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Den D s vůní sametu
Bylo to před téměř XX lety, bylo mi XY let

a jako téměř každý pátek jsem se chystal na
večerní šachy s dospělými. Zatímco jsme se
v tradičně poklidné a přátelské atmosféře sna-
žili přehrávat jeden druhého vtipnými kombi-
nacemi, nastával v tu samou dobu v Praze boj,
o jehož konání a významu jsme neměli ani tu-
šení. Přestože v něm nebyly šachové figurky,
ale reální, převážně mladí lidé, připomínala je-
jich akce šachovou hru.

Byla to vzpoura pěšců proti soupeřově krá-
li. Proti králi, který byl starý a nemocný a kte-
rý se ale dlouho zdál neporazitelným, protože
jeho obranu organizovaly věže a koně společně
se střelci v záloze. Vzpoura nenásilná, klidná a
rozvážná, přesto plná emocí a vnitřní síly, která
najednou spojila ty tisíce mladých lidí ochot-
ných bojovat za možnost vyjádření vlastního
svobodného názoru. Vzpoura proti vedoucí
úloze těch rádoby „silnějších“ figur, která zna-
menala první kroky k novému začátku…

Protest studentů v den jejich mezinárodní-
ho svátku (připomínajícího Jana Opletala a boj
proti nacismu) a násilný zákrok represivních
složek nakonec přivedl do ulic i další občany
toužící po svobodě a změně. A na rozdíl od
mnohých dřívějších pokusů se tento boj neza-
stavil pouze v Praze a velkých městech, ale za-
čal se šířit po celém státě.

O týden později, v sobotu ráno jsme jeli na
turnaj do Budějovic, po ulicích pobíhali stu-
denti rozdávající letáky a jiné tiskoviny. Byl
jsem ve věku, kdy jsem ještě nemohl chápat

význam toho, co se právě odehrávalo. A mož-
ná to nechápali ani mnozí dospělí. Přesto jsem
společně s ostatními vnímal tu atmosféru a ná-
ladu, která v Budějovicích panovala. Vidím do-
dnes ty lidičky snažící se získat nové informace,
předhánějící se v optimistických předpovědích,
doufajících v úspěch a zároveň majících strach,
že to opět nevyjde. A ono se to nakonec poda-
řilo – vzbouření pěšci dali králi nečekaný šach
a následně i definitivní mat…

Každý z nás si listopadové události roku
1989 vybavuje jinak, pro mne vždycky zůsta-
nou spojeny s těmito „šachovými“ zážitky,
díky nimž jsem byl vtažen do tehdejšího dění a
začal vnímat, že se něco kolem mne děje.

Když si každý rok díky opakovaným pořa-
dům České televize připomínám průběh Sa-
metové revoluce, nechávám se opakovaně
unášet jednotlivými událostmi a nasávám tu
atmosféru plnou lidské sounáležitosti, touhy
po svobodě, lásce a ideálů demokracie. Přesto-
že asi jako mnoho jiných nejsem spokojený se
současným chováním našich politiků a asi bych
vyjmenoval desítky dalších věci, které mne na
dnešním systému štvou, vždy při vzpomínce na
listopadové dny v duchu děkuji všem těm, kte-
ří přispěli k tomu, že můžeme žít v zemi, kde
můžeme samostatně ovlivňovat svoji budouc-
nost, svobodně vyjadřovat své názory a po-
koušet se některé ideály přetavovat ve
skutečnost. Je to někdy velmi tvrdé, bolí to, ale
určitě bych neměnil…

Mgr. Vladimír Hokr

Stolní novohradský kalendář 2010
Vážení pořadatelé akcí a aktivit, chtěli bychom vás i v tomto roce požádat o spolupráci na vy-
dání stolního novohradského kalendáře. Pokud již máte naplánované svoje akce a aktivity na
rok 2010, poskytněte nám jejich termíny a názvy k zapracování do zmiňovaného kalendáře.
A pokud máte i zásobu pěkných fotografií z letošních akcí, můžete je rovněž přibalit.

To vše nejlépe do poloviny listopadu na adresu KIC Nové Hrady, nám. Republiky 46,
martinak@novehrady.cz nebo kic@novehrady.cz, tel. 386 362 195. Foto pouze na CD.

Děkujme za spolupráci, KIC N. Hrady

ADVENT ZAČÍNÁ
na konci listopadu

Neděle 29.12.2009, 17.00 hod.,
novohradské náměstí

1. Adventní neděle
Zpívání u Vánočního stromu

a zapálení první adventní svíce
Vánoční písně v podání

P. Heidingera a J. Vochosky
(více uvnitř čísla)

Pokud patříte mezi přátele železniční dopravy,
můžete se dočíst na str. 10 o tom, jak „jel želez-
niční čas“ přes Nové Hrady.                  (K.J.)

O tom, že v novohradské kovárně se nejen
kove, ale někdy i dobře jí, se mohli přesvědčit
všichni milovníci bramborových jídel. Přede-
vším tedy v sobotu 24. října, kdy zde bylo možné
ochutnat buchty, cmundu, bramboračku, šišky
s mákem a další mňamky. Který pocestný by ne-
odolal?                                          (K.J. i foto)

Během tří dnů 8.-10.10. se v Č. Budějovicích
uskutečnil druhý ročník veletrhu cestovního ru-
chu Kompas, kde jsme měli své „Novohrad-
ské“ zastoupení. Pozornosti řadě návštěvníků
jsme neunikli, včetně radnímu Jihočeského
kraje ing.F.Štanglovi, a zájem o informace i
propagační materiály byl poměrně velký.Po-
kud jste se na veletrh vydali i vy, určitě máte
plno nových tipů a nabídek kam se vydat na vý-
lety po Jižních Čechách.               (K.J. i foto)

Sobota 24. října byla plná akcí, mezi které patři-
ly tradiční Podzimní novohradské hradní slavnos-
ti s šermířským řáděním Vítkovců. (K.J. i foto)

Lokomotiva 233.0
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Zápis z 26. schůze rady města
ze dne 8. 9. 2009
Přítomni: členové rady:

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ludovít Kasan, místostarosta
Miroslav Šlenc, místostarosta
Jiří Vicány, člen rady

Omluven: Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
(pobyt v zahraničí)

s hlasem poradním:
Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 25. schůze rady města.

� 2. Návrh na vypořádání závazků –
EUROVIA CS, a.s.
Rada souhlasí s návrhem Dohody o vypořá-
dání závazků mezi Městem Nové Hrady a
společností EUROVIA CS, a.s. ve věci ne-
dodržení termínu dokončení akce "Rekon-
strukce silnice II/156 průtah obcí Údolí
u Nových Hradů" a pověřuje starostu jejím
podpisem.
/Akce byla ukončena k termínu 20. srpna
s tím, že prodloužení o 8 dní bylo způsobe-
no realizací víceprací. Na zbývajících 15 dnů
nárokovalo Město Nové Hrady penále ve
výši 5 000,- Kč za každý den tj. celkem
75 000,- Kč. Zhotovitel vzhledem k nedodr-
žení termínu díla navrhuje Městu Nové Hra-
dy poskytnutí slevy ve výši 100.000,-Kč
bez DPH s tím, že by Město N. Hrady dále
neuplatňovalo penále ve výši 75.000,-Kč./

� 3. Nájemní smlouva – čp. 13
Rada souhlasí se Smlouvou o nájmu neby-
tových prostor v přízemí čp.13 mezi Měs-
tem Nové Hrady jako pronajímatelem a
panem V. Koukolem a paní J. Juráňovou
jako nájemci.
/Nájemci hodlají v těchto nebytových pros-
torech zřídit prodejnu masa a rychlé občer-
stvení./

� 4. Zápis z Finanční komise – výběrové
řízení – pronájem Celnice
Rada bere na vědomí zápis z jednání Fi-
nanční komise Rady města ze dne 2.9.2009.
Rada souhlasí s výběrem pana V. Koukola a
paní J. Juráňové, bytem Hranice 43 jako
uchazeče, který předložil nejvýhodnější na-
bídku a pověřuje starostu města jednáním
o nájemní smlouvě s panem V. Koukolem a
paní J. Juráňovou.
/Hlavním bodem jednání bylo otevírání
obálek a výběrové řízení na pronájem ob-
jektu bývalé Celnice s částí přilehlého poze-
mku. Byly předloženy dvě nabídky – první
od paní Gabriely Jandové, bytem Veveří
308, druhá od pana V. Koukola a paní J. Ju-
ráňové, bytem Hranice 43. Předmětem na-
bídek bylo zřízení ubytovací kapacity,
autokempu a občerstvení. Na základě po-
souzení nabídek Finanční komise doporuči-
la Radě města jednat s panem V. Koukolem

a paní J. Juráňovou, kteří předložili pro
Město nové Hrady výhodnější nabídku./

� 5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce –
rekultivace skládky
Rada souhlasí s Dodatkem č.1 ke Smlouvě
o výpůjčce ze dne 20. 3. 2009 mezi Městem
Nové Hrady a paní L. Korgerovou. Rada
souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o vý-
půjčce ze dne 20. 3. 2009 mezi Městem
Nové Hrady a manžely Evou a Janem Debe-
rovými.
/Tyto smlouvy byly uzavírány jako podklad
pro stavební řízení – územní rozhodnutí./

� 6. Smlouvy o pronájmu – rekultivace
skládky
Rada souhlasí s Nájemní smlouvou o proná-
jmu pozemku parc. č. 979/9 v k. ú. Nové
Hrady mezi pronajímatelkou paní Ludmi-
lou Korgerovou a Městem Nové Hrady jako
nájemcem.
Rada souhlasí s Nájemní smlouvou o proná-
jmu pozemku parc.č. 982 v k.ú. Nové Hrady
mezi manžely Evou a Janem Deberovými
(pronajímatel) a Městem Nové Hrady jako
nájemcem.
Rada souhlasí s Nájemní smlouvou o proná-
jmu části pozemků parc. č. PK 947 díl 2
(o výměře 1649 m2 ) a PK 948 díl 2 (o výmě-
ře 566 m2) vše v k. ú. Nové Hrady mezi Lesy
České republiky, s.p. (pronajímatel) a Měs-
tem Nové Hrady jako nájemcem.
/Rada byla seznámena s návrhem nájemních
smluv ve věci pronájmu pozemků v lokalitě
Jižní město, na kterých by měla být prove-
dena rekultivace bývalé skládky. Pro podá-
ní žádosti musí mít Město Nové Hrady jako
předkladatel žádosti zajištěny smluvní vzta-
hy k pozemkům, které nejsou ve vlastnictví
města. Rada souhlasila s nájemními smlou-
vami s manžely Deberovými, paní L. Kor-
gerovou a Lesy České republiky, s.p./

� 7. Podání projektové žádosti "Nové
Hrady – Rekultivace skládky odpadu
Jižní město"
Rada souhlasí s podáním projektové žádosti
pro projekt "Nové Hrady – Rekultivace
skládky odpadu Jižní město" v rámci dotač-
ního titulu 11. výzvy v Operačním programu
Životní prostředí, prioritní osa 4 Zkvalitnění
nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží, 4.1 Zkvalitnění naklá-
dání s odpady. Rada souhlasí s financová-
ním podílu Města Nové Hrady ve výši 10 %
ze způsobilých výdajů projektu. Rada pově-
řuje starostu podáním projektové žádost
k Státnímu fondu životního prostředí České
republiky.
/Rada byla seznámena starostou s přípravou
projektové žádosti pro projekt "Nové Hrady
– Rekultivace skládky odpadu Jižní město",
která je připravena k podání v rámci dotační-
ho titulu 11. výzvy v Operačním programu
Životní prostředí, prioritní osa 4 Zkvalitnění
nakládání s odpady a odstraňování starých
ekologických zátěží, 4.1 Zkvalitnění naklá-
dání s odpady. Celkové náklady projektu

byly vyčísleny na 17 063 878,- Kč, případ-
ná dotace by byla ve výši 90%./

� 8. Oznámení změny právní formy
a názvu
Rada bere na vědomí Oznámení změny
právní formy a názvu společnosti JM sta-
vební s.r.o. na společnost Radouňská vodo-
hospodářská společnost a.s.

� 9. Projekt "Vzdělávací a znalostní
základna moderního technického,
přírodovědného a ekonomického myšlení:
využití středoevropských kořenů moderní
přírodovědné filozofie"
Rada souhlasí s podáním žádosti podporu
projektu "Vzdělávací a znalostní základ-
na moderního technického, přírodovědného
a ekonomického myšlení: využití středoevrop-
ských kořenů moderní přírodovědné filozofie"
do programu "Evropská územní spolupráce
Rakousko – Česká republika 2007 - 2013".
Rada souhlasí s předfinancováním části pro-
jektu realizované Městem Nové Hrady v rám-
ci projektu ve výši 53 580,- EUR v případě
získání podpory. Rada souhlasí s dofinanco-
váním podílu Města Nové Hrady v rámci pro-
jektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů
podílu Města Nové Hrady tj. 5 358,-EUR.
Rada pověřuje starostu a radního Mgr. M.
Jarolímka koordinací finálních příprav pro-
jektové žádosti a podáním žádosti ve spolu-
práci s dalšími partnery projektu.
/Tento projekt navazuje na první společný
projekt Po stopách společné historie. Ve-
doucím projektu (tzv. lead partner) bude
Jihočeská univerzita, Město N. Hrady,
Bohmerwaldmuseum Vídeň a Sdružení pro
podporu cestovního ruchu na Novohradsku
jsou partnery projektu. Projektová žádost
bude podána v rámci programu "Evropská
územní spolupráce Rakousko – Česká re-
publika 2007 – 2013". Celkový rozpočet
projektu je 179 268,- EUR, Město Nové
Hrady by v případě přidělení dotace reali-
zovalo v rámci projektu aktivity v rozsahu
53 580,- EUR (částečná rekonstrukce budo-
vy bývalého Statku, vybavení nábytkem,
digitalizační centrum, překlad knihy A. Te-
ichla o historii města ad.)./

� 10. Dodatek č.1 SOD "Rekonstrukce
školní jídelny a družiny Nové Hrady
Rada souhlasí s Dodatkem č. 1 smlouvy
o dílo "Rekonstrukce školní jídelny a druži-
ny Nové Hrady" mezi zhotovitelem Sexta
spol. s.r.o. a objednatelem Městem Nové
Hrady a pověřuje starostu jeho podpisem.
/Dodatkem je řešeno zvýšení ceny díla z pů-
vodních 4 985 650,-Kč (včetně DPH) na
5 084 267,-Kč (včetně DPH) z důvodu nut-
nosti provedení změn zjištěných při realiza-
ci díla (ústřední vytápění, vzduchotechnika,
stavební práce). Veškeré změny byly od-
souhlaseny stavebním dozorem a zástupci
města v rámci kontrolních dnů./

Zapsal: Jaroslav Šulc
Starosta: Mgr. Vladimír Hokr

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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Zápis z 27. schůze rady města
ze dne  21. 09. 2009
Přítomni: členové rady:

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Miroslav Šlenc, místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Jiří Vicány, člen rady

s hlasem poradním:
Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ

dále přítomni:
Ředitel TSM Nové Hrady pan Jiří Haider –

k bodu 21
Předsedkyně komise pro sport, kulturu a
spolkový život paní Stanislava Kovářová –

k bodu 3
Omluveni: Ing. Ludovít Kasan, místostarosta
Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 26. jednání
rady města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 26. schůze rady města.

� 2. Zřizovací listiny příspěvkových
organizací – dodatky
Rada souhlasí s Dodatkem č. 1/2009 ke
"Zřizovací listině příspěvkové organizace
Technické služby města Nových Hradů".
Rada souhlasí s Dodatkem č. 5/2009 ke
"Zřizovací listině - 2002" příspěvkové or-
ganizace Základní škola Nové Hrady. Rada
souhlasí s Dodatkem č.5/2009 ke "Zřizova-
cí listině příspěvkové organizace Mateřská
škola Nové Hrady. Rada postupuje před-
mětné Dodatky k projednání na jednání za-
stupitelstva města.
/Dodatky je nutno přijmout z důvodu vyme-
zení práv a povinností nakládání s majet-
kem ve vlastnictví zřizovatele./

� 3. Komise pro sport, kulturu
a spolkový život
Rada bere na vědomí informaci o činnosti
Komise pro sport, kulturu a spolkový život.
/Předsedkyně komise paní Stanislava Ko-
vářová informovala radu o činnosti Komise
rady města pro sport, kulturu a spolkový ži-
vot. Po dohodě s Radou města připraví paní
předsedkyně návrh na další aktivity, do kte-
rých bude komise zapojena./

� 4. Projektové žádosti – ROP
Rada bere na vědomí informaci o přípravě žá-
dostí pro projekty "Obnova veřejných pros-
tranství a zázemí pro volnočasové aktivity
obyvatel města Nové Hrady" a "Nové Hrady
– investice pro integrovaný rozvoj kultury a
kvality společenského a spolkového života"
do 6. výzvy ROP NUTS II Jihozápad s uzá-
věrkou 30.9.2009, oblast podpory 2.3 – Sta-
bilizace a rozvoj měst a obcí a pověřuje
starostu města ve spolupráci se zpracovateli
projektových žádostí přípravou finální ver-
ze projektů a přípravou krycích listu pro
potřebu projednání podání žádostí v zastu-
pitelstvu města. Rada postupuje projednání

projektových žádostí zastupitelstvu města
Nové Hrady.
/Projekt "Obnova veřejných prostranství a
zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel
města Nové Hrady" (celkový rozpočet pro-
jektu 19 897 375,00 Kč včetně DPH) řeší
rekonstrukci náměstí v Nových Hradech,
rekonstrukci objektu Kuželny, zřízení ska-
teparku a revitalizaci veřejných prostran-
ství v Nových Hradech (Navrátilova ulice)
a v Údolí u N. Hradů (u hasičské zbrojnice
a na hasičské louce). Projekt "Nové Hrady -
investice pro integrovaný rozvoj kultury a
kvality společenského a spolkového života"
(celkový rozpočet projektu 21 643 864,00 Kč
včetně DPH) řeší rekonstrukci objektu bý-
valého Statku v České ulici, rekonstrukci
sálu v Nakolicích a rekonstrukci hasičské
zbrojnice v Údolí u Nových Hradů. Dotace
v případě úspěšnosti žádostí činí 92,5%./

� 5. Zápis z jednání Finančního výboru
Rada bere na vědomí zápis z jednání a po-
věřuje tajemníka přípravou podkladů dle
návrhu Finančního výboru. Rada pověřuje
Finanční komisi rady města přípravou aktu-
alizace rozpočtového výhledu pro rok 2010
a 2011.

