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PF 2009
„Na každém konci je hezké to, že něco nového začíná“, říká hlavní

hrdina na konci jednoho z dílů Básníků. Určitě se dá říci, že podobné je
to i s konci a začátky roků. Nostalgicky se většinou obracíme zpět, rádi
zapomínáme na to horší a zlé, vzpomínáme spíše na to dobré, co se
v uplynulém roce stalo, a vždy s určitými obavami uvažujeme o tom,
jestli ten nadcházející rok bude stejně či méně dobrý.

Rok 2008 byl rokem, kdy jsme si jako země připomínali velká os-
mičková výročí, ze všech úhlů debatovali nutnost reforem a placení po-
platků u lékaře, na regionální úrovni volili nová vedení krajů a zažívali
první rok v otevřeném Schengenském prostoru. Určitě i v rámci života
našeho města a osad či v rodinném nebo soukromém životě jsme prožili
určité události, na které budeme vzpomínat – někdo na uzávěrku silnice
a stavbu mostu v Byňově, na dokončení čistírny odpadních vod či re-
konstrukci školky, děti možná na dárek v podobě nové školní jídelny či
opravených tříd, místní patrioti na naše tradiční akce jako masopust, ju-
bilejní Novohradskou číši nebo čertovský rej, sportovci na sportovní
úspěchy a jednotlivci pak na rodinná jubilea, narození potomků nebo
třeba vlastní svatbu.

Při všem tom strachu ze světové hospodářské krize si myslím, že rok
2009 bude podobný – opět budeme společně s celou naší zemí sledovat
dění na politické scéně, před – i po-volební půtky, naše předsednictví
Evropské unii, v rámci regionu věřit v další rozvoj kraje a plnění slibů
politických stran a komentovat a řešit stav našeho města a osad, které i
v příštím roce čeká mnoho velkých i malých investičních i neinvestič-
ních akcí od rekonstrukce dvou školních budov, Českého domu, komu-
nikací, radnice a požární nádrže přes přípravu parcel pro novou výstavbu
rodinných domů k aktivitám vedoucím k zajištění větší bezpečnosti
zejména v oblasti dopravy. A k tomu samozřejmě také mnoho tradič-
ních i nových kulturních, společenských, sportovních a jiných akcí.

Jestliže byl rok s osmičkou na konci předmětem oslav či připomíná-
ní státní minulosti, devítka bude rokem oslav pro naše město, osady a
některé spolky či jiné organizace. Ta nejvěší jubilea se budou týkat
oslav první písemné zmínky o Nových Hradech z roku 1279 a roku
1284, který je uváděn jako rok, kdy se Nové Hrady staly městem. Neza-
pomeneme jistě ani na rok 1359, kdy se novými majiteli Nových Hradů
a přilehlého panství stali páni červené pětilisté růže, nebo rok 1619, kte-
rý poprvé přivedl do města Karla Bonaventuru Buquoye, jehož rod poté
v našem kraji působil až do roku 1945. Velká výročí si však připome-
nou také novohradští a údolští hasiči a sportovci.

Tyto aktivity však budou pouze dotvářet náš život rodinný či sou-
kromý. Budeme všichni společně doufat, že se ekonomická krize co
nejméně promítne do našich životů a nebude mít neblahý vliv na další
život ve městě a osadách. Všichni si budeme prožívat své drobné či
větší úspěchy i neúspěchy, radovat se či smutnit a všichni stejně dříve či
později zjistíme, že materiální požitky těžko nahradí zdraví, úsměv ve
tváři blízké osoby nebo chvíle prožité s rodinou či lidmi, se kterými se
máme rádi. Hodnotu těchto pokladů jistě žádná krize nezmění a jejich
cena dále poroste.

Pokud tedy mohu na počátku roku vyslovit přání, přál bych si, aby
nás všechny provázelo především zdraví, k němu dobrá nálada, vzá-
jemná úcta a láska, věrní přátelé a všechny smysly potřebné k rozpo-
znání té správné cesty. Optimistům přeji naplnění jejich přání a ideálů,
pesimistům nenaplnění chmurných představ a všem především klidný a
spokojený život v našem městě a osadách tak, abychom na konci toho
devítkového roku měli zase na co v dobrém vzpomínat…

Vladimír Hokr

TJ Nové Hrady zve všechny sportovce i nesportovce na

Sportovní ples,
který se bude konat dne

23.1.2009, 20.00 hod.
Hotel Máj N. Hrady, hraje Hyalit, vstup 70 Kč, bohatá tombola

„MYSLIVECKÝ PLES“
pátek 16. ledna 2009

hotel „Máj“ od 20.00 hodin
Hraje: Rosa – sextet“

Bohatá zvěřinová a jiná tombola, vstupné 70,-Kč
Srdečně zvou myslivci

„Jak na Nový rok, tak po celý rok…“
Tak s tímto heslem jsme se vydali na novoroční vycházku k Hraničnímu
kameni. Byla trochu plánovaně – neplánovaná, a proto asi tak skvělá.
Děti to věděly trochu předem, rodiče se to dozvěděli vesměs dvě hodiny
před „startem“. Ale nevadilo. Po dlouhé silvestrovské noci, kterou vět-
šinou velmi prožívají dospělí i děti a vstává se téměř až před polednem,
se přesto sešlo dost dětí z kroužku „mopíků“ a dospěláci a společně se
sluníčkem nad hlavou a mrazíkem za nehty si pěkně vyšláply, protože
ví, že „Jak na Nový rok, tak po celý rok…“ K.J. (i foto)
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Zápis z 29. schůze rady města
ze dne 12. 11. 2008

� 1. Žádost o pronájem pozemku
Rada města obdržela žádost pana Pavla Mi-
chaleho, bytem Nové Hrady, 5. května 89
o pronájem pozemků ve vlastnictví Města
Nové Hrady parc. č. 827/1 a 827/16 (cca
500 m2) z důvodu uložení stavebního mate-
riálu na stavbu rodinného domu. Rada sou-
hlasila s pronájmem části pozemků parc. č.
827/1 a 827/16 v k.ú. Nové Hrady panu
Pavlu Michalemu, Nové Hrady, 5. května
89 a pověřila tajemníka zveřejněním zámě-
ru časově omezeného pronájmu na úřední
desce za cenu 2 Kč za 1 m2 ročně.

� 2. Žádost o zkrácení výpovědní lhůty
Rada obdržela žádost paní A. Šerdzikové a
pana Marka Dunky, Nové Hrady o zkrácení
výpovědní lhůty k nájemní smlouvě na byt.
Zkrácení nebo úplné prominutí výpovědní
lhůty je požadováno k datu 31.11. 2008
z důvodu přestěhování do nově zakoupené-
ho bytu v Nových Hradech. Rada souhlasila
s ukončením nájmu bytu v domě čp. 13
v Nových Hradech paní A. Šerdzikové a
panu M. Dunkovi dohodou k datu řádného
předání bytu Technickým službám města
Nové Hrady.

� 3. Žádost o odkoupení části pozemku
k. ú. Nové Hrady
Rada města obdržela žádost Českého rybář-
ského svazu, Jihočeského územního svazu
České Budějovice o odkoupení parcely č.
912 /5 díl c v k.ú. Nové Hrady o výměře
54 m2 (dle předloženého geometrického
plánu), který je ve vlastnictví Města Nové
Hrady. Další části parcely č. 912/5 (díl a,
b) budou odkoupeny od majitele pana Ing.
Zevla pro zabezpečení přístupu a rybolovu
členů Českého rybářského svazu na rybníce
"Zevlův". Rada souhlasila s prodejem par-
cely č. 912/5 díl c o výměře 54 m2 v k.ú.
Nové Hrady Českému rybářskému svazu.
Rada pověřila tajemníka zveřejněním zá-
měru prodeje pozemku na úřední desce a
postoupila žádost k projednání na jednání
zastupitelstva Města Nových Hradů.

� 4. Návrh na vyplacení odměn
pracovníkům a řediteli TSM Nové Hrady
Rada byla seznámena s návrhem ředitele
TSM Nové Hrady na vyplacení odměn pra-
covníkům TSM za odbornou a kvalitní prá-
ci za druhé pololetí roku 2008. Na výplatu
jsou vytvořeny rezervy v mzdových pros-
tředcích. Rada vzala obsah návrhu ředitele
TSM na vědomí a souhlasila s vyplacením
řádných odměn zaměstnancům TSM Nové
Hrady za II. pololetí roku 2008. Rada stano-
vila odměnu řediteli TSM.

� 5. Žádost o souhlas s pokácením stromu
Rada obdržela žádost Pavlíny Heidingero-
vé, Nové Hrady Polní 392 o udělení souhla-

su s pokácením stromu lípy srdčité na poze-
mku KN 1002/5 v k.ú. Nové Hrady ve vlast-
nictví města Nové Hrady. Tento strom
ohrožuje majetek ve vlastnictví žadatelky
(objekt rodinného domu č.p. 392 a přilehlý
pozemek včetně oplocení). Rada souhlasila
s mimořádným kácením stromu na poze-
mku par. č. 1002/5 v k.ú. Nové Hrady za
předpokladu souhlasného stanoviska MěÚ
Nové Hrady, Odboru životního prostředí a
Komise životního prostředí.

� 6. Prominutí  pohledávky
Rada obdržela dopis Jihočeského kraje Čes-
ké Budějovice se sdělením o prominutí
dlužné částky za nerealizovaný pronájem
části pozemku parc. č. PK 1438/1 díl 1
v k.ú. Údolí u Nových Hradů. Pohledávka
za Městem Nové Hrady ve výši 1.276,- Kč
byla zrušena rozhodnutím rady Jihoče-
ského kraje dne 21.10. 2008 usnesením
č. 1154/08/RK. Rada města vzala na vě-
domí prominutí pohledávky za Městem
Nové Hrady ve výši 1.276,- Kč od Jihoče-
ského kraje České Budějovice.

� 7. Stanovisko ČIŽP
Rada obdržela Stanovisko ČIŽP k Závěreč-
nému vyhodnocení akce – stavby " Intenzi-
fikace ČOV Nové Hrady" s doporučením
přiznání podpory ze SFŽP ČR pro tuto
stavbu. Rada vzala na vědomí doporučení
o přiznání podpory ze SFŽP ČR na akci "
Intenzifikace ČOV Nové Hrady, okres Čes-
ké Budějovice, kraj

� 8. SDH Byňov – zřizovací listiny
Rada projednala žádost SDH Byňov o sou-
hlas s vyhotovením zřizovací listiny jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů kategorie
JPOV. Na základě návrhu by měl být veli-
telem jmenován pan Josef Silmbrod. Rada
souhlasila s vyhotovením zřizovací listiny
jednotky SDH Byňov, kategorie JPO V,
jmenovacího dekretu velitele a uzavřením
dohod se členy jednotky dle návrhu. Rada
postoupila schválení zřizovací listiny jed-
notky SDH Byňov, kategorie JPOV, jmeno-
vacího dekretu velitele a uzavření dohod se
členy jednotky zastupitelstvu města.

� 9. Žádost o zajištění nápravy
Rada obdržela žádost o zajištění nápravy
při spalování pilin v domě č.p. 79 v České
ulici v Nových Hradech od manželů Debe-
rových a manželů Novákových, kteří upo-
zorňují na únik částí pilin do komínu a
jejich usazování v okolí především na oken-
ních rámech, skle a balkonech. Nespálené
piliny pronikají do celého bytu a ničí vyba-
vení a nábytek. Žadatelé upozorňují, že
z těchto důvodů v topné sezoně není možné
větrat. K žádosti je přiložen vzorek nedoko-
nale spálených částí pilin. Rada pověřila
ředitele TSM Nové Hrady zajištěním urych-
leného řešení úniku části nespálených pilin.

� 10. Vyúčtování nákladů
Rada města obdržela vyúčtování nákladů
spojených s účastí pana Rudolfa Rusiňáka,

Nové Hrady, Navrátilova čp. 247 na Meziná-
rodní veteraniádě ve sportovní gymnastice
konané dne 8.11. 2008 v Liberci. Rada po-
děkovala panu R. Rusiňákovi za úspěšnou
reprezentaci Města Nové Hrady (pan R.Ru-
siňák vybojoval 1. místo) a souhlasila s pro-
placením cestovních náhrad v celkové výši
1.043,- Kč.

� 11. Výkup pozemků
Starosta města seznámil radu s výsledky
jednání s panem Karlem Chalupou ve věci
odkoupení pozemků v lokalitě Pod Zámec-
kým – předmětné pozemky jsou ve spolu-
vlastnictví pana Karla Chalupy a jeho sestry
paní Berty Krebesové. Část pozemků v této
lokalitě je určena k výstavbě rodinných
domů, část jako veřejná zeleň s možností
umístění herních prvků. Rada města projed-
nala návrh kupní smlouvy. Rada souhlasila
s návrhem kupní smlouvy a nákupem poze-
mků ve vlastnictví pana K. Chalupy a paní
B. Krebesové. Rada postoupila projednání
odkoupení předmětných pozemků na jed-
nání zastupitelstva města.

� 12. ZTV Jižní město nákres
Rada byla starostou města seznámena s ná-
vrhem zastavovací studie pro ZTV Jižní
město Nové Hrady, kterou připravil Ing.
Arch. Daněk (Atelier AD). Po zapracování
doplnění a předběžném projednání s dotče-
nými orgány bude studie představena veřej-
nosti a projednána zastupitelstvem města.
Rada pověřila starostu města dalším jedná-
ním ve věci přípravy zastavovací studie.

� 13. Jiří Šulc – pronájem Údolí
Rada opětovně projednala žádost pana Jiří-
ho Šulce (bytem Údolí čp. 66) o pronájem
části pozemku parc. číslo 679 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů. Rada byla starostou infor-
mována o provedení místního šetření. Sta-
rosta konstatoval, že nic nebrání pronájmu
části předmětného pozemku. Rada souhla-
sila s pronájmem části pozemku parc. číslo
679 v k.ú. Údolí u Nových Hradů (50m2) za
cenu 1 Kč/m2 ročně a pověřila tajemníka
MěÚ zveřejněním záměru o pronájmu po-
zemku na úřední desce

� 14. Nakolice – hranice pozemků
Rada města byla informována o Rozhodnu-
tí Ministerstva zemědělství, Pozemkového
úřadu Č. Budějovice ve věci určení hranic
pozemků v katastrálním území Nakolice,
které bylo pořízeno za účelem provedení
komplexní pozemkové úpravy pro k.ú. Na-
kolice. Rada vzala na vědomí Rozhodnutí
Ministerstva zemědělství, Pozemkového
úřadu Č. Budějovice ve věci určení hranic
pozemků v katastrálním území Nakolice a
pověřila místostarostu Ing. L. Kasana další
účastí na jednáních ve věci komplexní po-
zemkové úpravy pro k.ú. Nakolice.

� 15. Uzavírání smluv o výpůjčkách
Rada na základě podnětu účetní MěÚ Nové
Hrady paní M. Blahutové projednala prob-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3



lematiku uzavírání smluv o výpůjčce. Dle
zákona o obcích je v pravomoci rady města
rozhodovat o uzavírání nájemních smluv
a smluv o výpůjčce, tuto působnost však
může rada města svěřit příslušnému odboru
obecního úřadu nebo příspěvkové organiza-
ci. Vzhledem k tomu, že průběžně dochází
k doplňování nového majetku (např. SDH,
MŠ, ZŠ), který potom tyto organizace spra-
vují na základě smlouvy o výpůjčce, navr-
huje paní M.Blahutová pro zjednodušení
postupu schvalování těchto smluv pověřit
úkolem přípravy uzavírání smluv o výpůj-
čce účtárnu MěÚ Nové Hrady s tím, že tyto
smlouvy bude podepisovat za půjčitele tj.
Město Nové Hrady pouze starosta města.
Rada města pověřila účtárnu MěÚ Nové
Hrady vyhotovováním smluv o výpůjčce
majetku města příspěvkovým organiza-
cím, spolkům a jednotkám sboru dobro-
volných hasičů s tím, že jednotlivé smlouvy
o výpůjčce bude jako oprávněná osoba za
půjčitele podepisovat pouze starosta města
Nových Hradů.

� 16. Modernizace ZŠ Nové Hrady
Rada města byla starostou seznámena s ofi-
ciálním sdělením Výboru Regionální rady
ROP NUTS II Jihozápad ve věci schválení
projektu k financování. Jedná se o projekt
"Modernizace budov ZŠ a jejich zařízení za
účelem zlepšení kvality a dostupnosti vzdě-
lávání v N.H". Tento projekt řeší rekon-
strukce vnitřních prostor budovy 1. stupně
ZŠ /podlahy/, rekonstrukci nákladního vý-
tahu na osobní, nákup vybavení pěti kmeno-
vých tříd a audiovizuální učebny 1. stupně a
pěti kmenových tříd a PC učebny 2. stupně
/nábytek, pomůcky pro výuku/, nákup au-
diovizuálního vybavení pro specializova-
nou učebnu a tři kmenové třídy 1. stupně,
internetizaci tříd 1. a 2. stupně, nákup a in-
stalaci vybavení počítačové učebny 2. stup-
ně a rekonstrukci nevyužívaných prostor
budovy 2. stupně na šatny pro tělesnou vý-
chovu. Celkové náklady projektu jsou sta-
noveny na 6 099 088,- Kč, dotace činí
92,5 %, vlastní podíl Města Nové Hrady
7,5 %. Rada souhlasila s realizací akce, je-
jím předfinancováním a postoupila její
schválení na jednání zastupitelstva města.
Rada pověřila starostu města přípravou
podkladů k uzavření smlouvy o poskytnutí
dotace.

� 17. Pronájem celnice
Rada byla starostou města informována
o přípravách podkladů pro uvažovaný pro-
nájem objektu bývalé celnice. Rada souhla-
sila se zveřejněním záměru o pronájmu dle
návrhu starosty města. Zájemci předloží
nejpozději do 12.12.2008 své nabídky (pod-
nikatelský záměr), které posoudí Finanční
komise Rady města NH. Rada pověřila ta-
jemníka MěÚ Nové Hrady zveřejněním zá-

měru o pronájmu objektu celnice a části při-
lehlého pozemku parc.č. 664/12 na úřední
desce.

� 18. Místní akční skupina Sdružení Růže
– odstoupení od projektu
Rada projednala otázku realizace projektu
"Stavební úpravy - udržovací práce - rekon-
strukce - Šatny pro sportovní hřiště při ZŠ
v Nových Hradech", který byl podpořen
v rámci programu MAS SR. Tato aktivita je
však také součástí projektu Města Nové
Hrady, který se týká rekonstrukce budovy
1. stupně ZŠ, dovybavení 1. a 2. stupně ZŠ a
který byl podpořen v rámci Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad.
Rada proto na základě přidělení podpory
z ROP NUTS II Jihozápad rozhodla o podá-
ní návrhu na vyřazení projektu "Stavební
úpravy - udržovací práce - rekonstrukce -
Šatny pro sportovní hřiště při ZŠ v Nových
Hradech" z výběrového řízení MAS SR.
Rada pověřila starostu města zasláním žá-
dosti o vyřazení projektu "Stavební úpravy -
udržovací práce - rekonstrukce - Šatny pro
sportovní hřiště při ZŠ v Nových Hradech"
z výběrového řízení MAS SR sekretariátu
Místní akční skupiny Sdružení Růže.

