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Zimně – jarní úvodník
Tak snad už konečně ta zima skončí. Od-

dechnou si sáňky a lyže, střechy, hrabla, zvířa-
ta, komíny, silničáři. Všichni jsme si užili
zimního ledna i února dost, sněhu bylo možná
víc, než dvě předchozí zimy dohromady. Zima
byla taková, jak má vypadat. A asi bychom
měli být vlastně rádi, že zima vypadala jako
zima. Alespoň něco funguje. A o to víc bude-
me pravděpodobně vítat a prožívat jaro, těšit
se na každý prodlužující se den, a v protikladu
k zimě budeme přesně vědět co je teplo. Kéž
by bylo i jaro takové, jak má být. A vůbec, kéž
by všechno bylo tak jednoznačné, jasné, po-
chopitelné a  tak, jak má být.

V duchu této úvodní úvahy vám v březno-
vém zpravodaji nabídneme ještě trochu zimy
– i když jen na fotkách z dětského masopustu
(slavil už 10. výročí!) či z únorového zámec-
kého plesu, pak už budeme lákat na otevírání
jara a odkrývat plány na červnové historické
slavnosti. No a aby namixování informací a
čtenářského požitku bylo „dokonalé“, musíme
upozornit i na několik článků zaměřených na
polemiku či kritiku některých událostí a věcí
veřejných.

Tak ať se v tom letošním březnovém čísle
zpravodaje dobře zorientujete, ať najdete ty
podstatné informace, ať máte vždy a ve všem
jasno (včetně jarní oblohy) a ať víte, co a jak
má správně fungovat.

K. Jarolímková

10. Dětská koleda v roce 2010
Letošní Dětská koleda byla už desátá v pořadí ! Možná vás to překvapilo stejně jako mne, ale
čas prostě letí. A tak tentokrát ohlednutí za letošním masoupustem bude právem ve znamení Dět-
ské koledy (více uvnitř čísla)                                                                 K.J. (foto školní družina)

KIC Nové Hrady pořádá pro děti

v sobotu 6. března 2010
od 14.00 hodin

v Hotelu Máj N. Hrady

DĚTSKÝ
KARNEVAL
Soutěže, tanec, hry a písničky

od Romana Šollara...

Zveme všechny děti, rodiče
i prarodiče!

V programu vystoupí skupina
malých orientálních tanečnic

z N. Hradů.
Masky mají vstup zdarma!

Dospěláci vstupné 30,-Kč

Kolečko 2010Únor 2005

Připravujeme se na Historicko-rytířské slavnos-
ti v roce 2010 (více uvnitř čísla) K.J.(i foto)

O tom, že noční čtení v knihovně zavedlo děti i
do ztemnělého hradu, se dočtete ve zpravodaji
na straně 20                     K.J. (foto knihovna)
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Zápis z 2. schůze rady města
ze dne 12. 1. 2010

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. Smlouva – Regionální operační
program – projekt "Nové Hrady
– vítejte u nás"
Rada souhlasí s návrhem Smlouvy o pod-
mínkách poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad
pro projekt "Nové Hrady – vítejte u nás" a
pověřuje starostu jejím podpisem.

� 2. Smlouva – Regionální operační
program – projekt "Nové Hrady
– výstavba a modernizace místních
komunikací"
Rada souhlasí s návrhem Smlouvy o pod-
mínkách poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad
pro projekt "Nové Hrady – výstavba a mo-
dernizace místních komunikací" a pověřuje
starostu jejím podpisem.

Zápis z 3. schůze rady města
ze dne 18. 1. 2010
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:
Pan Malinka – penzion Kamínek Byňov

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 1. a 2. jednání
rady města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 1. a 2.  schůze rady města.

� 2. Žádost o schválení rozpočtové změny
č. 6
Rada schvaluje rozpočtovou změnu č. 6. a
předkládá ji ve formě informace na jednání
zastupitelstva města.

� 3. Návrh a stanovení  jednorázové
odměny  členům  výborů
Rada souhlasí s návrhem výplaty jednorá-
zové odměny členům výborů a postupuje
návrh k projednání na jednání zastupitel-
stva Města  Nových Hradů.

� 4. Žádost o změnu jmenovacího dekretu
Rada bere na vědomí Zprávu z výroční
schůze SDH Byňov a postupuje k projedná-
ní na jednání zastupitelstva města návrh na
jmenování nového velitele SDH Byňov.

