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Vánoce a domov
Přes svítící sluníčko a krásné podzimní po-

časí, které doslova láme teplotní rekordy, se
pomalu ale jistě přiblížil konec roku. Advent
letos začíná již posledním listopadovým ví-
kendem a v průběhu prosince se opět můžeme
těšit na akce, které k našemu městu tradičně
patří. Rozsvěcování stromu na náměstí, setká-
ní seniorů, čertovský rej (tentokrát i s diskoté-
kou nejen pro čerty a andílky), adventní trh,
koncerty a další aktivity nás postupně dopro-
vodí až k času, na který se vždy těší nejenom
děti, ale i dospělí – k času vánočnímu. Nechci
opakovaně připomínat různá poselství Vánoc,
symboliku jejich jednotlivých částí pro věřící
i nevěřící, pro ty nejmladší i ty zkušenější,
přesto si dovolím připomenout jeden z aspek-
tů, jehož hloubku jsem si nedávno výrazně
připomenul.

I já jsem ve svých dřívějších článcích k to-
muto tématu psal, že jsou pro mne Vánoce
spojeny se setkáváním s členy rodiny a kama-
rády, s přátelstvím a udržováním určitých tra-
dic. Ne vždy jsem si ale uvědomoval, že nejde
jenom o to, s kým se v tomto čase potkáváme,
ale také kde. Zvláště když tím místem setkání
je místo našemu srdci nejdražší – DOMOV.
Možná to slovo někdy používáme a neuvědo-

mujeme si, co všechno se za ním skrývá. Vět-
šinou jsou to právě ti nejbližší, přátelé, známí,
zážitky z dětství, dospívání, připomínky udá-
lostí veselých i smutných. Velmi často se jeho
pravý obsah uvědomíme až v momentu, kdy
jej ztratíme nebo jsme od něj odloučeni. Pak se
nám jeho cena vyjeví v plné míře a věříme či si
namlouváme, že jej opět spatříme, opět se vrá-
tíme a nalezneme jej takový, jaký jsme ho
opouštěli. Ne vždy je to však možné…

Před začátkem adventního a vánočního
času bych chtěl letos všem popřát, aby nejen
pod vánočním stromečkem našli ten pravý
DOMOV. Těm, kteří jej zatím nemají, krátko-
době jej ztratili nebo zatím prostě nenašli, pře-
ji, aby se jim povedlo najít tu správnou cestu.
Těm, kteří jej již mají, bych přál, aby se jim
ho dařilo dále budovat, chránit a nalézat v něm
oporu a zázemí. Nám všem přeji, abychom si
do svých DOMOVů neustále nacházeli cestu a
i když mnohdy začneme budovat nějaký nový,
abychom nezapomínali na ten dřívější a na ty,
kteří jej tvořili a tvoří.

Příjemné prožití svátků vánočních a šťastné
vykročení do Nového roku!

Mgr. Vladimír Hokr

Město Nové Hrady získalo ocenění v soutěži „Obec přátelská rodině“.
(více uvnitř čísla) K.J. (i foto)

Žáci ze základní školy získali nové informace
o službách Vědecké knihovny Č. Budějovice.
(více uvnitř čísla)                          K.J. (i foto)

Letošní Advent zahájily tradičně dětské pěvecké sbory. A nejen ony po-
těšily všechny lidi na náměstí. Také vystoupení pana Heidingera a
pana Vochosky bylo příjemným zážitkem, při kterém jsme si s nimi moh-
li všichni společně zazpívat.                                                 K.J. (i foto)

Čertovský rej
5. 12. 2009, 17.00 hod.
a

Čertovská diskotéka
5. 12. 2009, 20.00 hod.

2. Adventní neděle
Adventní trhy

3. Adventní neděle
Vánoční koncert
Tomáše Kočka a Orchestru

4. Adventní neděle
Vánoční zpívánky se zvonečky

Podrobný kalendář uvnitř čísla

POZVÁNKA na 24. veřejné zasedání Zastupitelstva města Nových Hradů,
které se koná ve čtvrtek 10. prosince 2009 v 1800 hodinv budově Koželužny v Nových Hradech

Program: Kontrola usnesení z 23. jednání zastupitelstva
Dispozice s majetkem, Rozpočtová změna č.5
Projekty schválené k realizaci v rámci ROP NUTS II

Jihozápad – financování

Rozpočtové provizorium pro rok 2010
Odměny členům zastupitelstva
Interpelace, Diskuse, Závěr a usnesení

Mgr. Vladimír Hokr, starosta
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Zápis z 28. schůze rady města
ze dne 5. 10. 2009
Přítomni: členové rady:

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ludovít Kasan, místostarosta
Miroslav Šlenc, místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Omluven: Jiří Vicány, člen rady
s hlasem poradním:

Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ
dále přítomni:

Mgr.  Karel Kříha – informace nového
ředitele ZŠ Nové Hrady k bodu 17

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení
z 27. jednání rady města

Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 27.  schůze rady města.

� 2. Smlouva o dílo
Rada souhlasí se Smlouvou o dílo mezi
Městem Nové Hrady a společností Tenetn
s.r.o. Zliv na zpracování energetického au-
ditu a Průkazu energetické náročnosti bu-
dov podle vyhlášky MPO č. 425/2004 Sb. a
vyhlášky č. 148/2007 Sb. pro budovu ZŠ
v Komenského ulici a pověřuje starostu je-
jím podpisem.
/Aktualizace energenitického auditu je nut-
ná pro podání žádosti do Operačního
programu životního prostředí./

� 3. Žádost o prodej pozemků
Rada souhlasí s prodejem pozemků pod bu-
dovami ve vlastnictví majitele pana Ing.
Václava Herala – st.p. čp.p. 8/2, 8,3, 8/4, 84
a st.p.č. 8/1 a prodejem dalších pozemků
organicky souvisejících s areálem – KN.
58/2,52/1, 49, 59/1, 1761/1, 47,48, 61/261/3,
52/3,26/2,25, a 81 v k.ú. Veveří a pověřuje
tajemníka zveřejněním záměru prodeje na
úřední desce.

� 4. Pošta Byňov
Rada postupuje žádost o sdělení stanoviska
k trvalému uzavření pošty Byňov na jednání
Osadního výboru Byňov.
/Rada obdržela dopis České pošty, s.p., Pra-
ha se žádostí o sdělení stanoviska k trvalé-
mu uzavření  pošty Byňov./

� 5. Oznámení – Návrh územního plánu
Rada bere na vědomí Oznámení – návrh
územního plánu Horní Stropnice od Měst-
ského úřadu Trhové Sviny, Odboru výstavby,
kulturních památek a územního plánování ze
dne 1.10. 2009.

� 6. Rozhodnutí Českého
telekomunikačního úřadu
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Českého
telekomunikačního úřadu, České Budějovi-
ce ze dne 22.9. 2009.
/Jedná se o Rozhodnutí Českého telekomu-
nikačního úřadu, České Budějovice ve věci
úhrady dlužné ceny za poskytnutou službu
elektronických komunikací paní Jarmilou
Wagnerovou, bytem Vyšné 1. Město nové
Hrady byla ustanoveno opatrovníkem./

� 7. Žádost o prodej pozemků
Rada souhlasí s prodejem zahrádek a sou-
sedících pozemků (přístupových cest) v lo-
kalitě "Za hřištěm" na základě provedeného
Geometrického plánu č. 850 – 94F/ 2009
a pověřuje tajemníka zveřejněním záměru
prodeje.
/Rada projednala žádosti všech 24 nájemců
zahrádek v lokalitě "Za hřištěm" o jejich
prodej a prodej části sousedních pozemků
z důvodu zajištění přístupových cest k za-
hrádkám. Vytýčení parcel v k.ú. Nové Hra-
dy bylo provedeno Geometrickým plánem
firmou Ing. Jiří Fraňek, České Budějovice./

� 8. Žádost o řešení situace –
vyhrazené místo
Rada pověřuje starostu svoláním jednání
k vyřešení situace v parkování osobních au-
tomobilů na pozemku parc. č. 1011/1 v k.ú.
Nové Hrady.
/Rada obdržela Žádost paní H. Matourkové,
Nové Hrady o řešení situace s parkováním
na pozemku ve vlastnictví Města Nové Hra-
dy, parc. č. 1011/1 v k.ú.  Nové Hrady./

� 9. Žádost o vydání stanoviska
Rada bere na vědomí Žádost společnosti
KPP CZ s. r. o. České Budějovice k předlo-
ženému projektovému záměru "Linka na
zpracování odpadu na paliva KPP" v obci
Byňov a souhlasí s vyjádřením Městského
úřadu Nové Hrady, Odboru Životního pros-
tředí.

� 10. Návrh dohody na omezení provozu
MŠ Nové Hrady
Rada souhlasí s omezením provozu a uzav-
řením Mateřské školy Nové Hrady v době
podzimních prázdnin 29. a 30. 10. 2009 a
uzavření celé MŠ v čase vánočních prázd-
nin od 23.12. 2009 až do 1.1. 2010. Rada
pověřuje ředitelku Mateřské školy Nové
Hrady předložením plánu uzavření Mateř-
ské školy Nové Hrady pro rok 2010.

� 11. Projednání stavebních řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 12. Sdělení k hlubinným vrtům
na p. č. 823/6 as 823/7
Rada bere na vědomí sdělení o existenci
dvou hlubinných vrtů na pozemcích parc.
č. 823/6 a 823/7 v k.ú. Nakolice a postupuje
tuto informaci zpracovateli pozemkové úpra-
vy v k.ú. Nakolice.

� 13. Žádost o změnu územního plánu
k. ú. Nakolice
Rada bere na vědomí žádost o změnu územ-
ního plánu v katastrálním území Nakolice
od paní MUDr. Blanky Šindelářové a pana
Petra Šindeláře Praha, kteří jsou vlastníky
pozemků parc. č. 829/2, 829/3, 1176, 1177,
1172 a 1173 v k.ú. Nakolice z důvodu stav-
by fotovoltaické elektrárny. Rada postupuje
žádost zpracovateli územního plánu Města
Nové Hrady.

� 14. Projekt "Investice pro integrovaný
rozvoj kultury a kvality služeb veřejné
správy v Nových Hradech
Rada bere na vědomí bez připomínek celko-
vé vyúčtování projektu "Investice pro integ-

rovaný rozvoj kultury a kvality služeb ve-
řejné správy v Nových Hradech".

� 15. Rozhodnutí o omezení obecného
užívání pozemních komunikací
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o omezení
obecného užívání pozemních komunikací
uzavírkami a objížďkami v úseku silnice
III/15618 / křiž. II/103 - III/15010 z důvodu
opravy železničních přejezdů od Městského
úřadu, Odboru dopravy a silničního hospo-
dářství Trhové Sviny.

� 16. Dovybavení pracoviště CzechPoint
Rada bere na vědomí informaci o dovybave-
ní pracoviště CzechPoint v přízemí Radnice
v Nových Hradech a souhlasí s výběrem
dodavatele technického vybavení a to firmy
Impromat CZ spol. s.r.o. České Budějovice.
/Tajemník MěÚ Nové Hrady informoval
o průběhu dokončovacích prací na dovyba-
vení pracoviště CzechPoint v přízemí budo-
vy Radnice v Nových Hradech. Dále byla
informována o provedeném posouzení nabí-
dek na doplnění technického vybavení toho
pracoviště v rámci finanční podpory poskyt-
nuté z Integrovaného operačního programu –
"eGovernmet v obcích – CzechPoint". Rada
souhlasila s výběrem dodavatele technického
vybavení pracoviště CzechPoint a to firmy
Impromat CZ spol. s.r.o. České Budějovice
vzhledem k finančně nejvýhodnější nabídce./

� 17. Informace ředitele Základní školy
v Nových Hradech
Rada bere na vědomí informaci o činnosti
Základní školy v Nových Hradech od ředi-
tele pana Mgr. Karla Kříhy.
/Nový ředitel Základní školy pan Mgr. Karel
Kříha informoval Radu města o personální
situaci v Základní škole a průběhu nového
školního roku 2009-2010, dále informoval
radu o  ukončených projektech./

� 18. Zápis o odevzdání a převzetí stavby
a Souhrná závěrečná zpráva zhotovitele
o hodnocení jakosti provedených prací
"Rekonstrukce sil. II/156 průtah obcí
Údolí u Nových Hradů "
Rada bere na vědomí Zápis o odevzdání
a převzetí stavby a Souhrnou závěrečnou
zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti pro-
vedených prací ke stavbě "Rekonstrukce
sil. II/156 průtah obcí Údolí u Nových Hra-
dů" od zhotovitele Eurovia CS, a.s.

� 19. Souhlas majitele nemovitosti
s navrhovanou investicí
Rada souhlasí s podáním žádosti Tělocvič-
né jednoty Sokol Nové Hrady o státní pod-
poru k Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy ČR pro stavbu "Stavební úpra-
vy kuželny – 2. etapa" ve výši 3 500 000 Kč
a v případě přiznání státní podpory souhlasí
k poskytnutím částky ve výši 30% celkové
výše projektu pro dofinancování akce z roz-
počtu města Nové Hrady. Rada pověřuje
starostu města podpisem Souhlasu majitele
nemovitosti s navrhovanou investicí.

� 20. Policie ČR – jednání
Rada bere na vědomí informaci starosty
města o jednání s představiteli Policie ČR.
/Na základě dohody s Policií ČR dochází
k pravidelným schůzkám, na kterých vedou-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3



prosinec 2009 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 3

cí složek Policie ČR působících v Nových
Hradech informují vedení města Nové Hra-
dy o současné situaci. Zástupci Policie ČR
též informovali starostu města o plánova-
ných akcích zaměřených na měření rychlosti
v problematických úsecích, o kontrolách za-
měřených na podávání alkoholu nezletilým
osobám a řízení pod vlivem alkoholu. Z hle-
diska trestné činnosti nebyl zaznamenán
nárůst případů, řešené případy jsou ve vět-
šině případů objasněny. Starosta poděko-
val zástupcům Policie ČR za zvýšený
dohled nad dodržováním veřejného po-
řádku v denních i nočních hodinách v prů-
běhu letních měsíců, starosta též upozornil
na některá problematická místa z pohledu
dodržování dopravního značení a překračo-
vání povolené rychlosti. Na základě statisti-
ky z měřícího zařízení v Byňově budou
provedeny kontroly v této lokalitě. Další
schůzka s představiteli Policie ČR proběhne
v měsíci listiopadu./

� 21. Projekt "Lesnická technika pro
město Nové Hrady
Rada souhlasí s podáním projektové žádosti
"Lesnická technika pro město Nové Hrady"
do Programu rozvoje venkova, podopatření
1.1.2.1. Lesnická technika. Rada souhlasí
s financováním podílu města ve výši 55 %
v případě přiznání dotace a pověřuje staros-
tu podáním žádosti u Státního zemědělské-
ho intervenčního fondu.
/Projektová žádost pro projekt "Lesnická
technika pro město Nové Hrady" byla při-
pravena k podání do Programu rozvoje
venkova, podopatření 1.1.2.1. Lesnická
technika. V rámci projektu je plánován ná-
kup traktoru s příslušenstvím k přibližová-
ní dřeva, pro budování a údržbu lesních
cest a stezek, pro obnovu a výchovu les-
ních porostů, a také dopravě materiálu (sa-
zenic, štěrku – oprava odvozních cest a
přibližovacích linek a k přepravě kůlů a ple-
tiva pro stavbu oplocenek). V zimním ob-
dobí bude traktor využíván na prohrnování
a posyp cest. Rada souhlasila s podáním
projektové žádosti, souhlasila s financová-
ním podílu města ve výši 55 % v případě
přiznání dotace./

� 22. Stáž – program Leonardo
Rada souhlasí se zapojením Města Nové
Hrady do programu spolupráce s Francouz-
skou aliancí v rámci programu Leonardo a
pověřuje starostu města ve spolupráci s ře-
ditelem TSM Nové Hrady zajištěním pra-
covní stáže pro 4 studenty v oboru peče
o veřejnou zeleň. Rada pověřuje starostu
města podpisem příslušných dohod k zajiš-
tění stáže.
/V rámci tohoto programu budou v Nových
Hradech na sedmitýdenní pracovní stáži
4 mladí Francouzi, kteří zde získají zkuše-
nosti v oboru péče o veřejnou zeleň. Veškeré
finanční náklady jsou hrazeny francouzskou
stranou, Město Nové Hrady bude pouze ko-
ordinovat pobyt stážistů./

Zápis z 29. schůze rady města
ze dne 19. 10. 2009
Přítomni: členové rady:

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

s hlasem poradním:
Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení
z 28. jednání rady města

Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 28. schůze rady města.