� 19. Darovací smlouvy
Rada obdržela návrhy Darovacích smluv
od Místní akční skupiny Sdružení Růže pro
projekty "Udržovací práce na objektu čp. 36
v Nových Hradech - ochranný nátěr střešní
krytiny – Novohradská kovárna aktivní",
"Zvýšení kvality služeb v DPS Nové Hrady
a "Stavební úpravy - udržovací práce - re-
konstrukce - Šatny pro sportovní hřiště při
ZŠ v Nových Hradech." Rada souhlasila
s Darovacími smlouvami mezi Místní akč-
ní skupinou Sdružení Růže, Borovany a Měs-
tem Nové Hrady (ve smyslu § 85 zákona
č. 128/2000 o obcích – z důvodu nepřekro-
čení pravomoci rady poskytování věcných a
peněžitých darů do výše zákonem stano-
veného limitu). Rada pověřila starostu
podpisem příslušných smluv ve věci pro-
jektů realizovaných Městem Nové Hrady
("Udržovací práce na objektu čp.36 v No-
vých Hradech – ochranný nátěr střešní kry-
tiny – Novohradská kovárna aktivní",
"Zvýšení kvality služeb v DPS Nové Hra-
dy"). Darovací smlouva k projektu "Stavební
úpravy - udržovací práce - rekonstrukce -
Šatny pro sportovní hřiště při ZŠ v Nových
Hradech" nebude podepsána z důvodu po-
dání žádosti o vyřazení projektu z výběro-
vého řízení MAS SR (viz. usnesení Rady
města z 12.11.2008, bod č. 27).

� 20. Splašková kanalizace a vodovod
v Údolí u Nových Hradů
– směr H. Stropnice
Rada byla starostou města seznámena s na-
bídkou firmy Alcedo na zhotovení projekto-
vé dokumentace pro výstavbu splaškové
kanalizace a vodovodu v Údolí u Nových
Hradů ve směru od pivovaru k Horní Strop-
nici. Rada souhlasila s přípravou projektové
dokumentace. Rada pověřila starostu města

objednáním projektových prací u firmy Al-
cedo – Ing. Martin Růžička

Zápis z 30. schůze rady města
ze dne 26. 11. 2008

� 1. Nájemní smlouva
Rada byla starostou seznámena s návrhem
Nájemní smlouvy mezi Městem Nové Hra-
dy a Společností Rožmberk o.p.s. se sídlem
Jílovice – Kojákovice 80 na pronájem ob-
jektu kovárny v ulici Komenského 36 v No-
vých Hradech. Záměr pronájmu byl řádně
zveřejněn na úřední desce a rada souhlasila
s podpisem smlouvy k datu 28.11. 2008.

� 2. Vyjádření k jednání o změně smluv
Rada města obdržela návrh Dodatku č. 2
nájemní smlouvy mezi Městem Nové Hra-
dy a společností Rezidence Nové Hrady a.s.
Dodatkem č. 2 nájemní smlouvy je řešena
otázka prodloužení pronájmu do roku 2017
a úprava nájemného od roku 2009. Rada
pověřila starostu dalším jednáním v této
věci.

� 3. Zákon 273/2008 Sb., O policii ČR
Rada obdržela sdělení Ministerstva vnitra
ČR, odboru správy majetku o platnosti zá-
kona č. 273/2008 Sb. a novele zákona č.
219/2000 Sb. Na základě těchto zákonů
přísluší hospodaření s majetkem krajskému
ředitelství policie a proto žádají, aby návr-
hy na změny územních plánů obce byly za-
sílány  Krajskému ředitelství Policie ČR.

� 4. Společnost přátel jižních Slovanů
Rada města obdržela děkovný dopis od
Společnosti přátel jižních Slovanů v České
Republice. Tato společnost děkuje obča-
nům Nových Hradů za přijetí makedon-
ských dětí z řecké části Makedonie před
60-ti lety v Nových Hradech. Jako výraz
úcty a poděkování udělují Pamětní list a
Pamětní medaili občanům města Nové Hra-
dy. Rada vzala na vědomí děkovný dopis
Společnosti jižních Slovanů v České repub-
lice ze dne 14.11. 2008.

� 5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – stavba "Byňov (CB),
přeložení SR"
Rada obdržela návrh Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene pro
stavbu "Byňov (CB), přeložení SR" od Te-
lefónica Czech Republic, a.s. na pozemku
parc. č. 608/1 v katastrálním území Byňov
(předmětný pozemek je ve vlastnictví Měs-
ta Nové Hrady). Rada souhlasila s návrhem
Smlouvy a postoupila jej ke schválení na
jednání zastupitelstva města.

� 6. Žádost o vyjádření ke stavbě
energetického zařízení a návrh Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu pro
stavbu "Štiptoň, Kapinos zahuštění TS"
Rada obdržela žádost o vyjádření ke stavbě
energetického zařízení pro stavbu " Štiptoň,
Kapinos zahuštění TS" od společnosti PRO
22 v.o.s. České Budějovice. Stavbou budou
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zatíženy pozemky parc. č. PK 1493/1a PK
1491/1 v k.ú. Štiptoň. Společnost PRO 22
v.o.s. žádá o zakreslení případných podze-
mních zařízení. Rada pověřila Technické
služby města Nových Hradů provedením
zákresu případných podzemních zařízení
v majetku města. Rada též ve věci stejné
stavby obdržela, projednala a souhlasila se
Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení prá-
va odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Městem Nové Hrady a společností E.ON
Česká republika, s.r.o. pro stavbu " Štiptoň,
Kapinos - zahuštění TS " a postoupila ji k
projednání na jednání zastupitelstva města.

� 7. Žádost o souhlas s převodem
finančních prostředků a s čerpáním
rezervního fondu
Rada obdržela žádost Mateřské školy Nové
Hrady o souhlas s převodem finančních
prostředků a čerpání rezervního fondu.
Rada souhlasila s návrhem ředitelky Mateř-
ské školy Nové Hrady s převodem finanč-
ních prostředků a s čerpáním rezervního
fondu.

� 8. Požadavek ke změně ÚPM Nové Hrady
Rada obdržela žádost RNDr. Jaroslava For-
mana Černín 63, okres Znojmo o začlenění
pozemku ve vlastnictví žadatele parc. č.
182/3 v k.ú. Nové Hrady do územního plánu
města jako plochy OV a to z důvodů možné
výstavby objektů k bydlení. Rada postoupila
žádost zpracovateli změny územního plánu.

� 9. Žádost o finanční příspěvek
Rada obdržela žádost Českého svazu ochrán-
ců přírody, základní organizace Nové Hrady
o příspěvek na zajištění XVI. ročníku soutě-
že žáků škol "Poznej přírodu Novohradska -
Memoriál RSDr. St. Kučery", který proběh-
ne u příležitosti Mezinárodního dne dětí.
Rada postoupila žádost Českého svazu
ochránců přírody, základní organizace Nové
Hrady o příspěvek na zajištění XVI. ročníku
soutěže žáků škol "Poznej přírodu Novo-
hradska - Memoriál RSDr. St. Kučery" Fi-
nanční komisi.

� 10. Žádost o zřízení mechanických
zábran
Rada obdržela žádost od majitelů rodinných
domů v ulici Na vyhlídce, Nové Hrady
o zřízení mechanických zábran zamezují-
cích neoprávněnému volnému průjezdu
vozidel ulicí Na vyhlídce. Žádost je pode-
psána 14-ti žadateli. Rada vzala žádost
o zřízení mechanických zábran v ulici Na
vyhlídce na vědomí a pověřila starostu dal-
ším jednáním v této věci.

� 11. Postoupení žádosti ve věci
opravy chodníku
Rada obdržela dopis Městského úřadu, Sta-
vebního úřadu Nové Hrady s postoupením

ústní žádosti ve věci opravy chodníku před
objektem čp. 339 v Nových Hradech. Rada
vzala na vědomí postoupenou ústní žádost
na opravu chodníku před objektem čp. 339
v Nových Hradech a upozornila, že oprava
chodníku je plánována v roce 2009 při kom-
plexním řešení přístupové komunikace k to-
muto objektu.

� 12. Ukončení pronájmu garáže
Rada města obdržela žádost o ukončení pro-
nájmu garáže v hasičské zbrojnici v Byňově
od pana Jaroslava Smrčky k datu 31.12.
2008. Rada souhlasila s ukončením proná-
jmu garáže v hasičské zbrojnici v Byňově
k datu 31.12. 2008.

� 13. Žádost o prodloužení termínu
Rada města obdržela žádost o prodloužení
termínu dokončení Strategického plánu roz-
voje města Nové Hrady od společnosti
Rosa společnost pro ekologické informace
a aktivity, o.p.s. České Budějovice. Důvo-
dem posunu termínu odevzdání Strategic-
kého plánu rozvoje města Nové Hrady
o jeden měsíc je časově náročnější zpraco-
vání dotazníkového šetření a jeho vyhodno-
cení. Rada souhlasila s prodloužením
termínu dokončení Strategického plánu roz-
voje města Nových Hradů o jeden měsíc.

� 14. Oznámení o zamítnutí
a důvodech zamítnutí projektů
Rada obdržela Oznámení o zamítnutí projek-
tů – "Nové Hrady – investice pro integrovaný
rozvoj kultury a kvality společenského živo-
ta" – "Obnova veřejných prostranství a záze-
mí pro volnočasové aktivity obyvatel města
Nové Hrady" – "Rozvoj služeb cestovního
ruchu, marketingu a produktů cestovního
ruchu – "Výstavba a rekonstrukce místních
komunikací na sídlišti Míru v Nových Hra-
dech" – "Rekonstrukce a výstavba míst-
ních komunikací pro zajištění bezpečnosti
občanů a rozvoje města Nové Hrady".
Rada vzala na vědomí zamítnutí projektů
z grantového programu ROP Jihozápad.

� 15. Výsledky voleb do Školské rady
Rada obdržela dopis ředitele Základní školy
Nové Hrady, ve kterém informuje Radu
města o výsledcích voleb z řad rodičů do
Školské rady - zvoleny byly paní H. Staňko-
vá, paní Ing. M. Štanglová a paní Š. Dibďá-
ková. Tři členové jako zástupci ZŠ Nové
Hrady již byli určeni v červnu. Ředitel ZŠ
požádal Radu města o doplnění Školské
rady o 3 členy jako zástupce zřizovatele.
Rada navrhla jako zástupce zřizovatele ve
Školské radě paní B.Vochozkovou, paní M.
Homolkovou a pana Mgr. T. Rolínka.

� 16. Kácení dřevin rostoucích mimo les
Rada byla seznámena s rozhodnutím MěÚ
Nové Hrady, odboru životního prostředí ve
věci kácení dřevin rostoucích mimo les.
Jedná se o povolení pokácení 4 ks dubu let-
ního na parcele č. 326 v k.ú. Nové Hrady a

pokácení 3 ks jasanu ztepilého, 1 ks lípy
malolisté a 2 ks střemchy obecné na poze-
mku č. 864 díl 1 v k.ú. Nové Hrady. Rada
vzala rozhodnutí na vědomí.

� 17. Žádost o prodej pozemků k. ú. Vyšné
Rada projednala žádosti manželů Milosla-
vy a Emila Kovářových České Velenice,
Davida a Edity Kovářových Nové Hrady a
manželů Bohdana a Magdaleny Vránových
Včelná o odprodej pozemků v k.ú. Vyšné.
Rada souhlasila s prodejem pozemků par. č.
186/1 a 1644/1 dle vyhotoveného geom. za-
měření a pověřila tajemníka zveřejněním
záměru prodeje pozemků na úřední desce.

� 18. Oznámení o místním šetření
a pozvání k ústnímu jednání
Rada obdržela Oznámení o místním šetření
a pozvání k ústnímu jednání k žádosti paní
Anežky Ábelovszké, Pod Vodárnou 207
k výjimečnému povolení kácení stromů
rostoucích mimo les na parcelách č. 336/3 a
1002 v k.ú. Nové Hrady od MěÚ Nové Hra-
dy, odboru životního prostředí. Rada vzala
na vědomí Oznámení o místním šetření a
pověřila pana Ing. Kasana účastí na tomto
jednání.

� 19. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
– Rekonstrukce MŠ
Rada byla seznámena s návrhem Dodatku
č. 1 smlouvy o dílo mezi Městem Nové
Hrady a zhotovitelem Lesostavby Třeboň
a.s. ve věci akce "Zvýšení dostupnosti
a kvality služeb MŠ Nové Hrady". Tímto
dodatkem dochází k prodloužení termínu
dokončení o deset dní (do 10.12.2008) a na-
výšení ceny díla z důvodu víceprací o 72
577 bez DPH. Místostarosta M. Šlenc infor-
moval radu o průběhu stavby a důvodech,
které vedly k nutnosti prodloužení stavby a
k navýšení rozpočtu akce dle navrhovaného
Dodatku č. 1. Rada souhlasila s Dodatkem
č. 1 smlouvy o dílo mezi Městem Nové
Hrady a zhotovitelem Lesostavby Třeboň
a.s. ve věci akce "Zvýšení dostupnosti a
kvality služeb MŠ Nové Hrady" a pověřila
starostu jeho podpisem.

� 20. Smlouva o dílo – "Zřízení archivačního
skladu v prostorách půdy Radnice
v Nových Hradech"
Rada obdržela návrh Smlouvy o dílo mezi
Městem Nové Hrady a firmou Stavcent,
a.s., která byla ve výběrovém řízení vy-
brána jako zhotovitel díla "Zřízení archi-
vačního skladu v prostorách půdy Radnice
v Nových Hradech". Realizace stavby pro-
běhne v měsících lednu až březnu 2009,
cena díla je 444 716,-Kč – akce bude finan-
cována v rámci projektu ROP NUTS II Ji-
hozápad "Investice pro integrovaný rozvoj
kultury a kvality služeb veřejné správy
v Nových Hradech. Rada souhlasila se
Smlouvou o dílo a pověřila starostu podpi-
sem Smlouvy.
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Zápis z 31. schůze rady města
ze dne 3.12. 2008

� 1. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Zastupitelstva města N. Hradů
Rada byla tajemníkem MěÚ Nové Hrady
seznámena s dopisem předsedy Kontrolní-
ho výboru Zastupitelstva města N.Hradů
(dále KV) Ing. P. Kříhy, který žádá o zařa-
zení projednání Zprávy o činnosti KV za ro-
ky 2007 a 2008 na nejbližším jednání
zastupitelstva. Rada souhlasila se zařaze-
ním projednání Zprávy o činnosti Kontrol-
ního výboru Zastupitelstva města N. Hradů
na jednání zastupitelstva města a pověřila
starostu a tajemníka MěÚ přípravou poža-
dovaných podkladů pro potřeby zastupi-
telstva.

� 2. Kalkulace vodného a stočného
Rada projednala návrhy kalkulace vodného
a stočného pro rok 2009. Starosta města in-
formoval radu o průběhu jednání s provozo-
vatelem VAK JČ. Na základě předložených
návrhů postoupila rada města projednání a
schválení kalkulace vodného a stočného pro
rok 2009 na jednání zastupitelstva s tím, že
doporučuje přijetí varianty č. 6, která zna-
mená reálné navýšení ceny o 4 Kč/m3. Va-
rianta č. 6 znamená v rámci dvojsložkové
ceny navýšení u položky pohyblivá složka

vodného o 1,70 Kč/m3 (toto odpovídá
průměrnému navýšení ceny vody v našem
kraji, které je předpokládáno ve výši 8 %) a
navýšení u položky pohyblivá složka stoč-
ného o 2,30 Kč/m3 (toto navýšení reflektu-
je inflaci a také reálné zdražení provozu
nové ČOV, především v nárůstu spotřeby
elektrické energie) – průměrná čtyřčlenná
rodina spotřebuje cca. 120 – 130 m3/rok, re-
álné navýšení ceny při variantě 6 tedy zna-
mená pro tuto rodinu nárůst o cca. 600 Kč
za rok včetně DPH = 50 Kč měsíčně. Rada
pověřila starostu vypracováním důvodové
zprávy k projednání kalkulace vodného a
stočného pro rok 2009.

� 3. Rezignace člena Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Nové Hrady
Rada obdržela a projednala dopis pana Jiří-
ho Vicányho, člena Rady města N. Hrady,
který z důvodu časového vytížení rezignuje
na funkci člena Kontrolního výboru. Rada
vzala na vědomí rezignaci pana Jiřího Vicá-
nyho na funkci člena Kontrolního výboru
Zastupitelstva města N. Hrady. Rada vzala
na vědomí informaci Mgr. M. Jarolímka
o nominaci pana Petra Michaleho jako no-
vého zástupce sdružení Občané pro zdravé
město v Kontrolním výboru Zastupitelstva
města N.Hrady. Rada postoupila rezignaci
pana Jiřího Vicányho na funkci člena Kon-
trolního výboru a nominaci pana Petra Mi-
chaleho jako nového zástupce sdružení
Občané pro zdravé město v Kontrolním

výboru Zastupitelstva města N. Hrady
k projednání na jednání zastupitelstva města.

� 4. Obecně závazná vyhláška 1/2009
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Rada projednala návrh Obecně závazné
vyhlášky 1/2009 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Rada na základě
podkladů připravených panem Z. Vaňkem
(MěÚ Nové Hrady, Odbor životního pros-
tředí) konstatovala, že náklady na jednoho
občana narostly do výše téměř 700 Kč, ma-
ximální částka, kterou lze ze zákona za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů v rámci obecně zá-
vazné vyhlášky vybírat, je stanovena na
500 Kč. Rada souhlasila s navýšením po-
platku v rámci Obecně závazné vyhlášky
1/2009 ze současných 480 Kč na 500Kč
(navýšení o 4,17 %). Navýšení poplatku pro
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné
k podnikání je navrhováno taktéž ve stejné
procentuální výši jako u občanů (po za-
okrouhlení 2 060 Kč). Rada postoupila
schválení Obecně závazné vyhlášky 1/2009
o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů na
jednání zastupitelstva města.

ZÁPIS ze 17. veřejného jednání
zastupitelstva města v Nových Hradech
dne 11. prosince  2008

1. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení z 16. veřejného jednání
zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. Seznámil s postupem prací na
plnění tohoto usnesení a uvedl, v jakém sta-
diu rozpracovanosti se nalézají jednotlivě
přednesené body.
Zastupitelstvo bere na vědomí bez připomí-
nek a schválilo předloženou kontrolu usne-
sení z 16. veřejného jednání zastupitelstva
12  hlasy.