(Rada obdržela Zprávu z výroční schůze
SDH Byňov ze dne 18.12.2009. Vzhledem
k tomu, že bylo jmenováno nové vedení
SDH Byňov, je nutné provést změnu ve zři-
zovací listině a vyhotovení jmenovacího
dekretu na nového velitele jednotky SDH
Byňov. Novým starostou SDH Byňov byl
zvolen pan Emil Píša ml., novým velitelem
pan Miloslav Kojan)

� 5. Žádost o prodej stavební parcely k. ú.
Nové Hrady
Rada souhlasí s prodejem stavební parcely
č. 301/2 o výměře 921 m2 a 301/1 díl i, o vý-
měře 79 m2 dle podmínek stanovených na
24. veřejném zasedání zastupitelstva města
dne 10.12. 2009 a postupuje prodej k pro-
jednání na jednání zastupitelstva města.
(žádost o prodej stavební parcely parc. č.
301/2 a 301/1 díl i za účelem výstavby ro-
dinného domu od pana Pavla Michaleho,
5. května 89, Nové Hrady)

� 6. Náklady na provoz systému
shromažďování, sběru a přepravy
komunálního odpadu
Rada bere na vědomí vyčíslení nákladů na
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů za rok 2009 od Měst-
ského úřadu Nové Hrady. Rada postupuje
informaci o vyčíslení nákladů zastupitel-
stvu města Nové Hrady s tím, že po kon-
zultaci s Ministerstvem vnitra, Odborem
dozoru a kontroly veřejné správy není nut-
no měnit platnou Obecně závaznou vyhláš-
ku č. 2/2009 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů.
(Celkové množství vyprodukovaného od-
padu za rok 2009 činí 830,6 tun a celkové
náklady činí 1 917 736 Kč.)

� 7. Žádost o revokaci usnesení prodej
pozemku
Rada bere na vědomí žádost o revokaci
usnesení z 22. veřejného jednání zastupitel-
stva Města Nových Hradů a postupuje ji
k projednání na jednání zastupitelstva.
(žádost o revokaci usnesení z 22. veřejného
jednání zastupitelstva města Nových Hradů
ze dne 25. srpna 2009, bod 2.1. z důvodů
formálních změn ve vlastnických vztazích
žadatelů o odkoupení pozemků.)

� 8. Dlužné částky  na nájemném
Rada souhlasí se zaplacením dlužné částky
ve výši 10.281,- Kč za paní Lenku Krejčí
Společenství vlastníků jednotek, Sídliště
míru 218 a pověřuje Technické služby měs-
ta Nových Hradů uhrazením dlužné částky
a následným vymáháním u dlužníka.

� 9. Obecně prospěšné práce
Rada bere na vědomí Usnesení Okresního
soudu České Budějovice ze dne 8.1.2010 a
pověřuje Technické služby města Nové
Hrady zajištěním výkonu rozhodnutí.

� 10. Návrh rozpočtu TSM Nové Hrady
na r. 2010
Rada bere na vědomí Návrh rozpočtu Tech-
nických služeb města Nových Hradů na rok

2010 a žádá ředitele o podrobnější zdůvod-
nění nárůstu  požadavané  dotace.

� 11. Žádost o uvolnění pozastávky
Rada bere na vědomí Žádost společnosti
Eurovia CS, a. s. závod České Budějovice
o uvolnění pozastávky ve výši 510. 491,63 Kč
u dokončené stavby "Rekonstrukce silnice
II/156 průtah obcí Údolí u Nových Hradů"
a souhlasí s uvolněním 10 % pozastávky dle
podepsané smlouvy.

� 12. Protokol o výsledku kontroly
Rada bere na vědomí Protokol a výsledku
provedené kontroly výkonu státní správy na
úseku matrik od Městského úřadu Trhové
Sviny.
(Při provedené kontrole nebyly zjištěny zá-
važné nedostatky a nebyla uložena žádná
nápravná opatření.)

� 13. Členské příspěvky Jihočeská
Silva Nortica
Rada souhlasí se zaplacením členského pří-
spěvku do sdružení Jihočeská Silva Nortica,
Jindřichův Hradec na rok 2010 a postupuje
žádost finanční komisi k zařazení do roz-
počtu města pro rok 2010.

� 14. Oznámení o změně společnosti
Rada bere na vědomí Oznámení spol. Podě-
bradka a. s. Poděbrady o převzetí práv a
povinností ze smluvních vztahů za spol.
HBSW, akciová společnost., se sídlem By-
ňov čp. 117 na základě zákona č. 125/2008
Sb. zákon o přeměnách obchodních společ-
ností a družstev.