� 2. Oznámení o poskytnutí příspěvku
na hospodaření v lesích
Rada bere na vědomí Oznámení o poskyt-
nutí příspěvku na hospodaření v lesích od
Jihočeského kraje – Krajského úřadu v Čes-
kých Budějovicích.
/Rada obdržela Oznámení o poskytnutí
příspěvku na hospodaření v lesích od Ji-
hočeského kraje – Krajského úřadu v Čes-
kých Budějovicích na výchovu lesních
porostů do 40 let skutečného věku porostu
v celkové výši 14.760,- Kč a finanční pří-
spěvek na výchovu lesních porostů do
40 let skutečného věku porostu (prořezáv-
ky a předmýtní úmyslná těžba) ve výši
36 470,- Kč./

� 3. Historický majetek obce – Mýtiny
Rada pověřuje starostu přípravou žádosti
o převod historického majetku z bývalé
obce Mýtiny.
/Rada byla starostou informována o zjištění
historického majetku z bývalé obce Mýtiny, je-
jímž nástupcem je Město Nové Hrady. Město
má tedy nárok na vrácení tohoto majetku./

� 4. Vyjádření o existenci zařízení
Rada bere na vědomí Vyjádření o existenci
zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
pro stavbu Nové Hrady, Jižní Město č. parc.
870/9, 870/15 a 870/18 v k.ú. Nové Hrady.
Rada postupuje projednání prodeje dle pů-
vodní žádosti manželů Sobotkových na jed-
nání zastupitelstva města s tím, že doporučuje
u prodeje pozemku parc. č. 870/15 poskyt-
nout kupujícím slevu ve výši 30% z obvyklé
ceny pozemku.

� 5. Zápis z dílčího přezkoumání
Rada bere na vědomí Zápis z dílčího pře-
zkoumání hospodaření Města Nové Hrady
za rok 2009 od Krajského úřadu – Jihoče-
ského kraje České Budějovice.
/Rada obdržela Zápis z dílčího přezkoumá-
ní hospodaření Města Nové Hrady za rok
2009 od Krajského úřadu – Jihočeského
kraje České Budějovice, které bylo prove-
deno ve dnech 12. - 14.10 2009. Provede-
nou kontrolou nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, které by měly závažnost nedo-
statků uvedených v § 10 odst. 3 zákona
č. 420/2004 Sb., pod písmenem c./

� 6. Žádost o udělení výjimky
Rada souhlasí s udělením výjimky z počtu
dětí ve 4. třídě Mateřské školy Nové Hrady
za předpokladu, že nedojde ke snížení kva-
lity výuky a péče o děti.

/Rada obdržela žádost o udělení výjimky
z počtu dětí v mateřské škole v souladu s usta-
novením § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.
od ředitelky Mateřské školy Nové Hrady,
zvýšení počtu dětí ve 4. třídě z 24 dětí na
28 dětí./

� 7. Žádost o prodej pozemku
Rada bere na vědomí žádost manželů Václa-
va a Pavly Švarcových, bytem Zahradní čtvrť
340, Nové Hrady a konstatuje, že prodej části
parcely č. 317 je možno uskutečnit pouze za
stejných podmínek dřívějších nákupů poze-
mků v této lokalitě – tedy za 280,- Kč/m2.
Rada pověřuje místostarostu pana Ing. Kasa-
na provedením místního šetření za účelem
přesného určení hranic pozemku.
/Manželé Švarcovi žádají o dokoupení
pozemků sousedících s jejich parcelou z dů-
vodů nutnosti stavby rodinného domu na
hranicích zakoupeného pozemku a to vzhle-
dem k ochrannému pásmu vysokého napětí/.

� 8. Zápis z jednání  zástupců vlastníků
pozemků (KPÚ k. ú. Nové Hrady)
Rada bere na vědomí Zápis z jednání sboru
zástupců vlastníků pozemků pro provedení
komplexní pozemkové úpravy v katastrál-
ním území Nové Hrady od Pozemkového
úřadu České Budějovice a pověřuje místos-
tarostu pana Ing. Kasana dalším jednáním.

� 9. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnu-
tí příspěvku Jihočeského kraje z "Programu
regenerace městských památkových rezerva-
cí a městských památkových zón" od Jihoče-
ského kraje – Krajského úřadu v Českých
Budějovicích ve výši 317 472,- Kč na opravu
fasády domu čp. 108 v Hradební ulici.

� 10. Oznámení záměru "Stropnice,
Tomkův mlýn – Nové Hrady –
revitalizace I. etapa"
Rada bere na vědomí Oznámení záměru po-
suzování vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb. od Krajského úřadu
– Jihočeského kraje, Odboru životního pros-
tředí, zemědělství a lesnictví České Budějo-
vice.
/Jedná se o oznámení záměru "Stropnice,
Tomkův mlýn – Nové Hrady – revitalizace,
I. etapa"./

� 11. Žádost o výměnu pozemků
Rada bere na vědomí žádost o výměnu
pozemků paní Marie Kopřivové, bytem
Zahradní čtvrť 260, Nové Hrady. Rada po-
věřuje místostarostu pana Ing. Kasana ve
spolupráci s Osadním výborem Nakolice
provedením místního šetření.
/Jedná se o pozemky ve vlastnictví žadatel-
ky par. č. 75 o výměře 42 m2, parc. č. 77
o výměře 30 m2 a par. č. 78 o výměře 60 m2,
celkem tedy 172 m2, které jsou součástí
místní komunikace v k.ú. Nakolice, která
vede k domu pana Lechnera. Paní Kopřivo-
vá žádá o provedení směny těchto pozemků
za část pozemku ve vlastnictví Města Nové
Hrady par. č. 170 v k.ú. Nakolice./

� 12. Žádost o proplacení nedoplatku
služeb
Rada požaduje předložení všech dokladů
o dlužných částkách za nájemné a další služ-
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by poskytnuté paní Lence Krejčí, Sídliště
Míru 219 a doporučuje provedení všech
právních úkonů k vymáhání nedoplatků
nájemného Technickými službami města
Nových Hradů. Rada souhlasí s návrhem
prodeje tohoto bytu a pověřuje tajemníka
přípravou podkladů pro zveřejnění záměru
prodeje bytu.

� 13. Zápis ze schůze Osadního výboru
Rada bere na vědomí zápis ze schůze osad-
ního výboru v obci Byňov ze dne 5.10.
2009. Rada pověřuje starostu města dalším
jednáním ve věci pronájmu společenské míst-
nosti.
/Rada obdržela Zápis ze schůze Osadního
výboru Byňov ze dne 5.10.2009. Osadní vý-
bor kladně hodnotí instalaci měřiče rychlos-
ti v obci Byňov, která přispěla ke snížení
rychlosti projíždějících vozidel Byňovem a
rozšíření rozhlasových hnízd v Byňově a na
Jakuli. Osadní výbor souhlasí s pronájmem
společenské místnosti v Byňově k provozo-
vání pohostinství za předpokladu dodržení
následujících podmínek: provozování na
základě živnostenského listu, splnění všech
ustanovení zákonů a předpisů souvisejících
s touto činností, úhrady přiměřeného ná-
jemného a vlastní financování provozních
nákladů. Smlouva by měla obsahovat do-
ložku, která umožní společenským organi-
zacím v místě bezplatně pořádat a konat
v pronajatých prostorách své schůze a další
akce, nájemní smlouva by měla být uzavře-
na na dobu určitou.Rada pověřila starostu
dalším jednáním v této věci, zejména pro-
jednáním s představiteli místních spolků./

� 14. Stanovení místní úpravy provozu
Rada bere na vědomí Stanovení místní úpra-
vy provozu v Komenského ulici od Městské-
ho úřadu Trhové Sviny, Odboru dopravy a
silničního hospodářství.
/Stanovení místní úpravy provozu se týká
umožnění výjezdu požárních vozidel na
místní komunikaci v Komenského ulici./

� 15. Žádost o finanční příspěvek
Rada nesouhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku pro Hospic Prachatice vzhledem
ke skutečnosti, že v tomto zařízení není
umístěn žádný občan Nových Hradů.

� 16. Oznámení vstupu na nemovitost
Rada bere na vědomí Oznámení vstupu na
nemovitost (pozemek par. č. 1644/1 v k.ú.
Vyšné) od společnosti Fiera a.s. Jindřichův
Hradec.

� 17. Objednání rozboru personálního
auditu
Rada souhlasí s provedením právního roz-
boru personálního auditu právní kanceláří
JUDr. Valúchová, Lannova 22, České Bu-
dějovice a pověřuje starostu přípravou a
předáním podkladů pro provedení právního
rozboru.
/Rada města byla usnesením zastupitelstva
ze dne 29.9.2009 pověřena zajištěním ob-
jednání rozboru provedeného personálního

auditu. Starosta informoval Radu města, že
právní rozbor personálního auditu provede
právní kancelář JUDr. Valúchové, Lanno-
va 22, České Budějovice. Dle dohody z jed-
nání zastupitelstva bude předání podkladů
k provedení právního rozboru přítomen pan
Ing. P. Kříha./

� 18. Žádost o vyjádření k zásahu do
veřejného prostranství
Rada souhlasí se vstupem na veřejné
prostranství před domem čp. 29 v Komen-
ského ulici z důvodu vybudování nové
kanalizační přípojky na základě žádosti
paní Milady Homrové, Fr. Ondříčka 8,
České Budějovice.

� 19. Zápis z jednání komise sociálních věcí
a zdravotnictví
Rada bere na vědomí zápis z jednání Komi-
se sociálních věcí a zdravotnictví. Rada
souhlasí s přidělením bytu č. 29 v DPS
Nové Hrady paní Marii Šálkové.
/Komise projednala žádost o byt v DPS
Nové Hrady paní Marie Šálkové, bytem
5. května 82 Nové Hrady a doporučila při-
dělení uvolněného bytu 0+1 č. 29 v DPS
Nové Hrady. Dále komise projednala žá-
dost o byt 0+1 v DPS paní Věry Kalátové,
bytem České Velenice, Štefánkova 334 a
doporučila zařazení žádosti do seznamu ža-
datelů o byt v DPS. Komise dále projednala
žádost o byt 0+1 v DPS pana Bohumíra
Zlamšidla, bytem Byňov 36 a doporučila
zařazení žádosti do seznamu uchazečů o byt
v DPS./

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

� 21. Vyjádření stavebního úřadu – parcely
Rada bere na vědomí vyjádření MěÚ Nové
Hrady, stavebního úřadu k Podmínkám pro
prodej stavebních parcel v lokalitě Pod Zá-
meckým, větev D. Rada pověřuje Ing. L.
Kasana ve spolupráci s MěÚ N. Hrady, sta-
vebním úřadem úpravou Podmínek pro
prodej stavebních parcel v lokalitě Pod Zá-
meckým, větev D.
/Stavební úřad upozornil na nutnost úpravy
Podmínek z důvodu jejich souladu se Sta-
vebním zákonem./

� 22. Žádost o možnost výsadby na prona-
jatém pozemku
Rada souhlasí s provedením výsadby okras-
ných dřevin a keřů na pozemku parc. č.
131/2 v k.ú. Nové Hrady dle doporučení
Odboru životního prostředí Městského úřa-
du Nové Hrady a komise ŽP.
/Rada obdržela žádost paní Ivany Hokrové,
bytem Nové Hrady, 5 . května 333 o mož-
nost výsadby na pronajatém pozemku par.
č. 131/2 v k.ú. Nové Hrady. Pronájem po-
zemku byl schválen Radou města dne 18.7.
2005. Výsadba stromů a keřů by byla pro-
vedena v souladu s doporučením Odboru
životního prostředí Městského úřadu Nové
Hrady a komise ŽP. Na základě tohoto do-
poručení zde budou vysazeny vhodné
okrasné dřeviny nebo okrasné keře, kdy ob-
vody kmínků nových sazenic stromů či keřů
budou ve výšce 1,3 m nad zemí minimálně

12 cm, opatřené jedním opěrným kůlem a
ochranným pletivem, případně jinou ochra-
nou proti okusu zvěře či poškození při odhr-
nování sněhu při zimní údržbě./

� 23. Mapové podklady pro porostní mapy
Rada souhlasí s předáním dat k vytištění
lesnických porostních map a pověřuje od-
borného lesního hospodáře Města Nové
Hrady zasláním podkladů pro vyhotovení
soutisku lesnických porostních map Obci
Horní Stropnice.

� 24. Žádost o určení výše odměny
Rada souhlasí s udělením odměny za I. po-
loletí roku 2009 řediteli Technických slu-
žeb města Nové Hrady dle svého návrhu.

� 25. Mateřská škola – nákup kotle
Rada pověřuje ředitelku MŠ Nové Hrady
dodáním podkladů pro řešení nákupu nové-
ho varného kotle (zprávu technika o ne-
opravitelnosti kotle, podklady pro výběrové
řízení). Rada pověřuje starostu města po-
zváním ředitelky MŠ N. Hrady na příští jed-
nání Rady města.
/Rada byla starostou informována o jednání
s paní Čadovou (vedoucí stravovny Mateř-
ské školy N. Hrady), která upozornila sta-
rostu města na problémy s varným kotlem,
který bude nutno urychleně nahradit novým.
Rada byla starostou informována o přípravě
podkladů pro výběrové řízení na dodavate-
le. Rada konstatovala, že návrh na řešení si-
tuace s varným kotlem by měla předložit
ředitelka MŠ N. Hrady. Rada pověřila ředi-
telku MŠ Nové Hrady dodáním patřičných
podkladů pro řešení nákupu nového varné-
ho kotle (zprávu technika o neopravitelnos-
ti kotle, podklady pro výběrové řízení).
Rada města poté v nejkratším možném ter-
mínu rozhodne o nákupu nového varného
kotle tak, aby nedošlo k omezení provozu
MŠ N. Hrady. Rada pověřila starostu města
pozváním ředitelky MŠ N. Hrady na příští
jednání Rady města./

� 26. Rozhodnutí o prodloužení omezení
obecného užívání pozemních komunikací
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o prodlou-
žení omezení obecného užívání pozemních
komunikací uzavírkami a objížďkami v úse-
ku silnice II/ 154 "průtah obcí Šalmanovi-
ce" od Městského úřadu Trhové Sviny,
Odboru dopravy a silničního hospodářství
ze dne 18.10. 2009.

� 27. Dodatky č. 3, 4, 5 ke smlouvě o dílo –
splašková kanalizace Údolí
Rada souhlasí s Dodatky č. 3, č. 4 a č.5 ke
Smlouvě o dílo mezi Městem Nové Hrady a
Radouňskou vodohospodářskou společnos-
tí Horní Skrýchov pro stavbu "Splašková
kanalizace v místní části Údolí u Nových
Hradů" a pověřuje starostu jejich podpisem.
Rada pověřuje starostu dalším jednáním se
zpracovatelem projektové dokumentace ve
věci náhrady za vícepráce způsobené chyb-
nou projektovou dokumentací.
/Dodatky řeší Rekapitulace víceprací a méně-
prací stavby a změnu v platebních podmín-
kách týkající se výše pozástávky, která bude
uvolněna po odstranění případných drobných
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vad a nedodělků zjištěných při přejímacím ří-
zení a údržbě narušených komunikací ke dni
30.4.2010. Finanční náklady na vícepráce na
stavbě způsobené chybou v projektové do-
kumentaci budou dle dohody s projektan-
tem požadovány po zpracovateli projektové
dokumentace./

� 28. Dohoda o změně průběhu hranic
mezi k. ú. Těšínov a k. ú. Údolí
u Nových Hradů
Rada souhlasí s Dohodou o změně a průběhu
hranic mezi k.ú Těšínov a k.ú. Údolí u No-
vých Hradů v rámci provádění komplexních
pozemkových úprav v daných katastrálních
územích a postupuje ji k projednání na jed-
nání zastupitelstva Města Nových Hradů.

� 29. DPH u Žádosti z Programu rozvoje
venkova
Rada bere na vědomí informaci o dalším
postupu při řešení vzniklé situace v oblasti
daně z přidané hodnoty v rámci Programu
rozvoje venkova od regionálního odboru
SZIF v Českých Budějovicích.

� 30. Smlouva o dílo
Rada souhlasí se Smlouvou o dílo mezi
Městem Nové Hrady a společností SEXTA
spol. s.r.o. Planá na havarijní opravu kanali-
zace Údolské ulice v Nových Hradech a po-
věřuje starostu jejím podpisem.

� 31. Žádost o příspěvek
Rada postupuje Finanční komisi rady města
k projednání žádost paní Ing. Evy Ševčíko-
vé o finanční příspěvek na opravu fasády a
střechy domu čp. 105  v Nových Hradech.
/Oprava proběhla se souhlasem MěÚ Nové
Hrady a MěÚ Trhové Sviny oddělením kul-
turních památek./

� 32. Plná moc
Rada souhlasí s poskytnutím plné moci
kanceláři Jarušek, Straková a Partners, advo-
kátní kancelář, České Budějovice k zastupo-
vání Města Nové Hrady při vymáhání
dlužných částek proti panu Pavlu Svobodo-
vi, Byňov 68 a pověřuje starostu jejím pod-
pisem.