2. Dispozice s majetkem

2.1. Pan starosta Mgr. Hokr informoval zastu-
pitele o novém vyjádření manželů Moty-
čákových k rozhodnutí ze 14. veřejného
zasedání zastupitelstva ze dne 10.7. 2003,
bod 3.1 ve věci prodeje pozemků v k.ú.
Štiptoň. V nové žádosti žádají manželé Mo-
tyčákovi (na základě předloženého geomet-
rického plánu č. 181-108/2007) o prodej
pozemků: díl parcely č. 379 označený jako
díl b o výměře 147 m2 , díl parcely č. 381
označený jako díl d o výměře 570 m2 , díl
parcely PK 382/ d2 označený jako díl f
o výměře 426 m2 , díl parcely PK č. 1493/2
označený jako díl i o výměře 147 m2 vše
v k.ú. Štiptoň formou směny pozemků a do-

koupení za 50 Kč / m2. Manželé Marta a Jan
Motyčákovi získají tímto prodejem od Měs-
ta Nové Hrady celkem 1290 m2, přičemž
s Městem Nové Hrady smění část těchto po-
zemků za vlastní sousedící pozemky PK
380 o výměře 700 m2 a PK st. 66 o výměře
24 m2 a zbylých 566 m2 dokoupí za sjedna-
nou cenu 50 Kč/m2. Pan Ing. Štangl se dotá-
zal, jak jsou v tomto případě srovnány ceny
pozemků, domnívá se, že dojde k znehod-
nocení zbytků pozemků a tím bude Město
Nové Hrady poškozeno. Pan starosta odpo-
věděl, že souhlas k prodeji byl již dán na
předcházejících jednáních zastupitelstva a
že manželé Motyčákovi chtějí stavět na sta-
rých základech a mají zájem obnovit bývalé
vlastnické vztahy k těmto pozemkům. Pan
Ing. Štangl požádal o předložení mapy s ně-
jakým důkazem, že zde stávalo zemědělské
stavení. Pan starosta odpověděl, že bude
zaslána zastupitelům požadovaná doku-
mentace k tomuto prodeji. Konstatoval, že
existence původního domu v této lokalitě
vyplývá ze staré německé mapy, což potvr-
dil Stavební úřad Nové Hrady. Zastupitel-
stvo schvaluje prodej pozemků díl parcely
č. 379 označený jako díl b o výměře 147 m2 ,
díl parcely č. 381 označený jako díl d o vý-
měře 570 m2 , díl parcely PK 382/ d2 ozna-
čený jako díl f o výměře 426 m2 , díl parcely
PK č. 1493/2 označený jako díl i o výměře

147 m2 vše v k.ú. Štiptoň od Města Nové
Hrady formou směny pozemků, přičemž
s Městem Nové Hrady smění část těchto po-
zemků za vlastní sousedící pozemky PK
380 o výměře 700 m2 a PK st.66 o výměře
24 m2 a zbylých 566 m2 dokoupí za sjedna-
nou cenu 50 Kč / m2 12 hlasy.

2.2. Pan starosta informoval zastupitele o na-
vrhovaném prodeji pozemku parc. č. 912/5
díl c v k.ú. Nové Hrady o výměře 54 m2 dle
geometrického plánu č. 732-162/2006 Čes-
kému rybářskému svazu, Jihočeskému
územnímu svazu České Budějovice. Pan
Šlenc se domnívá, že cena pozemku by měla
být snížena na 30 Kč vzhledem k tomu , že
o podobné ceně se uvažovalo na minulém
zastupitelstvu pro zahrádkáře. Pan Ing.
Štangl souhlasí se snížením ceny pozemku
a potvrzuje, že návrh pana Šlence má logiku
a protože tento pozemek nebude oplocen,
bude využíván rybáři a bude sloužit jako
přístupová plocha k rybníku "Zevlův", na-
vrhuje cenu 10 Kč/m2. Zastupitelstvo schva-
luje prodej pozemku parc. č. 912/5 díl c
v k.ú. Nové Hrady o výměře 54 m2 v k.ú.
Nové Hrady Českému rybářskému svazu,
Jihočeskému územnímu svazu České Budě-
jovice za cenu 10 Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy  11 hlasy, 1 se zdržel.
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2.3. Pan starosta informoval zastupitele o na-
vrhovaném prodeji pozemku parc. č. 293/4
v k.ú. Nové Hrady o výměře 32 m2 manže-
lům Janě a Stanislavu Kubíčkovým za cenu
90 Kč/m2. Dále informoval o navrhovaném
prodeji pozemku par. č. 293/5 manželům
Miladě a Martinu Brychtovým též za cenu
90 Kč/m2. Výměra obou pozemků je sta-
novena na základě geometrického plánu
č. 01-1-920/326. Pan Ing. Štangl sdělil, že
tento prodej není rozumným přístupem, na-
vrhuje dlouhodobý pronájem, prodat poze-
mek není šťastné řešení. Dotazoval se, zda
nedojde tímto prodejem ke snížení průjez-
dnosti místní komunikace. Pan starosta od-
pověděl, že po provedeném místním šetření
bylo zjištěno, že průjezdnost je dostatečná,
s prodejem souhlasí i majitelé sousedních
pozemků. Domnívá se, že společným podá-
ním žádosti potvrzují budoucí vlastníci, že
nemají žádné vzájemné problémy s dalším
užíváním pozemků. Zastupitelstvo schvalu-
je prodej pozemku parc. č. 293/4 v k.ú.
Nové Hrady o výměře 32 m2 manželům
Janě a Stanislavu Kubíčkovým za cenu
90 Kč/m2 . Zastupitelstvo schvaluje prodej
pozemku par. č. 293/5 manželům Miladě a
Martinu Brychtovým též za cenu 90 Kč/m2

11 hlasy, 1 se zdržel.

2.4. Pan starosta informoval zastupitele o ná-
kupu pozemků o celkové výměře 13761 m2

v k.ú. Nové Hrady od paní Berty Krebesové
a pana Karla Chalupy v lokalitě Pod Zámec-
kým za celkovou kupní cenu 1.000.000,-
Kč. Část pozemků v této lokalitě je určena
k výstavbě rodinných domů, část jako veřej-
ná zeleň s možností umístění herních prvků.
Jedná se o pozemky GP 272 o celkové vý-
měře 6843 m2 , PK 270 o výměře 72 m2 ,
GP 284 o výměře 1292 m2 , KN 301/1 o vý-
měře 959 m2, KN 301/2 o výměře 913 m2,
KN 301/14 o celkové výměře 479 m2, KN
301/19 o výměře 21 m2, KN 300/2 o výměře
240 m2 , KN 3000/3 o výměře 224 m2,KN
301/4 o výměře 222 m2, KN 301/5 o výměře
489 m2, KN 301/6 o výměře 222 m2, KN
301/7 o výměře 222 m2, KN 301/8 o výměře
219 m2, KN 301/9 o výměře 216 m2, KN
301/10 o výměře 216 m2, KN 301/11 o vý-
měře 215 m2, KN 301/12 o výměře 206 m2 a
pozemek KN 301/13 o výměře 491 m2

– (celkem 13. 761,- m2). Pan Ing. Štangl po-
dal návrh, aby ve smlouvě bylo hovořeno
pouze o konečné ceně. Zastupitelstvo schva-
luje nákup pozemků GP 272 o celkové vý-
měře 6843 m2, PK 270 o výměře 72 m2, GP
284 o výměře 1292 m2, KN 301/1 o výměře
959 m2, KN 301/2 o výměře 913 m2, KN
301/14 o celkové výměře 479 m2, KN
301/19 o výměře 21 m2, KN 300/2 o výměře
240 m2, KN 3000/3 o výměře 224 m2,KN
301/4 o výměře 222 m2, KN 301/5 o výměře
489 m2, KN 301/6 o výměře 222 m2, KN
301/7 o výměře 222 m2, KN 301/8 o výměře

219 m2, KN 301/9 o výměře 216 m2, KN
301/10 o výměře 216 m2, KN 301/11 o vý-
měře 215 m2, KN 301/12 o výměře 206 m2 a
pozemek KN 301/13 o výměře 491 m2

– (celkem 13. 761,- m2) v k.ú. Nové Hrady
od paní Berty Krebesové a pana Karla Cha-
lupy za celkovou kupní cenu 1.000.000,-
Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpi-
sem příslušné kupní  smlouvy 13 hlasy.

2.5. Starosta informoval o žádosti společnosti
PRO 22 v.o.s České Budějovice o povole-
ní stavby energetického zařízení na poze-
mcích parc. č. PK 1493/1 a PK 1491/1
v k.a. Štiptoň. Zastupitelstvo schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení prá-
va odpovídajícího věcnému břemenu pro
stavbu "Štiptoň, Kapinos - zahuštění TS"
za jednorázovou úplatu 10.000,- Kč a po-
věřilo starostu podpisem příslušné smlouvy
13 hlasy.

2.6. Starosta informoval zastupitelstvo o žá-
dosti společnosti Telefónica Czech Repub-
lic, a.s pro stavbu " Byňov (CB), přeložení
SR ". Stavbou bude zatížen pozemek parc.
č. 608/1 v k.ú. Byňov. Vzhledem k tomu, že
plánovaná stavba zatíží pozemek pouze
1 m2, je navržena jednorázová úplata ve výši
1.000,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje Smlou-
vu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene pro stavbu "Byňov (CB), přeložení
SR" za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč a po-
věřilo starostu podpisem smlouvy 13 hlasy.

3. Rozpočtová změna č. 4
Pan starosta seznámil zastupitele s obsahem
rozpočtové změny č. 4 dle předloženého
rozpisu rozpočtové změny č. 4. Pan Ing.
Kříha se dotazoval na termín dokončení sta-
vebních úprav na Mateřské škole v Nových
Hradech. Pan starosta odpověděl, že termín
dokončení byl 10.12. 2008, kdy také došlo
k převzetí dokončeného díla bez vad a ne-
dodělků. Slavnostní otevření proběhne 7.
ledna 2009. Zastupitelstvo schvaluje roz-
počtovou změnu č. 4 dle přiloženého návrhu
13 hlasy.

4.  Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo stanovuje rozpočtové provi-
zorium ve výši 1/12 rozpočtovaných příjmů
a výdajů roku 2008 v každém měsíci roku
2009, podle kterého bude město a jím zříze-
né organizace hospodařit do doby schválení
rozpočtu města pro rok 2009. Zastupitelstvo
schvaluje rozpočtové provizorium 13 hlasy.

5. Zřizovací listina  SDH Byňov
Pan starosta informoval zastupitelstvo o zá-
měru schválení zřizovací listiny jednotky
dobrovolných hasičů Byňov kategorie JPO
V a jmenování velitele. Pan Ing. Štangl se
dotazoval, zda mají všichni členové SDH
Nové Hrady a Údolí u N. Hradů provedeny
zdravotní prohlídky. Zdůraznil, že obec je
zřizovatelem jednotek SDH, proto je nutné
prověřit plnění této povinnosti.

5 a – Zastupitelstvo města Nových Hradů zři-
zuje na základě zřizovací listiny jednotku
dobrovolných hasičů Byňov kategorie JPO
V jako svou organizační složku města, jme-

nuje velitelem jednotky pana Josefa Sil-
mbroda, bytem Byňov 12, 374 01 Trhové
Sviny. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem zřizovací listiny, jmenovacího
dekretu velitele a uzavřením dohod se členy
jednotky. Schváleno 13 hlasy.

5 b – Zastupitelstvo pověřuje starostu dohle-
dem nad provedením zdravotních prohlídek
a odborných školení zásahových jednotek
u členů SDH Nové Hrady, Údolí u Nových
Hradů a Byňov. Schváleno 13 hlasy.

6. Odměny členům zastupitelstva
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s návr-
hem měsíčních odměn poskytovaných ne-
uvolněným členům zastupitelstva dle návrhu
Rady města Nové Hrady. K projednávanému
návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky
z řad zastupitelů. Zastupitelstvo schvaluje
návrh měsíčních odměn poskytovaných ne-
uvolněným členům zastupitelstva města
13 hlasy.

7. Projekt "Modernizace budov ZŠ a jejich
zařízení za účelem zlepšení kvality a
dostupnosti vzdělávání v Nových Hradech"
Pan starosta seznámil zastupitele s výsledky
výběru projektů v rámci ROP NUTS II Ji-
hozápad a oznámil, že Městu Nové Hrady
byl odsouhlasen projekt "Modernizace bu-
dov ZŠ a jejich zařízení za účelem zlepšení
kvality a dostupnosti vzdělávání v Nových
Hradech" v celkové výši 6 099 088,- Kč.
Pan Ing. Kříha se dotazoval, proč nebyla do
projektu zařazena výměna oken na I. stupni
ZŠ. Pan starosta odpověděl, že výměna
oken je řešena v rámci jiné připravované žá-
dosti o dotaci. Dále doplnil, že výdaje na
výměnu oken by navýšily rozpočet projektu
natolik, že by nebylo reálné, aby následně
získal podporu ze strany ROP. Pan Ing. Kří-
ha se dále dotazoval na zpracovatele žádos-
ti pana Petra Heidingera. Pan starosta
vysvětlil, že zpracování žádosti a dalších
potřebných dokumentů probíhalo ve třech
etapách a odměny za zpracování jsou pos-
kytovány podle jednotlivých etap. Pan Ing.
Kříha se dále dotazoval, proč finanční ko-
mise tento projekt neprojednávala. Pan
Mgr. Jarolímek odpověděl, že v zápise kon-
trolního výboru je uvedeno, že tento prob-
lém byl na kontrolním výboru projednán
s tím, že nebyl shledán problém. O výběru
zhotovitele – zpracovatele žádosti rozhodla
na základě poptávkového řízení rada města.
Pan Ing. Kříha požádal o zaslání všech ná-
kladů a finančního vyrovnání se zhotovite-
lem projektu – především rozpoložkování
nákladů, kolik bylo celkově zaplaceno
zpracovateli a zda se jedná o konečnou
sumu. Pan starosta potvrdil, že se v tomto
případě jedná o zcela standartní postup a
řekl, že není problém dodat požadované in-
formace. Zastupitelstvo souhlasí s předfi-
nancováním a spolufinancováním projektu
"Modernizace budov ZŠ a jejich zařízení za
účelem zlepšení kvality dostupnosti vzdělá-
vání v Nových Hradech" v celkové výši
6 099 088,- Kč z rozpočtu Města Nové Hra-
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dy. Zastupitelstvo pověřuje starostu města
podpisem příslušných smluv o poskytnutí
dotace. Schváleno 13 hlasy.

8. Rezignace člena Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Nové Hrady
Pan starosta seznámil zastupitele s rezigna-
cí pana Jiřího Vicányho na funkci člena
Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Nové Hrady z důvodů pracovního vytížení
v Radě města Nové Hrady. Pan starosta po-
dal návrh na doplnění Kontrolního výboru
o pana Petra Michaleho, kterého písemně
nominovalo a doporučilo Sdružení nezávis-
lých kandidátů Občané pro zdravé město
jako náhradníka za pana Vicányho. Pan Ing.
Kříha předložil návrh na doplnění Kontrol-
ního výboru o další členy a to pana Libora
Alberta a pana Ivana Dorotoviče. Pan Ing.
Štangl se domnívá, že nic nebrání tomu, aby
byl kontrolní výbor sedmičlenný jako fi-
nanční výbor. Pan Sýkora se domnívá že
není možné rozšiřovat výbory zastupitel-
stva jen tak, navrhuje, aby to mělo určitý
řád. Pan starosta se domnívá, že by mělo být
postupováno podle původních nominací.
Pan Albert se domnívá, že opozice by měla
být zastoupena více členy v kontrolním vý-
boru, pokud bude zvolen, bude rezignovat
na funkci člena kulturní komise. Pan staros-
ta konstatoval, že nikdo nebrání opozici pra-
covat ve výborech či komisích, pokud však
má zastupitelstvo rozhodovat o nových
členech, mělo by to být na základě oficiál-
ní nominace. Starosta doporučil, aby se
o schválení pana Alberta a Dorotoviče jed-
nalo na příštím jednání zastupitelstva poté,
co budou oba kandidáti nominováni písem-
nou formou svou politickou stranou resp.
sdružením. Zastupitelstvo schvaluje pana
Petra Michaleho za člena Kontrolního vý-
boru Zastupitelstva města Nových Hradů
12 hlasy, 1 se zdržel hlasování.

9. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Nové Hrady
Pan Ing. Kříha předseda Kontrolního výbo-
ru Zastupitelstva města Nové Hrady před-
nesl zprávu o činnosti Kontrolního výboru
za roky 2007 a 2008. Celkem bylo uskuteč-
něno 7 jednání (2 jednání v roce 2007 a 5
v roce 2008). Konstatoval, že účast na jed-
náních výboru byla vždy dobrá a všichni
členové pracovali svědomitě. Dále sdělil, že
po každém dalším jednání kontrolního vý-
boru bude předkládána zpráva Zastupitel-
stvu města. Zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Za-
stupitelstva Města Nových Hradů 12 hlasy,
1 se zdržel.