� 6. Rozpočtová změna č. 4
Rada souhlasí s rozpočtovou změnou č. 4 a
postupuje ji k projednání na jednání zastu-
pitelstva Města Nových Hradů.

� 7. Smlouva o poskytnutí příspěvku JčK
Rada souhlasí se Smlouvou o poskytnutí
příspěvku Jihočeského kraje a pověřuje sta-
rostu jejím podpisem.
/Rada byla starostou města informována
o návrhu smlouvy mezi Městem Nové Hra-
dy a Jihočeským krajem ve věci příspěvku
Jihočeského kraje na kofinancování akcí
prováděných podle rozhodnutí Ministerstva
zemědělství ze dne 30.6.2009 – "Splašková
kanalizace v místní části Údolí u Nových
Hradů". Na základě této smlouvy poskytne
Jihočeský kraj městu Nové Hrady příspě-
vek ve výši 517 900,-Kč. /

� 8. Stanovisko k návrhu změny hranice
katastrálních území
Rada pověřuje tajemníka jednáním s obcí
Žár a Těšínov o přípravě smlouvy dle § 26
odst. 1 zákona č. 128/2000Sb. o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
/Rada obdržela Stanovisko k návrhu změny
hranic v katastrálním území Údolí u No-
vých Hradů a Žár, dále obdržela Stanovisko
k návrhu změny hranic v katastrálním úze-
mí Údolí u Nových Hradů a Těšínov. Pod-
mínkou pro provedení změny je uzavření
dohody mezi Městem Nové Hrady a obcí
Žár a obcí Těšínov podle § 26 odst. 1 záko-
na č. 128/2000Sb. o obcích ( obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů./

� 9. Plavecký výcvik – smlouva
Rada souhlasí se Smlouvou uzavřenou mezi
Městem Nové Hrady a Plaveckou školou
ZŠ Borovany o zajištění plavecké výuky

žáků ZŠ Nové Hrady ve školním roce 2009
- 2010.

� 10. Vyplacení nenárokových složek platů
pedagogických pracovníků
Rada souhlasí s vyplacením odměny pro ře-
ditelku MŠ Nové Hrady z nenárokových
složek platů pedagogických pracovníků z 2
etapy rozvojového programu MŠMT za rok
2009 dle návrhu.

� 11. Žádost o povolení výjimky
z nejvyššího počtu žáků
Rada souhlasí s udělením výjimky z nejvyš-
šího počtu žáků podle § 23 ods. 5 školského
zákona pro výuku cizích jazyků v Základní
škole Nové Hrady.

� 12. Projednání návrhu jízdního řádu ČD
Rada bere na vědomí záznam z jednání Ji-
hočeského kraje – Krajského úřadu ve věci
projednání jízdního řádu Českých drah
2009/2010 a pověřuje starostu dalším jed-
náním.

� 13. Žádost o koupi pozemku
Rada souhlasí s prodejem pozemku parc. č.
719 o celkové výměře 24 m2 v k.ú. Nové
Hrady. Rada pověřuje tajemníka zveřejně-
ním záměru prodeje na úřední desce.
/Rada obdržela žádost o koupi pozemku
parc. č. 719 o celkové výměře 24 m2 v k.ú.
Nové Hrady od pana Michala Zajace, Síd-
liště Míru č. 225, Nové Hrady./

� 14. Žádost o prodej garážových vrat
Rada bere na vědomí žádost pana Daniela
Černého, Komenského 36, Nové Hrady
o odkoupení 3 ks garážových vrat z majetku
Města Nové Hrady a pověřuje starostu dal-
ším jednáním.

� 15. Oznámení MěÚ Trhové Sviny
Rada bere na vědomí Oznámení o zahájení
vodoprávního řízení od Městského úřadu
Trhové Sviny ze dne 17.9.2009.
/Rada obdržela Oznámení o zahájení vodo-
právního řízení – Kolaudační souhlas k užívá-
ní staveb vodních děl "Oprava silnice II/156
průtah obcí Údolí u Nových Hradů – dešťo-
vý kanalizační sběrač" a části stavby vodní-
ho díla "Splašková kanalizace obce Údolí
u Nových Hradů" v k.ú. Údolí u Nových
Hradů./

� 16. Žádost o vyjádření ke stavbě
Rada souhlasí se stavbou energetického za-
řízení "Úpravna vody, k.ú. Veveří – kabel
NN" a pověřuje Technické služby města
Nových Hradů provedením zákresu případ-
ných podzemních sítí v místě stavby.

� 17. Dodatek č. 2 ke smlouvě
Rada souhlasí s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě
o dílo mezi Městem Nové Hrady a Radouň-
skou vodohospodářskou společností, a.s.
Horní Skrýchov 25, Jindřichův Hradec a
pověřuje starostu jejím podpisem.
/Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu změny
společnosti JM stavební s.r.o. na Radouň-
ská vodohospodářská společnost, a.s. Hor-
ní Skrýchov 25, 377 01 Jindřichův Hradec./
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� 18. Program regenerace MPR a MPZ –
anketní dotazník
Rada bere na vědomí dotazník od Minister-
stva kultury ČR a pověřuje MěÚ Nové
Hrady, Investiční odbor jeho vyplněním a
odesláním v požadovaném termínu.

� 19. Projednání vodoprávních řízení
Rada bere na vědomí probíhající vodopráv-
ní řízení a nemá k nim připomínek.

� 20. Projednání stavebních řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k němu připomínek.

� 21. Zvýšení nájemného
Rada nesouhlasí s návrhem na zvýšení ná-
jemného v bytech v majetku Města Nové

Hrady pro rok 2010 – stávající nájemné zů-
stává ve stejné výši i pro rok 2010.
/Ředitel Technických služeb města Nové
Hrady pan Jiří Haider informoval radu o ná-
vrhu zvýšení nájemného v bytech v majetku
Města Nové Hrady na základě zákona č.
180/2009 Sb. – Sdělení Ministerstva pro
místní (MMR) rozvoj o roztřídění obcí do
velikostních kategorií podle počtu obyvatel.
V tomto sdělení MMR se uvádí, že v přípa-
dě změny výše nájemného by mělo dojít ke
stanovení jedné výše nájemného pro stáva-
jící kategorie bytů I. a II. a taktéž stejné
ceny pro stávající byty III. a IV. kategorie
– nově by tak existovaly pouze dvě výše
nájemného. Rada na základě vývoje cen
nájemného v předchozích letech rozhodla
o nenavyšování ceny nájemného pro rok
2010./

� 22. SZIF – Dohoda o poskytnutí dotace
v rámci PRV
Rada souhlasí s Dohodami o poskytnutí do-
tace v rámci PRV pro projekty "Rozvoj
vzdělávacích kapacit města Nové Hrady",
"Revitalizace veřejných prostranství města
Nové Hrady" a "Bezpečně do školy" a pově-
řuje starostu jejich podpisem. Rada pověřuje
starostu města ve spolupráci s MěÚ, Investič-
ním odborem přípravou a realizací projektů.

� 23. SZIF – Dodatek o poskytnutí dotace
v rámci PRV – projekt Zvýšení kvality
služeb DPS Nové Hrady
Rada souhlasí s Dodatkem o poskytnutí do-
tace v rámci PRV k projektu "Zvýšení kva-
lity služeb DPS Nové Hrady" a pověřuje
starostu jeho podpisem.
Dodatek řeší prodloužení realizace projektu
s jeden měsíc.

ZÁPIS z 23. veřejného jednání
zastupitelstva města
v Nových Hradech dne 29. září 2009

Přítomni: p. Albert,  p. Ing. Kasan,
p. Mgr. Hokr, p. Mgr. Jarolímek,
p.  Sýkora, p. Vicány,  p. Brychta,
p. Ing. Kříha, p. Kollmann, p. Leštianský,
Mgr. Pospíšilová, p. Dorotovič, p. Šlenc

Omluveni: p. Ing. Štangl, p.  Strnad
Celkem bylo přítomno 13 členů zastupitelstva,

zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatel: Jaroslav Šulc – tajemník Měst-

ského úřadu

Zasedání se konalo od 18.00 hodin v sále
"Koželužny" v Nových Hradech, jednání za-
hájil a vedl starosta Mgr. Hokr za přítomnosti
13 členů zastupitelstva. Pan starosta konstato-
val, že zápis z 22. zasedání byl řádně ověřen a
zveřejněn a nebyla vůči němu vznesena žádná
námitka. Pan Ing. Kříha se dotazoval na zve-
řejnění pozvánky na zastupitelstvo a zápis
z posledního jednání zastupitelstva na interne-
tu. Pan starosta odpověděl, že oba dokumenty
řádně postoupil pracovnici městského úřadu a
že prověří, proč nebyly tyto dokumenty zve-
řejněny v elektronické podobě.

Pan starosta seznámil s programem jednání
zastupitelstva. Navrhl jménem Rady města
doplnění programu jednání o bod č. 7 – Stano-
vení odměny zastupiteli p. Františku Leštianské-
mu a o bod č. 8 na žádost předsedy Kontrolního
výboru pana Ing. Kříhy – Zpráva z jednání kon-
trolního výboru. Žádné další doplnění progra-
mu z řad zastupitelů nebylo podáno.

Program 23. zasedání doplněný o bod č. 7
Stanovení odměny zastupiteli p. Františku
Leštianskému a o bod č. 8 na žádost předsedy
Kontrolního výboru pana Ing. Kříhy – Zprá-
va z jednání kontrolního výboru – schvále-
no 13 hlasy.

Dále pan starosta navrhl složení návrhové
komise. Návrhová komise ve složení: pan Do-
rotovič, Ing. Kasan a pan Sýkora , schváleno
10 hlasy, 3 se zdrželi hlasování. Předsedou ko-
mise byl zvolen  pan Dorotovič.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápisu
23. jednání zastupitelstva: Mgr. Pospíšilová a
pan Vicány – schváleno 11 hlasy, 2 zastupitelé
se zdrželi hlasování.

1. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení z 22. 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 vě-
domí bez připomínek předloženou kontrolu
usnesení z 22. veřejného jednání zastupitel-
stva 12 hlasy, 1 zastupitel se zdržel hlaso-
vání.

2. Dispozice s majetkem

2.1 Pan starosta Mgr. Hokr informoval zastu-
pitele o žádosti o odkoupení pozemku parc.
č. 829/114 o výměře 221 m2 v k.ú. Nové
Hrady od pana Jaroslava Balabána, Nové
Hrady. Dále informoval o žádosti o odkou-
pení pozemku parc. č. 829/112 o výměře
1 m2 v k.ú. Nové Hrady od pana V. Kysely
Nové Hrady a podal návrh ceny v souladu
s doporučením rady města a to 50,- Kč /m2

vzhledem k prodeji sousedních pozemků za
tuto cenu na 21.jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo Města Nových Hradů schvá-
lilo prodej pozemku parc. č. 829/114 o vý-
měře 221 m2 v k.ú. Nové Hrady panu
Jaroslavu Balabánovi, bytem Vilová čtvrť
289, Nové Hrady a prodej pozemku parc. č.
829/112 o výměře 1 m2 v k.ú. Nové Hrady
panu V. Kyselovi, bytem Sídliště Míru 219
za cenu 50,- Kč /m2 13  hlasy.

3. Rozpočtová změna č. 4.
Pan starosta seznámil zastupitele s obsa-
hem Rozpočtové změny č. 4 dle předlože-
ného rozpisu od správce rozpočtu paní Evy
Stráské. Zastupitelstvo schválilo Rozpoč-
tovou změnu č. 4 dle předloženého návrhu
13 hlasy.

4. Podání projektů do 6. výzvy ROP NUTS
II Jihozápad
Pan starosta Mgr. Hokr seznámil zastupite-
le s podáním projektu s názvem "Nové Hra-
dy investice pro integrovaný rozvoj kultury
a kvality společenského a spolkového živo-
ta" do 6. výzvy ROP NUTS II Jihozápad
s uzávěrkou 30.9.2009, oblast podpory 2.3 -
Stabilizace a rozvoj měst a obcí a jeho násled-
nou realizaci projektu v rámci rozpočtu města
/celkový rozpočet projektu 21 643 864,00 Kč
včetně DPH/. Tento projekt byl již podán
v rámci ROP v loňském roce, nebyl však za-
hrnut do podpořených projektů. V rámci to-
hoto projektu by v případě přiznání dotace
došlo k rekonstrukci objektu bývalého Stat-
ku (rekonstrukce celého objektu včetně
sálu, úprava vnitřních prostor pro pořádání
kulturních a společenských akcí a jako zá-
zemí pro volnočasové aktivity /klubovny
pro spolky apod./), dále k rekonstrukci sálu
a zázemí v Nakolicích a rekonstrukci hasič-
ské zbrojnice v Údolí, kde by také došlo k
vybudování společenské místnosti v půd-
ních prostorách.
Pan starosta informoval zastupitelstvo o po-
dání projektu s názvem "Obnova veřejných
prostranství a zázemí pro volnočasové akti-
vity obyvatel města Nové Hrady" do 6. vý-
zvy ROP NUTS II Jihozápad s uzávěrkou
30.9.2009, oblast podpory 2.3 – Stabilizace
a rozvoj měst a obcí a jeho následnou reali-
zaci a požádal o předfinancování projektu
v rámci rozpočtu města /celkový rozpočet
projektu 19 766 475,15 Kč včetně DPH/.
Tento projekt řeší rekonstrukci novohrad-
ského náměstí, rekonstrukci kuželny, vybu-
dování skateparku pro mládež a revitalizaci
veřejných prostranství u domu čp. 246
v Navrátilově ulici a v Údolí (hasičská lou-
ka a prostor u hasičárny).
Zastupitelstvo schválilo podání projektu
s názvem "Nové Hrady investice pro integ-
rovaný rozvoj kultury a kvality společen-
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ského a spolkového života "do 6. výzvy
ROP NUTS II Jihozápad s uzávěrkou
30.9.2009, oblast podpory 2.3 – Stabilizace
a rozvoj měst a obcí a jeho následnou reali-
zaci. Zastupitelstvo dále schválilo předfi-
nancování projektu v rámci rozpočtu města
/celkový rozpočet projektu 21 643 864,00 Kč
včetně DPH/. Předfinancování projektu
bude v případě získání finanční podpory
zajištěno bankovním úvěrem. Zastupitel-
stvo pověřilo starostu města k předjednání
Úvěrové smlouvy. Zastupitelstvo zároveň
schválilo kofinancování podílu Města Nové
Hrady v rámci projektu ve výši 7,5% z cel-
kových způsobilých výdajů projektu /tj.
1 590 268,00 Kč včetně DPH/ a částku
440 300,00 Kč včetně DPH na pokrytí ne-
způsobilých výdajů projektu. Tyto prostřed-
ky v případě podpoření projektu budou
hrazeny z rozpočtu Města Nové Hrady –
13 hlasy
Zastupitelstvo Města Nové Hrady schválilo
podání projektu s názvem "Obnova veřej-
ných prostranství a zázemí pro volnočasové
aktivity obyvatel města Nové Hrady"do
6. výzvy ROP NUTS II Jihozápad s uzá-
věrkou 30.9.2009, oblast podpory 2.3 – Sta-
bilizace a rozvoj měst a obcí a jeho následnou
realizaci. Zastupitelstvo dále schválilo předfi-
nancování projektu v rámci rozpočtu města
/celkový rozpočet projektu 19 766 475,15 Kč
včetně DPH/. Předfinancování projektu
bude v případě získání finanční podpory za-
jištěno bankovním úvěrem. Zastupitelstvo
pověřilo starostu města k předjednání
Úvěrové smlouvy. Zastupitelstvo zároveň
schválilo kofinancování podílu Města Nové
Hrady v rámci projektu ve výši 7,5% z cel-
kových způsobilých výdajů projektu /tj.
1 482 485,70 Kč včetně DPH/.Tyto pros-
tředky v případě podpoření projektu budou
hrazeny z rozpočtu Města Nové Hrady –
13 hlasy.