� 33. Úvěrová smlouva – Česká spořitelna
Rada souhlasí se Smlouvou o úvěru č.
2317/09/LCD mezi Městem Nové Hrady a
Českou spořitelnou, a.s. a pověřuje starostu
jejím podpisem. Rada pověřuje starostu
města zajištěním čerpání úvěru dle potřeb
financování jednotlivých projektů.
/Starosta města informoval Radu města o fi-
nálním návrhu úvěrové smlouvy pro krát-
kodobý úvěr Města Nové Hrady od České
spořitelny, a.s. na předfinancování projektů
města dle rozhodnutí Zastupitelstva města.
Město Nové Hrady zaplatí zapůjčenou čás-
ku okamžitě po obdržení finančních pros-
tředků od poskytovatele dotace./

� 34. Žádost o poskytnutí dotace –
úroky z úvěru
Rada souhlasí s podáním žádostí o poskytnu-
tí dotace Jihočeského kraje – Příspěvek na fi-

nancování úroků z úvěru pro předfinancování
projektů cizích subjektů spolufinancovaných
z evropských dotačních titulů pro projekty
Města N. Hrady podpořených z Regionální-
ho operačního progarmu NUTS II Jihozápad
(Investice pro integrovaný rozvoj kultury
a kvality služeb veřejné správy v Nových
Hradech, Modernizace budov ZŠ a jejich za-
řízení za účelem zvýšení kvality a dostupnosti
vzdělávání v N. Hradech). Rada souhlasí
s případným kofinancováním z rozpočtu
Města Nové Hrady ve výši 25% dle podmí-
nek příspěvkového programu Jihočeského
kraje. Rada pověřuje starostu ve spolupráci
s MěÚ Nové Hrady, Investičním oddělením
finální přípravou žádostí a jejich podáním
k Jihočeskému kraji.

� 35. Žádost o poskytnutí dotace – obnova
vybavení sportovních zařízení
Rada souhlasí s podáním projektové žádosti
"Vybavení tenisových kurtů a basketba-
lového hřiště" v rámci Jihočeských krajských
programů podpory sportu, podprogram Pří-
spěvek na obnovu vybavení sportovních zaří-
zení. Rada souhlasí s kofinancováním podílu
města ve výši 35,9 % (56 000,- Kč) z celkové-
ho rozpočtu projektu (156 000,- Kč) z rozpoč-
tu města Nové Hrady. Rada pověřuje starostu
města zajištěním podání projektové žádosti
k Jihočeskému kraji.
/Projektová žádost řeší vybavení sportov-
ních zařízení města Nové Hrady (tenisové
kurty TJ Nové Hrady a sportovní hřiště ZŠ
Nové Hrady)./

Zápis z 30. schůze rady města
ze dne 2. 11. 2009
Přítomni: členové rady:

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

s hlasem poradním:
Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ

dále přítomni:
ředitelka Mateřské školy Nové Hrady,

paní  Eva Heřmanová –  k bodu 5

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení
z 29. jednání rady města

Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 29. schůze rady města.

� 2. Oznámení – Soupis nároků vlastníků
pozemků
Rada bere na vědomí Oznámení – soupis
nároků vlastníků pozemků v katastrálním
území Údolí u Nových Hradů a Štiptoň od
Pozemkového úřadu České Budějovice.

� 3. Žádost o zábor veřejného prostranství
Rada souhlasí se záborem veřejného pros-
tranství od společnosti KStav CZ. s.r.o.
Vimperk z důvodu provádění stavební akce
"Stavební úpravy panelového domu – Za-
hradní čtvrť 339, Nové Hrady" a pověřuje
tajemníka výběrem poplatku dle platné vy-
hlášky.

� 4. Pozvánka – předání vytyčených hranic
pozemků
Rada bere na vědomí Pozvánky k předání
vytyčených hranic pozemků v terénu paní
Gabriele Sokolíkové a paní Boženě Sas-
smanové v k.ú. Byňov a pověřuje místosta-
rostu pana Ing. Kasana účastí na jednání.

� 5. Informace o postupu řešení situace
v kuchyni MŠ
Rada bere na vědomí informace ředitelky
Mateřské školy Nové Hrady paní Evy Heř-
manové o řešení obnovy zařízení školkové
kuchyně a o aktivitách MŠ. Rada pověřuje
ředitelku MŠ předložením podkladů pro
výběr dodavatele varného kotle.
/Ředitelka Mateřské školy Nové Hrady paní
Eva Heřmanová informovala radu o vzniklé
situaci ve školkové kuchyni – řešení poptáv-
ky na varné kotle a sporák vzhledem k hava-
rijnímu stavu těchto zařízení. Pan Mgr.
Jarolímek konstatoval, že je škoda, že o této
situaci nebyla Rada města informována dří-
ve, protože bylo možné využít finančních
prostředků z grantových programů. Rada
pověřila ředitelku MŠ předložením podkla-
dů pro výběr dodavatele varného kotle. Paní
ředitelka informovala Radu města o aktivi-
tách mateřské školy./

� 6. Stížnost na hlučnost – odpověď
Rada obdržela odpověď od Správy želez-
niční dopravní cesty České Budějovice na
hlučnost výstrahy přejezdového zabezpe-
čovacího zařízení Byňov -Jakule, která byla
Městem Nové Hrady vyžádána na základě
požadavku pana Ryse o prošetření hlučnosti
v této lokalitě. Rada konstatovala, že byla
předložena pouze část požadovaného měře-
ní. Rada pověřila tajemníka MěÚ Nové Hra-
dy dalším jednnání v této věci a zajištěním
kompletní odpovědi na požadavek města.
Příloha: Odpověď Správa železniční do-
pravní cesty České Budějovice, došlá pošta
čj. 1791/09 ze dne 22. 10. 2009 (1 str.)
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada bere na vědomí vyjádření
Správy železniční dopravní cesty České
Budějovice na hlučnost výstrahy přejezdo-
vého zabezpečovacího zařízení Byňov
-Jakule. Rada pověřuje tajemníka MěÚ
Nové Hrady dalším jednání v této věci a za-
jištěním kompletní odpovědi na požadavek
města.
/Městem Nové Hrady bylo na základě poža-
davku pana Ryse žádáno o přezkoumání
hlučnosti v místě přejezdu Byňov-Jakule.
Rada konstatovala, že byla předložena pou-
ze část požadovaného měření./

� 7. Ukončení smlouvy
Rada souhlasí s ukončením Smlouvy o fi-
nančním vypořádání nákladů vzniklých
provozem veřejného telefonního automatu
v obci Vyšné z důvodů zrušení této telefon-
ní hovorny.

� 8. Nabídka dodávky elektřiny
pro veřejné osvětlení
Rada bere na vědomí nabídku dodávky
elektřiny pro veřejné osvětlení od společ-
nosti E-ON ČR, s.r.o. České Budějovice a

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 6

pokračování ze str. 4
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pověřuje starostu zajištěním odborného po-
souzení této nabídky.
/Jedná se o nabídku na dodávky elektřiny
pro veřejné osvětlení na rok 2011 za cenu
o 20 % nižší oproti standardní ceně v tomto
roce./

� 9. Výzva k zaslání finančního příspěvku
Rada souhlasí s vyplacením příspěvku ve
výši 3 % z přiznané dotace na projekty Měs-
ta Nové Hrady podpořené z Programu roz-
voje venkova v rámci grantového programu
realizovaného Místní akční skupinou Sdru-
žení Růže (projekt "Revitalizace veřejných
prostranství", "Bezpečně do školy" a "Roz-
voj vzdělávacích kapacit města").

� 10. Akceptování žádosti o podporu
ze SFŽP ČR
Rada bere na vědomí Akceptování žádosti
na podporu SFŽP ČR v rámci operačního
programu Životního prostředí pro projekt
"Snížení energetické náročnosti ZŠ Nové
Hrady".

� 11. Žádost o povolení umístění označení
provozovny
Rada souhlasí s umístěním označení pro-
vozovny – Kapitol, pojišťovací a finanční
poradenství po odsouhlasení Odborem vý-
stavby a kulturních památek Městského
úřadu Trhové Sviny.

� 12. Stanovení místní úpravy provozu
Rada bere na vědomí Stanovení místní úpra-
vy provozu – stanovení trvalé úpravy do-
pravního značení na místní komunikaci
Česká ve městě Nové Hrady.
/Jedná se o provedení trvalé úpravy doprav-
ního značení na místní komunikaci Česká
v N. Hradech/

� 13. Projednání stavebních řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 14. Žádost o stavební parcelu
Rada souhlasí s prodejem stavební parcely
parc. č. 301/10 o výměře 216 m2, 301/11
o výměře 215 m2, 301/12 o výměře 206 m2

a 301/14 díl y o výměře 113 m2, celkem
750 m2 panu Martinu Sremeňákovi a Ing.
Hadačové dle podmínek stanovených za-
stupitelstvem města ze dne 25.8.2009.
Rada postupuje schválené prodeje k pro-
jednání Zastupitelsvu na svém jednání
Z 24 a pověřuje tajemníka opětovným zve-
řejněním záměru prodeje stavební parcely
parc. č. 301/2 o výměře 921 m2 a 301/2 díl l
o výměře 79 m2, celkem 1000 m2 na veřej-
né desce.

� 15. Výhled hospodaření TSM
do konce roku 2009
Rada bere na vědomí Výhled hospodaření
Technických služeb města Nových Hradů
do konce roku 2009.

� 16. Návrh plánu údržby chodníků
Rada bere na vědomí Návrh údržby chodní-

ků města Nových Hradů a osad od Technic-
kých služeb města Nových Hradů. Rada
pověřuje ředitele TSM Nové Hrady pana Ji-
řího Haidera zvěřejnění informace o údržbě
chodníků v Novohradském zpravodaji a na
internetových stránkách města.
/Návrh plánu údržby chodníků města No-
vých Hradů a osad řeší časový rozvrh údrž-
by podle důležitosti vzhledem k využití
mechanizace a nutnosti ruční práce k zajiš-
tění úklidu./

� 17. Zápis z jednání komise sociálních
věcí a zdravotnictví
Rada bere na vědomí zápis z jednání komi-
se sociálních věcí a zdravotnictví. Rada
souhlasí s přidělením bytu 1+2 Hradební
169 panu Mgr. Karlu Kříhovi.
/Komise projednala žádosti o uvolněný byt
1+2 v Hradební ulici 169 v Nových Hra-
dech (v objektu ZŠ Nové Hrady). Bylo při-
jato celkem 9 žádostí. Komise sociálních
věcí a zdravotnictví doporučila přidělení
bytu panu Mgr. Karlu Kříhovi./

� 18. Žádost o podporu – tenisové kurty
Rada souhlasí s podáním žádosti o podporu
pro uvažovanou úpravu bývalého hokejo-
vého stadionu na víceúčelové sportovní
hřiště, zejména na vybudování tenisových
kurtů od Jaderné elektrárny Temelín (Nada-
ce ČEZ) a pověřuje starostu města zaslání
žádosti o podporu.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

OŽP informuje – Ošetření významné aleje
V první polovině letošního roku byla podá-

na žádost o poskytnutí finančních prostředků
k ošetření a údržbě významné aleje devíti stro-
mů dubu letního z „Programu péče o krajinu
pro rok 2009“. Tato alej starých dubů tvoří
historicky významnou alej, která lemovala
kdysi jednu z částí staré kočárové cesty. Tato
cesta vedla z parku v Nových Hradech smě-
rem přes park Ve stráni do nedaleké Bažant-
nice, kde dále navazovala na staré kočárové
cesty lemované Kapinoskými a Janovskými
alejemi. Stromořadí, které bylo předmětem
ošetření se nachází pod Novými Hrady za od-
bočkou na sádky vedle stavebnin Atika.

Agentura ochrany přírody a krajiny žádosti
vyhověla a poskytla nám finanční prostředky
ve výši 70 % z celkových nákladů, kdy tak moh-
lo být ošetřeno všech 9 stromů
dubu letního tvořící toto stromo-
řadí. Jednotlivé stromy dosahují
v obvodu přes 300 cm a mnohé
se blíží svým obvodem bezmála
k 500 cm. Dřeviny jsou dle od-
hadu 250 až 300 let staré a moh-
ly tak být vysazeny na počátku
krajinné úpravy Novohradska
v době působení Terezie Buquo-
yové, která byla zakladatelkou
přírodního parku, dnes Národní
přírodní památky Terčino Údolí.
Vzhledem ke zuboženému sta-
vu jednotlivých stromů a znač-
nému zanedbanému okolí, kdy

se v okolních pásmech nacházelo velké
množství náletových dřevin a keřů, ale také i
odpadků, byl odveden velký kus práce. Sa-
motnou údržbu, ošetření stromů a vyčištění
pozemku kolem této aleje prováděla ZO
ČSOP Nové Hrady. Práce byly ukončeny
k 5.10.2009 a následně byla provedena revize
prací, ošetření a údržby ze strany Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR - České Budějo-
vice s velice pochvalným vyjádřením. Podaři-
lo se tak znovuobnovení části aleje jako celku
pro zachování dalším generacím, prodloužila
se životnost těchto stromů a vylepšila se i es-
tetická funkce aleje jako dominanty krajiny.

Poděkování za dobře vykonanou práci pat-
ří všem členům ZO ČSOP kteří se na realizaci
podíleli. Z. Vaněk, OŽP N. Hrady (i foto)

Před ošetřením

Po ošetřeni Průběh prací
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Obec přátelská rodině
V minulém čísle NZ jste se mohli dočíst

o tom, že se naše město přihlásilo do soutěže
„Obec přátelská rodině“, jehož vyhlašovate-
lem je Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR, Asociace center pro rodinu
a Síť mateřských center. Už název soutěže
dává tušit, že smyslem soutěže bylo zjistit, do
jaké míry se místní správa a hlavně samosprá-
va zajímá o téma rodinné politiky. Tedy jaké

aktivity, akce, pomoc, zájem a zá-
měry jsou směřovány ve prospěch
celých rodin v obci.

Na základě hodnocení soutěžní
komise skončilo naše město ve
své kategorii na 3. místě (celkem
200 obcí, v naší kategorii 28) za
Policí nad Metují a Českým Du-
bem. Pokud vezmeme první tři místa všech
kategorií, bylo naše město jediným jihoče-
ským zástupcem.

Ocenění převzal od ministra práce a so-
ciálních věcí JUDr. Petra Šimerky starosta
Mgr. V. Hokr ve středu 25.11. v Praze společ-
ně s ostatními zástupci dvaceti měst a obcí
ČR. Překvapivě pěknou a přátelskou atmosfé-
ru předávání ocenění dokázali vytvořit nejen
samotní soutěžící („soupeři“), ale i hodnotitelé
včetně ministra a prezidentky Asociace mateř-
ských center Rút Kolínské. Určitě tomu přispěl
i jejich vzájemný (nepřipravený) dialog za mik-
rofonem, ze kterého vyplynula shoda na spo-
lečném pojmenování rodinné „problematiky“:

„Rodina není problém, ale je to výzva. Bez
dobré a fungující rodiny nebude fungovat ani
obec ani stát.“ Tak nezbývá než si přát, aby
na tuto myšlenku brzy nezapomněli ani v Pra-
ze ani  v jiných městech a obcích.

Samotnému předávání ocenění předcháze-
la prezentace vítězných měst minulého roční-
ku, které informovaly o využití finančních
prostředků získaných ze soutěže. Pro nás to
bylo jednak potvrzení toho, že mnohé podo-
bné aktivity se uskutečňují i v našem městě, a
také inspirace pro rok 2010, kdy budeme roz-
dělovat vysoutěžených 180 000 Kč ve prospě-
ch celých rodin.

K. Jarolímková (i foto)

Tok dotací do Nových Hradů nevyschne ani v roce 2010
Krize, kterou prochází nejen české, ale

v podstatě i celosvětové hospodářství se dotýká
ve větší či menší míře každého z nás. Ohrožení
či snížení příjmů vede pochopitelně k omezo-
vání plánovaných výdajů. To je stručný popis
situace, kterou zřejmě prožívá většina novo-
hradských občanů a jejich rodin. A nejen oni.
I město má svůj rozpočet a i město se musí vy-
rovnávat s nižšími plánovanými příjmy. Nejvý-
raznějšími městskými příjmy jsou a vždy i byly
peníze, které rozděluje stát na základě vybra-
ných daní. Výběr daní je však kvůli krizi menší,
a proto zcela logicky je i menší částka, kterou
dostávají obce a města do svého rozpočtu.
V případě Nových Hradů lze v této chvíli, tj.
těsně před koncem roku, odhadnout, že příjmy
z daní do městské kasy budou o cca 6 mil. Kč
menší, než se původně předpokládalo.