10. Kalkulace vodného a stočného
na rok 2009
Pan starosta informoval zastupitele o průbě-
hu jednání mezi Městem Nové Hrady a
společností VAK JČ, a.s. Sdělil, že Rada

města na základě předložených návrhů
doporučila přijetí varianty č. 6, která by zna-
menala reálné navýšení ceny o 4 Kč/m3. Va-
rianta č. 6 znamená v rámci dvousložkové
ceny navýšení u položky pohyblivá složka
vodného o 1,70 Kč/m3, což odpovídá prů-
měrnému navýšení ceny vody v našem kra-
ji, které je předpokládáno ve výši 8 %.
Navýšení u položky pohyblivá složka stoč-
ného o 2,30 Kč / m3 ( toto navýšení reflektu-
je inflaci a také reálné zdražení provozu
nové ČOV, především v nárůstu spotřeby
elektrické energie). Pan starosta přivítal zá-
stupkyni společnosti VAK JČ, a.s. paní Ing.
Reischlovou a sdělil, že paní Ing. Reischlo-
vá odpoví na případné dotazy. Pan Ing. Kří-
ha se dotazoval na nárůst mzdových
nákladů, podle jeho propočtu se toto zvýše-
ní pohybuje kolem 9 %, přitom předpoklá-
daný nárůst v roce 2009 pan Ing. Kříha
odhaduje mezi 2 až 3 % u ostatních společ-
ností. Ing. Reischlová sdělila, že společnost
VAK JČ, a.s. chce poskytovat kvalitní služ-
by a k tomu je třeba mít vysoce odborný
personál. Pan Ing. Kříha navrhl snížit ná-
jemné na částku 700.000,- Kč a tím snížit
cenu vody o 2,- Kč. Dále se dotazoval, co je
zahrnuto do položky zákaznické služby
v hodnotě 90.000,- Kč. Paní Ing Reischlová
odpověděla že se jedná o širokou škálu čin-
ností především o poskytování zákaznic-
kých informací, vymáhání pohledávek a
další zákaznický servis. Dále paní Ing. Reis-
chlová oznámila, že se společnost VAK
JČ, a,s. se soustředí na odhalování černých
odběrů vody, kterých neustále přibývá. Pan
Ing. Štangl navrhuje vrátit se k původnímu
návrhu pana Ing. Kříhy a snížit nájemné
o 200.000,- Kč a tím snížit i cenu vody, ná-
růst mzdových nákladů o 9 % pokládá za
příliš vysoký. Navrhuje využít úspory na
nájemném a mzdových nákladech při sní-
žení ceny vodného a stočného do maximál-
ní výše navýšení konečné ceny vody
o 2,- Kč/m3. Paní Ing.Reischlová odpovědě-
la, že pokud se na této ceně zastupitelé do-
mluví, ona připraví potřebné podklady a
připraví propočet ceny do výše stanovené
zastupitelstvem.
Pan starosta upozornil, že Město Nové Hra-
dy nepřesouvá všechny zvýšené náklady na
občany, upozornil na investice města do
vodohospodářské infrasturktury. Pan Fran-
tišek Schattauer se dotazoval na situaci v je-
jich domě, ve kterém mají 3 vchody a tři
vodoměry a za každý musí platit nájemné
6.700,- Kč. Paní Ing. Reischlová vysvětlila,
že platba za vodoměr je dána vyhláškou Mi-
nisterstva zemědělství ČR, VAK nebrání
změně velikosti vodoměru, pokud budou
dodrženy požární a jiné předpisy. Pan Kop-
řiva upozornil na skutečnost, že cena vody
neustále roste a obyčejní občané doplácejí
na toto zvýšení. Navrhuje propočítat všech-
ny tržby a náklady a přemýšlet o možnosti
odstoupení od smlouvy se společností VAK
JČ. Pan starosta upozornil, že zisk společ-
nosti VAK JČ se každý rok nezvyšuje, je

stanoven na 8 % na základě smlouvy uzav-
řené před několika lety. Dále konstatoval,
že cenu vody drží město hodně nízko a že
v okolních obcích je cena za vodu podstatně
vyšší než v Nových Hradech. Vzhledem
k tomu, že bylo podáno několik návrhů na
úpravu ceny vody, pan starosta vyhlásil de-
setiminutovou přestávku.
Po ukončené přestávce pan starosta předne-
sl návrh koaličních zastupitelů, který počítá
s reálným navýšením ceny vodného a stoč-
ného o 2,50 Kč/m3 s tím, že v návrhu kalku-
lace bude provedeno navýšení mezd o 7%,
zisk společnosti VAK zůstane neměnný na
8 % a cena bude promítnuta do tzv. dvou-
složky tak, že základní paušál bude stano-
ven na 720 Kč. Bylo hlasováno o dvou
návrzích na zvýšení ceny vodného a stoč-
ného pro rok 2009. Nejprve byl hlasován
protinávrh Ing. Kříhy na zvýšení ceny vod-
ného a stočného o 2,- Kč, který nebyl přijat
(5 pro návrh, 6 proti , 2 se zdrželi). Následně
bylo hlasováno o návrhu koaličních zastu-
pitelů (návrh na zvýšení ceny o 2,50 Kč),
který  byl přijat 10 hlasy, 3 se zdrželi.

11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
Pan starosta informoval o návrhu Obecně
závazné vyhlášky 1/2009 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování
sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů. Vysvětlil
postup rady města při projednávání této
vyhlášky, která na základě podkladů při-
pravených panem Zdeňkem Vaňkem pra-
covníkem Odboru životního prostředí
Městského úřadu konstatovala, že náklady
na jednoho občana narostly do výše
700,- Kč a maximální částka, kterou lze ze
zákona za tuto činnost vybírat, je stanove-
na ve výši 500,- Kč. Rada proto souhlasila s
navýšením poplatku v rámci Obecně závaz-
né vyhlášky č. 1/2009 ze současných 480,-
Kč na 500,- Kč (navýšení o 4,17 %). Záro-
veň dojde k navýšení poplatku u právnic-
kých osob a fyzických osob oprávněných k
podnikání ve stejné procentuální výši jako u
občanů. Pan Ing. Kříha se dotazoval, co je
zkratka SD a zda jsou započítány též finanč-
ní prostředky, které město získá za třídění
odpadů. Pan starosta odpověděl, že se jedná
o sběrný dvůr (SD). Pan Albert se domnívá,
že obec ve svém rozpočtu těch 20 Kč ne-
pozná. Zastupitelstvo schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2009 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů provozovaného
Městem Nové Hrady dle návrhu rady města
13 hlasy.

12. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

13. Diskuse
Pan Ing. Kříha upozornil na špatný stav pů-
vodní nádrže na olej u objektu Lázničky, ve
které je zbytek oleje a nádrž není nijak zajiš-
těna.
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Pan starosta odpověděl, že tato informace
bude předána Odboru životního prostředí a
tento odbor bude požádán, aby ve spoluprá-
ci s CHKO provedl potřebná opatření.
Pan Ing. Štangl se dotazoval na autovrak,
který se nachází u Ovčího rybníka. Dále se
dotazoval na dopravní situaci ve městě a
v ulici Česká.
Pan starosta odpověděl, že situace kolem
autovraku se již řeší, dále sdělil, že se též
řeší dopravní situace ve městě i okolních
osadách (Štiptoň a  Byňov).
Pan Kopřiva upozornil na neustálé problé-

my s lékárnou v Nových Hradech, přede-
vším na předražené doplatky za léky, pra-
covní dobu, která je rozdílná od pracovní
doby lékaře a  nedostatečné množství léků.
Pan Sýkora se dotazoval pana Ing. Štangla
na způsob povolování a možnou pomoc Ji-
hočeského kraje při likvidaci ojetých pneu-
matik složených na Jakuli.
Pan Ing. Štangl odpověděl, že za stav
úložiště pneumatik odpovídá majitel poze-
mku a že Krajský úřad nemůže v této věci
nic dělat.
Pan Leštianský kritizoval situaci v parko-
vání na náměstí, dále se dotazoval, proč má
Pošta vyhrazena dvě parkovací místa, když
je nepotřebuje.

Pan starosta odpověděl, že situaci s nedo-
statkem parkovacích míst na náměstí bude
řešit s řediteli stavebních firem, které prová-
dějí stavby v okolí náměstí.
Pan Roule se dotazoval, zda mohou parko-
vat v Komenského ulici auta s cizí
poznávací značkou a povolením od soukro-
mých firem. Pan starosta konstatoval, že
žádné povolení nebylo vydáno – případná
povolení vystavená soukromými firmami
jsou neplatná a Policie ČR by měla trestat
přestupek zákazu vjezdu.

Jednání ukončil pan starosta. Poděkoval všem
přítomným zastupitelům i občanům města za
účast a popřál všem krásné Vánoce a úspěšný
rok 2009.
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PF 2009
Vážení spoluobčané,

do nového roku Vám všem přejeme
štěstí, zdraví, radost, úspěch v osob-
ním i pracovním životě, ale i chvíle a
okamžiky plné lásky, porozumění, las-
kavosti a dobré vůle a hodně energie
pro lepší budoucnost.

ZO KSČM

Osadní výbor
Údolí u Nových Hradů
vám děkuje za dobrou spolupráci
v uplynulém roce a všem obyvate-
lům přeje do nového roku 2009
zdraví, spokojenost a mnoho osob-
ních úspěchů.

Lidé z radnice – Odbor sociálních věcí
I v roce 2009 budeme pokračovat miniseriálem o lidech z novo-

hradské radnice. Za dalším zaměstnancem Městského úřadu Nové Hra-
dy, již osmým v pořadí, se zastavíme v prvním patře v pravé části
budovy radnice. Sídlí zde odbor sociálních věcí, ve kterém najdete sa-
mostatnou odbornou referentku paní Dagmar Šabatkovu.

Tato samostatná referentka je členem sociální komise městské rady,
jejíž podněty řeší, spolupracuje s přestupkovou komisí a zpracovává
podklady pro vypracování posudků a zpráv pro orgány činnými trest-
ním řízení. Dále vyřizuje žádosti o byt v DPS a zajišťuje agendu týkají-
cí se životních jubileí občanů starších 60ti let ve městě a spádových
obcí. Možná, že během své několikaleté praxe právě za Vámi již někdy
zašla s blahopřáním a dárkem.

V oblasti přenesené působnosti patří mezi její pracovní činnost péče
o těžce zdravotně postižené občany, rozhoduje o přiznání příspěvku na
úhradu bezbariérového bytu a garáže či příspěvku na krmivo pro vodí-
cího psa nevidomým občanům.

Další oblastí je pak péče o osoby v hmotné nouzi, kdy rozhoduje
o přiznání příspěvku na živobytí, mimořádné okamžité pomoci a do-
platku na bydlení (provádí jejich výplatu), zároveň provádí šetření sou-
visející s těmito příspěvky (kontrola trvání nároku) a rozhoduje
o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.

Na odbor sociálních věcí jako na poradenskou službu se rovněž mo-
hou obrátit i lidé, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením a je zde i
vedena agenda opatrovnictví nesvéprávných osob stanovená soudem.

Nedílnou součástí pracovní náplně samostatné referentky je rovněž
spolupráce s řadou institucí , např. s MěÚ T.Sviny – odd.právní ochra-
ny dětí, Policií ČR, soudy, OSSZ Č.Budějovice, se školami, občanský-
mi sdruženími, charitativními, zdravotnickými a jinými organizacemi.

Kontakty na odbor sociálních věcí MěÚ N.Hrady je tel.368 10 10 18
nebo na dagmars@novehrady.cz. K.J.

SDH Údolí si Vás dovoluje pozvat na

MASOPUSTNÍ  ZPÍVÁNKY,
které se uskuteční v pátek 9. ledna a v pátek 6. února 2009
v údolské hasičárně od 19.00 hod.

Zájemci, kteří mají chuť podpořit údolský masopust svými maskami, mají tak jedinečnou
možnost se v těchto termínech naposledy přihlásit. Děkujeme

SDH Údolí
děkuje přátelům a příznivcům za spo-
lupráci v roce 2008 a všem přeje
úspěšný nový rok 2009 naplněný po-
hodou spojenou se stálým zdravím,
láskou a štěstím.
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JEŠTĚ STRUČNĚ K DANÍM Z NEMOVITOSTÍ
Vzhledem k dále se opakujícím dotazům ke změně zákona

č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí zákonem č. 261/2007 Sb. o stabili-
zaci veřejných rozpočtů, jejichž platnost nabyde účinnosti dnem 1. led-
na 2009 upřesňujeme.

Zákon se týká zdanění veškerých nemovitostí na území České re-
publiky.

Kdo nemusí podat nové daňové přiznání?
Vlastník, u kterého se nic nemění ve smyslu nabytí nebo prodeje ne-

movitostí ( toto platí dokud nenastala změna , daňové přiznání nepodá-
vá např. ani ten, kdo byl osvobozen např. u novostavby na dobu 10-ti let
ukončí-li tato doba v příslušném roce, provede finanční úřad už výpo-
čet bez osvobození automaticky).

Kdo musí podat nové daňové přiznání?
Vlastník, který má evidentní změnu ve vztahu k nemovitosti, např .
- změna výměry
- byl vydán souhlas ke stavbě (vzniká stavební pozemek)
- změna vlastnictví
- změna kultůry vedená v katastru nemovitostí (např. vedené jako

les, ale ve skutečnosti skládka, provedená změna na ostatní plochu)
Do kdy podat změnu daňového přiznání?
Změna ovlivňující vyměření daně do 31.1. následujícího roku po

změně (§ 13a).
Změna ostatních údajů do 30-ti dnů po nastalé změně (např.)
- změna adresy
- změna parcelního čísla

Pokud v termínu (31.1. roku) nepodá vlastník daňové přiznání (v pří-
padech, kdy tuto povinnost má), má finanční úřad možnost sankce až
10 % z vypočtené – vyměřené daně.
Pracovní doba Finančního úřadu Trhové Sviny:
Pondělí a středa od 8.00 hodin do 16.30 hodin nebo po domluvě s pří-
slušným správcem daně i mimo stanovené úřední dny.
Kontakty:
Telefonické spojení:
ústředna  Finančního úřadu Trhové Sviny 386 371 111,
pro informace  (dotazy) budete přepojeni na správce příslušné  daně.

Fax: 386 371 399, e-mail: podatelna trs.cb.ds.mfcr.cz

Adresa: Finanční úřad Trhové Sviny, Budovatelská 1009
374 01 Trhové Sviny

Možné způsoby platby:
– hotově v pokladně Finančního úřadu

v době od 8.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod.
– daňovou složenkou, která je k dispozici na poště nebo finančním

úřadu (složenka je bez zpoplatnění  při podání)
– z osobního účtu plátce na účet finančního úřadu

číslo 7755-17624231/ 0710, variabilní symbol (rodné číslo nebo IČO)

Možnost získání informací je rovněž na Městském úřadě Nové Hrady –
Stavební úřad.

Ing. Ludovít Kasan, místostarosta

Pozvánka na vzdělávací
seminář v Koželužně

Přemýšlíte o tom, že byste chtěli zkusit podnikat v cestovním ruchu?
Hned, za rok nebo někdy ? Chcete vědět jak začít ?
Pokud víte co chcete nebo
se teprve rozhodujete, pak
můžete využít příležitost
setkání v Koželužně, kdy
získáte nové informace,
rady a podněty.
Kulturní a informační cen-
trum Nové Hrady pro Vás
připravilo další vzděláva-
cí seminář v Koželužně
v rámci projektu Vzdělá-
vání pro Sdružení Růže.
Projekt se realizuje od prosince 2008, kdy se uskutečnil první seminář
na téma   Dotace další financování v cestovním ruchu.

2. vzdělávací seminář pro veřejnost:
ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU
22. – 23.1.2008, oba dny 8.00 – 16.00 hod.
Koželužna Nové Hrady
Vzdělávací seminář je určeny pro širokou veřejnost, stávající pod-
nikatele i začátečníky, pracovníky v cestovním ruchu i studenty.
Program:

� Představení podmínek (legislativní, finanční, odborné atd.), které
je nutné splnit pro zahájení podnikání v cestovním ruchu.

� Vysvětlení smyslu podnikatelského plánu a marketingové strategie,
jejich struktury a podrobnější výklad kalkulace finanční návratnosti.

� Vlastní tvorba podnikatelského plánu a marketingové strategie
� Dotazy a diskuse

Bližší informace získáte a přihlásit se můžete na KIC N. Hrady,
kic@novehrady.cz, tel. 386 362 195, 602 150 208.

Vzdělávací semináře pořádá KIC N. Hrady v rámci projektu Vzdělává-
ní pro Sdružení Růže v Programu rozvoje venkova, opatření III.3.1.
Vzdělávání a informace.

K+M+B+2009
Christus mansio-

nem benedicat - Kris-
tus ať žehná tomuto
příbytku – počáteční
písmena těchto slov
spolu s letopočtem,
napsaná křídou po-
svěcenou na Slavnost
Zjevení Páně, se zno-
vu začala objevovat
na dveřích domů v
celé České republice
od roku 2001, kdy Česká katolická charita dala starobylé tříkrálové ko-
ledě nový obsah. Jejím hlavním účelem je především pomoc nemoc-
ným, postiženým a starým lidem, osamělým matkám s dětmi v tísni a
dalším sociálně potřebným skupinám lidí. V posledních letech se v celé
republice každoročně sebere kolem 60 miliónů korun, přičemž největší
díl z této částky jde následně zpět do regionů, další část na diecézní a ce-
lostátní projekty Charity. Zhruba desetina výtěžku sbírky je pak určena
na zahraniční pomoc. Novohradští koledníci u toho byli od samého začát-
ku – už od roku 2001, kdy u zrodu této nové tradice stál páter Bonfilius.

Také při nadcházející Tříkrálové sbírce bychom chtěli dát příležitost
obyvatelům města Nové Hrady a jeho osad k projevení účasti s osudem
těch méně šťastných mezi námi. Výtěžek sbírky bude příspěvkem na
zpřístupnění školy a školky v Českých Budějovicích hendikepovaným
dětem – vozíčkářům.

Koledníci se s tříkrálovým požehnáním k vašim příbytkům ro-
zejdou v sobotu 10. ledna 2009 od 10 hodin dopoledne a doufají, že
najdou vaše dveře i vaše srdce otevřená.

Zprávu o výsledku sbírky přineseme v příštím vydání Novohradské-
ho zpravodaje a bude zveřejněna také na nástěnce u kostela, na webo-
vých stránkách www.klaster.cz a na informační tabuli městského
úřadu, který jsme požádali o dohled nad vyúčtováním.

Děkujeme všem, kteří si od koledníků nechají „vinšovat štěstí, zdraví,
dlouhá léta“ a svým příspěvkem se budou podílet na pomoci potřebným.

Koordinátoři Tříkrálové sbírky: Klášter Božího Milosrdenství
Mgr. Marcela Pokorná, ředitelka Oblastní charity N. Hrady
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Po stopách společné historie – něco k projektu a výstavě
S koncem roku 2008 se uzavřela také

první část projektu Po stopách společné his-
torie, který realizuje Město Nové Hrady
společně s Jihočeskou univerzitou a vídeň-
ským Böhmerwaldmuzeem. Tento projekt je
rozdělen do několika aktivit, které mají za cíl
připomenout společnou historii národů, které
žily v oblasti Novohradska. Hlavním tématem
je soužití česky a německy mluvících obyva-
tel, jejich životní osudy a stopy, které zde spo-
lečně s dalšími národy a jejich představiteli
zanechali.

Realizační tým projektu měl v roce 2008
několik úkolů. Vedle navázání spolupráce s ra-
kouskými partnery to bylo vytvoření projekto-
vé žádosti a následně přípravy první velké
projektové aktivity, kterou měla být výstava
v novohradské Koželužně.

Výstava představila vývoj oblasti Novo-
hradska z pohledu výskytu a působení jednot-
livých národů, představila vybrané obce
regionu, dva hlavní šlechtické rody (Rožmber-
ky a Buquoye), významné osobnosti (mj. A.
Teichl, J. Gangl) a otevřela témata jako parky
a zahrady, věda a výzkum, sklářství, plavení
dřeva, divadlo, literatura, hudba, školství,
spolkový život či složité období 1938-1945.
Díky vstřícnosti našich rakouských partnerů
jsme mohli představit také obrazy a jiné histo-
rické předměty a dokumenty, které dosud ne-
byly v Čechách prezentovány.

Výstava měla od počátků několik cílů –
představit hlavní milníky a osobnosti společné
historie, nabídnout možnost shlédnout dosud
nepublikované materiály a předměty, otevřít
samotné téma působení různých národů a ná-
rodnostních skupin v oblasti Novohradska a
cestu k novým tématům či oblastem života na-
šich předků, podnítit zájem o vlastní historii a
„vyvolat“ diskusi na téma místní či regionální
historie.

Cíle to nebyly a nejsou malé, proto jsme
byli od počátku velmi rádi, že jsme se vedle
vlastivědného zájmu našich rakouských part-
nerů mohli opřít i o pomoc profesionálních
historiků z Jihočeské univerzity, kteří velmi
ochotně vstoupili do projektu v rolích konzul-
tantů či autorů odborných textů k jednotlivým
tématům.