� 15. Smlouva o dílo
Rada souhlasí se Smlouvou o dílo mezi
Městem Nové Hrady a firmou PaedDr. Jan
Váňa, Třeboň na tisk prezentačního mate-
riálu o Nových Hradech a okolí a pověřuje
starostu jejím podpisem.

� 16. Smlouva o poskytnutí příspěvku
Rada souhlasí se Smlouvami o poskytnutí
příspěvku v rámci příspěvkového programu
Jihočeského kraje Poskytování příspěvku
na financování úroků z úvěrů pro předfi-
nancování projektů cizích subjektů spolufi-
nancovaných z evropských dotačních titulů
pro projekty Města Nové Hrady "Moderni-
zace budov ZŠ a jejich zařízení za účelem
zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání
v Nových Hradech" a "Investice pro integ-
rovaný rozvoj kultury a kvality služeb ve-
řejné správy v Nových Hradech" a pověřuje
starostu jejich podpisem.

� 17. Žádost o zařazení pozemků do
změny ÚPD
Rada bere na vědomí žádost o zařazení poze-
mků ve vlastnictví pana Zdeňka Kučery,
Nové Hrady do změny ÚPD Města Nové
Hrady a postupuje ji zpracovateli změny
ÚPD. Rada stanovuje datum 15.2.2010 jako
konečný termín pro podávání návrhů na
změnu územního plánu Města Nové Hrady
(začlenění pozemků do územně-plánovací
dokumentace). Rada pověřuje tajemníka
MěÚ zveřejněním informace o ukončení po-
dávání žádostí na úřední desce a v NZ.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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(Rada stanovila konečný termín pro podá-
vání návrhů na změnu územního plánu
Města Nové Hrady (začlenění pozemků do
územně-plánovací dokumentace). Návrhy
je možno podávat maximálně do 15. února
2010. Po tomto termínu budou návrhy defi-
nitivně předány zpracovateli. Návrhy došlé
po stanoveném termínu již nebudou reflek-
továny a budou předmětem až následné
změny, kterou bude v budoucnu Město
Nové Hrady provádět – předpoklad kolem
roku 2014.)

� 18. Svoz domovního odpadu
Rada souhlasí se svozem domovního odpa-
du ve Štiptoni systémem popelnicového
svozu. Rada pověřuje MěÚ Nové Hrady,
Odbor životního prostředí úpravou smlou-
vy s Technickými službami Třeboň a sta-
rostu města jejím podpisem.
(Rada obdržela požadavek občanů ze
Štiptoně na svoz domovního odpadu a ná-
vrh Osadního výboru Byňov, Jakule, Štip-
toň na řešení svozu odpadu ve Štiptoni
systémem popelnic a následného zrušení
kontejneru ve Štiptoni.)

� 19. Nabídka projektových prací
Rada souhlasí s nabídkou projektových pra-
cí od firmy Ing. Martin Růžička – Alcedo,
Nová Bystřice pro stavbu "Revitalizace
rybníka na par. č. 840" v k.ú. Nové Hrady a
pověřuje starostu dalším jednáním.

� 20. Oznámení o vykonání přezkoumání
hospodaření
Rada bere na vědomí informaci o průběhu
přezkoumání hospodaření města Nové Hra-
dy a pověřuje tajemníka přípravou všech
podkladů pro přezkoumání.
(Vykonání přezkoumání hospodaření Měs-
ta Nové Hrady pracovníky Krajského úřa-
du proběhne v termínu 8. a 9. března 2010.)

� 21. Žádosti o poskytnutí fin. prostředků
na r. 2010
Rada bere na vědomí žádosti o finanční pří-
spěvek na činnost v roce 2010, postupuje je
finanční komisi a pověřuje zařazením do
návrhu rozpočtu města pro rok 2010.

� 22. Stanovení místní úpravy provozu
Rada bere na vědomí Stanovení místní úpravy
provozu čj. 34818/09 a pověřuje Technické
služby města provedením změny dle Stano-
vení místní úpravy provozu.
(Touto úpravou dochází k posunutí zákazo-
vé značky v ulici na Vyhlídkce od odbočky
u hlavní komunikace za autoservis.)