5. Obecně závazné vyhlášky
Pan starosta seznámil zastupitele s Obecně
závaznou vyhláškou č. 2/2009 o místním
poplatku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění a odstraňování
komunálních odpadů. Změna je vyvolána
na základě požadavku Odboru dozoru Mi-
nisterstva vnitra ČR, který požadoval úpra-
vu v článku 7, kde v původní verzi byla
možnost zvýšení poplatku 3x. Ministerstvo
vnitra navrhlo upřesnění textu tak, aby byl
jeho výklad jednoznačný, a to "poplatek
může být zvýšen až na trojnásobek". Dále
upozornil na čl. 6 – osvobození, úlevy, kdy
od poplatku jsou osvobozeny fyzické oso-
by, které mají v obci trvalý pobyt a současně
vlastní v obci nemovitost určenou nebo
sloužící k rekreaci a tato nemovitost není
využívána pro komerční účely např. proná-
jem nebo ubytování – v tomto případě je po-

platek placen pouze za jeden z vlastněných
objektů. Pan starosta požádal pana Ing. Ka-
sana o doplnění článu 6. Pan Ing. Kasan
uvedl, že od poplatku jsou dále osvobozeny
fyzické osoby, které mají v obci trvalý po-
byt po dobu výkonu nepodmíněného trestu
odnětí svobody a osoby, které jsou dlouho-
době (po dobu jednoho roku) umístěny v so-
ciálních a zdravotních zařízeních mimo
obvod města a to po dobu jejich umístění
v těchto zařízeních.
Dále pan Ing. Kasan seznámil zastupitele
s Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2009 –
Požární řád města. Uvedl, že tato vyhláška
byla několikrát konzultována s pobočkou
Ministerstva vnitra v Českých Budějovicích
a Hasičským sborem a všemi zúčastněnými
včetně uvedených kontaktních osob. Pan
Mgr. Jarolímek se dotazoval na čl. 8, ve kte-
rém je uvedeno vyhlášení požárního popla-
chu šesti možnými způsoby a dotazoval se
na to, zda je nutné použít všechny způsoby
nebo jen některé. Na základě podnětu pana
Mgr. Jarolímka bylo upřesněno znění toho-
to bodu.
Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2009 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů. Zastupitelstvo schválilo
výši poplatku pro právnické osoby a fyzické
osoby oprávněné k podnikání začleněné do
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů provozovaného Městem Nové
Hrady v upraveném znění 13 hlasy.
Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2009 Požární řád města v upra-
veném znění 13 hlasy.

6. Dodatky ke "Zřizovacím listinám"
Pan starosta informoval zastupitele o nut-
nosti vypracování dodatků ke "Zřizovacím
listinám příspěvkových organizací" z důvodu
vymezení práv a povinností nakládání s ma-
jetkem ve vlastnictví žadatele na základě zá-
kona č. 477/2008 Sb. Dodatky vypracovala
právní kancelář JUDr. Valúchové z Českých
Budějovic. Rada projednala a souhlasila na
svém jednání dne 21.9. 2009 s Dodatkem
č.1/2009 ke "Zřizovací listině příspěvkové
organizace Technické služby města Nových
Hradů" s Dodatkem č. 5/2009 ke "Zřizovací
listině - 2002" příspěvkové organizace Zá-
kladní škola Nové Hrady a s Dodatkem
č.5/2009 ke "Zřizovací listině příspěvkové
organizace Mateřská škola Nové Hrady.
Pan starosta dále upřesnil, že u "Zřizovací
listiny organizace Základní škola Nové
Hrady" bylo provedeno doplnění o stravo-
vání veřejnosti ve školní stravovně a totéž
v souladu se zákonem č. 477/2008 Sb. Pan
Mgr. Jarolímek se dotazoval na termín – pe-
něžní prostředky získané z Národního fon-
du a ze zahraničí. Pan tajemník odpověděl,
že se jedná o citaci ze zákona.
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1/2009
ke "Zřizovací listině příspěvkové organiza-

ce Technické služby města Nových Hradů".
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 5/2009
ke "Zřizovací listině příspěvkové organiza-
ce  Mateřská škola Nové Hrady".
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 5/2009
ke "Zřizovací listině – 2002 příspěvkové
organizace Základní škola Nové Hrady".
O předložených dodatcích ke "Zřizova-
cím listinám příspěvkových organizací"
bylo hlasováno jako o celku, Dodatky byly
schváleny 13 hlasy.

7. Měsíční odměna pro neuvolněného člena
zastupitelstva
Pan starosta informoval zastupitele o návr-
hu měsíční odměny neuvolněnému členovi
zastupitelstva panu Františku Leštianskému
na základě jeho zvolení. Odměna je navrho-
vána ve stejné výši jako u ostatních členů
zastupitelstva, kteří jsou též členy výborů
zastupitelstva. Pan Ing. Kříha podal návrh
na úpravu měsíční odměny pro pana Doro-
toviče a pana Alberta, kteří byli dodatečně
nominováni do kontrolního výboru zastupi-
telstva.
Zastupitelstvo stanovilo měsíční odměnu
neuvolněnému členovi zastupitelstva panu
Františku Leštianskému ve výši 775 Kč a
dále stanovilo a schválilo měsíční odměnu
ve výši 775,- panu Albertovi a panu Doroto-
vičovi.

8. Zpráva předsedy Kontrolního výboru
zastupitelstva města
Pan Ing. Kříha – Předseda kontrolního vý-
boru informoval zastupitele o provedené
kontrole Městského úřadu Nové Hrady dne
16.9.2009. Dále seznámil zastupitelstvo se
zápisem z provedené kontroly Kontrolním
výborem zastupitelstva. Kontrolní výbor
provedl kontrolu kupních smluv na prodej
pozemků v lokalitě Pod Zámeckým a ná-
vaznost na provedení kolaudace v termínu
dle jednotlivých smluv se zjištěním, že ne-
došlo ke zkolaudování stavby na pozemcích
č. 9 a 37. Kontrolní výbor provedl kontrolu
personálního auditu. Kontrolní výbor kon-
statoval, že nebyly předloženy doklady
k výběrovému (poptávkovému) řízení a ne-
bylo předloženo pověření starosty radou
k objednání personálního auditu. Pan Ing.
Kříha dále oznámil, že kontrolní výbor pro-
vede kontrolu KIC Nové Hrady. Pan Mgr.
Jarolímek se domnívá, že podle jednacího
řádu musí být kontrolní výbor k provedení
kontroly pověřen zastupitelstvem a dále se
dotázal, co bude předmětem kontroly. Pan
Ing. Kříha odpověděl, že bude provedena
kontrola hospodaření s finančními prostřed-
ky na kulturu. Pan starosta požádal o upřes-
nění programu plánované kontroly s tím,
aby bylo možno zajistit včas potřebné mate-
riály.
Zastupitelstvo pověřilo Kontrolní výbor
Zastupitelstva města kontrolou průběhu a
vyúčtování kulturních akcí Kultuního a in-
formačního centra v rámci TSM za období
2008-2009 13 hlasy.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4

pokračování na str. 6
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Ve věci stavebních pozemků, kde dosud ne-
došlo ke kolaudaci, sdělil pan Ing. Kříha, že
minimálně v jednom případě došlo ke změ-
ně kupní smlouvy – ve smlouvě není uvede-
na žádná sankce v případě nezkouladování
do 60 měsíců. Pan Vicány se dotázal, zda
bylo při kontrole zjištěno, od jakého data do-
šlo ke změně kupních smluv na prodej poze-
mků v lokalitě Pod Zámeckým. Pan Ing.
Kříha odpověděl, že bude nutné se k této věci
znovu vrátit a na příštím jednání kontrolního
výboru tuto záležitost znovu prověřit. Pan
Ing. Kříha dále uvedl, že je dobře, že pro
nové prodeje pozemků na stavbu rodinných
domů byly vypracovány na posledním zastu-
pitelstvu podmínky, podle kterých bude pos-
kytnuta finanční částka až po provedení
kolaudace. Pan Vicány se domnívá, že pro-
dej pozemků v lokalitě Pod Zámeckým měl
probíhat od první do poslední parcely podle
pravidel stanovených před prodejem a tato
pravidla neměla být měněna. Pan Leštian-
ský navrhuje vzhledem ke změně podmínek
v průběhu prodeje dohledání pravidel před a
v průběhu prodeje. Pan starosta se dotazo-
val, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, ve
které chybí sankce za nezkouladování do
šedesáti měsíců a zda u dalších smluv uzav-
řených v daném období tato snakce chybí
taktéž. Pan Dorotovič a pan Albert, kteří
smouvy uzavírali ve stejném období tuto
podmínku ve smlouvě mají. Pan starosta na-
vrhl prověřit, zda při uzavírání smluv nedo-
šlo k chybě resp. k nedodržení podmínek
stanovených zastupitelstvem.
Zastupitelstvo pověřilo Kontrolní výbor
Zastupitelstva města rozšířenou kontrolou
smluvních vztahů vztahujících se k prode-
ji pozemků v lokalitě Pod Zámeckým
13 hlasy.
Pan Ing. Kříha sdělil, že se kontrolní výbor
domnívá, že po provedeném personálním
auditu měly být zveřejněny jeho výsledky i
v Novohradském zpravodaji. Pan Mgr. Ja-
rolímek potvrdil, že pan starosta postupoval
na základě projednání s členy rady a v sou-
ladu s vypracovanou směrnicí o výběrovém
řízení a mohl tedy rozhodnout o provedení
auditu do výše 200.000 Kč bez jakéhokoliv
souhlasu. Pan Ing. Kříha se domnívá, že
souhlas rady nebo zastupitelstva musí být
udělen vždy. Pan Albert se dotazoval něko-
lika zastupitelů, zda věděli, za jakou cenu
bude personální audit pořízen. Dotázaní za-
stupitelé potvrdili, že cena za provedení au-
ditu jim byla známa. Pan starosta potvrdil,
že pro něho je výsledek auditu pozitivní a
domnívá se, že i v případě výběrového říze-
ní pro tento udit bylo postupováno podle
stanovených pravidel. Pan Ing. Kříha sdělil,
že nikdy nikdo neřekl, proč byl audit objed-
nán a co od něho bylo očekáváno. Pan Vicá-
ny připomněl, že on byl proto, aby byl

proveden ještě rozsáhlejší audit a to přede-
vším se zaměřením na pracovní vytížení a
využívání počítačů. Pan starosta znovu po-
tvrdil, že pan Ševčovič odešel až po prove-
deném auditu a následně rada rozhodla
o dodavatelském řešení počítačových slu-
žeb. Pan Sýkora zdůraznil, že tato věc se
táhne dlouho, neustále dokola se opakují
stejné požadavky a nic se zatím nevyřešilo,
je pro urychlené řešení této situace. Pan Ing.
Kříha navrhuje zajištění odborného právní-
ho rozboru na provedený personální audit a
požaduje, aby mohl být přítomen při projed-
návání této záležitosti.
Zastupitelstvo pověřilo Radu města zajiště-
ním právního rozboru objednání personálního
auditu 11 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi hlaso-
vání.

9. Interpelace
Nebylo využito právo podání interpelace
žádným zastupitelem.

10. Diskuse

Pan starosta požádal ředitele Technických
služeb města Nové Hrady pana Jiřího Haidera
o podání informace o činnosti Technických
služeb a řešení finančních záležitostí týkají-
cích se prodaného dřeva. Pan Haider sdělil, že
faktury za odběr dřeva jsou zaplaceny a další
platby probíhají dle splátkového kalendáře.
Pan Ing. Kříha se dotazoval pana Haidera, ko-
lik bylo zakoupeno nových multikár. Pan ředi-
tel Haider odpověděl, že byla nakoupena jedna
repasovaná multikára a u jedné stávající v ma-
jetku TSM byl provedený repas. Toto bylo fi-
nančně výhodnější o cca. 500 tisíc korun než
nákup jedné nové multikáry. Tímto řešením
došlo k rozšíření vozového parku o jednu mul-
tikáru, která bude bude využita k lepšímu za-
jištění zimního úklidu.

Pan Sýkora se dotazoval, jak to bude se
zimní údržbou chodníků. Pan Haider odpově-
děl, že v současné době je zpracováván plán
zimní údržby silnic a chodníků. Vše záleží na
možnosti využití techniky. Upozornil na za-
staralý strojový park především u traktorů.
Pan Albert se dotazoval, zda nově vybudova-
ný chodník k rodinným domům v lokalitě Pod
Zámeckým splňuje parametry pro provádění
zimní údržby, myslí si, že tento chodník nebu-
de možné prohrnovat pomocí techniky.

Pan Roule (občané) upozornil na skuteč-
nost, že v Komenského ulici před jeho domem
neustále parkují na chodníku osobní auta.

Pan starosta odpověděl, že tato skutečnost
byla několikrát oznámena Policii ČR s tím,
aby byla provedena častější kontrola vjezdu
do této ulice i v dalších problematických loka-
litách (např. ulice Česká). Tyto kontroly byly
reálně navýšeny a aktivita Policie ČR po pos-
lední schůzce s představiteli jednotlivých slo-
žek Policie ČR narostla.

Pan Šlenc potvrdil skutečnost, že Policie
ČR provádí kontroly parkování ve městě, ale
upozornil, že mnohdy jsou po provedené kon-
trole auta opět zaparkována na původní místa.

Pan starosta uvedl, že aktivita Policie ČR
se celkově zlepšuje a velmi důležité je to, že
v noční době jsou prováděny ze strany Policie
kontroly jak osob tak automobilů.

Pan Ing. Kříha se dotazoval na vyřešení
prodeje pozemku panu Jurkovi. Zastupitelstvo
schválilo tento prodej a dotazuje se, co brání
v ukončení této záležitosti.

Pan starosta odpověděl, že na tomto poze-
mku vázne věcné břemeno a že tato skutečnost
musí být zapracována do kupní smlouvy. Pů-
vodní smlouvu vypracovanou bývalým tajem-
níkem manželé Jurkovi nepodepsali, protože
byla nepřesná. Některé části smlouvy resp.
podmínky prodeje byly prověřovány, o podpi-
su smlouvy manželé Jurkovi dále jednali s ta-
jemníkem.

Pan Roule (občané) se dotazoval, kdo je
zodpovědný a kdo ručí za kvalitu provedení
nově vybudované komunikace v Údolí u No-
vých Hradů.

Pan starosta potvrdil, že probíhá jednání
ohledně kvality a rovnosti povrchu vozovky
v Údolí u Nových Hradů. Investorem této
akce byla Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje. Pokud budou provedeným měřením
zjištěny závady, bude na náklady zhotovitele
provedena oprava této vozovky a to pravděpo-
dobně v jarních měsících. Položení živičného
povrchu prováděla firma Eurovia CS a.s. Pan
starosta doplnil, že, pokud v případě opětov-
ného vyfrézování dojde k omezení provozu na
předmětné komunikaci, bude Město požado-
vat, aby zhotovitel uhradil dopravci ČSAD Ji-
hotrans náklady na objíždění tak, aby zatížení
v podobě zvýšené ceny jízdného nedopadlo na
občany města.

Pan Ing. Kříha se dotazoval, zda firma Eu-
rovia CS a.s. opravila cestu kolem rybníka Ba-
žantník, která byla využívána v době stavby
jako objízdná komunikace.

Pan starosta odpověděl, že podle jeho zjiš-
tění byla komunikace uvedena do původního
stavu.

Pan Roule (občané) se domnívá, že nově
opravená požární nádrž před Základní školou
v Nových Hradech je nebezpečná především
pro děti, které by mohly spadnout  do vody.

Pan starosta odpověděl, že podle projektu
bude vodní hladina pouze 15 cm a proto žádné
nebezpečí nehrozí.

Pan Roule (občané) se dotazoval, zda je
veden provozní deník u dětských hřišť ve měs-
tě a okolí.

Pan Jiří Haider ředitel Technických služeb
města potvrdil, že je veden a že je pravidelně
prováděna kontrola dětských hřišť a ostatních
dětských sportovišť.

Pan starosta ukončil jednání zastupitelstva
a poděkoval všem přítomným zastupitelům i
občanům města za účast na 23. jednání zastu-
pitelstva Města Nových Hradů.

Starosta Mgr. Vladimír Hokr
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Romana Pospíšilová
Jiří Vicány

INFORMACE Z RADNICE
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Nové Hrady a Obec přátelská rodině
Začátkem listopadu se na-

plní přesně tři roky od zvole-
ní nového vedení města. Tři
roky nejsou historicky příliš
dlouhá doba, přesto je nutné

si uvědomit, že jde o plné tři
čtvrtiny jednoho volebního období. Takže
máme většinu za sebou. Možná by se tedy dalo
pomalu hodnotit. Není to však v této chvíli
mým cílem. Jednak se domnívám, že jediné
objektivní hodnocení přísluší našim voličům
(a také nevoličům) a za druhé jsem přesvěd-
čen, že na seriozní hodnocení je ještě příliš
brzy. Máme totiž před sebou ještě jeden rok a i
v něm se může stát dost zásadních věcí, které
budou směřovat k plnění našich předvoleb-
ních slibů.