V Nových Hradech měli zájemci možnost
seznámit se s výstavou od poloviny srpna do
konce října, poté byla vystavena v Benešově
nad Černou a v roce 2009 jí čeká cesta do Víd-
ně, St. Poltenu a pravděpodobně i do Weitry.
Velké množství návštěvníků, zápisy v ná-
vštěvní knize a další ohlasy svědčí o zájmu
o lokální historii. Vedle velmi pozitivních
ohlasů nás především těší to, že místní i přes-
polní návštěvníci mají sami chuť pomoci nám
s rozšiřováním výstavy, vyprávějí nám své
vzpomínky k jednotlivým tématům, jsou ochot-
ni zapůjčit vlastní fotografie, obrázky či jiné
dokumenty, které velmi rádi představíme
v rámci rozšířené výstavy, která je plánována
na konec léta a podzim roku 2009.

Jak jsem již naznačil v úvodu, bylo jedním
z našich cílů otevřít diskusi k jednotlivým té-
matům či událostem. Mnoho zajímavých de-
bat již proběhlo, s některými zájemci o historii
si dopisujeme či se osobně setkáváme, což ur-
čitě rozšiřuje záběr nejen náš, ale i projektu,
protože nás čekají další etapy projektu a my
budeme moci využít i podnětů z těchto disku-
sí. Přes mnohdy rozdílné názory na určitá ob-
dobí nebo osobnosti je dobře, že se díky
tomuto projektu otevírá zájem o naší minulost.
Jsme také rádi, že až na výjimky většina při-
spěvatelů do diskuse chápe, že základem

všech debat musí být maximálně objektivní
pohled na historii s určitým odstupem a bez je-
jího „upravování“ podle aktuálních potřeb
toho či onoho.

Pokračování výstavy v roce 2009 by mělo
přinést i nové doprovodné texty, které umožní
náhled na určitá období z jiných úhlů, než
jsme byli doposud zvyklí. Bude jistě zajímavé
sledovat osudy jednotlivých pamětníků či je-
jich potomků v klidných i složitých obdobích
1. republiky, v době před začátkem, v průběhu
i po 2. světové válce. Nejenom poválečný vý-
voj, ale především rozdělení železnou opo-
nou způsobilo, že jsme neměli možnost
konfrontovat pohledy na tato složitá období a
jedna i druhá strana neměla možnost sezná-
mit se s náhledem „té druhé strany“. Naším cí-
lem nebude určování vítězů a poražených,
viníků a obětí či vynášení soudů, ale pokud
možno co nejobjektivnější pohled do naší mi-
nulosti, která je plná zajímavých osudů a pří-
běhů.

Před samotným pokračováním projektu
bych rád poděkoval všem členům realizačního
týmu a partnerům projektu za jejich aktivitu,
návštěvníkům a zájemcům o historii a vlasti-
vědu za jejich podněty a příspěvky do debaty a
věřím, že i další pokračování projektu přinese
stejně pozitivní výsledky a ohlasy. Všem lo-
kálním patriotům přeji vše dobré do nového
roku a připomínám, že novinky o projektu Po
stopách společné historie naleznete také na
internetových stránkách www.spolecnahis-
torie.eu. Mgr. Vladimír Hokr,

starosta města a člen projektového týmu

Skončila výstava: Po stopách společné historie
Výstava skončila, chybí její zhodnocení,

názory odezva. Kdo se ujme tohoto úkolu říci
alespoň pár slov, aby peníze vynaložené EU a
námaha věnovaná přípravě nezapadla?

Mně, jako občanovi a snad ponaučenému
laikovi, který se seznámil s historií a zamiloval
si Novohradsko a záleží mu na něm, to nedá.
Budu pokládat za velkou škodu, důkaz ne-
zájmu o věci veřejné a pasivity, která se vy-
mstí, když se nenajde nikdo další. O věcech
obsažených na výstavě je třeba diskutovat.
Minulá historie není něco, co se dá libovolně
vysvětlovat podle momentální potřeby. Oče-
kávám i možnou polemiku.
Připravuji tři příspěvky, které by měl bez úprav
NZ jako časopis všech občanů zveřejnit.:
1. Význam a váha a prezentace dvou posled-
ních rodů na Novohradsku – Rožmberků (R) a
Buquoyů (B).
2. Hodnocení let 1938 – 45 prezentované na
výstavě.
3. Souvislosti, které vyplývají z uskutečněné
výstavy.

Část 1.
Vítkovci, Rožmberkové (R)
verzus Buquoyové (B)

Ať se nám dostane do rukou jakýkoliv tiště-
ný materiál, filmový dokument o Novohrad-

sku, slyšíme pořad v rádiu, v televizi, všude až
nekriticky rozsahem i obsahem, je věnována
obrovská pozornost B. Stačí projít expozici na
starém hradě- vlastně Rožmberském. Považuji
to za tak nespravedlivé, že chci, i když je to
nadlidský úkol, upoutat pozornost historiků,
dosídlenců i prostých občanů k tomu, že je čas
ubrat na misce vah významu B a přidat R.
Jsem si vědom, že zvláště po výměně obyva-
telstva nedošlo k vytvoření tradic, že chybí ko-
řeny, že ani minulý režim, odsuzující šmahem
šlechtu a feudály ničím nepřispěl k vlastenec-
ké výchově. Právě proto je třeba prosazovat
změnu teď, kdy chceme být rovnoprávnými
členy EU. Je mi dodnes záhadou, proč glorifi-
kace a adorace B stále přetrvává. Jakmile se
dnes, po restitucích, ujme kult B, bude to na-
vždy.

Rožmberkové (R)
Jejich rod učinil z jihu Čech i z Novohrad-

ska oblast, kterou dodnes oceňujeme, jsme
rádi, že tu žijeme a považujeme ji za svůj do-
mov – včetně pohraničí. R byli po králi první
svým významem i majetkem. I když se králi
někdy protivili, zastávali nejvyšší úřady v krá-
lovství a vedli českou šlechtu. Zvlášť ti posled-
ní – Vilém a Petr Vok by měli být lépe
oceňováni.

Celé Třeboňsko včetně Novohradska je
dnes díky R kultivovaná krajina, protkaná vy-
nikajícími vodními díly Štěpánka Netolického
a Jakuba Krčína, že ji chrání i UNESCO. R
stavěli, nebo lépe, organizovali stavby hospo-
dářských dvorů, pivovarů, rybníků, ovčínů,
cihelen, zakládali sklárny, takže i ekonomicky
to byla oblast značně rozvinutá, dobře hospo-
dářsky řízená, bohatá. Dodnes Český Krum-
lov je po Hradě nejrozsáhlejší stavbou. Měli i
sociální cítění a i poddaní svoji vrchnost přes
tvrdost J.Krčína respektovali. Historici tvrdí,
že za jejich vlády byla oblast Novohradska
osidlována z vnitrozemí, což je opak z éry B.

Vilém z R.-nejmocnější velmož království
- aspiroval i na krále Poláků, byla to význam-
ná postava české renesance, nadaný diplomat.
R patřil palác na Pražském hradě. Podporovali
i finančně boj proti Turkům.

Za nejušlechtilejší, přímo vlastenecké činy
Petra Voka považuji dva. Jednak jako vzděla-
ný, renesanční velmož, mající na svou dobu
rozsáhlou knihovnu, nejen ji věnoval Soběslav-
skému vysokému učení, ale z prosperujícího
Novohradského panství mu každoročně odká-
zal obrovskou sumu 4000 kop míšenských.
Druhým činem na konci života byl ten, že ne-
chal stříbrný rodový poklad přeměnit v pení-

pokračování na str. 11
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Školka v novém
Už jsme se přestěhovali nazpět do budovy

školky. Po celkové, a v krátké době zvládnuté
rekonstrukci staré budovy mateřské školy,
jsme se v polovině měsíce prosince mohli za-
čít stěhovat zpět. Budova má novou střechu,
okna, fasádu, nová hygienická zařízení pro
děti i dospělé, elektro i vodoinstalace, tělo-
cvičnu, podlahové krytiny, vstupní dveře. Je
vybavena interaktivními tabulemi a novými
prvky v zahradě. Ještě by to chtělo nové oplo-
cení, snad příště…

Absolutně všechno z budovy jsme měli vy-
stěhováno do náhradních prostor ve školní
družině, co nebylo potřeba, bylo uskladněno

v budově bývalého statku. Nyní jsme na návrat
měli 4 dny. Bez pomoci Technických služeb a
ochotných rodičů bychom to nezvládli. Ještě

nějaké drobnosti a slavnostně otevíráme ve
středu 7. ledna 2009, zveme veřejnost od
14.30 hodin. Kdo to nestihne, může přijít
v dubnu na plánované Dny otevřených dveří..

Velice děkuji za pomoc a podporu učitel-
kám Maruškám: Dorotovičové a Procházkové
a školnici Janě Hriňové, rodičům, pánům Sý-
korovi, Kyselovi, Fritzovi, Janečkovi, Krtkovi,
Koderovi, Strouhovi, maminkám Tošnerové,
Volkové, Hanušům.

Naše poděkování náleží řediteli ZŠ panu
Chrtovi a vychovatelkám družiny, že nám po-
skytli prostory pro pobyt dětí ze školky po ne-
zbytně nutnou dobu a sami se museli uskrovnit.

Ještě jednou všem zúčastněným děkuji.
Eva Heřmanová, ředitelka MŠ N. Hrady

ze, jimiž vyplatil Pasovské vojsko, které
plundrovalo jih Čech a vojensky řešilo vztahy
císaře Rudolfa II. a krále Matyáše.

Nechci dávat za příklad, jen konstatuji, že
v Soběslavi se R těší zvláštní přízni – ulice
Petra Voka, Rožmberský dům – muzeum, re-
staurace Rožmberská růže, býval tu i pěvecký
sbor Petra Voka – v Nových Hradech nic.

Rod Buquoyů (B)
Už první B se zapsal do historie Novohrad-

ska špatně tím, že i hrad vojensky dobyl. Byl
to námezdní žoldnéř, který se svým vojskem
sužoval nevybíravě v zájmu císaře a svém
nejen jih Čech, ale přispěl k porážce českých
stavů na Bílé hoře – což pro Čechy byla ka-
tastrofa na 300 let. Jeho řemeslem byla válka a
nebyl jediný. A Sassmann o tom píše v knize
„Kořeny“: Zpráva z roku 1619 říká: „Jde-li
kdo po vypálených vesnicích, zřídka se mu
stane, že spatří nějakého člověka. Španělský
turek (jak se říkalo B) dovolil pych nejhorší.
Koho pod šavli, nebo halapartnu dostali, živo-
tem nevyvázl. Uši kleštěmi trhali, hlavy pro-
vazem zatahovali, s ženami ohavně zacházeli,
kostely loupili …“ Velkou pohromou pro By-
ňov byl rok 1619, kdy zde řádila B vojska.
Gruntovní kniha na mnohých událostech
udává zprávu: Hospodář zabit, dobytek po-
brán, pole zplundrováno, vyhořelá usedlost
leží ladem.“

B uvažoval i o prokopání hráze Rožmber-
ka, aby vyplavil stavovské vojsko soustředěné
v Soběslavi.

Určitě je třeba více než jeho si vážit man-
želky Marie Magdaleny, která začala po
30-leté válce Novohradské panství dávat do
pořádku a zasluhuje si obdiv.

B byla cizí šlechta, která vždy až do konce
II.svět.války mluvila a cítila německy, dávala
přednost německým úředníkům, poněmčovala
i české osídlence, o čemž zajímavě o obci Hr-
dlořezy, Byňov, Štiptoň píše A.Sassmann:
„Byňov byl z absolutní většiny českou vsí dů-
sledně poněmčenou, že i většina tamních oby-
vatel byla za II. svět. války přesvědčena
o svém německém původu. Většina se přihlá-
sila k němec. národnosti a většinou byly zdejší
rodiny po válce vyhnány jako německé, po-

kud samy neutekly.“ Po
roku 1620 byl Kuba z By-
ňova najednou Gubi, Sa-
zima – Sassmannem,
mlynář Tomeš Tomkem či
Donkem, Vojtěch Mikšů
z Veveří Migsch. Berní
rula z r. 1654 uvádí v Krčí-
ně jednu z nejstarších ro-
din Havla Koláře, ale o
několik let později dostala
příjmení Wagner na dal-
ších 300let (z ní pocházel i
farář p. Bonfilius) – píše
Sassmann. Rozbroje, které
i na Novohradsko vnesl
Henlein tedy nemají žádný
skutečný národnostní zá-
klad, ale je to záležitost ideové manipulace –
proto je sbližování žádoucí a na místě.

Působení B šlechty, jako významem malé,
bylo lokální – místní. Uchytili se, rozvíjeli
svoje panství, využili základů po R. Všeobec-
ný hospodářský rozkvět 19.stol. přiměl B vyu-
žívat svého majetku k rozvoji lesnictví,
sklářství. Z jejich rodu vynikl Jan Nepomuk,
Jiří (hyalit.sklo), Ferdinand (ve Vídni asi 4
roky ministr zemědělství). Zatímco první B
panství za své vojenské „zásluhy“ a dluhy cí-
saře získal česky psaným darovacím dekre-
tem, poslední B, Karel Jiří, je podle práva
spravedlivě ztratil. Při sčítání lidu se vždy hlá-
sili k němec. národu. Proto i jejich syn Johan
Ullrich musel sloužit u Wehrmachtu, kde
v prosinci 1943 v Severním ledovém moři za-
hynul na potopeném křižníku Scharnhorst.
Karel Jiří Buquoy za svoji kolaboraci s říší,
všestrannou morální i finanční podporu Hen-
leina a té nejsurovější síly SS pykal. Ať k tomu
více či méně přispěli jeho fanatičtí zaměstnan-
ci (Soukup)- on byl zodpovědný. Sama rodina,
dříve než byla odsunuta, odešla z republiky.
Není v logických proporcích, ale znakem ado-
race, když se na výstavě prezentuje přemíra
památek na B (např. zlatá svatba B…).

O to více estrádně působí obrovské snahy a
úsilí vnuka K.J.B. získat po roce 1989 české
občanství a snaha postavit se do fronty na re-
stituce. Jiná situace by nastala, kdyby se B hlá-
sili k té části šlechty (Schwanzenberk, Kinský,
Lobkovic, Černin, Šternberk a další), kteří po-
depsali a osobně předali v roce 1938 na Hradě
prohlášení, v němž odsuzují požadavky nacis-

tického Německa a odstoupení pohraničí.
Místo toho, v tu dobu, při mobilizaci, B utekl
do Rakouska.

V době, kdy se po r. 1989 rozhodovalo zda
se B ujme majetku, bylo zajímavé, vzbuzova-
lo úsměv či naštvání chování některých Novo-
hraďáků či cizích. Otřesný byl např. jeden ze
skupiny, která „rozjížděla“ Dobrou Vodu. On,
který zvával tajemníky strany na zabíjačky a
nabízel k odstřelu srnce, najednou je opustil a
zval B na páterem Bonfiliem „svěcení prame-
ne“ a obrovský raut na zámku. Snažil se kama-
rádit s B – což kdyby.

Závěr
Když tedy vážíme význam obou rodů pro

Novohradsko s vědomím, že nemáme mož-
nost ovlivnit co se událo, ale máme možnost to
hodnotit, musíme uznat, že i od nás, potomků,
se děje nespravedlnost. Spravedlivé by bylo:

– zrušit expozici B ve starém hradě, nahra-
dit ji a rozšířit expozicí ve prospěch R –
protože je to hrad Rožmberků

– přemístit expozici B do Rezidence nebo
do Nového zámku, kde už mají pokoje
hraběnky Terezie

– podnítit historiky, aby zkoumáním přines-
li další fakta a informace

– stát by měl více hledět co se i po vstupu
do EU děje v bývalém pohraničí a jak
účelně jsou vynakládány finance

Sic transit gloria mundi! (Tak pomíjí sláva
světa !), ale jak praví pan Klaus: “Jedeme dál.“

Pokračování příště – 2. část.
Ing. J. Maryška

Skončila výstava: Po stopách
společné historie
pokračování ze str. 10

Henlein a poslední Buquoy v Nových Hradech
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Strašidlácký běsnění ��
V pátek 7. listopadu se děti a učitelky první a druhé třídy převlékly za
strašidla a trošku si ve školce zařádily.

Dračí den

Policie ve školce
V pondělí 10. listopadu se všechny děti ze školky šly podívat na výcvik
policejního psa a ukázky zásahu policisty – psovoda Ivana Dorotoviče
a jeho kolegy.

Advent a MŠ
Adventní odpoledne pro maminky
Poslední týden v listopadu si maminky s dětmi
ve školce vyrobily adventní výzdobu do svých
domovů i do školky (1.+2.tř.).

HRAVÝ ŽIVOT VE ŠKOLCE

VŠEM SPOLUOBČANŮM
PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ,
POHODY A ŽIVOTNÍHO OPTIMIZMU
V NOVÉM ROCE.

VAŠE ŠKOLKA

Vánoční den a besídky ve školce
V úterý 16. prosince jsme si ve školce ve všech
třídách udělali sváteční Vánoční den s nadíl-
kou hraček pod stromečkem a svátečním obě-
dem. Odpoledne jsme si uspořádali vystoupení
dětí ve svých třídách s přátelským předvánoč-
ním posezením s rodiči. (foto MŠ)

Mikulášská nadílka ��
Do školky přišel Mikuláš s anděly z kláštera, s dětmi si zazpívali, pohovořili a hlavně dětem na-
dělili perníky, po obědě pak děti dostaly balíček od školky a sponzorský dar obchodu FLOP.

Odpoledne pro maminky
Ve středu 19. listopadu bylo „Odpoledne pro
maminku“ s pohybovými, dramatickými a vý-
tvarnými hrami pro děti a jejich maminky
s dračí tématikou ve druhé a první třídě.
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Hudební školička
Klášter Božího milosrdenství děkuje zastupitelstvu města Nové

Hrady za finanční podporu hudební školičky.
Zpívání s dětmi bylo zahájeno v průběhu měsíce října. Je určeno

především rodičům s dětmi do šesti let. To je velmi důležité období,
kdy dochází k základnímu rozvoji hudebních schopností a tonálního cí-
tění dítěte.

Děti se na hodinách pod vedením Mgr. Olgy Pávkové motivují pís-
ničkami, učí se tu zábavnou formou základy hlasové výchovy – decho-
vým cvičením, správnému držení postavy při tvoření tónu a správné
výslovnosti pomocí jednoduchých her. Další kapitolou je rytmický vý-
cvik – doprovod písní, pochod do rytmu a hra na ozvěnu a cvičení into-
nace. Každou hodinu se děti také učí novou písničku motivovanou
krásnou ilustrací. Výuka je propojena i s taneční, dramatickou a výtvar-
nou výchovou. Postupně se tu malí hudebníci seznamují i se zákla-
dy hry na flétnu, zatím se naučili čtyři tóny.