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

� 24. Smlouva o poskytnutí prostředků
z ERDF
Rada souhlasí se Smlouvou o poskytnutí
prostředků z ERDF pro projekt "Produkt
cestovního ruchu – Po stopách společné his-
torie" a pověřuje starostu jejím podpisem.

� 25. Žádost o prodej části pozemku
Rada bere na vědomí žádost paní Evy Vač-
kářové o prodej části pozemku parc. č. 791/1
v k.ú. Údolí u Nových Hradů a postupuje ji
k vyjádření osadnímu výboru pro osadu
Údolí u Nových Hradů.

� 26. Žádost o stanovisko – umístění psa
do útulku
Rada souhlasí s umístěním odchyceného
psa do útulku v Krásné Hoře a pověřuje
Měú Nové Hrady, Odbor životního porstře-
dí zajištěním převozu.
(Informace o odchytu psa (dne 4.1.2010)
byla zveřejněna na úřední desce a dosud se
majitel psa a ani žádný nový zájemce nepři-
hlásil.)

� 27. Žádost o rozhodnutí výmazu nedo-
bytných pohledávek
Rada souhlasí s vymazáním nedobytných
pohledávek z účtu 315 00 dle soupisu po-
hledávek z let 2001 - 2004 předloženého úč-
tárnou, a  to k datu 31.12.2009.
(Rada obdržela žádost MěÚ Nové Hrady,
účtárny o rozhodnutí ve věci výmazu nedo-
bytných pohledávek města z účtu 315 00.
Pohledávky jsou z let 2001 - 2004 a jsou
evidovány jako nevymožitelné. Celková
výše těchto pohledávek činí 61 936,20 Kč.)

� 28. Žádost poskytnutí návratné půjčky
Rada souhlasí s poskytnutím návratné půjč-
ky ve výši 200.000,- Kč Mysliveckému
sdružení Nové Hrady na předfinancování
projektu zařazeného do programu Leader a
postupuje žádost k projednání na jednání
zastupitelstva města.
(Rada obdržela žádost Mysliveckého sdru-
žení Nové Hrady o poskytnutí návratné
půjčky ve výši 200.000, Kč na předfinanco-
vání projektu zařazeného do programu Le-
ader o celkových nákladech 250.000,- Kč
na opravu střechy  a vybavení klubovny.)

� 29. Policie ČR – zhodnocení bezpečnostní
situace služebního obvodu
Rada bere na vědomí Zhodnocení bezpeč-
nostní situace služebního obvodu OOP Tr-
hové Sviny – okrsku Nové Hrady za období
1. 1. 2009 - 31. 12. 2009 a děkuje Policii
ČR, OOP Trhové Sviny za dobrou spolu-
práci v roce 2009.
(Rada byla starostou města informována
o zhodnocení bezpečnostní situace služební-
ho obvodu OOP Trhové Sviny - okrsku Nové
Hrady za období 1.1.2009 - 31.12.2009. Tuto
zprávu předali osobně zástupci Policie ČR a
je v ní konstatováno, že v loňském roce došlo
k navýšení počtu trestních činů – v roce 2009
bylo evidováno celkem 62 trestních činů
(oproti 32 v roce 2008). Celkem 43 trest-
ných činů tvořily trestné činy proti majetku,
z tohoto počtu bylo celkem 27 případů ob-
jasněno a 3 byly odloženy, protože se uká-
zalo, že se trestný čin nestal. Nárůst
majetkové trestné činnosti byl způsoben
především skupinou pachatelů, kdy se jed-
nalo o osoby pocházející z Nových Hradů,
které užívají návykové látky a jsou bez stálé-
ho místa bydliště. V loňském roce též bylo
evidováno 41 přestupků (oproti 56 v roce

2008). Celkem 23 bylo majetkových
(objasněno 10), 13 bylo přestupků proti ob-
čanskému soužití, 4 přestupky při řízení vo-
zidla pod vlivem alkoholu a 1 případ na
úseku pojišťovnictví. V roce 2009 došlo
k jedné vážné dopravní nehodě, při které
byla usmrcena jedna osoba. Další nehody
byly s lehkým zraněním nebo bez zranění a
byly řešeny skupinou dopravních nehod
z Č. Budějovic (na základě změny přísluš-
nosti v projednávání dopravních nehod).
Dále byly v obvodě zaznamenány případy
rušení nočního klidu, vandalství a přestup-
ky v dopravě. Přestupkům rušení nočního
klidu a vandalství byla věnována zvýšená
pozornost a tyto byly dle možností řešeny
v blokovém řízení nebo oznámením na Měú
Nové Hrady (přestupková komise).