Dovolím si tak v tuto chvíli jen malé ohléd-
nutí, ke kterému mě inspirovalo rozhodnutí
Rady města zúčastnit se soutěže Obec přátel-
ská rodině (www.obecpratelskarodine.cz). Jde
o celostátní soutěž, jejímž cílem je zhodnotit,
jak se v různých koutech České republiky vy-
chází vstříc dětem, jejich rodičům a prarodi-
čům. Jde o soutěž, která podporuje rozvoj
pro-rodinných aktivit a propaguje rodinnou
politiku na úrovni obcí.

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo
práce a sociálních věcí a Stálá komise pro ro-
dinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí
mateřských center v ČR. Soutěže se může
zúčastnit každá obec České republiky na zá-
kladě přihlášky, v rámci které je nutné odpo-
vědět na téměř 30 otázek. Přihlášení účastníci
jsou hodnoceni ve dvou kolech. V prvním kole
probíhá hodnocení na základě odpovědí uve-
dených v přihlášce, přičemž komise vybere
užší okruh obcí postupujících do druhého
kola, kde je pak každá z těchto obcí navštívena
hodnotící komisí. Na základě porovnání situa-
ce přímo na místě je určeno konečné pořadí fi-
nalistů.

Soutěž je rozdělena do několika kategorií
dle počtu obyvatel. Naše město tak bylo zařa-
zeno do kategorie obcí od 2001 do 5000 oby-
vatel. Jaké jsou konečné výsledku v tuto

chvíli ještě neznáme, ale už teď víme, že jsme
postoupili z prvního kola, ve kterém bylo
28 měst a obcí z celé ČR mezi 6 finalistů.
V měsíci říjnu nás proto navštívila tříčlenná
hodnotitelská komise, která nyní zřejmě roz-
hoduje o našem konečném umístění. To se do-
zvíme až v druhé polovině listopadu, takže
o tom, jak bylo naše město nakonec hodnoce-
no, budeme moci informovat až v prosinco-
vém čísle Novohradského zpravodaje.

Zpět ale k mému ohlédnutí. Otázky, na kte-
ré bylo nutné v přihlášce odpovědět, vedly to-
tiž k uvědomění si mnoha věcí. Na jedné
straně těch, které se ve městě již řadu let dějí a
v posledních třech letech jsou pouze udržová-
ny a dále rozvíjeny, a na straně druhé i těch
akcí a aktivit, které jsou dílem současného ve-
dení města. Jde například o řadu významných
investic do vybavení mateřské školy, základní
školy a školní družiny, ale rovněž do knihov-
ny, kina nebo investic pro zvýšení bezpečnosti
chodců, tedy i dětí při cestě do školy. Z ostat-
ních akcí je pak možné namátkou jmenovat
rozšíření aktivit knihovny, projekty zapojující
seniory do života města (Společně pro město,
Příběhy domů), intenzivní využití Koželužny
pro tvůrčí aktivity dětí a mládeže, snaha o ino-
vaci grantového programu města a v neposled-
ní řadě i zpracování Strategického programu
rozvoje města na období do roku 2013.

Našlo se toho prostě hodně, co bylo a stále
je konáno ve prospěch novohradských rodin.
Jen je třeba si vše uvědomit. Ve víru každo-
denních úkolů, starostí a problémů vážných i
malicherných nám totiž zbývá jen málo času
na objektivní pohled zpět a sečtení všech dosa-
vadních úspěchů a neúspěchů. Přihláška do
soutěže Obec přátelská rodině nám tu příleži-
tost k ohlédnutí dala a výsledky hodnocení
v prvním soutěžním kole nám navíc ukázaly,
že se v konkurenci jiných měst a obcí rozhod-
ně neztratíme. Jaký bude konečný výsledek
neznáme, ale již teď lze říci, že nám účast
v soutěži přinesla velmi pozitivní zkušenost.

Michal Jarolímek
Občané pro zdravé město

WWW.SEDESATKA.CZ
INTERNETOVÝ

PROSTOR PRO SENIORY
O prázdninách zahájil provoz významný

neziskový internetový projekt pro seniory
v České republice. Na adrese www.sedesat-
ka.cz je umístěn informačně-zábavní sys-
tém s desítkami stránek, vnitřně členěný na
čtrnáct krajů a sedmdesát šest okresů. Inter-
netový projekt Šedesátka.cz umožňuje seni-
orům zapojit se při tvorbě jeho obsahu,
každý návštěvník může nejen číst, ale také
přispívat, přímo psát své články nebo posí-
lat redakci to, co jej zaujalo.

„Společnost v Česku spojuje seniorský
věk s pasivitou, odevzdaností, od seniorů
již nic neočekává. Přitom právě ve zralém
věku může člověk nabídnout životní zku-
šenosti a určitý nadhled. Cílem projektu
Šedesátka.cz je vytvořit českým seniorům
prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření
názorů, prostor k vytváření komunity. Dát
jim zkrátka do ruky symbolický mikrofon“
vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor webu
Šedesátka.cz.

Internetový projekt www.sedesatka.cz
přizpůsobil seniorům jednoduché grafické
i technické řešení webu. Hned v prvních
dnech provozu se na webu vytvořila aktiv-
ní seniorská komunita, která živě diskutuje
a buduje společenské vztahy.

„Regionální charakter projektu vytváří
prostor i pro města a obce, které mohou
bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své
historie i současnosti, mohou zvát k náv-
štěvě. Jejich obyvatelé zase najdou na
jednom místě nejrůznější informace, zpra-
vodajství, rozhovory, zajímavosti, křížov-
ky, recepty, tipy a rady. Návštěvník, který
má dost času, se může pohodlně projít ce-
lou republikou, zastavit se třeba v každém
kraji nebo okrese a podívat se, jak Šedesát-
ka.cz žije u sousedů“ dodává šéfredaktor
webu Jan Vojvodík.

Navštivte www.sedesatka.cz
Třeba se budete rádi vracet

Stolní novohradský kalendář 2010
Vážení pořadatelé akcí a aktivit, chtěli bychom vás i v tomto roce požádat o spolupráci na vydá-
ní stolního novohradského kalendáře. Pokud již máte naplánované svoje akce a aktivity na rok
2010, poskytněte nám jejich termíny a názvy k zapracování do zmiňovaného kalendáře. A po-
kud máte i zásobu pěkných fotografií z letošních akcí, můžete je rovněž přibalit.

To vše nejlépe do poloviny listopadu na adresu KIC Nové Hrady, nám. Republiky 46,
martinak@novehrady.cz nebo kic@novehrady.cz, tel. 386 362 195. Foto pouze na CD.

Děkujme za spolupráci, KIC N. Hrady

Na matriku už bez schodů
Od října tohoto roku mají novohradští občané
usnadněnou návštěvu městského úřadu, přes-
něji kancelář matriky a Czech pointu s paní Ja-
roslavou Oppolzerovou. Tu najdete nyní hned
v přízemí radnice vpravo (tedy naproti KIC),
takže pro mnohé z nás „odpadá“ zdolávání
radničních schodů. Přemístění kanceláře se
uskutečnilo v rámci projektu „Investice pro in-
tegrovaný rozvoj kultury a služeb veřejné
zprávy v Nových Hradech“. K.J.

foto: KIC
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÝ DAR
SDH Údolí děkuje firmám Melodie Voříšek a Melodie Pokorný za sponzorský dar, který nám
byl prostřednictvím pana Mihaliče minulý týden předán.

Ozvučovací aparaturu, kterou jsme obdrželi, jednoznačně zlepší a napomůže k ještě lepšímu
průběhu všech našich kulturních akcí (Májka, Hyalit párty, Údolské slavnosti, Masopust)
i hasičských soutěží (Memoriál Zdeňka Šavela).

Dovolte nám zároveň, abychom ocenili i vaši předchozí ochotu, kterou jste nám půjčováním
ozvučovací techniky (vždy, když bylo třeba) projevovali, a dále vyzdvihli vstřícnost a profe-
sionalitu pana Mihaliče, který se vždy o vše perfektně postaral a zajistil.

SDH Údolí u Nových Hradů
si Vás dovoluje pozvat

na

MASOPUSTNÍ  ZPÍVÁNKY,

které se uskuteční 9. ledna
a 23. ledna 2010 v údolské

hasičárně vždy od 18.00 hod.

Zájemci, kteří mají chuť podpořit
údolský masopust svými maskami,

mají tak jedinečnou možnost se
v tomto termínu přihlásit.

Děkujeme

Hasičské ohlédnutí za jubilejním rokem
Nejenom z kalendáře, ale i z chladného po-

časí na vlastní kůži každý z nás zjistil, že léto
již za sebou ona pomyslná vrátka docela za-
bouchlo. I přesto bych se chtěl alespoň tímto
článkem na krátkou chvíli vrátit a ohlédnout se
za akcemi a aktivitami, které se SDH Údolí
podařilo během letošního roku zajistit a zorga-
nizovat.

V únoru se uskutečnil Údolský masopust,
který se postupně v naší osadě již stává každo-
roční tradicí a sklízí zasloužené pozitivní ohla-
sy. Poděkování patří všem kamarádům a celé
masopustní chase, rovněž i všem, kteří tuto
tradici s námi slaví a podporují. Letos poprvé
se také uskutečnila masopustní veselice v ob-
jektu bývalého pivovaru v Údolí.

V předvečer měsíce lásky jsme uspořádali
posezení pod májkou, při kterém jsme se velice
pobavili a zazpívali s naší hasičskou kapelou
Údolankou, vedenou fenomenálním bubnují-
cím kapelníkem Romanem Lustem. Nezapo-
menutelná letos však byla také sóla našeho
trombonisty Josefa Machutky ml.

Jako každoročně červenec pro nás vyvr-
cholil přípravou a organizací tradiční Hyalit
párty. Na místě se patří poděkovat vám všem,
kteří jste přišli, podpořili nás a pořádně si zá-
bavu užili. Novým zpestřením letošní zábavy
bylo jistě i vystoupení kapel Seven a Inkubač-
ní doba.

Deštivé počasí si s námi zalaško-
valo i v srpnu, který byl pro náš sbor
velice významný, neboť jsme oslavili
105. výročí založení SDH v Údolí.
I přes nepřízeň počasí se však tato
akce vydařila. Údolské slavnosti byly
zahájeny u kapličky mší svatou, při
které byl posvěcen náš nový prapor a
bylo požehnáno všem našim členům.
Překrásný prapor, jehož tvůrci jsou pan
a paní Kočárkovi z Olešnice, jsme ob-
drželi darem od města Nové Hrady. Po
dekorování našich zasloužilých členů
následoval 9. ročník hasičské soutěže
Memoriál Zdeňka Šavela konané pod
každoroční finanční záštitou radního
Jihočeského kraje Ing. F. Štangla. Le-
tos se nám velice zadařilo, obsadili
jsme všechna tři první místa. Celý od-
polední program doplňovaly i pouťové
atrakce, které byly připraveny pro děti
zdarma. O hudební doprovod se posta-
rala kapela Veselá pětka. V podvečer
byl pak pro hudební fanoušky připra-
ven bonbónek v podobě koncertního
vystoupení prvotřídního zpěváka Pavla
Maršíka a Údolanky s hosty. Během
chvilky tancoval snad každý.

Všechny akce by se jistě nepodařily bez
vzájemné spolupráce mnoha ochotných lidí,

spolků a organizací. Rádi bychom proto podě-
kovali všem, kteří nám pomohli – osadnímu
výboru pro Údolí, městu Nové Hrady, radní-
mu Jihočeského kraje Ing. F. Štanglovi, novo-
hradskému klášteru, kamarádům z SDH Dolní
Bukovsko a SDH Nové Hrady, kapelám Hya-
lit, Seven, Inkubační doba, Chmelařinka a
Údolanka, paní Dubské a firmám Melodie Vo-
říšek a Melodie Pokorný, ale hlavně všem
údolským hasičkám a hasičům, kteří se podí-
leli na přípravě všech akcí. Osobně mi pak do-
volte poděkovat veliteli našeho sboru panu
Jiřímu Matějkovi za skvělou práci, kterou pro
náš sbor odvedl, odvádí a doufám, že ještě
dlouhá léta odvádět bude.

Někomu se může zdát, že jsme toho moc
neudělali, nezorganizovali, o mnohé se neza-
sloužili. My však věříme a jsme přesvědčeni,
že naši předkové, kteří před 105 lety hasičský
sbor v Údolí zakládali, by na nás byli pyšní,
nebo alespoň spokojeni s tím, že to v Údolí
stále ještě  žije…

Mgr. Tomáš Rolínek, starosta SDH Údolí
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Vzdělávací projekt plný témat i zážitků
Zhruba rok trvala realizace

projektu s poněkud strohým ná-
zvem „Vzdělávání pro Sdružení
Růže“, který realizovalo občan-
ské sdružení NOS z Nových Hradů pro oblast Novohradska a mikroregi-
on Sdružení Růže. Nicméně obsah projektu a jeho aktivity byly poměrně
pestré i podnětné, stejně jako složení lidí do projektu zapojených.

Projekt byl určený pro lidi pracující v cestovním ruchu (CR), tedy kla-
sičtí „íčkaři“, kulturní referenti a poskytovatelé služeb v CR, dále pro ty,
kteří se zabývají rozvojem našeho regionu, pro příznivce turistiky a také
pro nezaměstnané, kteří by chtěli začít podnikat právě v cestovním ruchu.

Pro takto zaměřené zájemce se uskutečnilo v období prosinec 2008
až říjen 2009 celkem 11 vzdělávacích seminářů, jejichž témata byla
např. Tvorba produktů CR, Standardizace služeb CR, Zahájení podni-
kání v CR, Marketingové aktivity, Propagace na internetu či Destinační
management. Na téma Tvorba průvodcovských manuálů a průvodcov-
ská činnost navázaly i tři jarní praktické exkurze – výlety, a to do oblas-
ti Dolního Dvořiště a Cetvin, Pohorské Vsi a Pohoří na Šumavě,
Nových Hradů a okolí. V období hlavní turistické sezony k nim ještě
přibyly další tři třídenní poznávací exkurze do jiných regionů v rámci
České republiky, a to na Posázaví, Kroměřížsko, Hřensko a Tolštejnské
panství. Cílem těchto exkurzí bylo především zmapování a poznání
služeb CR v těchto turisticky atraktivních oblastech a následné srovná-
ní s těmi službami, které existují nebo se rozvíjejí u nás.

Obsah projektu, jeho aktivity, lektoři a lidé do něho zapojení, to vše
tvořilo v průběhu celého roku velmi živý organizmus. Nacházeli jsme

společné představy o rozvoji cestovního ruchu na Novohradsku, někdy
se přeli o to, co a jak lze uskutečnit, na jakou podporu rozvoje máme
kapacity i prostor, kdo všechno by se měl či mohl podílet na zkvalitně-
ní služeb cestovního ruchu. A také v čem a proč dál spolupracovat a
co konkrétního v turistické nabídce udělat v nejbližším období. Nápa-
dů je hodně, tak už jenom stačí posbírat odvahu a energii a začít je
realizovat… K. Jarolímková (i foto)

Posledním tématem z cyklu vzdělávacích seminářů projektu „Vzdělává-
ní pro Sdružení Růže“ byl Destinační management. Téma, které před-
chozí semináře i diskuse shrnulo a zároveň naznačilo některé aktivity
CR pro další období.

Nové Hrady – místo pro stáž mladých cizinců
Již od roku 2007 spolupracuje Město Nové

Hrady s Francouzskou aliancí. Díky této spo-
lupráci bylo naše město zapojeno do tradiční
akce Dny francouzské kultury, která přináší za-
jímavé koncerty, výstavy a přednášky. U nás
jsme tak v rámci Dnů přivítali již 3 frankofonní
hudební skupiny a připravujeme opětovné za-
pojení do příštího ročníku.

V minulém roce nám byla navíc aliancí na-
bídnuta možnost zapojit se do francouzské ver-
ze mezinárodního programu Leonardo, který
umožňuje mladým Francouzům krátkodobou
stáž v České republice. V podzimních měsí-
cích loňského roku k nám v rámci Leonarda
zavítal mladík jménem Morvan, který se za-
měřoval na cestovní ruch, evropské granty
a spolupráci. U nás pomohl Informačnímu
centru s kontrolou francouzských verzí letá-
ků pro turisty, navrhl nové verze, zapojil se
do příprav spolupráce s francouzským městem
Vaulx-Vraucourt a vyhledával možnosti na fi-
nancování této spolupráce v rámci francouz-
ských národních či evropských fondů. Velmi
zajímavé pro nás byly také jeho postřehy
ohledně cestovního ruchu v naší oblasti, způ-
sobu prezentace a srovnání s podobnými regi-
ony ve Francii.