Aktivita se setkala se zájmem veřejnosti. Je pestrá, zábavná, origi-
nální, každá hodina je tak trochu jiná. A děti samotné učení a hraní
s hudbou velmi baví. P. Chrtová

Pár přání
Každý z nás má ne jedno přání a každý

z nás touží po jeho splnění. A to alespoň o Vá-
nocích…

Již od druhé třídy pracujeme s dětmi vždy
v předvánočním čase na třídním projektu, kte-
rý je tradičně zakončen vánoční besídkou pro
rodiče. Ve druhé třídě nesl projekt jednoduchý
název – Vánoce 2006, v roce 2007 jsme v pro-
jektu Pohádkové Vánoce pozvali všechny do
světa pohádek, kde je možné naprosto všech-
no, a v loňském roce jsme se v projektu nazva-
ném Pár přání snažili našim nejbližším splnit
alespoň jedno z jejich přání.

V průběhu projektu a příprav na vánoční
besídku si děti posupně uvědomovaly, že

nejen o Vánocích si člověk něco přeje a po
něčem či někom tajně touží a doufá, že jeho
sen bude splněn. A že si nepřejí jen děti, ale i
dospělí, i když ti se svá přání někdy stydí
vyslovit nebo napsat. Jako děti se toužíme stát
dospělými, kteří mají „vše dovoleno“, přejeme
si spoustu hraček a věříme, že vše najdeme pod
stromečkem. Ale čím jsme starší, uvědomujeme
si, že být dětmi nebylo zase tak špatné a že
místo hraček je pro nás daleko cennější zdraví,
láska, naše rodina a kamarádi, kteří tu s námi
jsou již od školních let.

A touto myšlenkou byla naplněna naše vá-
noční besídka, kterou jsme našim rodičům,
prarodičům, příbuzným a známým předvedli
v pondělí 15. prosince v Českém domě. Od-
měnou nám byl dlouhotrvající potlesk a
úsměvy na tvářích všech v obecenstvu.

Celé naše vystoupení zaznamenal a zdo-
kumentoval pan Šebela. Děkujeme. Další po-
děkování patří kapele Sunny Band, která nám
zapůjčila a po celou dobu vystoupení obsluho-
vala aparaturu. Děkujeme také všem, kteří
nám pomohli a umožnili v Českém domě
zkoušet a vystupovat, jmenovitě paní Jarolím-
kové a paní Homolkové. Také děkujeme
sestřičkám z Kláštera Božího Milosrdenství
v Nových Hradech, které nám pomohly při
výrobě dárečků a vánočních přání.

Jak jsem již uvedla, vánoční besídka pro
rodiče byla vždy jakýmsi vyvrcholením naše-
ho projektu. Letos tomu ale bylo jinak. Naše
třída byla pozvána do Domova pro seniory na
Dobré Vodě, aby tamějším babičkám a dědeč-
kům svým vystoupením zpříjemnila předvá-
noční čas. Slzám dojetí se při závěrečné
písničce neubránil téměř nikdo. Děti ukázaly,
že jejich poctivá příprava a práce nebyla mar-
ná. Odměnou jim byly výborné buchtičky,
které pro děti napekly paní kuchařky z DPS.
Po občerstvení byla ještě pro čtvrťáčky připra-
vena zábavná hra Bingo!, která se v naší třídě
stala hitem. Zde se patří poděkovat také TJ
Nové Hrady, která nám zdarma zajistila
dopravu na Dobrou Vodu a zpět. Děkujeme
také panu Hanžlíkovi za bezpečný odvoz.

Na závěr bych chtěla poděkovat i rodičům
žáků, kteří svým dětem pomohli s přípravou
kostýmů a rekvizit potřebných pro realizaci
pohádky, která byla součástí vystoupení.

Pár přání se splnilo také mně a dětem. Udě-
lat radost někomu, na kom mi záleží, obdaro-
vat své blízké, společně něco dokázat a být na
svou práci pyšný… Do dalšího roku nám, a
možná i vám, ještě pár přání zůstalo… A tak
to má být… Třeba zase najdeme cestu, jak si
těch pár přání navzájem vyplnit…

Mgr. Marie Rolínková a žáci IV. třídy

Vystoupení dětí v Domově pro seniory na Dobré Vodě



14 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ leden 2009

Ve škole je bomba!
Tak kdybych byl 26. 11. zavolal na policii,

určitě bych žádnou pokutu nedostal. V tělo-
cvičně na prvním stupni se totiž našel kufřík
plný trhavin a drog. Ptáte se jak je to možné?
Do družiny totiž přijela návštěva z Českých
Budějovic. Policisté s pejsky zaměřenými na
vyhledávání drog a výbušnin. Pro ukázku se-
bou měli i pravé pomůcky pro předvedení zá-
kroku. Děti viděly jak takový pejsek pracuje,
dozvěděly se, jak se k této práci vycvičuje.

Na svatého Mikuláše k nám přišel čert, andělíček a Mikuláš, přines-
li nadílku a pokárali děti, které byly zapsány v knize hříchů. Potom na-
jednou všichni někam odešli. Zjistil jsem,že děti zamířily rovnou do
kovárny kde pomáhaly zachránit mladého kováře. Ukovaly řetězy, vy-

robily vánoční ozdobu a plovoucí svíčku. Celé
odpoledne bylo velice příjemné a všechny děti
úplně zapomněly na strach, který měly z oče-
kávání večerního příchodu čertů.

Tenhle prosinec je vůbec zvláštní měsíc.
Všude se zpívá, voní cukroví a všichni se na
něco těší. I všichni ve družině se chovali velmi
divně. Každý den v jednu hodinu se sešli v jed-
né třídě a pořád dokola zpívali několik písni-
ček. Potom se rozešli, ale stále pokračovali
v nacvičování. Nevěděl jsem, co to znamená,
ale když jsem dostal list papíru s textem, bylo

mi vše jasné. Vánoční besídka! A já jí mám uvádět. Teda trému jsem
měl, ale jak tvrdí paní vychovatelky, byl jsem skvělý (Děkujeme
Dane!). Doufám, že se Vám besídka líbila a těším se na to, co nás čeká
v novém roce 2009. Váš detektiv Lupička

Policejní psi ve školní družině

Poděkování i dětem
ze školní družiny

Vychovatelky Školní družiny „U Klouzající-
ho sluníčka“ děkují dětem za skvělou reprezen-
taci družiny na tradiční Vánoční besídce pro
rodiče, která se uskutečnila 18. prosince 2008
v kině N. Hrady. Součástí besídky byla i výstava
výtvarných prací dětí ze ŠD, která se jen sotva
vešla do prostor foyer před vstupem do kinosálu.
(Děti ze ŠD jsou zkrátka obrazem aktivních
vychovatelek, a tak se není co divit, že se mají
čím pochlubit, pozn.red.)       (foto ŠD a KIC)

Besídka školní družinyVýstava školní družiny v kině

Zdobení v kovárně

Mikuláš v ŠD

Čertovské kování
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Adventní dobročinný trh
V neděli 7. prosince proběhly v novohrad-

ském klášteře dobročinné adventní trhy, při
kterých si návštěvníci mohli koupit vánoční
dárky nebo si je přímo v tvořivých dílnách vy-
robit. Letošní trhy byly oživené koncertem
malých hudebníků ze Základní umělecké ško-
ly, kterým za jejich příspěvek k vytvoření
působivé adventní atmosféry velmi děkujeme.

Tak jako při servitských slavnostech v září,
i při adventních trzích byly důležitou součástí
programu tvořivé dílny. Hlavně děti v nich
mohly zažít, co znamená radost z vlastnoručně
vyrobeného vánočního dárku. Ve většině pří-
padů to sice nebude tak dokonalý výrobek,
jaký je možné koupit v obchodě, ale pro obda-
rovaného má mnohem větší cenu. Je v něm
totiž skryto i nevyslovené poselství – chci ti

věnovat svůj čas, své nápady, stojíš mi za ruce
upatlané od lepidla a barev, stojíš mi za
překonání vlastní pohodlnosti či nešikovnosti.

Kromě vlastní výroby si návštěvníci mohli
koupit dětskou či duchovní literaturu nebo ru-
kodělné výrobky řemeslníků a výrobců z blíz-
kého okolí. Milá byla i možnost zahřát se
punčem a čajem, ochutnat štrúdly od farnic
z Nových Hradů a z Horní Stropnice. Výtěžek
z adventních dobročinných trhů byl věnován
dětskému domovu v Kamenici nad Lipou a
Hnutí pro život ČR.

Děkujeme všem dobrovolným organizáto-
rům i návštěvníkům za to, že pomohli naplnit
vlastní smysl adventních trhů, kterým je mys-
let především na ty druhé. Klášterní kuchyni
děkujeme za výtečný punč, farnicím za nape-

čení štrúdlů. V neposlední řadě patří velký dík
také městu Nové Hrady, z jehož grantu byly
podpořeny tvořivé dílny jak při servitských
slavnostech, tak při adventním trhu, přede-
vším nákupem potřebného výtvarného mate-
riálu. Věříme, že takováto spolupráce má
hluboký smysl a umožňuje vytvářet příležitos-
ti ke smysluplnému setkávání lidí z našeho
města i okolí.

Klášter Božího Milosrdenství (i foto)

Natale hilare et annum faustum
Děkujeme příznivcům a dobrodincům

novohradského Kláštera Božího Milosr-
denství za jejich podporu, jakož i mnoha
dobrovolníkům za veškerou pomoc v uply-
nulém roce. Děkujeme městu Nové Hrady,
zastupitelům a pracovníkům městského
úřadu, technických služeb, škol, domu
s pečovatelskou službou, akademickému a
univerzitnímu centru i všem dalším míst-
ním institucím a firmám za spolupráci.

Všem obyvatelům Nových Hradů ze
srdce přejeme a vyprošujeme požehnaný
rok L. P. 2009.

Kněží, sestřičky a zaměstnanci
Kláštera Božího Milosrdenství

Šálek indického čaje
Zrcadlovým sálem zámku v Nových Hra-

dech se 18. listopadový den opět linuly rozlič-
né čajové vůně, aby nám již podruhé polaskaly
chuťové buňky. Stejně jako minulý rok to byl
pan Jakub Lada Vavřina, který se s námi podě-
lil o další zážitky ze svých cest po zemích čajů.
Tentokrát to byla Indie. Devadesát minut pro-
mítání diapozitivů a vyprávění příběhu z krás-
né země Dálného východu bylo protkáno
nápaditou hudbou mistra lecjakých klepátek,
bouchátek, perkusí, bubínků a didjeridou,
pana Jana Látala. K čaji taková hudba zkrátka
patří.

Ochutnávka byla tak bohatá, jako je čaji
bohatá sama Indie. Assám a samozřejmě bez-
počet zahrad Darjeelingu, o kterém by se daly
psát celé romány. Na závěr pak rituální, afro-
diziakální a chuťově nezaměnitelná směs ko-
ření, medu a mléka v čaji Yogi vyprovodila
hosty  směrem k jejich domovům.

Tato přednáška byla zrealizována díky fi-
nančním prostředkům Ministerstva kultury,
dotačního titulu Integrace cizinců.

Marcela Pokorná (i foto)
Novohradská univerzitní kolej, o. s.

Oblastní charita Nové Hrady

VI. Zámecký ples
Toto je mé srdečné pozvání pro všechny

z Vás, kteří se rádi bavíte, tančíte, rádi se čas
od času obléknete do okouzlující večerní toa-
lety a přitom tím pomůžete dobré věci, která
pomůže změnit k lepšímu život několika ži-
vých bytostí….

V sobotu, dne 7. února 2009 v 19.30 se
v sálech Zámku v Nových Hradech uskuteční
již VI. Zámecký ples. Část z jeho výtěžku
bude opět věnována psímu útulku v Polné a
v programu virtuální adopce opět podpoříme
našeho běloruského školáka Igora Ignatenka.

Zajištěna bude živá hudba k tanci a posle-
chu, občerstvení, bohatá tombola, pěkný do-
provodný program a (i díky Vám) společnost
příjemných lidí.

Staňte se na jeden večer princi a princezna-
mi v krásném prostředí buquoyského zámku.
Vstupenku zakoupíte za 200,- Kč na osobu,
děti do 15 let a senioři nad 65 let mají vstup
zdarma. Místa si, prosím, rezervujte na telefo-
nu 777 729 585 nebo e-mailu marcela.pokor-
na@yahoo.de

Marcela Pokorná
Novohradská univerzitní kolej, o. s.

Oblastní charita Nové Hrady

Barevný Strakonický dudák
Kdy naposledy se v divadle na zámku

v Nových Hradech divadlo skutečně hrálo? Po
sobotě, 13. prosinci 2008 to mohu říci na mi-
nutu přesně. Tedy, bylo to 13. prosince 2008
v 18 hodin.

Veleúspěšný multikulturní soubor Barev-
ný děti se svou první nastudovanou hrou jsem
pozvala do Nových Hradů po shlédnutí premi-
éry v českobudějovické Solnici. Netradičně
zpracované téma notoricky známé Tylovy hry
hravě vpravené do velmi lehkého, vtipného a
svěžího hávu, podtrženého nadšením mladých
herců. Fragment této hry již bylo možné vidět
v červenci letošního roku v zámeckém parku.
Od té doby zaznamenal ještě mnoho změn.
Dramaturgyně souboru Tereza Charvátová,

výtvarnice Karey Rawitscher a všichni herci
odvedli opravdu velký kus práce, který byl
oceněn potleskem a několikerým zvedáním
opony. Vím, že nyní je v plánu zpracování
Shakespearova kusu Kupec benátský a těším
se, že svým uměním a pozitivní energií soubor
Barevný děti opět oživí původní zámecké di-
vadlo, které, málo platné, má v sobě témeř
hmatatelného genia loci….

Velmi děkuji za pomoc Ústavu systémové
biologie a ekologie AV ČR, v. v. i., bez něhož
by se představení neuskutečnilo tak snadno.

Marcela Pokorná
Novohradská univerzitní kolej, o. s.

Oblastní charita Nové Hrady
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Informace z Městské knihovny Nové Hrady
K poslednímu prosinci došlo v naší Měst-

ské knihovně k výměně „stráží“ nad knihami,
časopisy a počítači. Jinými slovy, paní Jaro-
slava Janošková, dlouholetá novohradská kni-
hovnice, předala vládu paní Drahuši Císařové.
Obě společně ještě v posledním čtvrtletí roku
2008 provedly důkladnou revizi knižního fon-
du, vyřadily knihy, které již dosloužily, rozje-
ly nový počítačový program výpůjček a
naplnily nový odkaz „Městská knihovna“ na
internetových stránkách města, kde lze kdyko-
li hledat v knižním katalogu naší knihovny.

Na předvánočním setkání zaměstnanců
technických služeb, kam spadá i kulturní cent-
rum a městská knihovna, poděkoval starosta
města paní Janoškové za její dlouholetou práci
a aktivity ve prospěch knihovny a popřál jí vše
dobré do let příštích, byť „důchodcovko – se-
niorských“.

K tomuto přání se připojujeme i my, a tak
vedle zdraví, které je nejvíce potřeba pro kaž-

dého, přejeme hodně radosti ze všech dalších
dnů a až třeba zaklepeme na dveře a řekneme:
„Paní Janošková, neměla byste čas nám s ně-
čím pomoci? To víte, práce je hodně a lidí na
ní málo!“, tak že řeknete: „Ale jo, holky, ráda
Vám pomůžu.Vždyť víte, mezi lidmi jsem po-
řád ráda“.

Zdraví, sílu a radost do roku 2009 přejí
K. Jarolímková a  D. Císařová

NOČNÍ ČTENÍ
V KNIHOVNĚ PRO ODVÁŽNÉ ČTENÁŘE
Ahoj kluci a holky,
co takhle strávit NOC V KNIHOVNĚ ?
Možná, že zažijeme trochu strachu, ale určitě
ještě víc legrace.
Mohli bychom to zkusit hned ve čtvrtek po
vysvědčení 29.1.2009 od 18.00 hodin.
Kdo máte zájem prožít tajemnou noc v temné
a tajemné knihovně při čtení „strašidelných“
příběhů a povídek, přijďte do Městské knihov-
ny v Nových Hradech.
Vezměte si s sebou spacáky, pohodlné obleče-
ní a svačinu na večer. O budíček a snídani se
postaráme.
Na NOC V KNIHOVNĚ se můžete přihlásit
přímo u knihovnice D. Císařové nebo telefo-
nicky na tel. 386 362 182, zde se rovněž dozví
rodiče podrobnosti.

O knihovně několik slov
Milí příznivci a přátelé knihovny,
na podzim jsme vás v anketě „čím obohatit
naši knihovnu“ vyzvali k vyjádření vašich přá-
ní. Vyplněných anketních lístků se sešlo doce-
la dost a žádný z vašich námětů nezapadne,
protože je budu mít na paměti, při nákupu no-
vých knih.

Mám radost z toho, že zájem o četbu je na-
vzdory počítačové době stále velký, že v N.
Hradech je hodně náročných čtenářů, protože
knihy nám pomáhají rozšířit obzory, dovědět
se něco nového, potěšit duši, odreagovat se a
uniknout z reality osudu nebo všedního dne.
Někdo si rád u knihy popláče, někdo se rád
vrátí do doby svého mládí, jiný zase prostřed-
nictvím knihy prožije románek v kruzích
„horních deseti tisíc“ nebo v kruzích aristo-
kratických a o relax je postaráno. Ti ostatní se
zase rádi zasmějí nebo se ponoří do krás příro-
dy a prožijí příběh lidí žijících v přírodě a s pří-
rodou. Další se zajímají o životy našich
literátů a jiných významných osobností sou-
časných i minulých. Jsou mezi nimi znalci na-
šich panovnických rodů, kteří by možná mohli
na toto téma přednášet a stále je jim to málo a
chtějí se dovědět víc. Jiní se zajímají o historii
politickou, válečnou, znají skoro vše o zbra-
ních, letadlech či ponorkách, další jsou fasci-
nováni starými civilizacemi nebo cizími
zeměmi a tak bychom mohli pokračovat dál a
dál, to všechno jsou naši čtenáři.

V knihovně najdou leccos i milovníci za-
hrady, zvířat, vaření, rozličných ručních prací

a technik, máme spoustu knih pro ty, které za-
jímá malířství, dějepis, zeměpis, záhady, en-
cyklopedie…

Pro vás, kteří dáváte přednost časopisům,
odebíráme: Rybářství, Zahrádkář, 100+1, In-
stinkt, Vlastu, Květy, Tinu, Dorku, Praktickou
ženu, Zdraví a pro děti Sluníčko, Mateřídouš-
ku a ABC. A tím se dostáváme k dětem, pro
které máme nepřeberné množství pohádek
klasických i moderně zpracovaných, spoustu
říkadel a veršovánek, dětské komiksy, báje a
pověsti… Z dalších knih se děti dozví všechno
o rytířích, indiánech, pirátech, o Drákulo-
vi…V krásných obrázkových encyklopediích
najdou snad všechno co je zajímá. Starší děv-
čata jsou našimi dobrými čtenářkami, je zde
pro ně moc a moc knih o jejich vrstevnicích
s podobnými problémy a zálibami. Kluci v je-
jich věku mají trochu co dohánět, jsou tu pro ně
jak nové knihy, tak spousta nezapomenutel-
ných a nestárnoucích „Foglarovek“ a „Mayo-
vek“ a dalších.