� 30. Stanovisko Ing. P. Kříhy, návrh
na zařazení bodu Zpráva o činnosti
kontrolního výboru na jednání
zastupitelstva
Rada bere na vědomí stanovisko pana Ing.
Kříhy, pověřuje starostu města zasláním žá-
dosti paní JUDr. Valúchové o účast na jed-
nání zastupitelstva města. Rada pověřuje
starostu města zařazením bodu Zpráva o čin-
nosti kontrolního výboru na nejbližší jedná-
ní zastupitelstva.
(Rada byla starostou informována o e-mailo-
vém dopisu pana Ing. P. Kříhy, ve kterém
vyjádřil svůj nesouhlas s "Právním stano-
viskem k zákonnosti personálního auditu
z 18.11.2008", který vypracovala paní
JUDr. M. Valúchová. Pan Ing. Kříha žádá
pozvání paní JUDr. Valúchové na jednání
zastupitelstva a zařazení bodu Zpráva o čin-
nosti kontrolního výboru na nejbližší jedná-
ní zastupitelstva.)

� 31. Žádost o písemný souhlas s omezením
obecného užívání uzavírkami
a objížďkami
Rada souhlasí s omezením obecného uží-
vání uzavírkami a objížďkami, podle § 24
zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních ko-
munikacích v souvislosti s uzavírkou silni-
ce III/15618 v úseku České Velenice –
Fišerovy Chalupy v termínu 28.1.2010 -
29.1.2010 (od 14 h do 14 h).

� 32. Cenová nabídka – rozpočet – oprava
objektů v areálu TJ Nové Hrady
Rada bere na vědomí návrhy rozpočtů pro
opravy objektů v areálu TJ Nové Hrady.
Rada postupuje návrhy rozpočtu finanční
komisi k zapracování do rozpočtu města.
(Rada byla starostou seznámena s návrhy
rozpočtu na opravy šaten a budovy ubytovny
v areálu TJ Nové Hrady, které po místním
šetření za účasti místostarosty M. Šlence za-
slaly firmy Gregor a Sexta spol.s.r.o.)

� 33. Žádost o příspěvek – aerobic
Rada souhlasí s přidělením příspěvku pro
družstvo aerobiku. Rada pověřuje Finanční
komisi zapracováním částky na pořízení
dresů do rozpočtu města pro rok 2010.
(Rada obdržela žádost družstava aerobiku
o příspěvek na pořízení nové sady dresů pro
sportovní a společenská vystoupení. Tato
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žádost je podpořena i doporučením Kultur-
ního a informačního centra, které s tímto
družstvem aerobiku spolupracuje v rámci
vystoupení na akcích města.)

� 34. Projekt Prevence kriminality pro ZŠ
Nové Hrady
Rada souhlasí s podáním projektové žádosti
pro projekt Prevence kriminality pro ZŠ
Nové Hrady v rámci Jihočeského krajského
dotačního programu prevence kriminality.
Rada souhlasí se spolufinancováním pro-
jektu ve výši 20% způsobilých výdajů pro-
jektu (tj. 17 624,-Kč).
(Projekt Prevence kriminality pro ZŠ Nové
Hrady byl připraven ve spolupráci se Zá-
kladní školou Nové Hrady. Projekt řeší
snížení kriminálně rizikových sociálně pa-
tologických jevů a podporu společensky ak-
ceptovatelného chování u dvou vybraných
třídních kolektivů ZŠ Nové Hrady.

� 35. Výběrové řízení – příprava
projektové dokumentace "Snížení
energetické náročnosti ZŠ Komenského,
Nové Hrady"
Rada bere na vědomí výsledky výběrového
řízení na zpracovatele projektové dokumen-
tace pro projekt "Snížení energetické nároč-
nosti ZŠ Komenského, Nové Hrady". Rada
souhlasí s výběrem firmy Tangenta spol.
s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.
(S nabídkou byly osloveny 3 firmy, nejvý-
hodnější nabídku předložila firma Tangenta
spol. s.r.o.)