Morvanovi se v našem městě velmi líbilo,
chodil i hrát fotbal a během měsíce už obstojně
komunikoval i v češtině. Jedním z důvodů

jeho stáže v Čechách bylo i to, že ve své rodné
Bretani nemohl najít zaměstnání. Česká re-
publika se mu nakonec zalíbila natolik, že se
rozhodl zůstat a hledat práci zde. Nejprve se po
skončení stáže usadil v Brně a po několika mě-
sících se i s přítelkyní přestěhoval do Prahy.

Po úspěšné pilotní stáži nám byla nabídnuta
možnost pokračování s tím, že došlo k rozšíření
oblastí, ve kterých mladí Francouzi pracují. My
jsme si vybrali oblast údržby veřejné zeleně
a zahradnictví a od počátku října jsme tak
v našem městě přivítali čtveřici mladých fran-
couzských zahradníků, kteří pomáhají našim
Technickým službám a základní škole. Nutno
dodat, že veškeré finanční náklady spojené
s pobytem stážistů hradí francouzská strana a
naším úkolem je pouze zajistit pracovní náplň
a koordinaci jejich zapojení.

Prvním společným pracovním úkolem bylo
plánované odstranění starých keřů u obchodu
v Zahradní čtvrti, kde mladí Francouzi vedle
aktivního zapojení připravili také vlastní návr-
hy na novou výsadbu. Ve spolupráci s Komisí
pro životní prostředí pak bude připraven návrh
na úpravu této plochy. V dalších dnech Lucas,
Martin, Guillame a Sylvain pomáhali s údržbou
zámeckého parku, sekáním trávy u základní
školy a také s pracemi v městských lesích.

S mladými Francouzi se budete v našem
městě setkávat až do konce listopadu. Vzhle-

dem k dosavadní spokojenosti s jejich působe-
ním se však dá předpokládat, že tito stážisté
nejsou posledními, kteří do našeho města zaví-
tali. Navíc s Francouzskou aliancí jednáme
o možnosti zajištění podobné stáže pro naše
mladé zájemce ve frankofonních zemích. Mož-
ná někoho napadne, že by překážkou mohla
být francouzština. Po zkušenosti s navázáním
kontaktů mladých Francouzů s místními a
také s bezproblémovou komunikací při naší
návštěvě ve Vaulx-Vraucourt však tento názor
nesdílím. Pobyt v zahraničí je sice vždy v za-
čátku komplikovaný, pokud však zvládají ci-
zinci stáže u nás, není důvod si myslet, že by
naši mladí nezvládli život v zahraničí.

Závěrem si dovolím ještě jednu poznámku.
Nejen Morvan, ale i současní stážisté jsou vel-
mi pozitivně překvapeni naším městem – ne-
jenom jeho krásou, ale především nabídkou
služeb a volnočasových aktivit. Dle jejich názo-
ru, který si dovolím na základě vlastní zkušenos-
ti potvrdit, není u podobně velkých městeček
francouzského venkova zvykem, aby nabízela
vedle školských zařízení a dalších služeb tolik
volnočasových aktivit (zejména kroužků pro
děti a sportovních oddílů), knihovnu nebo tře-
ba kino. Všichni si uvědomuje, že jsou naopak
i „slabá místa“, kde ještě potřebujeme přidat,
nicméně nemusíme mít určitě směrem k cizin-
cům pocit méněcennosti. Spíše naopak…

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
foto: TSM
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Od páry k elektřině aneb 140 let železnice v Nových Hradech
V letošním roce si připomínáme stočtyřicáté výročí zahájení provo-

zu na trati z Českých Velenic do Českých Budějovic. Bylo to 1. listopa-
du 1869.

Protože jsem v minulosti již dvakrát zveřejnil prostřednictvím Hla-
sů Novohradska a Novohradského zpravodaje podrobnou historii této
dráhy, omezím se v souvislosti s výročím jen na některá vybraná data.

Českovelenická trať je součástí historické Dráhy císaře Františka Josefa
(K.F.J.B. – Kaiser Franz Josefs Bahn) Vídeň – Cheb s odbočkou České
Velenice – Praha a spojkou České Budějovice – Veselí nad Lužnicí.

23. 10. 1866 – udělena koncese na stavbu dráhy.
7. 11. 1866 – proveden první slavnostní výkop na stavbě K.F.J.B.

u Vondrova dvora u Hluboké nad Vltavou.
Listopad 1867 – úřední ohledání trasy Gmünd – Budějovice.
1. 9. 1868 – uveden do provozu první úsek K.F.J.B. Budějovi-

ce – Plzeň.
17. 10. 1868 – kladeny koleje z Borovan do Nových Hradů.
1. 3. 1869 – byla českovelenická trať průjezdná drezínou.
kolem 20. 4. 1869 – přijela první lokomotiva z Gmündu do N. Hradů.
21. 5. 1869 – projel po českovelenické trati první nákladní vlak.
28. 10. 1869 – započaly první pravidelné jízdy vlaků. Dopravu osob-

ních vlaků zajišťovaly parní lokomotivy řady 233.0 (u K.F.J.B.
označeny jako AF I). Nákladní vlaky vedly lokomotivy řady
312.3 (u K.F.J.B. BF I).

1. 11. 1869 – proběhlo slavnostní zahájení provozu na trase Budějo-
vice – Eggenburg.

23. 6. 1870 – zahájen provoz v úseku Eggenburg – Wien.
3. 9. 1871 – možno jet vlakem z Gmündu do Čerčan.
14. 12. 1871 – zprovozněn úsek Čerčany – Praha.
28. 1. 1872 – zahájen provoz na trati Plzeň – Cheb.
8. 6. 1874 – začaly jezdit vlaky úsekem Budějovice – Veselí n. L.
21. 5. 1871 – se na českovelenické trati objevily první rychlovlaky.
1. 5. 1884 – celá K.F.J.B. byla zestátněna. Majetek převzaly

Císařsko-královské státní dráhy.
V letech 1907 až 1908 proběhla přestavba nádraží v Č. Budějovicích.
28. 10. 1918 – vyhlášena nezávislost Československa a provoz na

trati převzaly Československé státní dráhy(ČSD).
31. 7. 1920 – se stal Cmunt(České Velenice) s železničními dílnami

součástí Republiky Československé.
V roce 1924 – u osobních vlaků byla zrušena první vozová třída.
V prosinci 1932 se na trati objevil první motorový vůz.
V roce 1935 – zřízena zastávka Hluboká u Borovan.
V roce 1936 – veřejnosti předána motorová zastávka Hodějovice.
29. 9. 1938 – odjel z Českých Velenic poslední vlak s českými že-

lezničáři a vojáky.
8. 10. 1938 – České Velenice byly okupovány Němci. Podobně i

Nové Hrady. Hranice mezi okleštěným územím Republiky
Československé a zabraným územím probíhaly v km 32.3 (mě-
řeno od Českých Budějovic) u Petříkova. Petříkov se tak stal
poslední českou zastávkou na trati.

5. 11. 1938 – vydán redukovaný jízdní řád přizpůsobený podmín-
kám a důsledkům mnichovské zrady a následné okupace pohra-
ničních území.

15. 3. 1939 – v důsledku okupace zřízeny protektorátní dráhy Čech
a Moravy.

23. 3. 1945 – podnikli angloameričané zničující nálet na železniční
uzel České  Budějovice. Toho samého dne téměř zničili město
České Velenice. Železniční stanice byla zlikvidována.

24. 3. 1945 – podniknut další nálet na České Budějovice. Doprava
byla přerušena.

5. 5. 1945 – vypuklo povstání proti německým okupantům.
7. 5. 1945 – Rudá armáda osvobodila České Velenice.
9. 5. 1945 – osvobozeny Nové Hrady a České Budějovice.
10. 5. 1945 – Rudá armáda osvobodila Borovany.
Řízení provozu se ujaly obnovené Československé státní dráhy.
23. 5. 1945 – přijel do Českých Velenic první vlak od Veselí n. L.
28. 5. 1945 – přijel do Českých Velenic první vlak z Č. Budějovic.
21. 5. – 20. 8. 1945 – Československým státním dráhám s organizací

provozu pomáhalo železniční vojsko Rudé armády.
15. 8. 1945 – vydán Prozatímní úřední jízdní řád.
6. 5. 1946 – začaly po trati opět jezdit motorové vlaky.
V letech 1948 až 1950 – v Českých Velenicích vybudována nová ná-

dražní budova.
10. 9. 1949 – stanice Záluží – Ledenice byla přejmenována na Trocnov.
V roce 1956 – zrušena třetí vozová třída.
V roce 1962 – zahájil provoz závod na výrobu železničních pražců

v Nových Hradech – Jakuli.
28. 5. 1970 – zřízena nová zastávka Trocnov, nyní Radostice

u Trocnova.
V roce 1973 – Vydán úřední zákaz kouření ve všech osobních vlacích.
Roku 1979 byla v železničních dílnách v Českých Velenicích opra-

vena poslední parní lokomotiva pro pravidelný provoz. V tém-
že roce skončila pára na osobních vlacích.

31. 3. 1981 – projel po trati poslední pravidelný nákladní vlak s par-
ní lokomotivou. Byla to lokomotiva 556.0506.

V září 1984 jel po trati naposled v soupravách os. vlaků poštovní vůz.
Na devátou pětiletku(1990-1995) byla plánována elektrifikace trati.

Po roce 1989 byla elektrifikace odložena.
Od roku 1990 se stalo pravidlem zdražování jízdného.
Od grafikonu 1991/1992 dochází k výraznému poklesu nákladní dopravy.
Od grafikonu 1992/1993 byly pro většinu cestujících zrušeny rychlí-

kové příplatky.
1. 1. 1993 byly v důsledku rozpadu Československé republiky zříze-

ny České dráhy. Zanikly Československé státní dráhy.
1. 4. 1995 bylo výrazně zdraženo jízdné. V průměru o 55,3%.
Od grafikonu 1999/2000 byla trať České Velenice – Plzeň rozdělena

na dva samostatné úseky. Předělem se stala stanice Č. Budějo-
vice. V té době se výrazných změn k lepšímu dočkala železnič-
ní stanice České Budějovice.

Na podzim roku 2006 byly zahájeny práce na elektrifikaci tratě z Čes-
kých Budějovic do Českých Velenic. Současně došlo k modernizaci
stanic a zastávek na trati. Modernizace stanice České Velenice probíhá
v současné době. České Velenice se mají stát předávací stanicí s Ra-
kouskými spolkovými dráhami a mají tak nabýt významu hlavního do-
pravního uzlu oblasti, jako tomu bylo před válkou.
18. 1. 2009 – zahájena elektrická doprava mezi Českými Budějovi-

cemi a Novými Hrady. První elektrický vlak přivezla do No-
vých Hradů lokomotiva 242.282.

V roce 2010 má být dokončena elektrifikace zbývajícího úseku Nové
Hrady – České Velenice. Předběžně se s tím počítá při změně
jízdního řádu v červnu 2010.

Současně s dokončením elektrifikace má být na trati zaveden taktový
dvouhodinový systém. Od nového jízdního řádu budou zrušeny přímé
vlaky České Budějovice – Vídeň, ale většina vlaků má mít návaznost
na rakouské spoje z Gmündu do Vídně.
Uvažuje se o zavedení integrovaného dopravního systému (vlak/bus)
Novohradsko. Mgr. Václav  Marek

Českobudejovická 556.0506 v Jílovicích. Tato lokomotiva končila par-
ní provoz na trati.
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Zprávičky ze školky: ODPOLEDNE PRO TATÍNKA – 14. ŘÍJNA
Na středu odpoledne děti pozvaly své tatínky a dědečky do školky.

Odpoledne pro tatínka se konalo poprvé, a tak přišli ti nejodvážnější, i
když nevěděli, co je čeká. Byli příjemně překvapeni, neboť se mohli vrá-
tit do dětství a spolu se svými ratolestmi si pohrát ve školce, kterou
mnozí také navštěvovali. Tatínkové s dětmi konstruovali odvážné a ná-
padité stavby ze stavebnic a zároveň tím dávali návody dětem, jak si se
stavebnicemi hrát, malovali, modelovali, vyráběli z přírodnin...

Součástí odpoledne měl být oheň a opékání buřtíků. Počasí ale ohni
nepřálo a tak tatínkové s dětmi připravili k svačině velice chutný ovoc-
ný salát pro všechny přítomné.

Všichni jsme prožili milé, příjemné a přátelské odpoledne, popoví-
dali jsme si a slíbili si další spolupráci a společná setkání.

Vaše školka (i foto)

Jak se peče chleba?
Tak právě to se dověděly děti z MŠ v pe-

kárně. „Broučci“! tak se jmenuje naše třída,
navštívili pekárnu a s hezkým vyprávěním a
prohlížením, za doprovodu paní Vondrové si
prohlédli pec, vály, mísy, košíčky, ze kterých
každé ráno vykouzlí pan pekař křupavé rohlí-
ky, chleba i výborné koláčky. Ostatně to po-
soudily děti samy, když na závěr vyprávění
dostaly od paní Vondrové na ochutnání každý
kus vánočky.

Paní Vondrové moc děkujeme za hezký
přístup k dětem a hezké povídání. A protože
jsme broučci šikovní, tak máme teď s podzi-
mem spoustu práce i ve školce. Abychom si
vyzkoušeli pečení, tak jsme si s paní učitelkou
upekli z jablíček štrúdl, na plechu nám paní
kuchařky upekly brambory, které jsme před
tím sami umyli, rozkrájeli i nasolili a to byla
dobrota.

Když jsme si uspořádali výstavu ovoce a
zeleniny, byla moc hezká, ale protože by dlou-
ho nevydržela, tak jsme ji celou „ snědli“. Su-
šíme jablíčka na křížaly a šípky na čaj. Co
kdyby nás chtěla přepadnout bába chřipka.
Také víme, že je zdravá cibule a česnek, ale to
jsme odnesli paním kuchařkám, aby nám uva-
řily dobrou bramboračku.

Podzim máme ve školce moc rádi, protože
dlabání dýně je také fajn a už se těšíme na
skřítka Podzimníčka, který s námi zamkne
stromečky, přižene draky a vůbec… Listí je
fajn na hraní.

Tak ahoj, zdraví vás „Broučci“
z MŠ Nové Hrady
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Evropské putování s Neználkem
Dobrý den, rád bych se Vám představil. Jmenuji se Neználek a namalovala
mě Sabina Spálenková. Jsem malý cestovatel a rozhodl jsem se s dětmi ze
školní družiny procestovat Evropu. Děti si mě měly za úkol namalovat a já
byl vybraný jako ten nejpovedenější. Ale musím Vám říct, nemám to jedno-
duché: mě pošlou cestovat po světě a zjišťovat dětem informace o sousedních
státech a zatím doma ve družině mi úřaduje Ten starý detektiv Lupička. Ve
družině proběhlo totiž slavnostní otevření po rekonstrukci a Já, protože právě
cestuji po Slovensku, jsem se nemohl dostavit. A proto ho pani vychovatelky
povolaly do práce, aby za nás za všechny poděkoval paní poslankyni Mgr.
Bohdalové za finanční příspěvek na rekonstrukci. Děti si připravily krátké
vystoupení taneční a pěvecké a předaly paní poslankyni květinu z podzim-

ních listů a keramickou pamětní destičku. Stejnou také dostal pan starosta a na rozloučenou bý-
valý pan ředitel Chrt, který na rekonstrukci po celé prázdniny dohlížel. Všem nám je v nové
barevné družině moc dobře, i když já si to tam moc neužiji, ale i vy se můžete v době provozu při-
jít podívat, jak rekonstrukce dopadla. Jste srdečně zváni. Váš Neználek

Děkujeme všem, kteří se na rekonstrukci podíleli.

Zrekonstruovaná budova školní jídelny a družiny

Děti ze školní družiny si pro paní poslankyni a pozvané hosty připravily velmi pěkné a originální
kulturní vystoupení. Nejprve předvedly ukázku aerobiku, poté za doprovodu paní učitelky Vo-
choskové zazpívaly svojí družinovou hymnu a na závěr zarecitoval detektiv Lupička.

V pondělí 19. října 2009 proběhlo slavnostní
otevření zrekonstruované školní družiny U klou-
zajícího sluníčka. Dotaci ve výši 4 000 000,- Kč
pomohla pro město zařídit paní poslankyně
Mgr. Vlasta Bohdalová (ČSSD), která slavnost-
ně přestřihla pásku, kterou ve formě sluníček vy-
robily děti ze školní družiny. Slavnostního
otevření se zúčastnil také pan senátor Tomáš
Jirsa (ODS).

GYMNÁZIUM
Trhové Sviny

pořádá pro všechny zájemce
z řad rodičů, žáků i veřejnosti

v pátek 20. listopadu 2009
od 15.00 do 19.00 hodin

DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Základní informace
o osmiletém studiu.

Volný přístup
do všech prostor školy.