Již v období schvalování městského roz-
počtu, tj. v březnu tohoto roku, někteří zastupi-
telé upozorňovali, že rozpočet v příjmové části
je naplánován příliš optimisticky. Jejich odhad
byl tehdy správný. Současně jsme si však
všichni uvědomovali, že pokles příjmů nebude
tak drastický, aby to ohrozilo základní chod
města. Rozpočet města totiž obsahoval i řadu
rozvojových investičních výdajů (stavby, re-
konstrukce, nákupy pozemků), u kterých jsme
věděli, že v případě i těch nejpesimističtějších
výpadků příjmů lze jejich realizaci omezit, od-
ložit, přinejhorším i zrušit. Kromě toho si však
Rada města uvědomovala, že mnohé z pláno-
vaných výdajů mohou být pokryty dotacemi
z Evropských fondů.

Již v minulých třech letech se nám s pomo-
cí evropských dotací podařilo uskutečnit řadu
pro město prospěšných akcí, které by z běžné-
ho rozpočtu nemohly být financovány (např.
škola, školka, Český dům, hasičská nádrž před
hradem, chodník u hřbitova) a i nyní jsme vě-
děli, že naší snahou a povinností musí být pomo-
ci městskému rozpočtu finančními injekcemi
z dotačních programů.

V průběhu roku byla proto připravena řada
projektů a my se tak mohli postupně dozvídat

dílčí potěšitelné zprávy o našich žádostech,
které finanční podporu získaly. Řada z nich
byla již zrealizována (jejich seznam je uveden
na jiném místě v tomto zpravodaji), některé na
svoji realizaci teprve čekají.

Pro rok 2010 jsou tak například již zajiště-
ny finance na úpravu některých veřejných
prostranství a na dílčí rekonstrukce v budově
„Statku“. A mezi posledními velmi příznivými
zprávami byly ty z počátku listopadu, které
nám oznamovaly, že z našich tří žádostí, které
jsme v červnu podávali do Regionálního ope-
račního programu byly dvě vybrány k podpoře.

První podpořený projekt se týká místních
komunikací. Projekt s názvem „Nové Hrady –
výstavba a rekonstrukce místních komunika-
cí“ získal podporu ve výši 10 448 738,95 Kč a
když se k tomu připočte povinný 7,5% podíl
města (847 195 Kč) zjistíme, že v roce 2010
bude do místních komunikací, tedy silnic, ulic
a chodníků nainvestováno téměř 11,3 miliónů
korun. Projekt bude řešit rekonstrukce několi-
ka různých úseků místních komunikací, které
by se díky tomu měly stát bezpečnější pro je-
jich uživatele. Nový povrch dostane například
panelová cesta vedoucí mezi novohradskými
panelovými domy k sportovní hale a rovněž pa-
nelová cesta u školní jídelny. Rekonstruovány
budou i některé místní komunikace v Údolí,
v Byňově naopak dojde k modernizaci a vý-
stavbě nového chodníku. Chodníky se pak doč-
kají rekonstrukce i v Nových Hradech, přičemž
důležitou součástí budou stavební úpravy zvy-
šující bezpečnost při přecházení silnic. Důleži-
tou součástí projektu je i výstavba obslužné
komunikace pro budoucí zástavbu rodinných
domů v lokalitě Jižní město. Tato komunikace
se tak stane prvním krokem pro budoucí výstav-
bu energeticky úsporných řadových domů, kterou
by ráda v dané lokalitě realizovala Společnost so-
lárních stavitelů s.r.o. Na mapě znázorněné jed-
notlivé úseky řešených komunikací otiskneme
v jednom z příštích zpravodajů.

Druhý podpořený projekt bude naopak vý-
znamnou pomocí pro tu část rozpočtu města, ze

které je podporována kultura, společenský život,
informační a propagační aktivity města. Projekt
s názvem „Nové Hrady – vítejte u nás“ získal
dotaci v částce 2 781 475,- Kč a spolu s povin-
nou spoluúčastí města, která činí 225 525,- bu-
dou mimo jiné podpořeny tradiční kulturní a
společenské akce (např. Novohradská číše, Ma-
sopust, Čertovský rej, Advent a další) a budou
uspořádány i některé akce nové. Součástí pro-
jektu je i zakoupení velkokapacitního stanu a
dalšího technické vybavení pro pořádání kul-
turních akcí města, spolků a zájmových organi-
zací. V rámci projektu rovněž dojde k obnově
informačního a orientačního systému ve městě,
k zřízení internetových stránek Kulturního a in-
formačního centra, včetně tzv. internetové tele-
vize. Neméně zajímavou aktivitou, která
pomůže městskému rozpočtu je i vydání stolní-
ho kalendáře, který pak bude zdarma distribuo-
ván do novohradských domácností. Rovněž i
v tomto případě platí, že podrobnější popis akti-
vit projektu bude uveřejněn v některém z dalších
Novohradských zpravodajů.

Uvedené projekty však nemusí být zdaleka
jedinými, které budou v roce 2010 realizovány.
V lednu a v únoru budeme očekávat zprávy
o osudu našich dalších dvou žádostí podávaných
do Regionálního operačního programu (Rekon-
strukce náměstí, modernizace kuželny, kom-
pletní rekonstrukce budovy „Statků“ a její
zprovoznění pro kulturní a společenské akce a
jako zázemí pro novohradské spolky a nezis-
kové organizace).

Rovněž bychom se měli dozvědět, jestli
uspěly naše dvě žádosti do Operačního prog-
ramu Životní prostředí (Rekultivace skládky a
Zateplení školní budovy v Hradební ulici).

Ať už z výše uvedených projektů uspějí
všechny či jen některé, je již teď zřejmé, že
Město Nové Hrady bude moci pokračovat
v investicích do svého majetku a ve prospěch
svých občanů i v roce 2010, a to v navzdory
dopadům celosvětové finanční krize.
Michal Jarolímek (Občané pro zdravé město)



8 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ prosinec 2009

O krok blíž k běžnému standardu
Ti, kteří v poslední době navští-

vili přízemí radnice, zřejmě nepře-
hlédi nové označení pro Kulturní a
informační centrum N. Hrady. Ač-
koli v tomto místě sídlí KIC už ně-
kolik let, nebylo dosud zřetelně
označené.

Díky získanému grantu (fi-
nanční podpoře) z Jihočeského
krajského úřadu v programu „Pod-
pora informačních center a inco-
mingových kancelářích“ jsme nad
dveřmi KICu umístili jeho zřetel-
né označení, stávající vitrínu pro
informační plakáty jsme nahradili novou a
funkčnější, logo bývalého sponzora IC jsme
odstranili, nainstalovali novou mapu Novo-
hradska a vyhradili venkovní prostor pro infor-
mační materiály. Dvě poslední jmenované
změny jsou důležité především pro návštěvní-

ky města, kteří k nám přijedou v mimopracov-
ní době KICu.

Doufáme, že i místní obyvatelé využijí
naše informační služby, především pak aktu-
ální plakáty na kulturní a další zajímavé akce
ve městě a okolí. K. Jarolímková (i foto)

Hasičská zbrojnice
SDH Nové Hrady
V rámci grantu Jihočeského kraje „Gran-

tový program na podporu jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje“
se podařilo městu získat příspěvek ve výši
190 000 Kč na výměnu nevyhovujících gará-
žových vrat hasičské zbrojnice. V rámci pro-
jektu „Zajištění kvality služeb SDH Nové
Hrady – výměna vrat hasičské zbrojnice“ zís-
kala hasičská zbrojnice tři kusy sekčních vrat
a dobrovolní hasiči odpovídající podmínky
pro výjezdy. Nezbývá než si přát, aby těchto
výjezdů bylo co nejméně.

Projekt „Výstavba autobusové
zastávky v místní části Vyšné

u Nových Hradů“
Na základě apelování obyvatel místní části

Vyšné u Nových Hradů na zajištění odpovída-
jícího zázemí pro uživatele autobusové dopra-
vy, byla v měsíci říjnu ve Vyšné u Nových
Hradů zbudována nová autobusová zastávka.
Výstavba autobusové zastávky byla realizována
v rámci grantu Jihočeského kraje zaměřeného na
podporu výstavby a opravu autobusových zastá-
vek, ze kterého se městu podařilo získat pří-
spěvek ve výši 42 000 Kč.

Všem uživatelům autobusové dopravy pře-
jeme příjemné čekání na autobusový spoj.

Investiční oddělení, MěÚ Nové Hrady

PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ
realizovaných v roce 2009

NÁZEV AKCE
NÁKALDY CELKEM DOTACE

� Investice pro integrovaný rozvoj kultury
8 472 949,00 Kč 7 253 749,00 Kč ROP NUTS II Jihozápad

� Modernizace budov ZŠ N. H.
5 916 689,00 Kč 5 641 656,00 Kč ROP NUTS II Jihozápad

� Zvýšení kvality služeb DPS
284 322,00 Kč 144 000,00 Kč MZe – SZIF

� Novohradská kovárna aktivní
348 500,00 Kč 256 000,00 Kč MZe – SZIF

� Bezpečně do školy
494 664,00 Kč 389 035,00 Kč MZe – SZIF

� Splašková kanalizace Údolí
3 066 604,00 Kč 380 000,00 Kč MZe ČR

517 900,00 Kč Jihočeský kraj – Krajský úřad

� Splašková kanalizace Údolí (celkem za rok 2008 a 2009)
6 489 807,00 Kč 2 330 000,00 Kč MZe ČR

517 900,00 Kč Jihočeský kraj – Krajský úřad

� Ošetření památných stromů
72 000,00 Kč 50 400,00 Kč MŽP

� Oprava střechy čp. 11
331 070,00 Kč 163 535,00 Kč MK ČR Program regenerace MPR a MPZ

� Oprava fasády domu čp. 108
634 944,00 Kč 317 472,00 Kč MK ČR Program regenerace MPR a MPZ

� Rekonstrukce družiny
5 084 267,00 Kč 4 000 000,00 Kč Ministerstvo financí

� Autobusová zastávka Vyšné
60 000,00 Kč 42 000,00 Kč Jihočeský kraj – Krajský úřad

� MŠ rekonstrukce sociálního zařízení
835 752,00 Kč 650 000,00 Kč Jihočeský kraj – Krajský úřad

� Výměna vrat hasičské zbrojnice Nové Hrady
273 181,00 Kč 190 000,00 Kč Jihočeský kraj – Krajský úřad¨

� Chodníky a dešťová kanalizace Údolí u N. Hradů
4 298 708,13 Kč 0,00 Kč

V Nových Hradech 13.11.2009, Marie Mrkvičková
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Neměňte svou pojišťovnu na ulici!
Svého rozhodnutí můžete litovat!

Navštívili vás doma zástupci agentury a
vybízeli vás k přeregistraci k jiné zdravotní
pojišťovně? Nabízejí vám tisícové benefity a
na ulici finanční odměnu za to, že se přihlásíte
jinam? Na podobné praktiky si dávejte pozor.

Možnosti konkurence jednotlivých zdra-
votních pojišťoven, které působí na českém
trhu, jsou omezené. Přesto se snaží všechny
pojišťovny různými benefity, programy a na-
bídkami přilákat nové pojištěnce z řad klientů
jiných zdravotních pojišťoven. Pozor ale, aby-
ste se nenechali nachytat a neuvěřili planým
slibům! Než se rozhodnete učinit jakoukoli
změnu a budete vybírat z nejrůznějších výhod
pojišťoven, zamyslete se nad několika otázka-
mi. Opravdu se mi vyplatí taková změna? Jak
širokou má vybraná zdravotní pojišťovna síť
smluvních lékařů? Mají lékaři, kteří mě ošet-
řují, smlouvu s touto pojišťovnou? Je v okolí
mého bydliště dostupná její pobočka? Hradí
tato zdravotní pojišťovna i tu nejmodernější
péči a nákladné operace? Můžu své rozhodnu-
tí přehodnotit a vzít zpět?

Nekalé praktiky na ulicích
Častým jevem jsou najaté agentury, které

obcházejí domácnosti a zastavují občany na
ulicích. Vyzývají je k přeregistraci k jiné po-
jišťovně s tím, že slibují výhody v řádech tisíců

a mnohdy informují nepravdivě o jiných zdra-
votních pojišťovnách. „Našla jsem ve schránce
dopis s kartičkou jiné zdravotní pojištovny a
evidenčním formulářem. Kdosi tam vyplnil
mé osobní údaje včetně rodného čísla a zfalšo-
val podpis. Jen údaj o zaměstnavateli nebyl
v pořádku, jsem už dva roky v penzi. Nedalo
mi to, vše jsem šla ověřit na VZP, kde mě pro
jistotu znovu zaregistrovali," líčí podezřelé
praktiky důchodkyně z Českokrumlovska..
Takových případů se objevují stovky. Častým
jevem také je, že klienti uvěří slibům a přímo
na ulici podepíší přeregistraci. Svého kroku
pak litují. „Jsem z toho nešťastná. Odešla jsem
od své pojišťovny jinam, protože mi nabídli
peníze. Moje gynekoložka ale neměla smlou-
vu s novou pojišťovnou a já jsem musela ně-
které zákroky doplácet. Je to nekorektní
jednání, na to mě měli agenti upozornit,“ do-
dává obyvatelka Č. Budějovic, která si nepřála
být jmenována. Tuto informaci by si ale měl
opatřit každý pojištěnec dříve, než podobné
rozhodnutí udělá.

Informujte se nejdříve u své pojišťovny
Ze zákona můžete změnit zdravotní pojiš-

ťovnu jednou za 12 měsíců, a to kdykoliv,
avšak s tím, že změna se v centrální databázi
pojištěnců zrealizuje vždy k prvnímu dni ná-

sledujícího čtvrtletí (tedy 1. ledna, 1. dubna,
atd.). Měli byste ale předem vědět, že každá
zdravotní pojišťovna má jinak širokou síť
smluvních zdravotnických zařízení a lékařů,
často třeba jen regionální. Proto se raději ze-
ptejte svého lékaře, zda má s danou pojišťov-
nou uzavřenou smlouvu. Kvůli neuvážené
změně zdravotní pojišťovny byste museli buď
měnit lékaře, nebo platit v hotovosti všechnu
neakutní péči, kterou vám váš dosavadní lékař
poskytne.

Ověřte si sliby, než se přeregistrujete
Volba zdravotní pojišťovny je vaším zá-

konným právem. Vše si však dobře rozmysle-
te a nejednejte ukvapeně. Nepromyšleným
a neuváženým krokem můžete totiž přijít ne-
jen o tisíce, ale hlavně o zajištění péče o své
zdraví!

Z tiskové zprávy VAK JČ
Pozor na falešné odečítače!

Pouze za podzim letošního roku okrad-
ly v Jihočeském kraji ženy vydávající se za
pracovnice vodárenských společností cel-
kem 3 seniory a odcizily jim stovky tisíc
korun.

Do domácností se podvodníci dostávají
pod záminkou odečtu vodoměru či vyúčto-
vání záloh za vodu. Většinou si vyhlédnou
starší občany, které v bytě zabaví odpou-
štěním vody nebo výměnou větší bankov-
ky za menší a přitom vysledují místo, kde
jsou v bytě uloženy peníze. Využije chvil-
ky nepozornosti a hotovost odcizí. Z tohoto
důvodu je dobré věnovat větší pozornost
legitimaci a oprávnění osob, kterým oteví-
ráme dveře bytů. Pracovníci VAK JČ ani
1. JVS však u sebe nikdy nenosí finanční
hotovost a tedy ani nevyplácejí žádné pře-
platky, takže tento argument jednoznačně
odhalí podvodníky.

Jak zaměstnanci společnosti VAK JČ,
tak 1. JVS, jsou povinni předložit firemní
průkaz a případně i občanský průkaz maji-
teli domácnosti. Průkaz obsahuje firemní
logo, razítko s podpisem, číslo průkazu,
jméno a fotografii odečítače nebo technika a
především číslo jeho občanského průkazu.
V případě nejasností si může zákazník ově-
řit totožnost odečítače na telefonních lin-
kách společností (1. JVS tel. 800 120 112,
VAK JČ tel. 844 844 870).

Odečty stavu vodoměrů se provádějí ce-
loročně, dokonce i v pozdních odpoledních
hodinách a o víkendech, aby pravděpodob-
nost přístupu k vodoměru zprostředkovaná
majitelem či obyvatelem domácnosti byla
co největší. V případě, že odečítači či tech-
nikovi není umožněn přístup k vodoměru,
je zákazníkovi ponechán lístek s termínem
další možné návštěvy.