� 36. Podání projektové žádosti "Snížení
energetické náročnosti ZŠ Komenského,
Nové Hrady"
Rada souhlasí s podáním projektové žádosti
pro akci "Snížení energetické náročnosti ZŠ
Komenského, Nové Hrady" v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí, Prioritní
osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie,
oblast podpory 3.2. Realizace úspor energie
a využití odpadního tepla u nepodnikatelské
sféry, podoblast 3.2.1. Realizace úspor ener-
gie. Rada pověřuje starostu finální přípravou
žádosti a jejím podáním. Rada souhlasí s ko-
financováním projektu dle podmínek dotač-
ního programu a dle projektové žádosti.
(Projekt řeší zateplení budovy ZŠ Nové
Hrady v Komenského ulici – zejména za-
teplení fasády a výměnu oken.)

� 37. Stavební úpravy společenské
místnosti v Byňově
Rada souhlasí s provedením stavebních úprav
společenské místnosti v Byňově a pověřuje
místostarostu M. Šlence koordinací staveb-
ních prací.
(Rada byla starostou a místostarostou M.
Šlencem informována o nutnosti staveb-
ních úprav společenské místnosti v Byňo-
vě za účelem zlepšení vytápění a lepšího

prostorového uspořádání pro akce pořádané
místními spolky. Tyto úpravy budou prove-
deny ve spolupráci s SDH Byňov a Technic-
kými službami města N. Hrady. Finanční
náročnost je odhadována do 10.000,- Kč.)

Zápis ze 4 . schůze rady města
ze dne 3. 2. 2010
přítomni: členové rady:

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

s hlasem poradním:
Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ

omluveni: Miroslav Šlenc, místostarosta

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 3. jednání
rady města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 3. schůze rady města.

� 2. Nabídka prezentace na investičních
veletrzích
Rada děkuje za nabídku a pověřuje starostu
města účastí na veletrhu Urbis Invest -
Brno.
(Rada obdržela Nabídku prezentace na in-
vestičních veletrzích v rámci společné ex-
pozice Jihočeského kraje od náměstka
hejtmana Jihočeského kraje – Krajského
úřadu.)

� 3. Zápis ze schůze Osadního výboru
Nakolice, Vyšné, Obora
Rada bere na vědomí zápis ze schůze
Osadního výboru Nakolice, Vyšné a Obora
a postupuje navržené požadavky finanční
komisi na zapracování do rozpočtu 2010.

� 4. Obec přátelská rodině – akce města
Nové Hrady k podpoře
Rada pověřuje Mgr. Jarolímka ve spoluprá-
ci s MěÚ sociálním odborem zasláním fi-
nální žádosti o dotaci.
(Rada obdržela vyjádření Ministerstva práce
a sociálních věcí k podpoře Obec přátelská
rodině  pro akce města Nové Hrady.)

� 5. Vytyčení hranic pozemků k.ú. Byňov
Rada bere na vědomí Protokol o vytyčení
hranic pozemků v k.ú. Byňov od Pozemko-
vého úřadu České Budějovice ze dne 27.1.
2010.

� 6. Žádost o prodej pozemku
Rada pověřuje tajemníka zveřejněním zá-
měru prodeje stavebních parcel v lokalitě
Pod Zámeckým na úřední desce. Rada do-
poručuje žadatelům o prodej stavební par-
cely Janu Valhovi a Anetě Rosenzweigové
podání nové žádosti o stavební parcelu v lo-
kalitě Pod zámeckým větev "D".
(Rada obdržela žádost o prodej stavebního
pozemku parc. č. 301/2 a 301/2 díl i o výmě-
ře 1.000 m2 v lokalitě Pod Zámeckým větev
D na výstavbu rodinného domu od Jana
Valhy a Anety Rosenzweigové. Rada kon-
statovala, že prodej předmětného stavební-
ho pozemku byl zveřejněn na úřední desce

s možností podání žádosti o tento pozemek
do 21.1. 2010. Vzhledem k tomu, že tato žá-
dost byla doručena dne 26.10. 2010, nebylo
možné zařadit ji mezi žádosti o tento poze-
mek. Předmětná stavební parcela byla na jed-
nání zastupitelstva města dne 28.1.2010
prodána jinému žadateli.)

� 7. Žádost o odkoupení pozemků
Rada bere na vědomí žádost o odkoupení
pozemku parc. č. St. 56 o výměře 2309 m2

v k.ú. Nakolice od manželů Anny a Anto-
nína Lužických, Na Sadech 181 České
Velenice a postupuje žádost k projednání
Osadnímu výboru Nakolice, Vyšné a
Obora.
(Žádost o odkoupení pozemku parc. č. St.
56 o výměře 2309 m2 v k.ú. Nakolice od
manželů Anny a Antonína Lužických, Na
Sadech 181 České Velenice za účelem vý-
stavby rekreačního domku.)