Zajímavé pokusy a ukázky.

tel.: 386 322 846
www.gymtrhovesviny.cz

Bonaventa předala certifikát zajímavého rekordu
V pátek 23. října navštívil zástupce občanského sdružení Bonaventa Milan Frajt pátou třídu
novohradské základky. Přijel splnit slib a předat páťákům certifikát rekordu v malování
v Krajinské ulici v Č. Budějovicích (psali jsme o tom v minulém NZ). Mimo toho dostali žáci
i letecký snímek celé pomalované ulice s uvedením zúčastněných škol a pořadatelů akce,
Knihu rekordů a dárky sponzorů. Takže „rekordmanům“ blahopřejeme a ať mají chuť i nadále
překonávat i jiné ušlechtilé mety. K. Jarolímková (i foto)
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Podzimní výlet za humna
Náš výlet započal na autobusovém nádraží v Nových Hradech sobotního rána za jasného po-

časí. Autobus byl obsazen během pár minut a mohlo se vyrazit do Horní Stropnice a na žárskou
hráz pro zbývající výletníky. Plný autobus dětí a jejich rodičů vyrazil směrem k Petříkovu na
daňčí farmu pana K. Liláka.

Na farmě měli všichni možnost si daňky prohlédnout velice z blízka a některé děti krmily
daňky z ruky. Pan Lilák nám povyprávěl o svém chovu, jaké má daňky, jak se musí správně ošet-
řovat a taktéž nám ukázal shozy daňčí zvěře z několika chovných daňků. Po tomto výkladu jsme
se odebrali k nedalekému rybníčku kde si děti mohly opéci buřty a dát si svačinu.

Další naše cesta vedla na Červené blato, kde měla pro děti i rodiče naše lektorka Lenka Kuče-
rová připravenou tichou poštu pro družiny a
po této soutěži jsme se vydali na naučnou stez-
ku. Na každém zastavení, kterých je celkem 9,
jsme měli v podání Lenky Kučerové odborný
výklad. Na čtvrtém zastavení-rozcestí se část
vydala s Lenkou a druhá část šla opačným
směrem pod vedením Jitky Šáchové. Při této
cestě se děti dozvídaly o všem, co na blatech
žije a roste, a přitom vyplňovaly křížovku s ta-
jenkou. Když obě skupiny došly na rozcestí,
následovalo vyhodnocení tajenky a rozdání
sladké odměny. Na závěr našeho výletu jsme
se vydali občerstvit do nedaleké lesní restaura-
ce, kde se mohly děti odreagovat i na houpač-
kách a prolézačkách a zároveň si rodiče mohli
dobít energii. Odtud vedla naše cesta zpět k do-
movu, kam jsme dorazili v 17.00 hodin.

Poděkování patří všem organizátorům to-
hoto výletu a nesmíme zapomenout na našeho
výborného řidiče Ivana Dorotoviče, který nás
dovezl ve zdraví až domů. L. Starý (i foto)

Draci a rádio Blaník
na Nových Hradech
Počasí na Nových Hradech v sobotu 17.10.

okolo desáté hodiny bylo sněhodeštivé, ale
přesto se naše Drakiáda uskutečnila. Když do-
razilo auto rádia Blaník, začala se připravovat
aparatura, nikdo určitě netušil, kolik se sejde
dětí s rodiči a se svými dračími výtvory. Pro
všechny bylo zajištěno občerstvení a teplý čaj,
které připravila naše organizace ZO ČSOP.

Hudba rádia Blaník přilákala další a další
lidičky a promenáda s draky mohla začít.
I přes nepříznivé počasí se na louce u rybníčku
Viláku sešlo asi šedesát dětí a dospělých z No-
vých Hradů, Žáru, H. Stropnice a dokonce při-
jeli i lidé, kteří zaslechli ve vysílání rádia
Blaník pozvánku na tuto akci. Proběhla soutěž
o nejhezčího draka s motivem zvířete a soutě-
žilo se též ve zpěvu. Nakonec všem zazpíval
několik písniček zpěvák Josef Vágner, který
přijel společně s rádiem Blaník a také se všem
dětem podepsal.

Drakiáda se nám povedla a i když nám po-
časí nepřálo, už se všichni těšíme na tu další,
v pořadí již šestou, novohradskou Drakiádu,
možná opět s rádiem Blaník a jeho hosty.

Tato akce je finančně podpořena Minister-
stvem životního prostředí a Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci spo-
lečného programu Národní síť EVVO.

L. Starý (i foto)Malí drakoletci

Proménáda s drakyNejhezčí dráčci
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LISTOPADOVÉ
LISTOVÁNÍ
Mladí ochránci přírody při ZO ČSOP Nové
Hrady dávají všem na vědomost, že
v sobotu 14. listopadu 2009
od 14.00 hodin se v Koželužně
koná již druhé
LISTOPADOVÉ LISTOVÁNÍ
Je to takové malé odhlédnutí za celým ro-
kem 2009, co jsme vše prožili a co se nám
podařilo udělat. Zveme jak děti, tak i jejich
rodiče i prarodiče.
Pro všechny bude připraveno něco k za-
kousnutí, ba i malé překvapení.

Za všechny organizátory našeho setkání
Jitka, Květa, Zdenda a Láďa

Skauti sečetli obsah
sbírkových pokladniček

Již po páté se náš oddíl zapojil do celore-
publikové charitativní sbírky "Postavme školu
v Africe", která se v naší republice konala
šestým rokem.

Spočítáním sbírkových pokladniček jsme
uzavřeli tento ročník charitativní sbírky. V le-
tošním roce se sbírka konala ve dnech 6. - 10.
října 2009. Náš oddíl se zapojil hned první den
sbírky (dne 6. října 2009), kdy mohli občané
Horní Stropnice a Nových Hradů potkat sku-
pinku osmi skautů, kteří vybírali příspěvky na
stavbu již desáté základní školy v jižní Etiopii.
Během sbírky jsme zároveň seznámili veřej-
nost s problémy negramotnosti v afrických
zemích.

Díky předchozím ročníkům sbírky se posta-
vilo v Etiopii, patřící mezi pět nejchudších států
světa, už devět škol. Z loňské sbírky se postavi-
ly dvě nové školy – celkem přes 1200 kluků a
holek se naučí číst a psát a splní se jim jejich
sen – žít alespoň trochu lepší život. Negramot-
nost dosahuje v Etiopii velice vysokého čísla:
přes 50% Etiopanů nedokáže napsat ani jednu
větu.

V letošním ročníku sbírky dárci v Horní
Stropnici přispěli skautům do kasičky celko-
vou částkou 1.935,- Kč a na Nových Hradech
1.114,- Kč. Náš oddíl na účet Člověk v tísni při
ČT, o. s. p., který sbírku pořádá spolu s
JUNÁKEM – svazem skautů a skautek ČR,
odesílá částku 3.349,- Kč.

Lidé, kteří nepotkali skupinky skautů v uli-
cích, a přesto by chtěli přispět v této sbírce,
mohou využít dárcovské SMS ve formátu
DMS AFRIKA na telefonní číslo 87777.

Touto cestou děkuji pí. Kovácsové z ObÚ
Horní Stropnice a pí. Oppolzerové z MěÚ
Nové Hrady za administrativní zajištění celé
sbírky. Velké díky patří všem, kteří nám při-
spěli do našich sbírkových kasiček. V nepo-
slední řadě patří poděkování všem našim
členům skautského oddílu KOMETA Horní
Stropnice, kteří se na sbírce podíleli a jejich
rodičům, kteří souhlasili s účastí svých dětí.

www.kometa.estranky.cz
Petr AKSAMIT – HVĚZDÁŘ

Vedoucí skautského oddílu

Tvůrčí aktivity v Koželužně
V měsíci listopadu se v Koželužně konají tyto „otevřené“ aktivity:
� Malování pro děti – středa 14.00 – 17.00 hod.
� Orientální tance pro děti – čtvrtek 15.00 – 17.00 hod.
� Potisk látky a triček „netradiční“ technikou

Středa 25. 11. 2009, 14.00 – 17.00 hod., pro zájemce od 0 do 100 let
Ačkoli určité množství triček a látky si budete moci zakoupit na místě, můžete si přinést
i materiál svůj.

V říjnu se výtvarnice V. Zítová – Jirásková
zapojila do akce Dnů otevřených ateliérů
v jižních Čechách, a to prostřednictvím naší
Koželužny. Na její výstavu i za ní přišlo a
přijelo z okolí zhruba třicet spřízněných vý-
tvarných duší, což bylo velmi milé a pro
propagaci místa i Nových Hradů určitě pří-
jemné. Její obrazy si můžete prohlédnout do
konce roku v době otevření Koželužny při
aktivitách.

Další informace o Koželužně na KIC Nové Hrady, K. Jarolímková, tel. 386 362 195

Světová výstava psů – WORLD DOG SHOW 2009
Ve dnech 8. – 11.10.2009 se v areálu

bratislavské INCHEBY EXPO uskutečni-
la nejprestižnější kynologická akce. Téměř
30 tisíc přihlášených psů z celého světa sli-
bovalo dokonalý zážitek. Kdo bude nej-
krásnější pes na světě?

Ze samého jihu Čech jela za naše vlaj-
ky bojovat má fenka jezevčíka ALIEN
TIFFANY MORAVIA. Konkurence byla
obrovská a jen králičích hladkosrstých
jezevčíků bylo přihlášeno neuvěřitelné
množství – 85. Posuzoval nás španělský
rozhodčí Sastre Taquero Jose.

Eliška /Alien Tiffany Moravia/ se předvá-
děla ve třídě otevřené a z 16 fen se umístila
na 6. místě s hodnocením: EXCELLENT –
VÝBORNÁ a s krásným posudkem bez jedi-
né chybičky.

Na tak veliké a obsazené výstavě je to
úžasný výsledek.

Pro nás ale bylo zážitkem zúčastnit se
Světové výstavy a prohlédnout si konku-
renci z celého světa. A věřte, bylo se na co
koukat!

Vystavovatelé s krásnými psy přijeli do
Bratislavy z celého světa: z Ruska, Litvy,
Maďarska, Polska, Portugalska, Španělska,
Itálie, Slovenska , Čech….

Ale my se především těšili na skvělý záži-
tek na tak veliké a světové soutěži, té největší
v historii FCI.

Alien Tiffany Moravia je má výstavně
nejúspěšnější fenka, je Junioršampionka a
Šampionka Čech a Slovenska, je čekatelka
Interšampiona a v loňském roce se stala 2. až
3. nejúspěšnějším jezevčíkem výstavní sezó-
ny na TOP DOG v Praze.

A jako třešničku na dortu – Eliška dva dny
po Světové výstavě, složila lovecké barvářské
zkoušky v II. ceně. V letošním roce to jsou již
druhé složené zkoušky. Tím splnila podmín-
ky k získání Mezinárodního pracovního certi-
fikátu a titulu Český šampion.

Tak a už máme doma dvě dvojnásobné šam-
pionky červenou fenku jezevčíka Alien Tiffany
Moravia a černopálenou fenku Canni Vlama. Na
které jsem odchovala již dva vrhy štěňátek. Uvi-
díme, jestli ve stopách své matky půjde i její dce-
ra Bella Mia Celeste Cascata, kterou jsme si
nechali z vrhu B naší chovatelské stanice.

V roce 2010 je Světová výstava psů v Dán-
sku, ale v roce 2011 má být u nás v Čechách.

Jsem moc ráda, že jsem se mohla takové
akce zúčastnit a vyzkoušet si vystavování
ve světovém stylu.

Vlasta Cepáková,
chovatelská stanice Celeste Cascata

www.ketyfa.webzdarma.cz
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KRUH PŘÁTEL HUDBY

PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE
V  TRHOVÝCH  SVINECH
35. KONCERTNÍ SEZÓNA 2009 - 2010
254.-259. hudební večer

4. listopadu
Martin Vojtíšek
Pocta Fryderyku Chopinovi
Klavírní recitál

16. prosince
Gentlemen Singers – Vánoční koncert

20. ledna
Smetanovo trio
Jan Páleníček – violoncello
Jitka Čechová – klavír
Jana Vonášková -Nováková – housle

10. února
Pražské kytarové kvarteto
Marek Velemínský, Václav Kučera
Jan Tuláček, Patrick Vacík

3. března
Graffe quartet a Igor Ardašev
Štěpán Graffe – I. housle
Lukáš Bednařík – II. housle
Lukáš Cybulski – viola
Michal Hreňo – violoncello
Igor Ardašev – klavír

7. dubna
Jana Lahodná – klarinet
Irena Černá – klavír

Kulturní dům T. Sviny středa 19.00 hod.
Koncerty jsou pořádány za finanční
podpory Jihočeského kraje
Informace: ZUŠ T. Sviny,
tel. 386 322 487, e-mail zusts@quick.cz

Předplatné je vhodným dárkem
pro Vaše blízké!

Vážení přátelé,

Kruh přátel hudby při Základní umělecké
škole v Trhových Svinech vstupuje již do 35.
koncertní sezóny. Předkládáme Vám nabídku
šesti koncertů komorní hudby a jsme přesvěd-
čeni, že koncerty Vás svou pestrostí a kvalitou
plně uspokojí.

Novou sezónu zahájíme klavírním recitá-
lem MARTINA VOJTÍŠKA s názvem „Pocta
Fryderyku Chopinovi“. Martin Vojtíšek, kla-
vírista a skladatel, laureát chopinovské a beet-
hovenovské klavírní soutěže, je jediným
klavíristou u nás, který realizoval kompletní
nahrávku klavírního díla Vítězslava Nováka.

Vokální soubor GENTLEMEN SINGERS,
který u nás vystoupí v prosinci, patří k unikát-
ním souborům na české hudební scéně. Sou-
bor mladých mužů si postupně vydobývá
postavení na českých a evropských jevištích.
V současné době Gentlemen Singers vystupu-
je ve složení: Jakub Kubín (kontratenor), Mar-
tin Ptáček (tenor), Lukáš Merkl (tenor), Radek
Mach (tenor), Aleš Malý (baryton), Martin
Struna (baryton), Richard Uhlíř (bas) a Václav
Kovář (bas).

SMETANOVO TRIO patří k nejprestižněj-
ším současným českým souborům. Je pravidel-
ně zváno na významné domácí i zahraniční
festivaly. V roce 2005 se toto trio s velikým
úspěchem představilo v Japonsku. Smetano-
vo trio tvoří Jitka Čechová (klavír), Jana
Vonášková-Nováková (housle) a Jan Pálení-
ček (violoncello).

PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO bylo
založeno v roce 1984 na pražské konzervatoři.
Odborná kritika oceňuje nejen virtuozitu jed-
notlivých členů, ale především souhru, osobi-
tý hudební výraz kvarteta a vkusný výběr
repertoáru. Podle některých odborníků patří

dnes Pražské kytarové kvarteto mezi nejlepší
soubory tohoto typu na světě.

GRAFFOVO KVARTETO vzniklo v roce
1997 na brněnské konzervatoři ve třídě primá-
ria Janáčkova kvarteta Miloše Vacka. Hous-
lista Štěpán Graffe je primáriem Graffova
kvarteta, se kterým vyvíjí bohatou koncertní
činnost doma i v zahraničí. Lukáš Bednařík
(II. housle) je zakládajícím členem Graffova
kvarteta. Koncertoval v mnoha zemích Evro-
py a USA. Dalším členem tohoto kvarteta je
Lukáš Cybulski (viola), který v současné době
působí v orchestru Janáčkovy opery ND
v Brně. Violoncellista Michal Hreňo je čle-
nem Graffova kvarteta od roku 2002. Jako só-
lista se představil s Jihočeskou komorní
filharmonií, Teplickou filharmonií, komorním
orchestrem Czech Virtuosi apod. Pianista Igor
ArdaŠev spolupracuje s komorními soubory,
vynikajícími světovými orchestry a dirigenty
(Česká filharnomie, Pražská komorní filharmo-
nie, Královská liverpoolská filharmonie apod.).

Zástupcem mladých umělců je v této sezó-
ně klarinetistka Jana Lahodná, členka Filhar-
monie Hradec Králové a kvinteta Salome.
V současné době je také posluchačkou AMU
v Praze ve třídě prof. Jiřího Hlaváče a prof.
Vlastimila Mareše. Své hudební vzdělání si
rozšířila na mnoha mistrovských interpretač-
ních kurzech a úspěšně se zúčastnila i několi-
ka národních a mezinárodních soutěží.

Vážení přátelé,

těšíme se na Vaši hojnou účast na jednotli-
vých koncertech a přejeme Vám mnoho krás-
ných uměleckých zážitků. Děkujeme srdečně
všem, kdo činnost KPH jakýmkoliv způsobem
podporují, za finanční podporu děkujeme při-
spívajícím obcím, Jihočeskému kraji a Nadaci
Český hudební fond. Výbor KPH

ČLENSKÉ PODMÍNKY – PŘEDPLATNÉ
V členských příspěvcích je obsaženo zvýhodněné vstupné na šest koncertů. Členství v KPH

vzniká předáním vyplněné přihlášky v kanceláři ZUŠ nebo před koncertem a zaplacením člen-
ského příspěvku dle níže uvedeného přehledu. Poté obdržíte členskou legitimaci, která slouží
jako vstupenka na cyklus koncertů. Na každém koncertu KPH obdržíte i program následujícího
koncertu – nebudou již zasílány poštou! Členům budou poskytnuty slevy na mimořádné koncer-
ty, budou informování o konání koncertů podobného charakteru.