Vážení spoluobčané,
Klášter Božího Milosrdenství ve spolupráci s OS Diakonie Broumov vyhlašuje

PŘÍJEM OŠACENÍ DO HUMANITÁRNÍ SBÍRKY

Přijímáme následující materiál
� ANO - Veškeré dámské, pánské a dětské oblečení z bavlněného materiálu
� ANO - Povlečení, ručníky, utěrky, látky
� ANO - Záclony, larisy, vlněné deky – pouze nepoškozené
� ANO - Zimní oblečení – pouze nepoškozené
� ANO - Kožené věci – bundy, kabelky, peněženky – pouze nepoškozené
� ANO - Plyšové hračky, spací pytle, péřové přikrývky, knihy – pouze nepoškozené
� ANO - Boty – pouze nové

Věci musí být čisté a suché !!!
Věci prosíme přinášejte v igelitových pytlích do Kláštera Božího Milosrdenství denně
od 8.00 do 16.00 hodin.

Příjem věcí bude ukončen v pondělí 14. PROSINCE 2009.

!!!   NEPŘIJÍMÁME   !!!
� !! NE - Špinavé, mokré, zatuchlé, plesnivé věci
� !! NE - Svetry, silonové a dederonové oblečení
� !! NE - Saka, uniformy, vatové kabáty, balonové a šusťákové kabáty
� !! NE - Molitanové věci a jakékoliv odřezky
� !! NE - Péřové bundy, vatované přikrývky, polštáře, stany, koberce matrace
� !! NE - Lyžařské potřeby, poškozené a obnošené boty
� !! NE - Nebezpečný odpad (lednice, televizory, sporáky ...)
� !! NE - Nábytek a bytové zařízení
� !! NE - Spotřebiče a domácí potřeby

(žehličky, kávovary, ... skleničky, talíře, hrnce ...)
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Opět se hlásíme se zprávičkami ze života

žabiček, koťátek a motýlků, prostě nás, vašich
nejmenších spoluobčánků.

Již od září navštěvujeme solnou jeskyni
v Rezidenci a utužujeme si tím své zdraví.

Jako každý rok na podzim jsme při “Zamy-
kání zahrady” uložili naší přírodu k zimnímu
spánku.

“Papíroví draci letí” – vlastnoručně jsme si
vyrobily dráčky a v podzimním větru jsme se
s nimi prolétly.

Také k nám do školky přijíždí zajímaví
hosté. Přijeli k nám příslušníci Policie ČR
s policejními psy. Policisté nám ukázali jak
psy cvičí a ti naopak, jak umí na slovo poslou-
chat. Přivítali jsme také divadlo “Bambini”,
které k nám přivezlo “Písničky s vodníkem”.
Všechny písničky jsme znaly a s chutí si je za-
zpívaly.

Krásný zážitek nám prostředkovali Am-
brožovi ze ZOO Dvorec, kteří nám přivezli
ukázat tygra usurijského a tygra bengálského.
Sahat jsme na ně nesměly, ale vůbec jsme se
nebály, protože to byla mláďátka.

Před začátkem adventu jsme si s maminka-
mi do školky přišly vyrobit vánoční výzdobu,
kterou jsme si odnesly domů.

Vždy, když máme narozeniny nebo svátek,
tak to s kamarády ve školce náležitě oslavíme.

Srdečně zveme rodičovskou veřejnost na
vánoční besídky do školky. Termíny se dozví-
te v jednotlivých třídách.

Přejeme všem radostné Vánoční svátky,
mnoho štěstí a pevné zdraví v roce 2010.

Děti a kolektiv zaměstnanců MŠ

Adventní odpoledne pro maminky

Drakiáda ve školce

Solná jeskyně

Ukázka policejních psů

Zamykáme zahradu

ZOO Dvorec

Oslava narozenin Kubíka a Filípka v MŠ

Zamykání
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Návštěva u myslivců

Na návštěvě u myslivců
Společně s dětmi, mladými ochránci příro-

dy a myslivci jsme prožili jedno hezké a zají-
mavé dopoledne. Navštívili jsme klubovnu
novohradských myslivců, kam nás pozvali
myslivci a naší starší kamarádi z kroužku
ochránců přírody.

Podle mysliveckých tradic, jsme byli přiví-
táni troubením na lesní roh.

Děti dostaly pohoštění a při společném vy-
právění se dověděly, co všechno musí znát ka-
marádi, kteří se zúčastňují přírodovědných
soutěží a soutěže „Zlatá srnčí trofej“?

Děti si prohlédly vystavené trofeje a někte-
rá vypreparovaná zvířata.Všichni se dověděli
jak správně pečovat o zvířata v zimě, jak je dů-
ležité starat se o les. Od mladých ochránců si
děti odnesly jako dárek omalovánky a krásnou
knihu o zvířatech.

Myslivci darovali každému losové krmení
pro ptáky. Děti na oplátku slíbily, že ptáčkům
ve školce připraví „vánoční strom“.

Při odchodu jsme měli možnost pozorovat
bažanty ve voliérách a prohlédli jsme si krmná
zařízení pro zvěř.

Děkujeme zástupcům mysliveckého sdru-
žení a vedoucím kroužku mladých ochránců
přírody za hezké dopoledne a těšíme se na dal-
ší setkání MŠ Nové Hrady, BROUČCI

Protože se blíží konec roku, přejeme všem
hezké Vánoce a šťastné vykročení do Nového
roku 2010.

Zveme všechny rodiče, prarodiče a příznivce školní družiny
„U Klouzajícího sluníčka“ na každoroční VÁNOČNÍ BESÍDKU,
která se koná ve čtvrtek 17. 12. 2009 v kinosále Českého domu.

Těšíme se na vás
Ať žijí duchové

Mnoho pohádkových a strašidelných postav jako v tomto krás-
ném filmu, jste mohli potkat na chodbách ŠD. V tento Halloween-
ský čas přicestoval Neználek do nové země – do země duchů a
strašidel. Jako každý rok děti soutěžily o nejkrásnější a nejoriginál-
nější masku. Celé odpoledne bylo plné her a soutěží prokládané ta-
nečním rejem strašidel. Za každou soutěž a nejlepší masku byly
připraveny sladké odměny. Celá družina byla krásně vyzdobena a
na všechna strašidla dohlížela obrovská vydlabaná dýně, která nám
svítila do podzimního odpoledne.

K Vánocům patří láska, vůně jehličí, splněná přání, cinkání
rolniček, radost v očích, rodinná setkání, nápěvy koled, smích na
rtech, chuť cukroví, plamínky prskavek, pokoj a mír. To vše přeje-
me dětem a všem lidem i při letošních Vánocích.

Vychovatelky ŠD

P O Z V Á N K A
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FERMATA
a uplynulý školní rok

Uplynulý školní rok byl pro žáky a žákyně
Fermaty zdařilý a velmi náročný. Zúčastnili se
deseti vystoupení pro veřejnost a dalších pěti
akcí, jež představovaly pilné nácviky písňové-
ho repertoáru. Někteří ze sboristů „měli chuť
vstoupit do školy“ také v době prázdnin, a to
v rámci třech uskutečněných prázdninových
soustředění. Těmto „nadšencům“ (ve chvály-
hodném slova smyslu) děkuji a jejich úsilí
s potěšením oceňuji.

Myslím si, že se všichni sboristé velmi rádi
zapojili do celoročního projektu „Škola bez
hranic“, který připravila Základní škola Nové
Hrady ve spolupráci s Hauptschule Litschau.
Projekt byl pro pěvecký sbor štědrý, i když pů-
vodně měl být ještě štědřejší. Díky úsilí celého
realizačního týmu, který tvořili Mgr. Vilibald
Rolínek, Mgr. Zdeněk Chrt, Mgr. Kateřina
Mikešová, se podařilo vybavit oba školní pě-
vecké sbory – Fermatu i Novohradský zvoneček – zbrusu novými „dre-
sy“. Jak žákům a žákyním Fermaty oblečení sluší, jste se mohli
přesvědčit prostřednictvím několika uplynulých vystoupení. Projekt
poskytl žákům mnoho nových zážitků, zkušeností i navázaných přátel-
ství. Naši žáci dvakrát vycestovali do Litschau, nejprve aby společně
s rakouskými žáky nacvičili několik písní v německém, českém i anglic-
kém jazyce a podruhé již s představením repertoáru veřejnosti. V No-
vých Hradech jsme hostili pěvecké sbory 18. 5. 2009 v kinosálu KD.
Kromě Fermaty a pěveckého sboru z HS Litschau přijal pozvání rovněž
DPS Sluníčko z Horní Stropnice. Za výborné atmosféry, ozvučovací
techniky a s podporou publika se koncert vydařil. Žáci si dosyta užili i
své vystoupení v Litschau 1. 7. 2009. Zazpívali si zde na slavnosti
„Schulfest 2009“, kterou každoročně HS Litschau pořádá v závěru školní-
ho roku. S velkým zaujetím a „zapálením“ přijali večerní disco. Dostateč-
ně vyzpívaní, vykřičení, vytancovaní, uřícení, … (ale i se zklamáním tak
brzkého návratu) opouštěli Litschau s úsměvem na rtech.

Proto mi dovolte poděkovat všem mým kolegům, kteří se podíleli na
přípravě a realizaci tohoto projektu, dále paní Jitce Graňové za ušití kra-
vat pro pěvecký sbor Fermata, tiskárně JAVA Třeboň za realizaci „fer-
máťáckého“ loga, potisk triček i kravat a v neposlední řadě všem za
obětavý přístup.

DPS Sluníčko – Přehlídka dětských pěveckých sborů, KD Nové Hrady, 18.5.2009

HS Litschau 22.4.2009, nácvik písní

Novohradské Znění 12.7.2009, Tomáš Kočko

Prázdninové soustředění 9.4.2009Přehlídka dětských pěveckých sborů, KD Nové Hrady, 18.5.2009

pokračování na str. 13
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Přehlídka pěveckých sborů, Nový zámek, 13.6.2009

Schülerchor Hauptschule Litschau – Předlídka dětských pěveckých sborů,
KD Nové Hrady, 18.5.2009

ŠKOLNÍ PERLIČKY
Pedagog žasne,
žák se směje, pokud pochopí …
Ze slohu …
Charakteristika spolužáka, spolužačky:
„Nedokáže zvýšit hlas na pani učitelku.“
„Občas stejně vypadá jako optimista.“
„Když se jí někdo zeptá, tak se pokusí odpo-

vědět.“
„Dokáže mě rozveselit i hloupým vtipem.“
„Spolužákům pomůže, ale jen když může a

umí to.“
Z literatury …
„Hrdinkou povídky B. Němcové V zámku a

podzámčí je paní Skoč do Polova.“
„Homér žil asi v 8. století před Králem.“
„Homér vydal dvě díla, která byla vydána až

dlouho po jeho smrti.“
„Homér, český spisovatel a dramatik, napsal

dvě knížky.“
Z mluvnice …
„Odmlouvací slovesný způsob.“
Z hudební výchovy …
„Nesmíme při zpěvu mluvit.“
„Co je lidský hlas?“ – „zázrak – zpívá se

s ním.“
„Mutace je, že mi přeskočí hlas o 180 stupňů.“
„Co je melodie?“ – „hudba bez hlasu.“
„Melodie je spoustu not, které vyjadřují děj.“
„Co je rytmus?“ – odpověď: „například: ta tata

ta tata ta.“
Žáci ZŠ Nové Hrady

ZIMNÍ VÝPRAVA
7. Novohradská tisícovka

Mladí ochránci přírody zvou
v sobotu 12. 12. 2009 všechny děti na zim-
ní výpravu spojenou se zdobením vánoční-
ho stromečku pro zvířátka.

Sraz všech účastníků je před družinou MŠ
ve 13.00 hodin.

Na výpravu je potřeba vhodné oblečení a obu-
tí do přírody a nějaké to krmení pro zvířátka.

Listopadové listování
V sobotu odpoledne 14.11.2009 proběhl v Nových Hradech 2. ročník Listopadového lis-

tování Mladých ochránců přírody. Každý, kdo přišel, měl možnost si zavzpomínat při promí-
tání fotografií co se od ledna do listopadu dělo u těchto mladých ochránců. Ať už to byl
novoroční výšlap, akce Ukliďme svět, jarní výprava Hledání jara či jedna z posledních akcí
Drakiáda s rádiem Blaník.

Na naše vzpomínání se také přišel podívat i předseda ZO ČSOP pan Ján Dorotovič, který
také si zavzpomínal na začátky organizace na Nových Hradech. Toto sobotní odpoledne se
nejenom vzpomínalo, ale děti ukázaly jak jsou šikovné při výrobě papírových čepic či lodi-
ček. Za odměnu měli všichni i sladké občerstvení, které nesli dospěláci jako vstupné. Po takto
milém stráveném čase se můžeme těšit zase na příští listování, co se MOPíkům povede a zá-
roveň se budou moci pochlubit s novými zážitky. L. Starý (i foto)

Žáci si pódium vychutnali i při vystoupení
v rámci Městských slavností 20. 6. a v rámci
vydařené Přehlídky pěveckých sborů 13. 6.,
konané v Zrcadlovém sále Nového zámku.
O prázdninách někteří sboristé využili nabíze-
nou příležitost vystoupit s hudebníkem Tomá-
šem Kočkem na Novohradském Znění. Naše
poděkování za poskytnuté příležitosti k pre-
zentaci pěveckého sboru náleží paní Květě
Jarolímkové z KIC Nové Hrady.

Od září letošního roku se počet sboristů
Fermaty ustálil na 29, Novohradského zvo-
nečku na 19. Takový zájem našich žáků je vel-
mi potěšující. Ti již usilovně nacvičují
repertoár pro adventní koncerty a těší se na
setkání s veřejností.

ZŠ Nové Hrady,
Mgr. Jana Štorová (i foto)

FERMATA
pokračování ze str. 12
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ČERTOVSKÝ REJ
Poslyšte lidé zdejší novinu tuto !!!

V městě Nové Hrady zvaném

5. prosince 2009
na náměstí setkají se

Lucifer, chasa čertí a Mikuláš s anděly,
by zlo bylo po právu pekelném potrestáno a dobro

po právu mikulášském odměněno!!!

Přijďte u uvidíte

17.00 hod. Hrátky s čertem Čimperou
a tancující čertice Fuuurieee

18.00 hod. Příchod Mikuláše s anděly
a Knížete pekel se svou  cháskou

a pak pro odvážné budeme pokračovat

od 20.00 hod. Čertovsko-mikulášskou diskotékou
v Hotelu Máj, D.J.Agenci, vstupné 50,-Kč

Čertovské kování
Společnost Rožmberk o.p.s. a Daniel Černý ve spolupráci s Měs-

tem Nové Hrady si Vás dovolují pozvat v sobotu dne 5.12.2009 na
již tradiční Čertovské kování do Novohradské kovárny. Od 13.00
do 17.00 hod. se zde budou rojit čerti, pro návštěvníky bude připra-
vena ukázka kování a prodej tradičních řemeslných výrobků, vánoč-
ních dekorací, ochutnávka tradičních vánočních jídel a tvůrčí dílny
pro děti.

Vstupné 20 Kč, rodinné vstupné 50 Kč.

SCRABBLE – Tříkrálový turnaj
Dovolujeme si Vás pozvat na v pořadí už třetí Tříkrálový turnaj

ve hře Scrabble. Turnaj se koná v klubovně Nazaretu (V podzámčí
borovanského zámku) a to 10. ledna od 15.00. K dispozici bude ně-
kolik herních sestav, rozhodčí pro řešení sporných případů, popřípa-
dě i další deskové hry.

K občerstvení bude čaj (káva) a tradičně také zbylé cukroví (kaž-
dý přinese vlastní vzorky), neboť jak známo, u sousedů mají vždyc-
ky lepší. Vstupné 50 Kč, rodinné 100 Kč (poslouží k pořízení
hodnotných cen a úhradě tepla, světla i dalších energií v poskytnu-
tých prostorách).

Doufáme, že se nám podaří letos nalákat také hráče ze soused-
ních obcí. Vlastní herní souprava vítána.

Za organizátory a fanoušky Scrabble Zuzana Guthová

SDH Údolí
děkuje přátelům a příznivcům

za spolupráci v roce 2009
a všem přeje úspěšný nový rok 2010

naplněný pohodou spojenou
se stálým zdravím, láskou a štěstím.

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.

Zveme na vánoční pohádku děti ze školy
a dětičky ze školky,

zveme i maminky s dětičkami
na mateřské dovolené

„Vánoční kouzlo“

Zahraje Divadélko Kuba

v pátek 11. 12. 2009, od 9.00 hod.