� 8. Rozhodnutí MěÚ OD a SH Trhové
Sviny
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o povolení
užívání pozemní komunikace od Městského
úřadu Trhové Sviny, Odboru dopravy a sil-
ničního hospodářství pro rekonstrukci želez-
ničních přejezdů na silnici III/ 15618 od
28.1 2010 do 29.1. 2010.

� 9. Návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene
Rada bere na vědomí návrh Smlouvy o zří-
zení věcného břemene ve věci majetkopráv-
ního uspořádání mezi vlastníky pozemků
par. č. 233, 235 a 256 v k.ú. Nakolice mezi
rodinami Lechnerů, Nakolice a Veličkovů
Nakolice.

� 10. Vlajka pro Tibet
Rada rozhodla o nepřipojení Města Nové
Hrady k mezinárodní kampani "Vlajka pro
Tibet".

� 11. Návrh ÚP Olešnice
Rada bere na vědomí Oznámení Městského
úřadu Trhové Sviny, Odboru výstavby, kul-
turních památek a územního plánování o ná-
vrhu Územního plánu obce  Olešnice.

� 12. Informace o provedeném přezkumu,
oznámení a zahájení řízení o změně
integrovaného povolení
Rada bere na vědomí informace o provede-
ném přezkumu, oznámení o zahájení řízení
o změně integrovaného povolení od Kraj-
ského úřadu, Jihočeského kraje, Odboru ži-
votního prostředí, zemědělství a lesnictví
pro společnost Poděbradka, a.s., závod
Dobrá Voda, Byňov 117.

� 13. Rozhodnutí – o změně průběhu
hranic mezi k.ú. Údolí u Nových Hradů
a Těšínov
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o změ-
ně průběhu katastrální hranice mezi ka-
tastrálním územím Údolí u Nových Hradů
a katastrálním územím Těšínov od Katas-
trálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katas-
trálního pracoviště České Budějovice.
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� 14. Žádost o sdělení k převodu pozemků
Rada bere na vědomí žádost o sdělení k pře-
vodu pozemků ve vlastnictví státu na jiné
osoby podle ust. 2 zákona č. 95/1999 Sb.
pro katastrální území Vyšné. Rada pověřuje
místostarostu Ing. Kasana vypracováním
odpovědi.

� 15. Žádosti o finanční příspěvek
Rada bere na vědomí žádosti spolků, spo-
lečností a zřizovaných příspěvkových orga-
nizací o finanční příspěvek na činnost
v roce 2010. Rada postupuje žádosti finanč-
ní komisi a pověřuje ji zařazením příspěvků
pro žadatele do návrhu rozpočtu města pro
rok 2010.

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

� 17. Rozsudek Okresního soudu
Rada bere na vědomí Rozsudek Okresního
soudu v Českých Budějovicích ze dne 29.1.
2010 pod. č.j. 3 T 163/2009 - 39.

� 18. Smlouva o nájmu prostor ke svateb-
ním obřadům
Rada souhlasí se Smlouvou o nájmu prostor
ke svatebním obřadům mezi Městem Nové
Hrady a Národním památkovým ústavem,
Praha 1 a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.

� 19. Žádost o vyjádření – omezení
a uzavření MŠ
Rada souhlasí s omezením provozu v době
jarních a velikonočních prázdnin dle návrhu
ředitelky Mateřské školy Nové Hrady. Rada
nesouhlasí s uzavřením MŠ v době letních
prázdnin na dobu 4 týdnů a pověřuje ředi-
telku Mateřské školy komplexním vypraco-
váním návrhu omezení provozu Mateřské
školy v době prázdnin pouze na 14 dní,
včetně finanční náročnosti této varian-
ty v termínu  do 12.3. 2010.

� 20. Žádost o pokácení dřeviny
na pozemku města
Rada souhlasí na základě doporučení Měst-
ského úřadu, Odboru životního prostřední
s pokácením 1 ks třešně na pozemku parc. č.
KN 12/1 v k.ú. Obora u Nových Hradů na
náklady žadatele za předpokladu dodržení
podmínek bezpečnosti práce a opatření pro-
ti možnému způsobení škodních událostí.
(Rada obdržela žádost o vyjádření k poká-
cení l ks třešně ptačí rostoucí na pozemku
par. č. KN 12/1 v k.ú. Obora ve vlastnictví
Města Nové Hrady. Žadatelem o pokácení
je pan Jiří Anděl, ul. J. Bendy České Budě-
jovice, který vlastní nemovitost v těsné blíz-
kosti tohoto stromu, u kterého je velké
nebezpečí pádu a tím vzniku škody na živo-
tě, zdraví a majetku fyzických osob.)