Přihlášky a složenky obdržíte v ZUŠ v T.Svinech a Nových Hradech.
Předplatné lze zaplatit bankovním převodem na č.ú. 222481217/0300 nebo v hotovosti před

koncertem nebo v kanceláři ZUŠ, Sokolská 1052, T. Sviny.

Informace  pro návštěvníky koncertů, kteří využívají dopravy autobusy:
Pro posluchače je zajištěna doprava zvláštními autobusy. Členové zaplatí předplatné ve výši
175 – 420 Kč /dle vzdálenosti/, ostatní zájemce prosíme o úhradu jízdného v pokladně před kon-
certem.
Děkujeme za pochopení
DOPRAVA NA KONCERTY ZVLÁŠTNÍMI AUTOBUSY
Ledenice autobusové nádraží 18.15 hod.
Borovany autobusové nádraží 18.30 hod.
Kaplice náměstí 18.00 hod.
Nové Hrady, Horní Stropnice – dle domluvy

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY – PŘEDPLATNÉ  A  VSTUPNÉ
Předplatné na celou sezónu /6 koncertů/:

400 Kč dospělí, 200 Kč studenti a důchodci
děti do 15 let a žáci ZUŠ T. Sviny – zdarma

Bližší informace obdržíte v ZUŠ, Sokolská 1052, 37401 Trhové Sviny,
tel. 386 322 487, fax. 386 322 634, e-mail zusts@quick.cz, www.zustsviny.cz

POZVÁNKY NA AKCE
ZUŠ T. Sviny, N. Hrady

� Úterý 3.11.2009, 18.30 hod.
Kytarový večer a hosté CALYPTE
Sál ZUŠ – Atrium, T. Sviny

� Středa 4.11.2009, 19.00 hod.
1. koncert KPH
„Pocta Fryderyku Chopinovi“
klavírní recitál M. Vojtíška
Sál KD T. Sviny

� Pátek 6.11.2009, 10.00 – 13.00 hod.
Přehlídka komorních souborů
Sál KD T. Sviny
i sál Rezidence N. Hrady

� Čtvrtek 12.11.2009, 17.00 hod.
Žákovský koncert
Sál ZUŠ – Atrium, T. Sviny

� Pátek 27.11.2009, 17.00 hod.
Žákovský koncert
Sál ZUŠ v Nových Hradech

KPH INFORMUJE ��� KPH INFORMUJE ��� KPH INFORMUJE
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Okénko do knihovny
Dárek pro Sáru – Ivona Březinová

Sára se po prázdninách moc těší do školy. Jde
už do druhé třídy. Tam na ni čeká řada překva-
pení a nových zážitků, které prožije se svým
kamarádem Markem a novým spolužákem Li-
borem. Nakonec se s nimi musí načas rozlou-
čit: tatínek bude pracovat v Austrálii a celá
rodina se tam stěhuje s ním. Jakýpak jí kluci
připraví dárek na rozloučenou?

Máma, mistr trapasů – Thomas Brezina

Lissi a Tinka jsou tentokrát zajedno: máma je
příšerně staromódní. A přitom má doprovázet
jejich třídu na školním výletě! Jestli se zas
navleče do svých nemoderních sukní a bude
pronášet obvyklé trapné moudrosti, stane se
z výletu pro obě sestry úplná katastrofa. Jedno
je jasné – máma musí mít větší šmrnc. Akce
„moderní mamča“ začne a skončí značně pře-
kvapivě…

Klub Tygrů (pátrání se superlupou) –
Thomas Brezina

Kamarádi Biggy, Patrik a Luk založili Klub
Tygrů a pravidelně se scházejí v tajné klubovně.
Zajímavý předmět z pozůstalosti námořního ka-
pitána Bollera je navede k hledání pokladu, kte-
rý má být ukryt v tajemném Chrámu hromů.
Nikoho z nich by nenapadlo, že se dostanou až
na ostrov pokladů, kde však zdaleka nejsou
sami…

Pomeranče v podprsence – Ivona Březinová

Dospívání není jednoduché, ani když se jme-
nujete Karel Novák nebo Jana Dvořáková.
Představte si, jak asi prožívá pubertu Medard
Koukol. Ke všem starostem a problémům ještě
úplně nemožné jméno, které je zdrojem neutu-
chající zábavy všech šťastnějších spolužáků.
Vždyť si kvůli tomu ani nenajde holku. Medar-
dova sestra Anděla na tom není o mnoho lépe.

Dárkyně – Patrik Lunch

Společnost Mendelhaus objevila prostředek
ke splnění toho nejdávnějšího ze všech lid-
ských snů – snu o věčném, nepomíjejícím
mládí. Cathy přijímá pozvání k prohlídce kli-
niky a výzkumného pracoviště, ale zdá se, že
všechno není, jak má být. Z váženého hosta se
Cahy stává vězněm…

Za vlast a za chlast – Helmuth Nowak

Německý pokus porazit SSSR bleskovou
ofenzivou ještě do konce roku 1941 ztrosko-
tal. Poslední možnost Wehrmachtu k dosažení
vítězství zůstalo dobytí kavkazských nafto-
vých polí.

Stanice Tajga – Petra Hůlová

Román dobrodružný a až detektivně napínavý.
Propojují se v něm různé doby, světadíly, kul-
turní prostředí, hodnotové žebříčky a povahy.
Z Dánska přechází na sovětskou, posléze rus-
kou Sibiř a vrací se zpět. Tatáž skutečnost je
viděna očima mužů a žen, vzdělanců i lidí
vzděláním nedotčených.

Kromě knih k vypůjčení si můžete přijít vybrat
z knih vyřazených a z darů občanů.

D. Císařová, knihovnice

ADVENTNÍ
KALENDÁŘ
pro tento rok
1. Adventní neděle
� 29.11.2009, 17.00 hod.,

novohradské náměstí
Zpívání u Vánočního stromu

a zapálení první adventní svíce
Vánoční písně v podání

P. Heidingera a J. Vochosky
Dětský pěvecký sbor

� 5.12.2009, 14.00 hod.,
Hotel Máj N. Hrady
Předvánoční setkání pro seniory
hraje Mladá kapela

� 5.12.2009, 17.00 hod.,
novohradské náměstí
Čertovský rej
Hrátky s čertem Čimperou
a tancující čertice
od 18.00 hod. příchod Mikuláše
s anděly a knížete pekel s cháskou

2. Adventní neděle
� 6.12.2009, 10.00-13.00 hod.,

klášter, náměstí, Koželužna
Adventní trhy

� 6.12.2009, 17.00 hod.,
kostel sv. Petra a Pavla
Svátek sv. Mikuláše v kostele

3. Adventní neděle
� 13.12.2009, 17.00 hod., Zámek

Vánoční koncert
Koledy a vánoční písně
Tomáše Kočka a Orchestru
vstupné dobrovolné

4. Adventní neděle
� 20.12.2009, Rezidence

Adventní koncert pěveckých sborů
(zvonečky s sebou)

(další informace na plakátech,
v prosincovém NZ a na KIC N. Hrady)

VÝMĚNNÁ BURZA
DĚTSKÝCH KNIH

17. listopadu 2009
od 14.00 do 17.00 hodin

v Městské knihovně Nové Hrady
Máte rádi knížky, máte je přečtené

a chcete je vyměnit za jiné?
My vám to umožníme.

KNIHA JAKO DÁREK POD
STROMEČEK

ZVEME VÁS NA

PRODEJNÍ
VÝSTAVU

DĚTSKÉ KNIHY
v Městské knihovně N. Hrady

v sobotu 28. listopadu
od 14.00 do 18.00 hodin

POZVÁNKA na akce konané
v Klášteře Božího Milosrdenství

Průvod sv. Martina
Klášter Božího Milosrdenství zve malé i
velké na Svatomartinský průvod, který se
koná ve středu 11. listopadu 2009.

15.30 – dětská mše svatá – klášter –
konferenční místnost

16.30 – výroba lampiónků a lampiček –
klášter – jídelna

17.30 – začátek průvodu se sv. Martinem
na koni – od kostela k radnici, kde
bude krátká scénka ze života sv.
Martina, zpět ke klášteru.

Adventní trh
Klášter Božího Milosrdenství spolupořádá
adventní trh v neděli 6. prosince v klášterních
ambitech. Od 10.00 do 13.00 se návštěvník
bude moci ohřát při adventním punči, čaji
nebo kávě, ochutnat voňavý štrůdl a koupit
si zajímavý vánoční dárek od knih až po
různé drobné výrobky z keramiky, dřeva,
papíru či slámy. Některé dárky si můžete
vyrobit i sami v našich tvořivých dílnách.

Doprovodným programem bude koncert
novohradských žáků ze ZUŠ Trhové Sviny

Svátek sv. Mikuláše
V neděli 6. prosince přijde do novohrad-
ského kostela sv. Petra a Pavla vzácná náv-
štěva - sv. Mikuláš s anděly. Zváni jsou
všichni bez rozdílu věku. Společně si za-
zpíváme, zasmějeme se a určitě nás čeká i
malé překvapení . . . V. Švarc

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

„Láska a partnerství z pohledu
Buddhismu diamantové cesty“

přednáší cestující učitel
Karel Kindl

pondělí 16.11.2009, 18.00 hodin
v Koželužně Nové Hrady
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Středa 4.11.2009 20.00 hod.

� Miloš Forman:Co Tě nezabije…
Přestože o Miloši Formanovi již bylo natoče-
no několik dokumentů, je to téma, jehož pra-
men jen tak nevyschne, téma vzrušující a
inspirativní. Tím spíš, že za posledních 15 let
došlo v jeho soukromém životě k velkým změ-
nám, a i jeho profesní kariéra prošla určitými
zvraty. Dokument Miloše Šmídmajera se snaží
nahlédnout do intimnějších zákoutí životních
peripetií Miloše Formana a zachytit zážitky a
životní situace, které jej hluboce zasáhly a staly
se mu inspirací pro filmovou tvorbu.
Proč ve filmech Miloše Formana s takovou
vášnivou naléhavostí zní téma svobody či
téma jedince v soukolí mocenských mašinérií
a jeho práva na vzpouru? Proč byla pro něho
tak důležitá nedávná spolupráce se syny Matě-
jem a Petrem na inscenaci Dobře placené pro-
cházky? Co je pro něho dnes, po létech
úspěchů a slávy, v životě nejdůležitější?
Dokument, česky, přístupný, 100 min., 55,-Kč

Sobota 7.11.2009 20.00 hod.

� Jánošík
Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým
bral a chudým dával. Stal se symbolem lido-
vého odporu proti panskému útlaku. Lidová
fantazie ho obdařila přímo pohádkovými vlast-
nostmi, zázračnou silou, neobyčejnou chytrostí
a odvážnými činy.
Hrají: Václav Jiráček, Ivan Martinka, Michal
Zebrowski, Sarah Zoe Canner, Marián Labu-
da, Richard Krajčo a další.
Historický,česky, přístupný od 15 let,
140 min., 55,-Kč

Středa 11.11.2009 13.45 a 17.00 hod.

� Vzhůru do oblak
Carl Fredricksen tráví celý svůj život tím, že
sní o prozkoumávání světa a o tom, že si život
naplno užije. Ale ve věku 78 let, když už to vy-
padá, že pro něj život skončil, ho zvrat osudu
(a neodbytný 8-letý chlapec jménem Russell
– průzkumník divočiny) přivedou znovu k ži-
votu.
Animovaný film, český dabing, přístupný,
96 min., 55,-Kč

Středa 11.11.2009 20.00 hod.

� Hodinu nevíš
Ne tak docela fiktivní příběh člověka, který ve
skutečnosti dostal označení heparinový vrah.
Co bylo příčinou a co se odehrává v mysli mla-
díka, který se rozhodne vykonat a vykonávat
ty nejtěžší zločiny a mít přitom často pocit, že
vlastně dělá dobrou věc? Hrají: Václav Jiráček,
Ivan Franěk, Jana Krausová, Petra Nesvačilo-
vá, Zuzana Krónerová, Stanislav Zindulka, Ja-
roslava Adamová, Zita Kabátová a další.
Drama, česky, přístupný od 12 let,
95 min., 55,-Kč

Sobota 14.11.2009 20.00 hod.

� Mary a Max
Dvě rozdílné povahy, dva rozdílné osudy a
půlka světa spojuje tento cool animovaný film
pro dospělé. Příběh dvou osamělých duší –
osmileté holčičky Mary a osamělého Maxe.
Mary Daisy Dinkle žije v Austrálii. Je jí osm
let, tři měsíce a devět dní. Ze všeho nejvíc mi-
luje sladké kondenzované mléko a čokolá-
du... Max Horowitz je osamělý chlapík žijící
v New Yorku. Nade vše miluje čokoládové
hot dogy a touží po kamarádovi.... Pro film
bylo vyrobeno 212 loutek z různých materiá-
lů, 133 různých scén a 475 miniatur (psací
stroj, skleničky, židle apod). Pro každé z pros-
tředí byl zvolen jiný barevný odstín (hnědý
pro Austrálii, šedý pro New York). Bylo na-
vrhnuto a ušito 147 kostýmů. Svatební šaty
pro Mary byly inspirovány šaty Lady Diany.
Od napsání scénáře po dokončení filmu uběh-
lo pět let. Je to druhý celovečerní animovaný
film, který vznikl v Austrálii. Tento snímek
byl zahajovacím filmem festivalu Sundance.
Animovaný film, české titulky,
přístupný od 12 let, 92 min., 55,-Kč

Středa 18.11.2009 20.00 hod.

� Víno roku
Do dějin lidstva se zapsala řada událostí,
v nichž Amerika prokázala světu své kvality:
procházka Neila Armstronga po Měsíci či ví-
tězství amerických hokejistů proti Sovětské-
mu svazu na Olympiádě v roce 1980. Ale
jedna taková událost se nikdy nedočkala uzná-
ní, které si zasluhuje, v roce 1976 vyvolala ve
vinařských kruzích malá americká vinice roz-
ruch tím, že při slepé ochutnávce porazila vy-
hlášená francouzská vína a definitivně tak
zapsala Kalifornii do mapy vinařského světa.
Nováček Jim Barrett (Bill Pullman) riskoval
vše pro to, aby vyrobil to nejdokonalejší kali-
fornské Chardonnay. V Paříži mezitím přišel
upadající vinař Steven Spurrier (Alan Ric-
kman) na dokonalý plán, jak svůj obchod s ví-
nem dostat opět do popředí zájmu. Ani
Spurrier, ani Barrett neměli nejmenší tušení,
že jejich přičinění navždy změní dějiny vinař-
ství.
Komedie, české titulky, přístupný od 12 let,
110 min., 55,-Kč

Sobota 21.11.2009 20.00 hod.

� Milenci
Romantické drama z brooklynské Brighton
Beach vypráví příběh Leonarda (Joaquin Pho-
enix), který se po neúspěšném pokusu o sebe-
vraždu vrací žít s rodiči, kteří ho mají rádi, ale
nerozumějí mu. Záhy poznává dvě ženy: ta-
jemnou a krásnou sousedku Michelle (Gwy-
neth Paltrow), která, jak brzy zjišťuje, vede boj
s vlastními démony minulosti, a milou a sta-
rostlivou Sandru (Vinessa Shaw), dceru ob-
chodníka, s níž se ho snaží seznámit rodiče.

Leonard jejich představě není zpočátku příliš
nakloněn, ale posléze Sandřinému kouzlu
zvolna podléhá. Situace se však zkomplikuje
ve chvíli, kdy ho Michelle požádá o pomoc se
svým současným vztahem, který ji ničí.
Romantic.drama, české titulky,
přístupný od 12 let, 110 min., 55,-Kč

Středa 25.11.2009 20.00 hod.

� Dobře placená procházka
Mladý manželský pár Uli a Vanilka se právě
rozvádí a toho času bydlí každý v jedné polovi-
ně bytu. Podivnou atmosféru naruší Advokát,
který přichází manžele poučit o rozvodovém
řízení a velkolepě rozvody opěvuje. Situace se
ale začne komplikovat s příchodem dalšího
narušitele – Listonoše, který přináší záhadný
telegram z Liverpoolu. Ten oznamuje, že Va-
nilčina bohatá Teta zemřela, a dosud nenaro-
zené dítě Vanilky a Uliho zdědí milion liber.
Uli s Vanilkou se vzhledem k naději na velké
bohatství začínají usmiřovat. O Vanilku se ale
začíná ucházet i Advokát, protože dle jeho
slov na otci z právního hlediska nezáleží.
Záznam jazzové opery, česky, přístupný,
85 min., 55,-Kč

Sobota 28.11.2009 20.00 hod.