Kinosál Nové Hrady

Vstupné 40,-Kč
Pořádá KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195
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Adventní a vánoční kalendář 2009
1. Adventní neděle
� 29.11.2009, 17.00 hod., novohradské náměstí

Zpívání u Vánočního stromu
a zapálení první adventní svíce
Dětský pěvecký sbor, sbor Fermata,
Vánoční písně v podání P. Heidingera a J. Vochosky
Občerstvení u stánků

� 5.12.2009, 14.00 hod., Hotel Máj N. Hrady
Předvánoční setkání pro seniory,
zazpívají dětské sbory ze ZŠ N. Hrady
k poslechu a tanci hraje Mladá kapela
doprava autobusy:
Byňov 13.15, Jakule 13.20, Obora, Vyšné 13.35,
Nakolice 13.55, DPS 13.55 hod.
(zpět ve 20.00 hod.)

� 5.12.2009, 13.00 – 17.00 hod., kovárna
Čertovské kování s kovářskými pekelníky

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

a Knížete pekel se svou  cháskou
20.00 hod. Čertovská diskotéka v Hotelu Máj,

D.J.Agenci, vstupné 50,-Kč

2. Adventní neděle
� 6.12.2009, 10.00-13.00 hod., klášter, náměstí, Koželužna

Adventní trhy
Dobročinný adventní trh v klášteře, 10.30 hod. koncert žáků
ZUŠ N. Hrady
Trhy na náměstí
Prodejní výstava obrazů V. Zítové – Jiráskové a D. Roulové –
Plockové v Koželužně

� 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, Zrcadlový sál

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

4. Adventní neděle
� 20.12.2009, pravděpodobně od 14.00 hod., Rezidence

Vánoční zpívánky se zvonečky
Novohradský smíšený sbor, Dětský pěvecký sbor, Fermata
a 200 Žestě

� 23.12.2009, 18.00 hod., kostel sv. Petra a Pavla
Vánoční hra „Dar pro spasitele“
hrají děti z farností N. Hrady, H. Stropnice, Rychnov, D. Voda
a H. Voda
Bohoslužby v kostele sv.Petra a Pavla v Nových Hradech

o vánočních svátcích
24.12.2009, 24.00 hod., Slavnost narození Páně

– Půlnoční mše svatá
25.12.2009, 9.00 hod., Slavnost narození páně
26.12.2009, 9.00 hod., svátek sv. Štěpána
27.12.2009, 9.00 hod., svátek svaté rodiny – Ježíše, Marie

a Josefa –  obnova manželských slibů

� 31.12.2009
Pěší pouť na Dobrou Vodu
21.15 hod., odchod poutníků od kostela z N. Hradů

směr na Dobrou Vodu
23.30 hod., děkovná mše svatá za uplynulý rok

v kostele Panny Marie Nanebevzetí,
Dobrá Voda

Vánoční prohlídky státního hradu Nové Hrady
„Vánoce u pana správce“:
neděle 5., 6., 12., 19. a 20. prosince,
vždy v 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hod.

ŽIVÝ VÁNOČNÍ KAPR
PRODEJ VÁNOČNÍCH ŽIVÝCH KAPRŮ
NA NÁMĚSTÍ V NOVÝCH HRADECH.

VE DNECH 21., 22. a 23. 12. 2009
Možnost zabití a vykuchání

Každoroční hodnocení
s přáním

Závěr kalendářního roku nás vždycky trochu nutí bilancovat,
shrnout uplynulých dvanáct měsíců a „vyúčtovat“ i to, co se nedá
vyčíslit v penězích. Z profesionálního hlediska bychom tudíž měli i
my skládat účty, a to všem, protože fungování kulturního a infor-
mačního centra je financované především ze státních, potažmo
z městských  peněz.

Ze samotné podstaty je činnost KIC rozdělena na akce a aktivity
kulturní a informační, přičemž pro místní občany je podstatná pře-
devším ta část kulturní. Celý rok jsme přicházeli s nabídkou kultur-
ních a společenských akcí, koncertů, divadel, kulturních zájezdů,
odborných přednášek, filmů, výstav a tvůrčích aktivit. Prostě se
vším, na co lze dát nálepku „kultura“ a co by mělo oslovit všechny
obyvatele města. Už na základě návštěvnosti či přímé reakci „kon-
zumentů“ akcí lze zhodnotit, zda to či ono je úspěšné a má smysl
v tom pokračovat. Nicméně nemyslím si, že jediný faktor hodnocení
je pouze velká návštěvnost (= skvělá akce). Některé žánry a oblasti
kultury jsou a budou menšinové a „ztrátové“, a přesto bychom je ne-
měly opomíjet, do některých musí člověk dozrát a pořadatelé by
měli mít na zřeteli přeci jen určitou kulturní úroveň.

Naše nabídka v roce 2009 vytvářela část mozaiky novohradské-
ho života a naším přáním bylo, aby si v ní každý něco pro sebe našel.
Doufáme, že nejinak tomu bude i v roce následujícím. Naším přá-
ním je tedy nadále vytvářet takovou nabídku kulturních akcí a akti-
vit, která vás zaujme, příjemně naladí, obohatí něčím novým, při
které se pobavíte a která najde opakovaně své „konzumenty“. A po-
kud budete mít pocit, že jsme na něco zapomněli, přijďte za námi na
kulturu a připomeňte nám to.

Děkujeme za spolupráci, pomoc a přízeň v roce 2009 všem kole-
gům a spolupracovníkům z TSM N. Hrady, radním a zastupitelům,
členům kulturní komise, dobrovolníkům, spolupořádajícím organi-
zacím, sponzorům a spřáteleným duším.

Krásné a poklidné Vánoce přejí zaměstnanci KIC Nové Hrady
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KPH zahájilo sezónu klavírním recitálem
Kruh přátel hudby při Základní umělecké škole v Trhových Svinech slaví 35. rok své existen-

ce. Organizátoři připravili pro šest hudebních večerů poutavá zastavení se zvučnými jmény v ob-
lasti komorní hudby.

Žáci ZŠ Nové Hrady se opět chopili příležitosti a navštívili první hudební večer letošní sezó-
ny s názvem “Pocta Fryderyku Chopinovi“. V podání klavíristy Martina Vojtíška vyslechli in-
terpretačně náročné skladby z díla polského klavírního virtuosa a skladatele 19. století.
Naslouchali například Sonátě b moll op. 35 („se smutečním pochodem“) nebo Valčíku As dur
s názvem „Děčínský“. Klavírista, skladatel, laureát chopinovské a beethovenské klavírní soutě-
že Martin Vojtíšek vystudoval Akademii múzických umění v Praze, věnuje se koncertní činnosti
v řadě evropských zemí a natočil mnoho rozhlasových nahrávek, například kompletní nahrávku
klavírního díla Vítězslava Nováka.

Následující vánoční koncert v podání vokálního souboru Gentleman Singers slibuje znovu
skvělý hudební zážitek.

ZŠ Nové Hrady, Mgr. Jana Štorová (i foto)

ZUŠ Trhové Sviny
vás zve na své koncerty

� Ne 6.12. Adventní koncert žáků ZUŠ
Klášter  Nové Hrady
v 10.30 hodin

� Po 7.12. Žákovský koncert,
T. Sviny sál ZUŠ
v 17.00 hodin

� Út 8.12. Žákovský koncert žáků ZUŠ
TS pobočka N. Hrady,
kostel v N. Hradech
v 17.45 hodin

� Čt 10.12. Vánoční koncert TO,
pěveckého odd. a LDO KD
T. Sviny v 16.00 hodin

� Po 14.12 Vánoční koncert žáků ZUŠ
TS pobočka  H. Stropnice
aula ZŠ
v 9.00 a v 10.45 pro ZŠ
a v 16.00 pro rodiče a veřejnost

� St 16.12. 2. koncert KPH
Gentleman Singers
sál KD T.Sviny v 19.00 hod.

� St 16.12. Kytarový vánoční koncert,
T. Sviny sál ZUŠ
v 17.00 hod.

� St 16.12. Vánoční koncert,
pobočka Besednice

� Čt 17.12. Vánoční koncert
HO + LDO – sál KD
Trhové Sviny v 17.00 hodin

� Pá 18.12. Vánoční koncert žáků ZUŠ
pobočka  N. Hrady,
sál ZUŠ v N. Hradech
v 17.00 hodin

� Ne 20.12. Adventní koncert žáků ZUŠ
TS,  pobočka Zubčice
– kaple P. Marie Markvartice
Zubčice v 15.00 hodin

Tvůrčí aktivity v Koželužně
V měsíci prosinci se v Koželužně konají tyto „otevřené“ aktivity:

� Malování pro děti – středa 14.00 – 17.00 hod.
Potisk látky a triček „netradiční“ technikou se uskutečnil ve středu 25.11.2009 od 14.00
hodin.
Své originální tričko si mohli „vyšperkovat“ děti i dospělí za pomoci paní Marušky Prů-
kové, která je autorkou nápadu tisku. Její práce budete pravděpodobně moci vidět i při
Adventních dobročinných trzích v klášteře.
Na fotce vidíte některé vydařené tisky – jednoduchost a zároveň skvělý nápad jak si ozdo-
bit obyčejné letní tričko.
Při tvůrčí dílně v Koželužně pomáhala i paní Lucie Sovová, která bude od ledna tvořit a
rozvíjet fantazii dalším malým „tvořitelům“. Takže se těšíme na předškoláky (i jejich ma-
minky) a děti z prvních tříd základní školy. Až se budete některou středu odpoledne nudit
nebo venku nebude pěkné počasí na procházku, přijďte do Koželužny se společně zabavit.

� Orientální tance pro děti – čtvrtek 15.00 – 17.00 hod.
Malé orientální tanečnice si v tomto školním roce vyzkoušely už první účinkování před
veřejností. Bylo to na Sportovní akademii 22. listopadu, kterou pořádala TJ Nové Hrady.
Na fotografiích vidíte malé tanečnice při nácviku ladných pohybů, pod dohledem součas-
né „trenérky“ Jany Pupavové.

V prosince lze navštívit Koželužnu a vybrat zde dárek
z prodejní výstavy obrazů
V. Zítové – Jiráskové a D. Plockové – Roulové

Otevřeno:
Adventní trh, neděle 6.12.2009, od 9.00 do 13.00 hod.
a pak po, út, čt a pá 13.00 – 16.00 hod., st 9.00 – 17.30 hod., so 9.00 – 11.00 hod.

Další informace o Koželužně na KIC Nové Hrady, K. Jarolímková, tel. 386 362 195
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Jsou před námi další Vánoce. Křesťané
mají čtyři adventní týdny k tomu, aby se při-
pravili k oslavě příchodu Pána Ježíše Krista na
tento svět. Ty čtyři týdny mají samozřejmě ne-
jen křesťané, pro každého z nás je adventní čas
příležitostí podívat se na svůj život, na své
vztahy k ostatním lidem z trochu jiného pohle-
du než obvykle.

Někdo může namítnout, že jeho se svátky
narození Spasitele netýkají – není věřící, ne-
chodí do kostela, duchovní věci ho nezajímají.
Ale nikdo z nás nežije ve vzduchoprázdnu,
všichni jsme součástí civilizace a kultury, kte-
rá je – ať už si to přiznáme, nebo ne – z podstat-
né části utvářena křesťanstvím. Každý z nás, ať
věřící či nevěřící, si Kristovo narození připo-
míná několikrát za den. Vždy, když píšeme
datum, při každém pohledu na kalendář vlast-
ně říkáme: Je to dva tisíce a devět let od chvíle,
kdy se naplnil Boží příslib, že nenechá navěky
zahynout lidstvo, které zabloudilo. Dvě tisíci-
letí od okamžiku, kdy Bůh poslal do temnot
Světlo, svého Syna, aby už po všechny věky
svítilo na cestu těm, kdo hledají jeho tvář.

V poslední době se může zdát, jako by nám
v Evropě to Světlo začalo připadat zbytečné.
Mnoho lidí si myslí, že si posvítíme sami, svý-
mi elektrárnami, svým rozumem a věděním.
Všechno ostatní je veteš a staré haraburdí…
Skoro to vypadá, že bychom si měli začít
opravdu vážit našich tradičních symbolů Vá-
noc – rozsvícených stromečků s jesličkami,
koled. Možná to skutečně nebude tak dlouho
trvat, a nebudeme smět na veřejnosti používat
ani samotné slovo Vánoce, aby se někdo necí-
til diskriminován… Ale nebojme se, nadchá-
zející vánoční svátky něco takového určitě
ještě nehrozí.

Jaké Vánoce si tedy letos připravíme, nebo
spíš necháme vnutit? Výrobci, obchodníci, de-
aleři, překupníci a prodavači všeho možného i
nemožného se i tentokrát snaží ze všech sil,
aby nás z výloh, z televize, z internetu i na uli-
cích přesvědčili, že po ty čtyři týdny (často na-
tažené už od poloviny září) nemáme myslet na
nic jiného, než jak utratit co nejvíc peněz za co
nejzbytečnější věci. A i tentokrát se jim to
bude dařit, navzdory (nebo možná i díky) pok-
račující krizi. Mnoho lidí je schopno se kvůli
vánočním nákupům zadlužit na lichvářský
úrok, aby mohli nakoupit co nejdražší dárky.
Banky, úvěrové společnosti a následně často i
exekutoři si mnou ruce.

Často se lidé pozastavují nad tím, jak se
mohlo stát, že křesťanské svátky, připomínají-
cí příchod Spasitele do naprosté, pro nás ne-
představitelné chudoby a nouze, se mohly tak
snadno transformovat do světských orgií kon-
zumu. Kdy a kde nastal ten nepochopitelný
obrat čelem vzad?

Z Bible víme, že Králi světa, narozenému
v Betlémě v nuzné stáji pro dobytek, se přišli
poklonit jak prostí pastýři, tak i vzdělaní a bo-
hatí mudrci, a přinesli mu dary. Měli bychom
tedy obdarovávat své blízké tak, že v nich ob-
darováváme samotného Krista. Když nám
všem Ježíš Kristus dal ten největší dar – vydal
za nás svůj život, nečekal, že mu budeme oplá-
cet stejnou měrou. Dávat a nečekat nic nazpět,
dávat nezištně a radostně - vždyť “radostného
dárce miluje Bůh” (2Kor 9,7).

Že to v dnešní době není možné? V jedné
rodině, která žije tady s námi, se její členové
rozhodli, že se letos místo věcí navzájem ob-
darují radostí. A co může být větší radost, než
udělat radost někomu jinému? Dali tedy na

jednu hromádku všechny peníze, které si bě-
hem roku ušetřili na dárky – udělalo to docela
pěknou sumu – a odnesli je do jedné malé ško-
ly. Věděli, že si tam děti moc přejí tu krásnou
tabuli, na kterou se dá psát a kreslit prstem a
kterou viděli při návštěvě svých kamarádů ve
velké škole ve městě. Ta malá škola by si něco
takového ze svého rozpočtu rozhodně nemoh-
la dovolit. Ale když se najde pár takových ro-
din, určitě to půjde. Pod stromečkem, kde
tentokrát nebudou ležet krásně zabalené drahé
zbytečnosti, si celá rodina s hřejivým pocitem
v srdci připomene, co je opravdovou podsta-
tou Vánoc.

Milostí Boží naplněné Vánoce přejí všem
farníkům i ostatním spoluobčanům

kněží, sestřičky a zaměstnanci
Klášter Božího Milosrdenství

Pokoj lidem dobré vůle

Pro dobu vánoční i do roku 2010
přejeme všem

hodně dobré vůle, vzájemného pochopení
a tolerance, sílu na překonávání

překážek, optimismus, zdraví,
spokojenou rodinu, pracovní naplnění

a splnění svých osobních přání.

Občané pro Zdravé Město

Turistické informace do mobilu
V roce 2007 vydala Novohradská občanská společnost knihu Vladimíra Hokra „Příběhy Novo-

hradských domů“, která se stala oživením vzpomínek, zdrojem informací a průvodcem po městě
nejen místním obyvatelům a pamětníkům, ale i mnohým návštěvníkům.

Protože ne všichni mají při své procházce městem tuto půvabnou knihu k dispozici, rozhod-
li jsme se Vám zprostředkovat některé zajímavé informace o městě přímo do Vašeho mobilu.
K jejich stažení potřebujete mobilní telefon vybavený fotoaparátem, připojení na internet a pod-
le značky mobilu možná ještě jednoduchý program, který lze jednoduše stáhnout z internetu na
adrese: get.beetagg.com. Na malých tabulkách umístěných na jednotlivých stavbách najdete kódy
BeeTag a QrCode. Jsou za nimi ukryty stejné informace a podle typu telefonu si můžete vybrat,
který z kódů lépe vyhovuje Vašemu telefonu. Po připojení na internetovou stránku si můžete na-
listovat informace i v německém a anglickém jazyce.