Snahou městské knihovny vždycky bude
zajistit pro čtenáře co nejvíc nových a kvalit-
ních knih, aby tu všichni našli to, co hledají.
I když někdy mi připadá, že naše republika je
zavalená miliony knih, ale to pravé a žádané
čtení se hledá jako jehly v kupce sena.

Všem našim příznivcům přeji za Městskou
knihovnu v N. Hradech v roce 2009 hodně

pohody, úspěchů a zdraví  D. Císařová

Kulturní tipy na rok 2009
Nejspíš jste už začali listovat v novém ka-

lendáři a plánovat, co byste chtěli v tomto
roce zařídit, navštívit, poznat, „ochutnat“.
Snad i následujících několik tipů na akce na-
jdou místo v kolonkách roku 2009.

Na březen bychom chtěli ve spolupráci se
sdružením Bonaventa uspořádat Skelmistrov-
ský bál, který bude v duchu starých řemesel, i
tombola tomu bude odpovídat, a připomenout
tím starou sklářskou tradici minulých století na
Novohradsku. Bál „navštíví“ možná i významné
osobnosti zdejší historie a k tanci přijede zahrát
jedna z nejstarších dechovek z jihu Čech – Ba-
bouci.

O prvním květnovém víkendu zahájíme
pestrým programem hlavní turistickou sezonu
v našem městě a na ten druhý prodloužený ví-
kend se pravděpodobně vypravíme do Benešo-
va nad Černou, kde budeme zahajovat sezonu
„regionálně“a v duchu loňského klání.

Na červen pak plánujeme uspořádat městské
slavnosti, a to v historickém rázu, a nechtěli by-
chom to nechat všechno pouze na profesionální
agentuře. Tak snad se nám podaří získat do dění
slavností a aktivit i někoho z vás jednotlivců, or-
ganizací a dobrovolníků. Přivítáme každého,
kdo se chce nejen nechat bavil, ale umí bavit
sám sebe i ostatní.

Na léto bychom chtěli opět uspořádat nějaké
koncerty a divadelní představení v historických
objektech a na veřejných prostranstvích. O podo-
bě Novohradského znění zatím není ještě úplně
rozhodnuto, už vhledem k financím, které bude-
me letos soustřeďovat především do akcí připo-
mínajících významná výročí města či organizací.

A není jich málo. Vedle oslav města budou
letos slavit i hasiči, sportovci i základní
umělecká škola. No a na podzim bychom
neměli zapomenout ani na „sametovou revo-
luci“, která přeci jenom pro nás, kteří jsme
vyrůstali na samé hranici státu, měla nepopira-
telný význam.

Také bychom chtěli trochu více přidat na
množství akcí po děti a mladou generaci. Na
oplátku bychom ale přivítali nové dobro-
volníky a mladé pořadatele, případně zájemce
o aktivní pomoc v kulturní komisi. Těm všem
stávajícím, kteří nám pomáhali v minulých le-
tech a věřím, že budou pomáhat dál, posílám
velké poděkování do začátku roku a těším se
na spoustu nových kulturních a lidských spo-
lečných setkání a zážitků.

K. Jarolímková, KIC Nové Hrady

Přání ke „kulatému“ jubileu
Těsně před Vánoci, 20. prosince 2008, osla-

vila paní Dagmar Bočková krásné osmdesáté
narozeniny. Chtěla bych jí i na stránkách Novo-
hradského zpravodaje popřát za všechny lidi
„od kultury, kina a knihovny“ vše nejlepší k to-
muto krásnému věku, hodně zdraví a žádnou
bolest na těle ani na srdci, hodně energie, dobrou
náladu na rozdávání a hodně prodaných vstupe-
nek v našem novohradském kině.

Květa Jarolímková, KIC N. Hrady
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ON THE ROAD – NA CESTĚ
20.1.2009, 18.00 hod. – BARVY MAROKA

Maroko odpradávna charakterizuje střet mnoha kultur, filosofií i
náboženství. Jejich dělítkem je právě pohoří Atlas- jedna z nejkrás-
nějších a nejpůvabnějších oblastí Maroka a zároveň i nejvyšší hor-
ský masív celé severní Afriky. Jeho hradba čtyřtisícových štítů se
vzpíná nad neúrodné nížiny v gigantickém labyrintu hřebenů, prů-
smyků a hlubokých kaňonů. Zelená horská údolí s terasovitými po-
líčky, zavlažovanými důmyslným systémem vodních kanálů,
skýtají domov unikátní kultuře Berberů – původního obyvatelstva
celé severní Afriky, o nichž jsou dochovány doklady již z 5. st. př. n.
l., tvoří v současné době více jak 30 % obyvatel Maroka. Atlasští
Berberové nikdy nepřijali ortodoxní verzi islámu. Donedávna bylo
území Vysokého Atlasu a jeho Berberských obyvatel téměř napros-
to izolované. Když Francouzi zahájili ve 20. letech „obnovu pořád-
ku“, nalezli zde ještě fungující feudální uspořádání, založené na
kontrole tří hlavních horských přechodů (tizi) trojicí klanových rodů
„Pánů Atlasu“. Novodobého poutníka proto překvapí otevřenost a
přátelskost Berberů, kteří si musí každou píď půdy, jež chtějí zúrod-
nit, vydobýt ze chřtánu suchých hor velmi tvrdě, i krása berberských
žen oděných i při polních pracech v pestrobarevný šat, s krásnými
náhrdelníky, náušnicemi i náramky z roztodivných kovů.

Jarda O. Zeman
Ve spolupráci s KIC N. Hrady začínáme zimní cestovatelský
„trojboj“, ve kterém se v následujících měsících vydáme pozná-
vat naší Zeměkouli. 20. ledna 2009 Vám od 18 hod. v Koželužně
představím kamaráda, profesionálního průvodce Igora „Lísteč-
ka“ Forgáče.

Přijďte se nechat vnést do chutí, vůní, zvuků i barev Maroka!

Aktivity v Koželužně
Od října do prosince minulého roku jsme zvali děti i dospělé do

Koželužny na pravidelné aktivity. Byly to vždy středy a čtvrtky, kdy
mohli zájemci přijít a pod vedením lektorky Vlaďky Zítové malovat
nebo se pohybovat v relaxačním nebo tanečním rytmu. Na základě
této tříměsíční zkušenosti se nám vykrystalizovaly potřeby a zá-
jem, a tak budeme v roce 2009 pokračovat v následujícím rozsahu:

� Výtvarný ateliér
Středa 15.00 – 18.00 hod.
V této době mohou přijít děti i dospělí jakéhokoli věku (jsou ví-
táni i rodiče dětí navštěvující výtvarku pravidelně). Zahoďte
ostych a přijďte si kdykoli odpočinout s barvami a štětcem
v ruce. Vlaďka Zítová radí, inspiruje a vytváří pohodovou at-
mosféru pro všechny.
Děti 10,- Kč a dospělí 50,- Kč za celé odpoledne.

� Taneční ateliér
Čtvrtek 15.30 – 18.30 hod. – děti
Rozjezd tanečního ateliéru v loňském roce se nám velmi poda-
řil. Děvčata různého věku jsme rozdělili do dvou skupin, proto-
že o tancování byl velký zájem. Lektorka se tak může všem
maximálně věnovat. Už na některých podzimních akcí již děv-
čata – tanečnice vystoupila, např. Sportovní akademie, vernisáž
výstavy v Koželužně nebo Zpívávání u vánočního stromu.
Děti zdarma.

� Tanec pro začátečníky a mírně pokročilé
Čtvrtek 19.00 – 20.00 – dospělí
Pokud jste si dali novoroční předsevzetí jak začít hubnout, pra-
videlně se hýbat a udělat něco dobrého pro svoje tělo, máte šanci
v Koželužně pod vedením lektorky Vlaďky Zítové.
Dospělí 50,-Kč/1 hod.

Další podrobnosti na KIC Nové Hrady u K. Jarolímkové (mobil
602 150 208) nebo u V. Zítové (mobil 604 608 761).
Krásně barevný a pohyblivý rok  2009 přeje Ateliér Koželužna!

Život novohradského kina
Zatím máme štěstí (anebo smůlu?), že patříme mezi městečka, která

ještě drží kino (někdy silou vůle) a promítáme. V dnešní době je to mož-
ná luxus, ale „zavřít“ kino lze kdykoli, znovuotevřít už ztěží. Výběr fil-
mů je závislý na několika okolnostech: naše promítací dny středa a
sobota (ne vždy je film volný jak bych si přála), uvedení filmu brzy po
premiéře (multikina mají přednost), nabídka distributorů („áčkové i
béčkové“), cena půjčovného (cena vstupenky je proti tomu „nic“) a
hlavně volba plánovaných filmů. Někdy je sestavení programu trochu
jako detektivka. Třetinu z toho Vám sice doporučí žhavá reklama (a
často zklame), třetinu důvěřujete distributorovi (také chce vydělat) a
zbytek je spíš o „osobním citu“ (a každý divák jej má jinak nastavený).
V roce 2008 bylo odpromítáno průměrně 9 filmů měsíčně. A věřte, že
vybrat 9 filmů na měsíc tak, aby vám všechny přirostly k srdci, je hodně
náročné. Nicméně vám prozradím a připomenu ty filmy, které mne
přeci jen nějak „poznamenaly“ a možná zaujaly i vás.

První dva filmy měly společný prvek – muziku. Film Across The
Universe byl tak trochu nenápadný film, ve kterém bylo fantasticky a
zajímavě odzpíváno několik písní od Beatles. A i pro toho, kdo nikdy
skupinu Beatles úplně nemusel, to bylo překvapení, jak příběhem a pro-
línajícími se osudy filmových postav zněly písničky staré několik de-
sítek let. A ačkoli vám na konci filmu zazpíval kluk jménem Jude to, co
už dávno víte, „že všechno, co v životě potřebujete, je láska“, stejně vás
to dostalo na kolena. Tenhle film fakt stál za to. Tím druhým mým hu-
debním oblízencem byla krásně naivní a romantická komedie Mamma
– Mia!. Film se „starými“ chytlavými melodiemi skupiny ABBA půso-
bil jako očistná sprcha, nekomplikovaná i střeštěná pohoda, radost ze
života, skvělý „babinec“. Doporučovala bych jej místo antidepresiv.

Třetí film opačného kalibru byl Útěk do divočiny. To by bylo na del-
ší psaní a stejně bych těžko sdělovala to, co jsem si v něm našla. Nicmé-
ně moment filmu, který se mi často vrací, byl ten, když hlavní hrdina
krátce před svou smrtí zapisuje několik slov do své knížky. Ta slova
vyjadřovala následující pocit: „opravdové štěstí je jedině takové, které
je sdílené“.

Čtvrtým filmem, který se mi za loňský rok vybaví byl Venkovský
učitel, byť ne každým kladně přijat. V tomto filmu mě herec Liška pře-
svědčil, že chlap může opravdu toužit a milovat jiného muže. Dokonce
si myslím, že v té roli byl daleko přesvědčivější a smylsnjší, než kdeja-
ký agent začínající na pořadové číslo 00.

A proč to všechno? Jednak si myslím, že stále stojí za to do kina se
vypravit, ponořit se do tmy a nechat se unášet příběhem na plátně No a
také jsem chtěla „oklikou“ upozornit, že v dohledné době budeme mu-
set na chvilku kino zavřít. Budeme dělat nové ozvučení, osvětlení, vý-
měnu podlahových krytin a nainstalujeme dataprojektor, který nám
umožní promítat i DVD na velké plátno. Máme totiž v plánu Vás občas
pozvat do kina na „filmy pro nás o nás“, s čímž nám slíbil pomoc pan
Šebela, kameraman novohradských událostí. Takže kulturní lidé, neza-
pomeňte na naše kino Český dům. K. Jarolímková

Dejte o sobě vědět
na veletrhu

V lednu se opět chystáme na další ročník veletrhu turistických mož-
ností v regionech ČR – REGION TOUR Brno. Tento, již 18. ročník, se
uskuteční 15.–18. ledna 2009 na brněnském Výstavišti a každý rok jej
navštíví několik stovek lidí z celé republiky. Jednak v roli vystavovate-
lů anebo potencionálních zájemců o dovolené a výlety po krásách naší
republiky.

Pokud patříte mezi ty, kteří se nějakým způsobem podílejí na nabíd-
ce turistických služeb na Novohradsku a máte svoje propagační materi-
ály, rádi Vám je vystavíme na našem prezentačním pultu, který bude
propagovat město Nové Hrady a Novohradsko.

Propagační materiál přineste nejpozději 14.1. dopoledne, případně
nás kontaktuje na KIC N. Hrady, tel. 386 362 195.

K.Jarolímková
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FOTOREPORTÁŽ Z ADVENTU

Prosinec bez čertů, Mikuláše a andělů si už sot-
va kdo dovede představit. A v našem městě to
snad platí dvojnásob. A je jedno, zda je vám
pět, dvacet či padesát let, jestli jste pouhý

divák nebo se skrýváte pod masku. Užívají si
to všichni hodní i zlobiví… ��

Večer před první Adventní nedělí patřilo všem
seniorům z Nových Hradů, Byňova, Jakule,
Nakolic a Vyšné. Město pro ně připravilo a
uspořádalo tradiční předvánoční setkání seni-
orů v Hotelu Máj, kde se mohli všichni pobavit
a zatančit při dechovce či chorvatské muzice...

Poslední Adventní neděle byla tak trochu v ro-
manticko tradičním stylu. Druhý Zvonkový

průvod z náměstí (vloni jsme tradici teprve
zahájili) vedl nejen k zámeckým schodům, kde
nás přivítalo Zámecké trio, ale přímo do
krásných zámeckých prostor k vánočnímu stro-
mečku. V zrcadlovém sále jsme si připomněli
některé vánoční zvyky a poslechli si koledy a
písně a děti poctivě zazvonily na Ježíška.
Vánoce už byly za dveřmi ... ��

V podvečer první Adventní neděle se novohradské náměstí zaplnilo lidmi a dětmi se sváteční ná-
ladou. Poprvé se rozsvítil vánoční strom, starosta zapálil první adventní svíci a pokřtil kalendář
na rok 2009. Na pódiu vystoupili účinkující, zpěváčci od těch nejmenších až po ty nejstarší, voněl
punč i výborné pečivo. S krásnou náladou Advent začal… ����
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Sobota 3.1.2009 20.00 hod.

� JUNO
Juno (Ellen Page) je šestnáctiletá středoško-
lačka, která se potýká s nečekaným těhoten-
stvím. Otcem dítěte je další teenager Paulie
(Michal Cera), kterého ovšem ona nepovažuje
za svého přítele. Chce, aby všechno skončilo
jako špatný sen, ale zjišťuje, že musí začít situ-
aci řešit. Využije pomoci své nejlepší přítelky-
ně Leah (Olivia Thirlby) a uvažuje o Centru
pro pomoc ženám, aby jí pomohlo s „rychlým
potratem“, jak tomu sama říká. Před klinikou
ale potká svou kamarádku Su-Chin (Valerie
Tian), která odmítá potraty a přesvědčí ji, aby
svoje rozhodnutí změnila.
Přístupné od 12 let, 96 min., české titulky,
vstupné 50 Kč

Středa 7.1.2009 20.00 hod.

� Labyrint lží
Je nejlepším mužem amerických zpravodaj-
ských služeb v oblasti, schopen vyjednávat a
pohybovat se v zónách, ze kterých se dostane
živý málokdo. Roger Ferris (Leonardo Di-
Caprio) je muž bez identity, který svěřuje
svůj život chladnému hlasu na druhém konci
telefonní linky.
CIA veterán Ed Hoffman (Russell Crowe) zase
vede válku od počítače ve svém obývacím po-
koji na předměstí a řídí každý Ferrisův pohyb.
Přístupné od 12 let, české titulky,
vstupné 50 Kč

Sobota10.1.2009 20.00 hod.

� Tokio!
Tři krátké fantastické filmy volně inspirované
Tokiem. Tokio! je symfonií tří odlišných ryt-
mů reflektujících obraz této jedinečné metro-
pole.
První příběh: Surrealistická bajka mladého
páru, který se přistěhoval do Tokia, aby našel
svou budoucnost. Chlapcovy ambice jsou jas-
né – chce točit filmy. Dívka pluje bez kontroly
svým životem. Oba se pomalu potápějí do to-
hoto obrovského velkoměsta. Vše se změní,
když se osamocená dívka začne měnit v …
Druhý příběh: Záhadný muž šíří svými ira-
cionálními a provokativními činy paniku na uli-
cích Tokia. „Nestvůra kanálů“, jak mu říkají me-
dia, zvedla vlnu odporu. Nakonec je polapen a
souzen soudem stejně podivným jako je on sám.
Třetí příběh: Hrdinou snímku je hikikomori –
jako mnoho dalších Japonců se rozhodl zrušit
kontakt s venkovním světem. Když však v jeho
bytě omdlí dívka, která mu donáší pizzu, stane
se něco neuvěřitelného – zamiluje se. Dokáže
překročit hranici, jež ho dělí od okolního světa?
Přístupné od 12, 110 min., české titulky,
vstupné 50 Kč

Středa 14.1.2009 20.00 hod.

� Vicky, Kristina, Barcelona
Do “španělského New Yorku” odjíždějí na
léto dvě mladé Američanky. Poněkud příkrá a

zásadová Vicky (Rebecca Hall), která má před
svatbou, a její hédonická kamarádka Cristina
(Scarlett Johansson). Potkávají spontánního
malíře (Javier Bardem) – netřeba dodávat, že
po obou fešandách začne házet očkem – a
jeho krásnou, ovšem nepříčetně žárlivou
ex-manželku (Penelope Cruz). Srážka tak
temperamentních charakterů na malém pros-
toru nemůže skončit jinak než žhavým dobro-
družstvím… a záleží pouze na optice diváka,
zda spatří pod povrchem filmu romantickou
rumbu, ležérní slowfox, nebo vášnivě -drama-
tické paso doble.
Přístupné od 15 let, 96 mn., české titulky,
vstupné 50 Kč

Sobota 17.1.2009 20.00 hod.