� Hannah Montana
Walt Disney Pictures přinášejí v extravagant-
ním celovečerním filmu na stříbrné plátno te-
levizní fenomén ze stanice Disney Channel.
Miley Stewart (Miley Cyrus) se snaží stíhat
školu, přátele a ještě svou tajnou identitu, po-
povou hvězdu. Když stoupající popularita
Hannah Montany hrozí tím, že ovládne celý
její život, je ochotna to podstoupit. Její otec
(Billy Ray Cyrus) ji proto odveze domů do
Crowley Corners v Tennessee, aby poznala
skutečný život, čímž spustí dobrodružství
plné takové dávky legrace, smíchu a romanti-
ky, že si to ani Hannah Montana nedokázala
představit.
Rodinná hudební komedie, český dabing,
přístupný, 102 min., 55,-Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – listopad 2009

Připravujeme
Středa 2.12.2009 20.00 hod.

� Architekt odpadu
Američana Michaela Reynoldse lze bez
nadsázky a také bez urážky nazvat nejvý-
znamnějším světovým architektem odpa-
du. Přes tři desítky let s úspěchem staví
velmi levné domy, které disponují vlastním
zdrojem energie, vody i tepla.
Tento mimořádně poutavý a vysoce profe-
sionálně zpracovaný
snímek režiséra Olivera Hodge získal Vel-
kou cenu a Cenu diváků na 35. ročníku
MFF Ekofilmu v Č. Krumlově.

Další v prosinci:
Jak ulovit milionáře, Piráti na vlnách,
2Bobule, Veřejní nepřátelé
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ASPV A KARATE PŘI TJ NOVÉ HRADY
VÁS ZVE NA

���������	
���������

��������������������	�

NEDĚLE  22.11. 2009 od 15.00 hodin

V HOTELU MÁJ

PROGRAM :
–  UKÁZKA RODIČŮ A DĚTÍ
–  DĚTSKÝ AEROBIK A FITNESS AEROBIK,
–  RYTMICKÁ A SPORTOVNÍ  GYMNASTIKA.
–  UKÁZKA SPORTOVNÍHO KARATE

A PRAKTICKÉ SEBEOBRANY ALLKAMPF-JITSU

SRDEČNĚ ZVOU SPORTOVCI!!!

OBHÁJILI JSME SI PUTOVNÍ POHÁR TJ !!!
V sobotu 3.10.2009 se uskutečnil v SO-

KOLÍM HNÍZDĚ celodenní již 4. ročník vo-
lejbalového turnaje smíšených družstev:
,,PUTOVNÍ POHÁR TJ NOVÉ HRADY!“

Našimi soupeři byla družstva POLICIE
Středočeského kraje, JZD Planá a BUDVAR
TÝM. Úroveň sportovců byla vysoká a proto
to byl nelehký boj plný adrenalinu.

Ale dokázali jsme to!
TJ N. Hrady – obhájili jsme 1. místo, PO-

LICIE – vybojovala 2. místo, JZD Planá –
3. místo a první od konce byl BUDVAR TÝM.

Opravdu máme z našeho výkonu velikou
radost a určitě se budeme snažit v příštím roč-
níku pohár ZASE OBHÁJIT!!!
JSME PROSTĚ BORCI !!!

Velice děkujeme naší člence a volejba-
listce Laďce Bártové za vzornou a skvělou
přípravu již čtvrtého ročníku.

Také chci poděkovat všem zúčastně-
ným družstvům za poslušné sportovní cho-
vání, kdy vše klapalo podle plánu.

Děkujeme též Arnoštu Maierovi, ale i
děvčatům z našeho týmu za přípravu vý-
borného pohoštění a skvěle připravenou ta-
buli pro vyčerpané sportovce. Nejenom, že
jsme si skvěle zasportovali, ale i báječně
pobavili.

Už se těšíme na další ročník plný sportu

a zábavy. SPORTU ZDAR!
Marie Dorotovičová,

předsedkyně ASPV při TJ N. Hrady (i foto)

Chtěla bych Vás pozvat na

STŘELECKOU
SOUTĚŽ

„O novohradského kapra“,

která se koná
v sobotu 7.11.2009

od 9.00 hodin
Z propozic se dozvíte co se bude střílet
V tomto roce již proběhlo 6 soutěží na

střelnici. Chtěla bych touto cestou poděko-
vat Městu Nové Hrady za spolupráci a
všem členům AVZO, kteří se na organizo-
vání soutěží podíleli.

I v tomto roce jsme měli možnost čerpat
finanční prostředky z Grantového progra-
mu na rozvoj kultury a sportu Města Nové
Hrady – konkrétně na Dětský den. Za tento
příspěvek moc děkujeme, protože bez něj
by byl určitě Dětský den výrazně chudší.

Těším se na další spolupráci. Střelbě a
střelcům zdar!
Ing. L. Bártová, místopředseda AVZO NH

AVZO technických sportů ZO Nové Hrady
vydává PROPOZICE veřejné střelecké sou-
těže jednotlivců z velkorážové pistole
„NOVOHRADSKÝ KAPR“
Kdy: sobota  7. listopadu 2009
Kde: střelnice “U Zevlova mlýna” v N. Hradech
Časový rozvrh soutěže:
8.00 – 9.00 Prezentace závodníků
9.00 – 9.15 Zahájení  střelecké  soutěže
9.15 – 14.00 Střelecká soutěž jednotlivců

z velkorážové pistole
– 3 disciplíny, kovové a papírové terče
– počet nábojů neomezen(cca 60 ks)

Hodnocení: zásahy – čas
Vybavení účastníků:

Ochrana zraku a sluchu povinná
cca 14.00 Vyhlášení výsledků a předání cen
Startovné: 100 Kč
Protesty: Protesty je možno podat písemně
kdykoli v průběhu soutěže hlavnímu rozhod-
čímu, po složení kauce 200 Kč, nejpozději
však 15 minut po zveřejnění celkových vý-
sledků.
Jury:
Vedoucí soutěže: Klíma Jan – správce střelnice
Hlavní rozhodčí: Florian Petr
Rozhodčí a techn. zajištění:

členové AVZO N. Hrady

Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpe-
čí. Dále jsou povinni dodržovat pravidla bez-
pečného zacházení se zbraní a řídit se
provozním řádem střelnice.
Nedodržení těchto podmínek může být důvo-
dem k vyloučení závodníka ze soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo na časové či tech-
nické změny.

Občerstvení zajištěno
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III. KOLO KRAJSKÉ LIGY V KARATE, VODŇANY 10.10.2009
Novohradští závodníci vybojovali 8 medailí

Na postupovou soutěž III. kola Krajské ligy v karate se sjelo do
Vodňan přes 150 závodníků z 15 oddílů a škol karate z Jihočeského a
Plzeňského kraje. Přivítala je perfektně technicky připravená nová
sportovní hala, skvělé zázemí pro soutěžící, rozhodčí i diváky. Atmo-
sféru ligového turnaje dokreslovala tři tatami, na kterých se závodilo.

Po krátkém přivítání a slavnostním nástupu patřilo dopoledne dis-
ciplíně kata - souborná cvičení a startovaly nejprve žákovské kategorie.

Náš nejmladší závodník Kryštof Mikuláš Štys předvedl skvělý vý-
kon, když se mezi šedesáti osmi mladšími
žáky probojoval až do třetího kola! V silně ob-
sazené kategorii starší žáci cvičil Kamil Šavel,
ale nepodařilo se mu postoupit přes silnou
konkurenci ze základní skupiny. Dorostence
Caroline Podhorové i přes pěkně zacvičené se-
stavy se nepodařila repasáž a skončila na 4.
místě za Spurovou z Fight clubu Č. Budějovi-
ce. Mezi dorostenci se prosadil Ladislav Bár-
ta, který těsně podlehl až ve finále a získal pro
oddíl stříbrnou pozici. Ondřej Podhora v kate-
gorii junioři zacvičil velmi zdařile a nakonec

obsadil pěkné 3. místo. Disciplíně kata muži nikoho nenechali na po-
chybách naši trenéři, že jsou v dobré formě: Petr Zachař vybojoval 1.
místo a Jaromír Švenda 2. místo.

V odpoledních hodinách začala disciplína kumite, sportovní zápas,
kde se nám opět podařilo získat cenné kovy. V kategorii dorostu nad
70 kg zvítězil Ladislav Bárta. Mezi dorostenkami do 54 kg obsadila
3. místo Caroline Podhorová. Junior Ondra Podhora pro naše barvy vy-
bojoval další 3. místo v kategorii do 60 kg. Ve tvrdých soubojích mužů
do 84 kg Jaromír Švenda získal 2. místo, když ve finále podlehl české-

mu reprezentantovi na MS v Tokiu 2008 Janu
Kočímu z TJ karate České Budějovice. Petr
Zachař vybojoval v téže kategorii 3. místo.

Nyní se již naši mladí závodníci připravuji
na Krajský přebor juniorů a mládeže, který se
bude konat 30.10.2009 v Českých Budějovi-
cích a je poslední zápočtovou soutěží na nad-
cházející MČR v karate v Ústí nad Labem
6.12.2009. Přejeme všem našim sportovcům
hodně štěstí v dalších soutěžích.

Martin Hermann, předseda oddílu karate
(foto karate)

Kryštof cvičí kata Heian shodanLáďa se prosadil s kata Jitte

Ondra s kata Jion obsadil 3. místo

8. Mezinárodní turnaj ve Fightingu v bavorském Pfrontenu
Závodník TJ karate N. Hrady přispěl k vítězství české výpravy
V sobotu 10. října se v nejjižnější části Ba-

vorska v městečku Pfronten konalo 8. Mezi-
národní mistrovství ve sportovním zápase
Fighting. Setkali se zde vyznavači sebeob-
ranných systémů Allkampf-Jitsu a Jiu Jitsu
z Rakouska, České republiky a samozřejmě
domácího Německa.

Na zápasištích se soutěžilo v zápasové
formě, kde proti sobě nastupují dvojice dle vě-
kových a váhových kategorií. Zápas má tři
fáze, v první soupeři používají údery a kopy.
Po zachycení soupeře se již používají jen pod-
mety, stržení a hody. Ve třetí se snaží bojovní-
ci jeden druhého na zemi znehybnit. Za
všechny kvalitní techniky podle pravidel AKJ
jsou zápasníkům přičítané body a určeno pořa-
dí v kategorii. Zápasy dospělých a juniorů pro-
bíhá v čase dvakrát dvě minuty s minutovou
přestávkou a v dětských kategoriích je čas zá-
pasu zkrácen v každém ze dvou kol o půl mi-
nuty. Přesto se jedná o velmi fyzicky, ale také
psychicky náročnou disciplínu, kde na přísná

pravidla dohlíží sbor rozhodčích, kteří nepovo-
lené techniky a fauly striktně trestají z důvodu
prevence úrazů. Českou reprezentaci AKJ za-
stupovali na tomto turnaji kluby z Chomutova,
Prahy, Kladna a jihočeské barvy zde hájili zá-
vodníci ze Sportovního klubu policie České
Budějovice a TJ Karate Nové Hrady.

Náš oddíl reprezentoval pouze Tomáš Her-
mann, protože zatím jako jediný má jistou no-
minaci na MČR v karate a tak nemusel na III.
kolo KL do Vodňan (viz. článek) Dále pak měl
obhajovat titul Mistra Bavorska z let 2006-2008.
Bohužel se do jeho žákovské váhové kategorie
nikdo nenominoval a tak musel Tom bojovat
s patnáctiletými juniory. Věkový, ale i váhový
rozdíl se samozřejmě projevil a tak se náš bo-
rec umístnil“jen“ na druhém místě. Tímto
pěkným výsledkem přispěl k celkovému ví-
tězství družstev před domácí SRN a Rakous-
kem.

Martin Hermann (foto karate)
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S d r u ž e n í  R ů ž e

PŘIJME PRACOVNÍKA
impulsního přeshraničního centra
s pracovištěm v Borovanech

Požadované předpoklady:

� vzdělání ÚS, event. vyšší,
� dobrá znalost němčiny, řidičský průkaz sk. B.

Nástup možný od 1.1.2010,  event. po dohodě.

Další informace na tel. 602 162 998, 725 528 797

Přihlášky s životopisem a dokladem o vzdělání
do 15. listopadu 2009

na adresu:
Sdružení Růže, Žižkovo nám. 107
373 12 Borovany

KAPLICE
� 19. listopad, čtvrtek od 19.00 hodin

DÍVČÍ VÁLKA
Historická komedie Františka Ringo Čecha o
tomto proslulém velikém válečném konfliktu
mezi muži a ženami, řečeném „Dívčí válka“.
Hrají: F. R. Čech, J. Sypal, P. Novotný, B.
Štěpánová, M. Olšrová, P. Martinák, J. Bu-
rešová, J. Kriegel.
Kulturní dům Kaplice
Předprodej v IC Kaplice, 150,- Kč

PŘIPRAVUJE SE

� 7. prosince
Koncert: Vánoční turné
JAKUB SMOLÍK + skupina a sbor
Předprodej zahájen, vstupenky zakoupíte
v Infocentru Kaplice, tel. 380 311 388.
Kulturní dům Kaplice
Vstupné: 265,- /230,- /210,- Kč

� Koupím zděný byt 1+1,nebo 2+1, s příslušenstvím, ústř. topení,
v klidné poloze. Nejlépe blízko centra a s balkonem.
Tel.: 606 213 247. Nabídky lze nechat i na KIC N. Hrady

� Pronajmu byt 3+1 v panelovém domě v Zahradní čtvrti v Nových
Hradech, kontakt: 728 723 401

� Pronajmu byt v osobním vlastnictví 1 + 1
v nově zrekonstruovaném panelovém domě
(zateplení, nová plastová okna), částečně
zařízený. Nejlépe osobní jednání.
tel. 606 690 344 v odpoledních hodinách
386 361 206.

INFORMACE Z REGIONU
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ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ a interiérů AUTOMOBILŮ
PŮJČOVNA čistících strojů

CAPL Václav, Hradební 215, Nové Hrady
Mobil: 602 933 917

DROGERIE
KOSMETIKA
náměstí Republiky 9

NABÍDKA Kosmetika
Dekorativní kosmetika
Dětská kosmetika
Drogistické zboží

Vlasová galanterie

NOVĚ V NABÍDCE:
Značkové parfémy Davidoff, Kenzo,
Elizabeth Arden, Max Mara a jné.

� Dárkové vánoční kazety a balíčky �

U nás zakoupené zboží vám rádi dárkově zabalíme
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ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. VLADIMÍR KROPÍK

se sídlem 28. října 190, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

tel./fax.: 384 781 468

Mgr. Vladimír Kropík, advokát

e-mail:vladimir.kropik@tiscali.cz

GSM: 602 272 392

Mgr. Petra Kropíková, advokátní koncipient

GSM: 723 438 467

vám nabízí veškerý

právní servis, poradenství
a zastupování ve sporech

v oblasti:

�občanského práva�
(např. převody nemovitostí a zprostředkování prodeje, nájemní

a jiné smlouvy, zástavy, zrušení spoluvlastnictví, náhrada škody)

�obchodního práva�
(např. zakládání a likvidace společností, konkursy,

vymáhání pohledávek)

�rodinného práva�
(např. rozvody, péče o děti, majetkové vyrovnání)

�pracovního práva a jiné�
úřední dny:

každou středu od 8.00 do 17.00 h nebo dle dohody

Nabídka služeb:
� Opravy osobních a užitkových automobilů

všech značek
� Dovoz na emise a technické kontroly
� Karosářské práce
� Výměna čelních skel
� Montáž tažného zařízení s homologací
� Ošetření podvozku a dutin karoserií

Kontakt:
Kamil Veselý
Rychnov u Nových Hradů
tel. 724 289 009

�

���
����	 
����

POJIŠTĚNÍ OD POJIŠŤOVNY UNIQA
JE VAŠE JISTOTA!

TOMÁŠ HORALÍK, POJIŠŤOVACÍ PORADCE

tel.: +420 607 944 829, e-mail: t.horalik@centrum.cz

NABÍZÍME:
� Životní pojištění

� Majetkové pojištění-občané

� Majetkové pojištění-podnikatelé

� Úrazové pojištění

� Zdravotní pojištění

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

T R A F I K A
Ing. Milana Hromasová
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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

SATELITY – ANTÉNY
DVB-T/DVB-S

� instalace
� prodej
� poradenství
� propojení elektroniky

D. Pavlík, Borovany 529
tel.: 723 423 456, 381 300 347, mail: pavliksat@volny.cz
ICQ: 379669067, skype: d-pavlik

Přechod z analogového na digitální vysílání ���

Zorka Marková – certifikovaná účetní-ACCA

• Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
• Vedení daňové evidence, účetnictví
• Zpracování účetnictví malým a středním firmám

(mzdy, sklady, majetek, pokladny, banky, faktury došlé,
faktury vydané, závěrkové operace, daňové přiznání,
DPH, silniční daň, …)

tel.: 724 148 248, e-mail: zorkamarkova@seznam.cz
IČO: 721 88 413, DIČ: CZ6754241373

MONTÁŽ TOPENÍ – VODA

MILAN CVACH
TRHOVÉ SVINY

TEL.: 728 678 397

KVALITA A ROZUMNÁ CENA

VODA – TOPENÍ –  PLYN

� veškeré rekonstrukce koupelen

� ústřední topení

� domovní plynovody

� peletové kotle

� podlahové topení

tel.: 724 009 376
e-mail: st.rybar@tiskali.cz

VODA

TOPENÍ

PLYN

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!
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