Maximální objem stahovaných dat je 125 kB. Obvyklá doba stahování 5 vteřin je závislá na kva-
litě připojení. Spojení je účtováno operátorem dle Vašeho tarifu.

Jedná se o první krok v realizaci projektu „Lidé a jejich krajina“, který pomyslně propojuje oblast
Třeboňska a Novohradska. V Nových Hradech najdete 15 značek, které zde popisují nejdůležitější
památky. Další značky (5 ks) můžete najít v obci Jílovice- místní části Kojákovice. Jedná se o pilotní
projekt, který v praxi ověřuje nové způsoby prezentace území. V rámci tohoto projektu připravujeme
v Novohradské kovárně i výstavku věnovanou Novohradsku. Tento projekt byl finančně podpořen
z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR.

Olga Černá, zástupce ředitele Společnosti Rožmberk o.p.s.,
kontakt: cerna@rozmberk.org, tel. 602471653
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Okénko do knihovny
Magdaléna Platzová – Recyklovaný muž
Kniha povídek, jejichž hlavním tématem jsou
mezilidské vztahy a dějištěm celá Evropa.
Vypravěči jsou muži nejrůznějšího věku a za-
ložení.
České povídky.
Táňa Kubátová – Abstinentka
Pokud se vám líbí nějaký muž, který je pro vás
nedosažitelný, můžeme se k tomu postavit
dvěma způsoby. Buď se budeme trápit a topit
v beznaději, nebo si ze sebe budeme dělat leg-
raci. Mirka zvolila druhý způsob. Je pevně
rozhodnutá zvládnout s humorem jak Hynko-
vu počáteční nevšímavost, tak i pozdější zjiš-

tění, že Hynek svůj zájem o ni kdovíproč
považuje za nežádoucí. Vyjde vůbec někdy
najevo, že jejich vzájemné nedorozumění má
vlastně na svědomí upovídaná sedmiletá dcera
Mirčiny kamarádky?
Pro čtenářky od 12 do120 let.

Táňa Kubátová – S hlavou v písku

Dušan s Irenou tvořili kdysi nerozlučnou dvo-
jici nevlastních sourozenců. Dnes je spojuje
jen rodinná vila, kterou zdědili napůl. Hezké
vzpomínky zatlačila do pozadí tragédie.
Román pro ženy.

Cheryl Hoyt – Pečeť hříchu

Sirotek Anna zakouší u příbuzných, u nichž
žije, jen samé ústrky a ponižování. Aby toho
nebylo málo, za nevěstu si ji vyhlídne mladý
hrabě, o kterém se povídá to nejhorší…
Román se odehrává v 19. století.

Sandra Lanczová –
Z deníčku neobyčejné patnáctky

Nera není právě nejtypičtější patnáctileté děv-
če. Po několikáté se s maminkou stěhuje, stále
si zvyká na nové bydliště, kamarády, spolužá-
ky. Stává se i terčem posměchu. Navíc se ko-
lem ní dějí podivné věci. Ve snu, který
nedokáže odlišit od skutečnosti, vidí duchy,
vlkodlaky, zamiluje se do kluka, který ji děsí a
přitahuje zároveň. Je jisté, že mrazení v zá-
dech zažijete s hlavní hrdinkou i vy.
Dívčí román.

Městská knihovna
v Nových Hradech

ADVENTNÍ AMNESTIE

PO CELÝ PROSINEC 2009
budou čtenářům prominuty pokuty

za překročení výpůjční lhůty

PŘIHLAŠOVÁNÍ NOVÝCH
ČTENÁŘŮ ZDARMA

Něco o knihovně pro čtenáře i nečtenáče
Výpůjční doba:

PONDĚLÍ 13.00 – 18.00
STŘEDA 9.00 – 11.30 a 12.00 – 16.00
PÁTEK 13.00 – 18.00

Roční poplatek:
děti a studenti: 20 Kč
dospělí: 40 Kč, důchodci 20 Kč

Kontakty: tel. 386 362 182
knihovna@novehrady.cz
on-line katalog www.novehrady.cz

Služby :
� Absenční půjčování knih a časopisů
� Pomoc při výběru naučné literatury a be-

letrie
� MVS (meziknihovní výpůjční služba) =

zprostředkování titulů z jiných knihoven
� Rezervace a prodlužování výpůjček
� Přístup do katalogu knihovny přes inter-

net, v katalogu můžete nahlížet i do svého
čtenářského konta a rezervovat si knihy

� V knihovně zdarma přístup na internet
� Besedy a výstavy knih a další akce
� Spolupráce s MŠ a ZŠ
� Možnost odnést si knihy „zdarma“ = knihy

vyřazené nebo z darů občanů
Co se u nás letos dělo?
� Začali jsme lednu trochu netradičně „Noč-

ním čtením“, které mělo takový ohlas, že
jsme ho v únoru museli dvakrát opakovat,
aby se dostalo na všechny.

� Od února do června se v knihovně střídaly
děti z MŠ a ZŠ během výuky.

� V dubnu jsme si prodělali „velký třesk“ –
stěhování celé knihovny na Statky a po

úpravách zase zpět – chlapi z Technických
služeb by mohli vyprávět, jak jsou knížky
těžké.

� Po nastěhování knihovnu opět 2x navštívi-
ly děti ze ZŠ a děti z MŠ.

� V červnu jsme ve spolupráci s panem sta-
rostou uskutečnili Pasování prvňáčků na
čtenáře a v divadle na zámku proběhla Be-
seda s autorským čtením pro starší žáky ZŠ.
V rámci dokončení úprav v Českém domě
byl Den otevřených dveří i v knihovně.

� V září opět přišly děti z MŠ a do tří dnů již
podruhé poslaly vlastnoručně namalované
obrázky toho, co v knihovně viděly. Tyto ob-
rázky můžete vidět na výstavě v knihovně.

� Stejně tak jste mohli od října do listopadu
vidět a půjčit si vystavené knihy Miloslava
Švandrlíka, který, bohužel, již není mezi
námi.

� V listopadu proběhla Výměnná burza po-
užitých knih a Prodejní výstava nových
dětských knih (kniha jako dárek pod stro-
meček).

� V prosinci vás čeká Adventní amnestie, kdy
se budou promíjet pokuty za pozdní vrácení
knih a pro nově přihlášené čtenáře 1 rok
zdarma bez registračního poplatku. Pro děti
pak 29.12. po celé odpoledne Velké vánoč-
ní čtení, kam si děti mohou přinést knihy,
které našly pod stromečkem a ukázat ostat-
ním některé další dárky, dát jim ochutnat
maminčino cukroví. Dále si s sebou mohou
vzít třeba polštářek na ležení a hlavně chuť
číst a poslouchat. Dospělí vítáni.

Přání z knihovny
Za Městskou knihovnu a i za sebe bych

chtěla poděkovat za spolupráci starostovi
Mgr. M. Hokrovi, děvčatům z KIC K. Jaro-
límkové a M. Kolářové, bývalé knihovnici
J. Janoškové, J. Homolkové, D. Bočkové,
učitelkám Základní školy a Mateřské ško-
ly a děvčatům a klukům z Technických slu-
žeb. Dále děkuji za přízeň všem našim
registrovaným čtenářům i ostatním příz-
nivcům . Úplně všem lidem přeji pohodové
a klidné (i veselé) Vánoce a do dalšího
roku, aby se jim dařilo vše, na co sáhnou.

Knihovnice  z vaší knihovny D. Císařová

Studijní výlet deváťáků
V pátek 6. listopadu se vydala devátá třída

doplněná o několik sedmáků do Českých Budě-
jovic na malý studijní výlet. Program byl sestave-
ný ze dvou částí, a to návštěvy vědecké knihovny a
výstavy obrazů ve Wortnerově domě AJG.

Prohlídka prostor Vědecké knihovny Č. Bu-
dějovice (www.cbvk.cz), kterou zajistila kni-
hovnice D. Císařová, byla doplněná podrobnou
prezentací nabídky a aktivit určených čtená-
řům. Žáci se tak dozvěděli nejen základní infor-
mace o nabídce knih, časopisů, regionálních
tiskovin, ale měli možnost nahlédnout do jed-
notlivých studoven. Tam si prohlédli zajímavé
encyklopedické slovníky, několik desítek let
staré noviny i nejaktuálnější čísla časopisů. Pro
budoucí studenty středních škol či učilišť, kte-
rými se určitě někteří z dnešních žáků základní
školy stanou, to byla zajímavá zkušenost a roz-
šíření přehledu o kvalitních zdrojích informací.

Návštěvu výstavy Petra Fialy – Krajina mag-
nolií ve Wortnerově domě AJG Č.Budějovice
(www.ajg.cz) připravila K.Jarolímková z KIC
N. Hrady. Žáci tak měli možnost nahlédnout
jednak do zajímavého interiéru tohoto historic-
kého domu, a také se nechat vtáhnout do obrazů
plné fantazie, barev, krajin, zvířat i chladných
měst ojedinělého stylu českobudějovického
rodáka a pedagoga AVU v Praze Petra Fialy
(www.fiala-malba.cz). K.J. (i foto)
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Středa 2.12.2009 20.00 hod.

� Architekt odpadu
Američana Michaela Reynoldse lze bez nadsáz-
ky a také bez urážky nazvat nejvýznamnějším
světovým architektem odpadu. Přes tři desítky
let s úspěchem staví velmi levné domy, které
disponují vlastním zdrojem energie, vody i tep-
la. Proč jít na tento film?
„Protože Architekt odpadu je zajímavý, napína-
vý a má charismatického hrdinu, takže funguje i
jako klasický film. A boduje i navýsost aktuál-
ním tématem. V době, kdy teplota v mém obý-
váku dost závisí na tom, s jakou náladou se ráno
probudí Juščenko s Putinem, mi přijde tento
film jako velmi poučný. Já nevím jak vy, ale já
si s sebou do kina vezmu tužku a papír na poz-
námky!“ Radim Habartík, Aerofilms
Dokument, české titulky, přístupný,
86 min., 55,-Kč

Sobota 5.12.2009 20.00 hod.

� Hanebný pancharti
Bylo nebylo v nacisty okupované Francii…
Vítejte ve Druhé světové válce podle Quentina
Tarantina. Vítejte ve světě, kde historická rea-
lita ustupuje lehce brutálnímu pohádkovému
vyprávění jednoho z nejkontroverznějších re-
žisérů současnosti. On sám přitom tvrdí, že se
poetika Hanebných panchartů asi nejvíc při-
blížila náladě filmu, který mu udělal jméno –
násilnické černočerné komedii Pulp Fiction –
Historky z podsvětí.
Akční, české titulky, přístupný od 15 let,
150 min., 55,-Kč

Středa 9.12.2009 13.45  a 17.00 hod.

� Ať žijí rytíři
Po ztřeštěných komediích plných pubertálních
úletů přichází jeden z nejúspěšnějších a nejzá-
bavnějších režisérů současnosti Karel Janák s
dobrodružnou komedií pro celou rodinu zasa-
zenou do středověku.
Hrad a tvrz se vyzývavě tyčí v těsném sou-
sedství obklopeny hlubokým lesem. Vcelku
poklidné soužití naruší nečekaná událost.
Martin z Vamberka – čestný rytíř a starostli-
vý otec pěti dětí je nařčen z čarodějnictví a
loupeživých výprav. Odjíždí proto na králov-
ský dvůr hájit svoji čest a nechává tvrz v ru-
kou svého nejstaršího syna Petra a jeho
sourozenců. Netuší, že ono udání je dílem zá-
vistivéhoa dokonale slizkého souseda Al-
brechta z Krvenos, který netouží po ničem
jiném, než se panství zmocnit. Hrají: D. Pra-
chař, T. Voříšková, P. Kříž, M. Hádek a další.
Historicko-dobrodružný, rodinný,
109 min., 55,-Kč, Natáčel se na Cuknštejně

Středa 9.12.2009 20.00 hod.

� Ulovit miliardáře
Po teenagerském filmu Gympl přichází To-
máš Vorel s filmem, který se dotýká aktuál-

ních témat – médií, lobbyingu, manipulace
s informacemi, korupce a s ní spojených poli-
tických tlaků. Můžeme se těšit na Tomáše Ma-
tonohu, Miroslava Etzlera, Jiřího Mádla, Ester
Janečkovou, Milana Šteindlera, Bolka Polív-
ku, Davida Vávru a další. Autorem hudby
k filmu je skladatel Wich. PR manager Lehký
(Jiří Mádl) dostane vládní zakázku, aby odsta-
vil podnikatele Grossmana (Tomáš Matono-
ha). Pro tento účel si najme všehoschopného
televizního reportéra a rozjede kampaň se zin-
scenovanou reportáží, ve které Grossman mlá-
tí romského chlapce. Informace převezmou
všechna media a moralisté z nejrůznějších sku-
pin nabízejí své odborné komentáře, aby Gros-
smana veřejně zostudili. Atmosféra zhousne
natolik, že si do něj může každý kopnout...

Česká komedie, přístupný, 90 min., 55,-Kč

Sobota 12.12.2009 20.00 hod.

� Piráti na vlnách
Po Lásce nebeské přichází Plavba nebeská. Je-
den z nejúspěšnějších a nejzábavnějších sce-
náristů současnosti Richard Curtis umístil
svou režijní druhotinu na moře a obsadil do ní
ty nejlepší britské komiky současnosti a ty nej-
lepší hudební kousky z šedesátých let minulé-
ho století. Vznikla rebelantsky drzá komedie
o skupince excentrických dýdžejů, s nimiž by
každý rád prožil aspoň kousek života.
Pokud jde o rockovou muziku, byla šedesátá
léta zlatou érou. Regulemi sešněrovaný roz-
hlasový trh ve Velké Británii to ale okázale ig-
noroval, a tak mohli tamní posluchači svou
oblíbenou muziku poslouchat jen dvě hodiny
týdně na vlnách veřejnoprávní BBC. Pak se
však objevilo Radio Rock, které tuhle nebez-
pečnou hudbu šířilo 24 hodin denně a přísná
nařízení obcházelo jednoduchým trikem – vy-
síláním z lodi plující Severním moře těsně za
hranicemi britských teritoriálních vod, což
byla výjimka, na kterou byli i vynalézaví zá-
konodárci krátcí.

Komedie, české titulky, přístupné od 12 let,
134 min., 55,-Kč

Středa 16.12.2009 20.00 hod.

� 2Bobule
Volné pokračování úspěšné komedie Bobule,
kterou vidělo v kinech přes 360.000 diváků a
která se stala jedním z nejúspěšnějších filmů
roku 2008. Pokračování komedie obohatí nové
postavy v čele s Jiřím Kornem, Jiřím Krampo-
lem, Janou Švandovou a dalšími. Pro Lubomí-
ra Lipského, který znovu ztvární roli dědečka,
jsou 2Bobule filmovou rolí číslo 100! Hrají:
Lukáš Langmajer, Kryštof Hádek, Tereza Vo-
říšková, Jana Pidrmanová, Jana Švandová, Jiří
Krampol, Jiří Korn, Václav Postránecký, Mi-
roslav Táborský, Lubomír Lipský, Jan Anto-
nín Duchoslav a další.

Česká komedie, přístupný, 94 min., 55,-Kč

Sobota 19.12.2009 20.00 hod.

� Veřejní nepřátelé
Přestože se tenhle příběh odehrál před bezmá-
la osmdesáti lety, je až nebezpečně aktuální.
Vypráví o muži, který měl obrovské sympatie
veřejnosti, navzdory tomu, že páchal ty nej-
větší zločiny. Podle státních institucí vykrádal
banky. Podle lidí trestal ty, kdo zavinili hospo-
dářskou krizi. Hrají: Johnny Depp, Christian
Bale a další.
Kriminální drama, české titulky,
přístupný od 15 let, 138 min., 55,-Kč

Středa 23.12.2009 20.00 hod.

� Chceš mě, chci tě
Tvůrkyně romanticky zaměřené ranní show
(Katherine Heigl) se nechtěně zaplete do sérií
pobuřujících testů svého šovinistického dopi-
sovatele (Gepard Butler), aby dokázala jeho
teorie o přátelství, a to jí pomohlo najít lásku.
Avšak jeho chytré triky vedou k nečekanému
výsledku.
Romantická komedie, české titulky,
přístupné od 12 let, 96 min., 55,-Kč

Středa 30.12.2009 20.00 hod.

� Protektor
Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na
pozadí válečného dramatu prožívají vlastní
drama soukromé. Příběh o skutečných citech,
o lásce, která v extrémních dobách může vést
až na samou hranici sebedestrukce, a přesto
má v sobě sílu a naději.
Riskantní hra o kariéru, cit, lidskou důstojnost
a nakonec o život v temných časech Protekto-
rátu.
Milostné drama, přístupné od 12 let,
100 min., 55,-Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – prosinec 2009

Připravujeme v lednu
Sobota  2.1.2010, 20.00 hod.