� Muzikál ze střední 3: Maturitní ročník
Film nám ukazuje studentské „mazáky“ Troye
a Gabriellu v okamžiku, kdy se vyrovnávají
s faktem, že se jejich cesty rozejdou, protože
každý z nich směřuje na jinou univerzitu. S os-
tatními spolužáky se rozhodnou, že nastudují
propracovaný muzikál, ve kterém se pokusí
zobrazit všechny své dosavadní zkušenosti,
své touhy a zároveň obavy ze změn, jež bu-
doucnost přináší. Se skvělou muzikou a úžas-
nými tanečními čísly, která maximálně využijí
potenciál velkého formátu filmového plátna,
bude tento film pro mladé publikum skvělou
zábavou s elektrizující energií.
Přístupný mládeži, 112 min., český dabing,
vstupné 50 Kč

Středa 21.1.2009 20.00 hod.

� Anglické jahody
V horkém létě se mladý muž Tomáš Sinek
chystá odjet na „sběr jahod" do Anglie. Zdá se,
že rodina – otec, maminka a babička nemá jiné
starosti než vypravit potomka na cestu, i když
– jak to vypadá, ne všichni s jeho rozhodnutím
souhlasí. Situace však zase tak jednoduchá
není. Jsme v Československu roku 1968. To-
máš stráví s kamarády a dívkou Táňou bujarou
noc před odjezdem. Ráno však začnou otcovy
podezřelé telefonáty s kolegou Vránou, plné
tajných informací, maminka dělá zásoby a ba-
bička pláče. Tomáš spěchá na nádraží, Praha
je však vylidněná a žádné vlaky nejedou. To-
máš nepovažuje situaci zdaleka za vážnou, a
tak ho nějaký den zpoždění ani příliš netrápí.
Toho srpnového rána se však radikálně změni-
ly osudy tisíců lidí, psal se 21. srpen 1968.
V hlavních rolí Viktor Preis, Pavla Tomicová,
Nina Divíšková, Ivan Kuprák a další.
Přístupný od 12 let, 114 min., česky,
vstupné 50 Kč

Sobota 24.1.2009 20.00 hod.

� Madagaskar 2
K natočení animované komedie Madagaskar 2
měli její tvůrci dva dobré důvody. Prvním bez-
pochyby byly tržby, které film vynesly na první
místo žebříčku úspěšnosti rodinných snímků
roku 2005. Druhým důvodem se stal fakt, že
hlavní hrdinové, hýčkané hvězdy newyorské
zoo, tragicky zakysli na titulním ostrově u af-

rických břehů a takový osud jim žádný divák
určitě nepřál. Jenže pokračování jim připravi-
lo taková dobrodružství, že ve srovnání s nimi
by byl doživotní pobyt na Madagaskaru tou
příjemnější variantou.
Vzpomínáte si na trosky letadla zaklíněné
v koruně obřího baobabu, které lemuří král Ju-
lián používal coby trůní sál? Tak přesně to se
stane klíčovou součástí geniálního únikového
plánu, který vymysleli vynalézaví tučňáci. Na
cestu domů se kromě nich vydávají i lev Alex,
zebra Marty, hrošice Glorie, žirafák Melman
a šimpanzi Phil s Masonem. Doprovázejí je
král Julián, jeho pobočník Maurice a capart
Mort, kteří chtějí poznat, jak to v tom civili-
zovaném světě chodí. Madagaskar 2 je ideál-
ní příležitostí na sobotní rodinný večer
v kině.
Přístupné, český dabing,
vstupné 50 Kč

Středa  28.1.2009 20.00 hod.

� Čtvery Vánoce
Americká komedie o tom, jaké to je, když se
partneři Kate a Brad rozhodnou navštívit
o Vánocích svoje rodiče. Na tom sice není nic
tak zvláštního, ale vzhledem k tomu, že oba
rodičovské páry jsou rozvedené a mají nové
partnery, vyšplhá se počet Vánoc na číslo čty-
ři. A to už pak je vánoční nálady, poetiky a
„radosti“ opravdu velké sousto. Uvidíte, jak si
s tím poradí sympatický pár Reese Witherspo-
on a Vince Vaughn t a ještě si trochu zavzpo-
mínat na vánoční dobu a třeba se i poučit na
Vánoce příští....
Přístupný od 12 let, české titulky,
vstupné 50 Kč

Sobota 31.1.2009 20.00 hod.

� Kdopak by se vlka bál
Příběh pro celou rodinu, kombinující v poetic-
ké rovině prvky strašidelné pohádky, dětské
komedie a dospělého psychologického dra-
matu.
Na pozadí krize vztahu rodičů se odehrává na-
pínavý příběh malé Terezky, která skutečné
problémy rodičů vnímá po svém a přetváří je
tak do pro ni napínavého dobrodružství. Pro
dětského diváka funguje pohádková, straši-
delná rovina Terezčina příběhu, zatímco do-
spělý divák odhaluje závažnější souvislosti.
„Příběh pětileté Terezky je úzce provázán
s její oblíbenou pohádkou O Červené Karkul-
ce, což je vlastně horor. Zajímavá je právě dět-
ská fascinace strachem, opětovné vyžadování
a opakování strašidelné pohádky, přestože se
holčičce promítá do snů. Každý večer si Te-
rezka přeje pohádku na dobrou noc, pokaždé
tu samou. Pohádka by měla být „červenou“
nitkou proplétající se celým příběhem a tvořit
k němu jistou paralelu, protože stejně jako on
začíná romanticky, pokračuje dramaticky a
přes horor vede až k happy endu,“ říká reži-
sérka Maria Procházková. Ta ve vizuálním
zpracování filmu nezapřela svůj „výtvarný
původ“, když do hraného snímku zapracova-
la kresby a animace, které už tak zajímavému
příběhu dodávají i atraktivní tvář.
Přístupný, 90 min., česky,
vstupné 50 Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – Leden2009
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Mistrovství České republiky v karate
Bronzová medaile pro Nové Hrady

Ve dnech 6. – 7. prosince 2008 se konalo
v Hodoníně Mistrovství ČR v karate dětí a
mládeže. Na jih Moravy se sjelo téměř čtyři
stovky vyznavačů sportovního karate z pade-
sáti oddílů a škol ze všech koutů naší země.
Perfektně připravená hodonínská hala přivíta-
la závodníky, trenéry, rozhodčí, diváky a sa-
mozřejmě rodiče krásnou atmosférou. Střed
haly zdobila čtyři tatami na kterých se celý ví-
kend soutěžilo v žákovských, dorosteneckých
a juniorských kategoriích v disciplínách kata
(sestava) jednotlivci i týmy a sportovní zápas
kumite v jednotlivých váhových kategoriích.

První den jsme měli mezi dorostenci Láďu
Bártu. V disciplíně kata,přes pěkně technicky
zacvičenou kata Jion neprošel přes soupeře
Matěje Domitu z Vizion Praha, a tak nepo-
stoupil do dalších kol. V kumite nad 70 kg
Láďa předvedl pěkné techniky a jen těsně pod-
lehl 1:0 finalistovi Sládkovi z Kesl Ryu Praha.
V repasáži o třetí místo náš borec tvrdě a přes-
ně zasahoval soupeře Marka Babku z Kromě-
říže, leč techniky nebyly bodovány a tak
výsledek byl po vypršení časového limitu 0:0
V prodloužení zápasu byl rychlejší soupeř a
tak Láďa skončil na pěkném 4. – 5. místě a tím-
to výsledkem připsal našemu oddílu v celko-
vém republikovém hodnocení cenné body.

V neděli patřila zápasiště kategorii mlad-
ších a starších žáků. Musím konstatovat, že i
mladší karatisté ukázali všem, že za svými
staršími kolegy nejsou o nic pozadu,bylo zde
na co se dívat. Provedení kata bylo na velmi
vysoké úrovni, což konstatovali i jejich dospě-
lí trenéři, kteří se vrátili z MS v Japonsku.

V kategorii straší žákyně +50 kg nastupo-
vala poprvé na MČR Caroline Podhorová.
V prvním kole měla těžkou soupeřku Terezu
Bittnerovou z Relaxu Ústí n. Labem, kterou ve
tvrdých soubojích dokázala porazit 3:0 a tím
se nominovat do semifinále. Další zápas byl
pro naši závodnici velmi obtížný, zkušenější
soupeřka Jandová z Litomyšle útočila od prv-
ního okamžiku přesně na horní pásmo a získá-
vala tím převahu 7 bodů. Caroline dokázala
s velkým vypětím sil získat ještě 3 body, ale to
již na vítězství nestačilo. Do bojů o bronz na-
stupovala naše cvičenka proti Michaele Ka-
wulukové z Bystřice nad Olší. Boj byl velice
vyrovnaný a po uplynutí času skončil zápas
1:1! Ani v prodloužení kdy již obě vyčerpané
závodnice nedokázaly dát ani jeden bod, na-
stalo rozhodování technické převahy a roz-
hodčí se přiklonili ke Kawulokové. Caroline
obsadila 4. – 5.místo a přidala těžce vydřené
body do celkového hodnocení.

Tomáš Hermann nebyl před zahájením
soutěže ve své kůži a v prvním zápase proti fi-
nalistovi Danielu Brendlovi ze Spartaku Hra-
dec Králové to bylo velmi znát. O hlavu větší
soupeř nenechal Tomáše útočit na střední pás-
mo a tak náš závodník začal „střílet“ na hlavu
a tím si od rozhodčích vysloužil dvě napome-
nutí a bod získal soupeř. Do konce utkání při-
dal ještě další a tak Tom prohrál 2:0. Po krátké
výměně názorů a taktické poradě s trenérem se
Tomáš připravil na další zápas. Vzhledem k
tomu, že jeho předchozí protivník prošel až do
finále měl náš borec možnost zasáhnou do cel-
kového bodování ještě soubojem v repasáži

o třetí místo. Proti našemu závodníkovi nastu-
puje “starý známý“ Roman Pařez z TJ Krup-
ka, který Toma těsně porazil v září v Plzni na
Grand Prix. Tomáš nastupuje dobře rozcvičen
a taky „nažhavený“ z předchozího kola. Ihned
od prvního signálu k souboji zasypává soupe-
ře jednou technikou za druhou a nakonec vítě-
zí 3:0! Veliká radost celého našeho týmu je na
místě, bronzová medaile z MČR v kategorii
mladší žáci nad 60 kg putuje do Nových Hradů.
Díky pěkným výkonům našich závodníkům je
náš oddíl na 25 místě ze 43 bodovaných oddílů
a škol z celé ČR.

Děkuji členům našeho oddílu za vzornou
reprezentaci, jejich rodičům a všem, kteří nám
pomáhají ve sportovní činnosti. Poděkování
dále patří vedení Města Nové Hrady, Tělový-
chovné jednotě, vedení Základní školy a všem
sponzorům za podporu našeho oddílu. Přeji
všem hodně zdraví, štěstí a pohody v Novém
roce 2009. M. Hermann (i foto)

bronzová medaile pro Tomáše Hermanna

TJ SOKOL Nové Hrady informuje
Ve dnech 20 a

21.12.2008 proběhlo
v kuželně Vánoční kou-
lení o ceny. Letošního
ročníku s zúčastnilo při-
bližně 90 občanů No-
vých Hradů a okolí.
Jako každý rok proběh-
la v rámci tohoto turnaje
mnohá rodinná klání.
Nejkrásnější pohled byl
na nejmenší účastníky
tohoto turnaje, kteří
s velkým nasazením bo-

jovali o pěkné ceny. Tento turnaj mohl být uskutečněn také
díky sponzorským darům. Tyto dary poskytly jak fyzické
osoby, tj. členové TJ Sokol, tak hlavně podnikatelské sub-
jekty z Nových Hradů. Na uspořádání tohoto turnaje nám
přispělo nemalou měrou i město Nové Hrady v rámci své-
ho grantového programu.

Dne 6.12.2008 proběhl v kuželně mariášový turnaj za
účasti dvaatřiceti vyznavačů této stále populární karetní
hry. Hra proběhla dle rozlosování ve třech 1,5 hodinových
kolech, na jejímž konci proběhlo vyhlášení výsledků. Na
prvním místě stanul pan Bohoněk a jako druhý se umístil
pan Lavička. Umístění zástupců našeho města bylo násle-
dující: 5. místo pan Cápl, 8. místo pan Sladký a 13. místo
pan Šrom. Za TJ SOKOL Nové Hrady

Stanislav Sladký, Starosta TJ SOKOL

ATIKA CUP
V zimní přestávce odehrají naši nejmladší fotbalisté v tělocvičně na Nových
Hradech čtyři halové turnaje pod záštitou fa. JAN FLIEGER - ATIKA (stavebni-
ny v Údolí u Nových Hradů).
První turnaj starší přípravky skončil s těmito výsledky.
13. prosince 2008 N. Hrady

N. Hrady – Č. Velenice 1:6 Marhoun J. – 5x Filip, Mikudim
Kaplice – T. Sviny 5:6 3x Urazil, 2x Fafl – 4x Macák, 2x Brůha
N. Hrady – T. Sviny 2:11

2x Marhoun J. – 5x Macák, 3x Gažák J., 2x Gažák L, Brůha
Č. Velenice – Kaplice 4:2 2x Filip, 2x Mikudim – Kozak, Marek
N. Hrady – Kaplice 1:11

Marhoun J. – 4x Urazil, 3x Flaška, 3x Marek, Kozak
Č. Velenice – T.Sviny 4:4

2x Mikudim, Filip, Haumer – 2x Macák, Brůha, Gažák L.
T. Sviny 21:11 7 b.
Č. Velenice 14:7 7 b.
Kaplice 18:11 3 b.
N. Hrady 4:28 0 b.
Trenéry zúčastněných týmů
byli vyhlášeni:
Nejlepší hráč turnaje
– Filip Michal (Č. Velenice)
Nejlepší brankař turnaje
– Říha František (Kaplice)
Nejlepší střelec turnaje se s 11
góly stal Macák Jiří (T. Sviny)
Na cenách a občerstvení pro
hráče se podíleli firmy:
Stavebniny ATIKA – Jan Flieger, Jednota, spotřební družstvo České Budějovi-
ce, HBSW – Dobrá Voda J. Marhoun

Vítězný tým turnaje Spartaku T. Sviny
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Firma MEDISIZE CZ, s.r.o., sídlící v Trhových Svinech,
se zabývá výrobou zdravotních prostředků z plastů.

Informace o možnosti zaměstnání podává
personální oddělení MEDISIZE CZ, s.r.o.,

Tovární 560, 374 15 Trhové Sviny,
tel. č. 386 305 261, e-mail musilova@medisize.cz

Kominictví
a obchodní činnost

Miroslav Jung, České Budějovice

� prodej kosmetiky, obuvi a hraček

� expresní kominické práce i do 24 hod.

GSM: +420 608 043 563
e-mail: kominictvi.jung@centrum.cz

TRAFIKA
Ing. Milana Hromasová

� Sběrna fotografií a barevné filmy
� Školní a papírenské potřeby
� Kupony O2 a T mobil
� CDR – DVD R, VHS
� Dioptrické brýle
� Pohledy a přání

� Karty

T R A F I K A
Ing. Milana Hromasová

Práce na PC

Máte 2 hodiny denně čas?

www.pracezdomu.com

HOTEL REZIDENCE
PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ

10. – 11.1. 2009 SPECIALITY ZE ZVĚŘE PERNATÉ

17. – 18.1. 2009 ASIJSKÉ SPECIALITY

24. – 25.1. 2009 NETRADIČNÍ SPECIALITY

31. – 1.2. 2009 VEPŘOVÉ HODY

� Prodám novou čtyřkolku, rok výroby 2008, v záruce, najeto 10 km,
černá barva, s SPZ, otypováno pro 2 osoby, řidičský průkaz B, obsah
250, manuální řazení, digitální tachometr, 4 rychlosti + zpátečka.
Cena 46.000,-Kč, tel.607 241 058

� Prodám řadový rodinný dům v Trhových Svinech, Nová ul., po
kompletní rekonstrukci. (sklep, malá zahrada, podkroví, dubové
podlahy, 2x koupelna), tel. 774 107 030

HOTEL REZIDENCE
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H E L E N A Ž I A K O V Á

MASÁŽE – KOSMETIKA – MANIKŮRA

� KOSMETIKA – PEELING,ČIŠTĚNÍ,
MASÁŽ.DEPIGMENTAČNÍ OŠETŘENÍ,
WELLNESS OŠETŘENÍ

� MASÁŽE – SPORTOVNÍ A RELEXAČNÍ
celotělní masáž, částečná masáž
(zádá, šíje, končetiny)

– MEDOVÁ MASÁŽ
detoxikační, odstraňuje toxické látky z těla

– ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ
Vypíná,hydratuje pokožku

– REFLEXNÍ MASÁŽ PLOSKY NOHY
– ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ

Odstraňuje celulitidu
– MASÁŽ LÁVOVÝM KAMENY

Prohřívá,uvolňuje

� MANIKŮRA – ZPEVŇOVÁNÍ VLASTNÍCH NEHTŮ
– ÚPRAVA, ZDOBENÍ, LAKOVÁNÍ
– PEELING, MASÁŽ,
– PARAFÍNOVÝ ZÁBAL

� ZÁBALY – CELOTĚLOVÉ, ČÁSTEČNÉ
– SKOŘICOVÝ, MOŘSKÉ ŘASY
– PARAFÍNOVÝ, ČOKOLÁDOVÝ

objednávky na telefonu 602 107 241
provozní doba: po – ne  dle objednávek

Hradební 111, Nové Hrady
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Společnost Engel strojírenská spol. s r. o.
zabývající se výrobou ocelových konstrukcí, olejových nádrží
a elektrorozvaděčů pro vstřikovací lisy na plasty
nabízí pracovní uplatnění pro pozice:

� PROVOZNÍHO ELEKTRIKÁŘE
pro novou halu se znalostí NJ

� NÁKUPČÍHO MATERIÁLU se znalostí NJ nebo AJ
� DISPONENTA MATERIÁLU se znalostí NJ
� SVÁŘEČE S PRAXÍ (CO2)

Společnost svým zaměstnancům stabilně nabízí:
• výborné pracovní podmínky v příjemném novém prostředí
• zázemí stabilní společnosti se zahraniční účastí
• dobré platové ohodnocení a 13.a 14.plat
• příspěvek na životní, penzijní připojištění
• týden dovolené nad rámec ZP
• příspěvek na dopravu do zaměstnání
• závodní stravování
• další zaměstnanecké benefity
Přihlášky včetně životopisu zasílejte na mailovou adresu:
zuzana.hanzlova@engel.at; ww.engelglobal.com/cz / tel. 380 347 627



24 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ leden 2009

NOVOHRADSKÝ ZPRAVODAJ JAKO MĚSÍČNÍK VYDÁVÁ MĚSTO NOVÉ HRADY
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. Č. MK ČR E 10892. Adresa redakce: 373 33 Nové Hrady, nám. Republiky 46,
tel-fax-zázn: 386 362 117, 386 362 195, e-mail: zpravodaj@novehrady.cz. Členové redakce: Květa Jarolímková, Martina Kolářová.
Sazba a tisk: JAVA Třeboň. Vychází také na internetu, http://www.novehrady.cz. Uveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat stano-
visko redakce nebo MěÚ. Uzávěrka příštího čísla je 19.1.2009, vyjde 4.2.2009. Náklad 680 ks.