� Rozervaná objetí
Slavný španělský oscarový scenárista a re-
žisér Pedro Almodóvar se vrací tři roky po
snímku Volver i se svým hereckým talis-
manem, čerstvou držitelkou Oscara Pené-
lope Cruz. Rozervaná objetí jsou natočená
ve stylu noirových filmů z padesátých let
minulého století, a Almodóvar do klasické-
ho žánru otiskuje pečeť svého neobyčejné-
ho talentu.

Další v lednu: Bronson, Číslo 9,
Gamer, Štvanec Ira,
Můj život v ruinách,
Ctihodný občan, 3 sezony v pekle

Únor: Restaurované filmy Jana Špáty,
Láska na druhý pohled, Prorok,
Zakletý v čase, Na sever,
Artur a Baltazarova pomsta

Březen: Dokonalý únik, Ať vejde ten pravý,
Pamětnice, Hrdinové z Daratu,
Whisky s vodkou
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Krajský přebor mládeže v karate
Naši závodníci přivezli 9 cenných kovů

Krajský přebor mezi 180 cvičenci karate z jihočeského kraje se ode-
hrál přímo v Českých Budějovicích, a to v areálu Vysokých škol Na
sádkách, v neděli dne 1. listopadu 2009. Soutěžilo se tradičně v disciplí-
nách KATA (sestavy cviků proti imaginárnímu protivníkovi) a spor-
tovních zápasech KUMITE.

Tohoto klání se mohli účastnit pouze bojovníci, kteří dosáhli maxi-
málně 18 let věku. Zvláštností této sportovní události byla možnost ví-
těze každé kategorie, přímo postoupit na Mistrovství ČR. Organizátor,
kterým byl Fight club České budějovice, zorganizoval na soutěž velký
počet rozhodčích. Rychlý průběh celé akce sliboval fakt, že byla k dis-
pozici čtyři zápasiště a celé utkání pěkně ubíhalo.

Po registraci všech závodníků okolo 9. hodiny, začala soutěž v dis-
ciplíně KATA. Jednotliví účastníci rozdělení do věkových skupin mě-
řili své dovednosti na třech cvičištích

(skládané žíněnky zvané TATAMI ).
V kategorii mladších žáků, která měla největší početní zastoupení

(62 malých závodníků), byl náš tým zastoupen naším nejmenším
(vzrůstem, ale ne schopnostmi) bojovníkem, kterým je Kryštof Štys.
Kryštof ukázal, že se jeho technika poslední dobou hodně zlepšila, což
ukazuje na jeho svědomitý trénink, ale i na vedení jeho mamky a naší
spolubojovnice Naďi, tak i trenérů – odborníků na kata – Petra Zachaře,
Jaromíra Švendy, ale také trenérů Tomáše Balíka a Martina Hermanna.
Ve velké konkurenci byl však bohužel brzy vyřazen, ale i tak nasbíral
cenné zkušenosti na závodním poli, kde je nováčkem.

Další skupina, tentokrát dorostenců, kde nás zastupoval Ladislav
Bárta (2. místo, jak je vidět, náš tým rychle dospívá), dostala jako hlav-
ního rozhodčího Slámu, který je vyhlášeným odborníkem na přesné
provádění technik a tak bylo hodnocení velmi přísné. Láďův první sou-
peř doplatil právě na netechnické provedení a náš borec tak postupoval
dál. Po zahřátí už si Láďa držel vysokou úroveň provedení a vyhrával
až do finále, kde si zvolil sestavu, ve které nebyl příliš kovaný. Zpřísně-
ní pravidel zkomplikovalo soutěž více závodníkům, jelikož, zvlášť pro
ty starší platilo, že nemohou v jednotlivých kolech opakovat stejnou se-
stavu.

Největším překvapením byla pro náš tým kategorie juniorů, kde se
v nejlepším světle ukázal Ondra Podhora (2. místo). Ondra dříve míval
v kata problémy jak s dynamikou ( trocha té ztuhlosti tam stále ještě je),
ale i s koordinací a technickým provedením. V této soutěži však uká-
zal, že na sobě umí tvrdě makat a dostal se až do finále, kde jej zastavil
několikanásobný mistr ČR a úřadující Vícemistr Evropy z Pohanka
z K.K. budo školy Písek.

V kategorii starších žáků nás reprezentovali Kamil Šavel a Tomáš
Hermann. Kamil, ač je již zkušeným závodníkem, byl bohužel vyřazen
již v prvním kole. Tom se dostal o kolo dál, ale v jeho případě šlo jen
o rozcvičku, protože Tom je hlavně mistr soubojů, který nemá ve své
kategorii soupeře.

8. Mistrovství České republiky
v AKJ-Fighting 2009

Naši soutěžící přivezli 5 medailí
V sobotu 31.10.2009 se sjelo do Kralup

nad Vltavou 242 soutěžících na 8. Mistrovství
AKJ-Fighting 2009. Setkali se zde vyznavači
sebeobranných systémů Allkampf-Jitsu a Bra-
zilského Jiu Jitsu z Rakouska a České republiky.

Na pěti zápasištích se soutěžilo ve čtyřech
disciplínách. V dopoledních hodinách se konala
soutěž kata, kde závodníci cvičí povinné sestavy
tří stylů karate, Allkampf-Jistu a Taekwon-do
dle jejich zaměření ve dvou kolech, kdy součet
bodů určuje pořadí jednotlivců. Současně probí-
hala disciplína Free style Duo Kata Jiu Jitsu,
ve které dvojice soutěžících předváděly secvi-
čený boj v určeném čase pro dané kategorie a
prezentovaly povinné sebeobranné techniky.
Odpoledne patřilo bojovým disciplínám Fig-
hting a Grepling . První z disciplín je zápasová
forma Allkampf-Jitsu kde proti sobě nastupují
dvojice dle věkových a váhových kategorií.
Zápas má tři fáze, v první soupeři používají
údery a kopy. Po zachycení soupeře se již po-
užívají jen podmety, stržení a hody. Ve třetí se
snaží bojovníci jeden druhého na zemi zne-
hybnit. Za všechny kvalitní techniky podle
pravidel AKJ ČR jsou zápasníkům přičítané
body a určeno pořadí v kategorii. Podstatou
Greplingu je zápasová forma Jiu Jitsu. Kde je
preferováno vyproštění z úchopů a nasazování
znehybňujících pák, je zde vyloučeno kontak-
tování soupeře kopy a údery. Tato disciplína je
určena převážně pro dětské kategorie.

Jihočeské barvy hájili závodníci ze Spor-
tovního klubu policie ČR České Budějovice,
TJ Karate Nové Hrady, AKJ Panthers Sokol
Písek a Cobra Ryu Strakonice.

V disciplíně kata zvítězil po skvěle zacviče-
ných sestavách Petr Zachař a získal titul Mistra
ČR v AKJ-kata 2009. Bronzovou medaili ve
stejné kategorii vybojoval Jaromír Švenda.
Mezi vyššími technickými stupni-Dan, vybojo-
val v disciplíně kata Tomáš Balík stříbrnou me-
daili. Těmito výkony se celkově náš oddíl
umístil na druhém místě za klubem Cobra
Kladno a porazil Soshiki Tanvald, který obsadil
třetí pozici. V odpoledních hodinách probíhala
soutěž fighting sportovní zápas v AKJ, zde bo-
joval za naše barvy v kategorii juniorů Martin
Hermann ml., ale v rozhodujících soubojích
podlehl staršímu soupeři a jen těsně neprošel do
semifinále. Lépe se dařilo Tomášovi Balíkovi,
který ve velmi složitých soubojích postupně
porážel své soupeře a prohrál až v zápase o po-
stup do finále, obsadil 3. místo v kategorii
muži – 75 kg. Magda Pelechová porazila ve
vyčerpávajících bojích v disciplíně fighting
postupně všechny protivnice a musela odstou-
pit ve finálovém zápase pro zranění prstu na
ruce, přesto obsadila 2. místo v kategorii bez
rozdílu hmotnosti.

Nyní se naši žáci a dorostenci připravují na
MČR v karate 5. - 6. prosince v Ústí nad La-
bem. Oddíl Karate (i foto)

Martin Hermann ml.zajišťuje soupeře na zemi

T. Balík (N. Hrady) bojuje s Polánkou (Strako-
nice) o postup do semifínále

Magda pro zranění nemohla nedokončit finá-
lový zápas

pokračování na str. 21
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Obě naše dívky Denisa Bošanská a Caroline Podhorová zastupovaly
naši výpravu ve skupině dorostenek. V jejich kategorii bylo rovněž za-
kázáno opakovat sestavy a holky z toho byly trochu nervózní. Přesto se
obě dostaly až do souboje o třetí místo. Ve vzájemném duelu se ukáza-
lo, že je třeba i strategického myšlení. Caroline cvičila mistrovskou
katu Kanku dai, která je dosti náročnou sestavou. Technika provedení
byla po celou dobu na vysoké úrovni, ale těsně před koncem se Carol
zarazila a měla okno. Denisa pak strategicky zacvičila svou sestavu, ne-
méně náročnou, taktickým způsobem, kde si dala záležet hlavně na
tom, aby ji technicky zacvičila až do konce. Bylo zřejmé, že pokud by
Caroline dokončila svou sestavu, kvalita provedení by jí zajistila vítěz-
ství, což se ale nestalo a Denisa tak obsadila bronzovou příčku.

Poslední utkání v sestavách bylo provedeno v soutěži týmů. Naše
trojice Tomáš Hermann, Láďa Bárta a Ondra Podhora v této části získali
stříbrnou medaili.

V odpoledních hodinách po vyhlášení výsledků soutěže kata a roz-
dání medailí, začala soutěž v disciplíně KUMITE. Zde se bojovníci za-
řazovali do skupin nejen podle věku, ale i váhových kategorií.

V soutěži kumite jsme očekávali lepší výsledky. Dobré naladění
z kata nám však u poloviny týmu nevydrželo. Děvčata, která bojovala
v dorostenkách, ale v rozdílných hmotnostních kategoriích, byla jako
vyměněná. Tréninková forma byla pryč a zdálo se, že nám je snad ně-
kdo vyměnil. Caroline a její soupeřka bojovaly velmi tvrdým způso-
bem. Carol si navíc velmi špatně kryla hlavu a celý souboj připomínal
spíše zápas v ringu. Nakonec se naše závodnice vyfaulovala a obsadila
„pouze“ 3. místo.

Denisa měla problém s udržováním vzdálenosti. Svoji první soupeř-
ku sice přemohla, ale než aby se do finále rozehřála, zdálo se, že ještě
více ztuhla. Hbitá soupeřka ve finálovém zápase si pak nenechala vítěz-
ství uniknout a Denisa získala 2. místo.

Láďa Bárta v kategorii dorostenců se ve svém souboji také trápil a
byl oproti své tréninkové hbitosti velmi pomalý. Nakonec vybojoval
3. místo.

Náš další borec v kategorii starších žáků Tomáš Hermann žádný
z předešlých problémů neměl. Všechny své soupeře doslova převál-
coval. Bylo znát, že jako bojovník vyspívá, začal více zapojovat nohy,
jejichž používání (dvoubodové kopy na záda protivníka) vlastně roz-
hodlo finále v jeho prospěch. Zvítězil a potvrdil tak přímý postup na
nadcházející MČR 5.12.2009 v Ústí nad Labem.

V kategorii juniorů již podruhé v této soutěži exceloval Ondra Pod-
hora. Jeho první zápas se rovněž potýkal s nějakou otupělostí. Byl vel-
mi pasivní, málo útočil. Dobře se ale pohyboval a nerozdával tvrdé
rány, kterých jsme se u něho obávali. V boji o třetí pozici se však Ondra
probral a ukázal, že umí bojovat. Vypadalo to, jakoby se probudil. Za-
sypával soupeře účinnými kombinacemi úderů a kopů. Dvakrát se mu
dokonce povedlo bodovat náročným tříbodovým kopem na hlavu a své-
ho soupeře porazil zdrcující převahou 8:1.

Celé utkání bylo ukončeno v rekordním čase, k všeobecné spokoje-
nosti pořadatelů, publika i závodníků. Po zhodnocení celé akce se zá-
vodníci rozjeli domů. David Švenda (i foto)

Sportovní klub SK Byňov zve
všechny zájemce o STOLNÍ TENIS
na turnaj neregistrovaných
Turnaj se koná v sobotu 9.1.2010
v herně na Jakuli v ŽPSV od 9.00 hodin
Startovné 30 Kč, děti zdarma

Občerstvení zajištěno

Láďa Bárta zahajuje útok na soupeře

Ondra Podhora vybojoval v kata 2. místo

Kata tým ve složení O. Podhora, L. Bárta a T. Hermann obsadil 2. mís-
to mezi Juniory

Tomáš Hermann zvítězil a stal se Krajským přeborníkem v kumite pro
rok 2009

Krajský přebor mládeže v karate
pokračování ze str. 22

Tělovýchovná jednota Nové Hrady, přeje
všem spoluobčanům veselé vánoční svátky
a hodně úspěchů a zdraví v roce 2010.

Výbor TJ Nové Hrady
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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

� 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

� Prodám zděný byt 2+1, ústřední topení, s balkonem v klidné poloze Nových Hradů.
tel.:723 563 088

� Prodám byt 3+1 v Zahradní čtvrti v Nových Hradech. Jedná se o byt v domě č.p. 317,
který je nově zrekonstruován. Byt je v osobním vlastnictví.
Pro bližší informace volejte: Pavel Tichovský, tel. 602 580 120

Novohradská občanská
společnost o.s. Nové Hrady

PŘIJME

projektového manažera
s pracovištěm v Nových Hradech

Požadované předpoklady:
� Vzdělání VŠ
� Práce s PC, řidičský průkaz skup. B

s možností využití vlastního vozidla

Výhodou:
� Zkušenost s pedagogickou prací
� Znalost problematiky zavádění

školních vzdělávacích programů
na ZŠ

� Znalost regionu
� Zkušenost s řízením výchovně-

vzděl. projektů
� Komunikativnost, flexibilita

Nástup od 1.1.2010

Další info na telefonu 776 296 285
nebo na http://www.novnos.cz
(zde najdete úplné znění projektu,
na který je pracovník přijímán).

Přihlášky s životopisem, dokladem
o vzdělání a motivačním dopisem
zašlete do 14.12.2009
na adresu NOS o.s.,
Pod vodárnou 349, Nové Hrady.
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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

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

�

���
����	 
����

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

� Kalendáře a diáře
� Žvýkačky a drobné cukrovinky
� Baterie všech druhů
� Pohledy a přání

T R A F I K A
Ing. Milana Hromasová

T R A F I K A
Ing. Milana Hromasová

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
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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 ���

Firma MEDISIZE CZ, s.r.o. sídlící v Trhových Svinech
děkuje všem svým zaměstnancům za úspěšné zvládnutí
pracovních úkolů v roce 2009 a přeje jim do nového
roku 2010 hodně pracovních a životních úspěchů.

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

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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ANGLIČTINA
– výuka rodilým mluvčím –

Petr Šimek
tel.: 605 742 253

e-mail:
anglictina.rodilymluvci@seznam.cz

www.anglictinarodilymluvci.cz

ŽIVÝ VÁNOČNÍ KAPR
PRODEJ VÁNOČNÍCH ŽIVÝCH KAPRŮ

NA NÁMĚSTÍ V NOVÝCH HRADECH
VE DNECH 21., 22. a 23.12.2009

ZVEME VÁS DO
NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY

,,ŘEZNICTVÍ U KRKOVIČKY“

NA NÁMĚSTÍ
V NOVÝCH HRADECH

Uzenářské výrobky podle starých receptur,
vyrobeny výhradně a pouze z masa,

čerstvé vepřové, hovězí a kuřecí maso.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Ochrana, spoření, investice, pojištění majetku

Máte správně nastavené pojištění,neplatíte zbytečně moc?
Finanční poradenství ZDARMA pro tuto oblast Vám zajišťuje
a je Vám kdykoliv k dispozici:

Denisa Čutková
pojišťovací poradce pro ČSOB Pojišťovnu, a.s.

tel./mob. +420 773 920008
e-mail: denisa.cutkova@obchod.csobpoj.cz

PRODEJ LOVECKÉHO
A SPORTOVNÍHO STŘELIVA

Hubert Ottenschläger
Pod zámeckým 408,

N. Hrady

Provozní doba dle tel. dohody

Tel.: 728 260 263 Možnost zabití a vykuchání

Wellnes služby
Martina Dolanská

Celotělové i částečné masáže,
čokoládovým a broskvovým máslem,

aroma oleji a hřejivou emulzí
�

Masáž lávovými kameny
�

Detoxikační masáž medem

tel.: 773 28 08 07
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