� 21. Usnesení Okresního soudu
Rada bere na vědomí Usnesení Okresního
soudu v Českých Budějovicích ze dne
3.2.2010 pod č.j. 20E 1174/2008 - 17.

� 22. Zápis z finanční komise
Rada bere na vědomí výběrové řízení pro-
vedené Finanční komisí a souhlasí s výbě-
rem společnosti Projektový ateliér AD
s.r.o., Husova 4, České Budějovice jako
zhotovitele projektové dokumentace "ZTV
- Jižní město - 1. etapa".

� 23. Zápis z finanční komise
Rada bere na vědomí výsledky výběrového
řízení na pronájem nebytových prostor
v budově bývalé celnice a části přilehlých
pozemků provedeného Finanční komisí.
Rada souhlasí s výběrem firmy Mgr. Fran-
tišek Chrastina, Rudolfov jakožto zájem-
cem, který předložil pro Město Nové Hrady
nejvýhodnější nabídku. Rada pověřuje sta-
rostu jednáním s předkladatelem nejvýhod-
nější nabídky ve věci smluvního zajištění
pronájmu.
(Rada byla seznámena starostou města se
zápisem z jednání Finanční komise, která
provedla výběrové řízení na pronájem ne-
bytových prostor v budově bývalé celnice a
části přilehlých pozemků. Do výběrového
řízení byly podány dvě nabídky. Komise
doporučila jako nejvýhodnější nabídku
firmy Mgr. František Chrastina – Ru-
dolfov. Finanční komise dále doporučila,
aby v případě nepodepsání smlouvy s Mgr.
Františkem Chrastinou Rada jednala s před-
kladatelem druhé nabídky. Rada vzala na
vědomí výsledky výběrového řízení a pově-
řila starostu jednáním s předkladatelem nej-
výhodnější nabídky. Smlouva o pronájmu
bude projednána Radou města na jednání
dne 1.3.2010.)

� 24. Zápis z finanční komise
Rada souhlasí s výběrovým řízením prove-
deným Finanční komisí na zajištění kultur-
ních a turistických akcí v rámci projektu
"Nové Hrady – Vítejte u nás" podpořeného
z programu ROP – NUTS II. Jihozápad a
souhlasí s výběrem Technických služeb
města Nové Hrady jakožto uchazečem, kte-
rý předložil nejvýhodnější nabídku. Rada
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

� 25. Zápis z jednání sociální komise
Rada bere na vědomí zápis z jednání Komi-
se sociálních věcí a zdravotnictví. Rada
souhlasí s přidělením bytu 1+1 č. 56 v DPS
Nové Hrady manželům Marii a Jaroslavu
Vicánovým. Rada souhlasí s přidělením
bytu 0+1 č. 57 v DPS Nové Hrady panu
Františku Čoudkovi, bytem Nové Hrady,
Zahradní čtvrť 246.
(Rada obdržela a projednala Zápis z jednání
Komise sociálních věcí a zdravotnictví ko-
nané dne 2. února 2010. Komise na svém
jednání projednala nové žádosti na byty
v DPS Nové Hrady – projednala žádost
o byt 0+1 v DPS p. Zdeňky Pelechové, by-
tem Březí č. 31, Trhové Sviny a doporučila
zařadit žádost do seznamu uchazečů o byt
v DPS. Dále projednala žádost o byt 1+1
v DPS manželů Marie a Jaroslava Vicáno-
vých, bytem Tyršova 81, České Velenice a
doporučila přidělení bytu 1+1 č. 56. KSVaZ
doporučila přidělení uvolněného bytu 0 +1

č. 57 v DPS Nové Hrady panu Františku
Čoudkovi, bytem Nové Hrady, Zahradní
čtvrť  246.)

� 26. Oznámení o zahájení KPÚ – Dlouhá
Stropnice
Rada bere na vědomí Oznámení o zahájení
komplexních pozemkových úprav v katas-
trálním území Dlouhá Stropnice od Poze-
mkového úřadu České Budějovice.

� 27. Informace o poskytování stravování
cizím strávníkům
Rada bere na vědomí informaci ředitele
Základní školy v Nových Hradech o pod-
mínkách poskytování stravování cizích
strávníků ve stravovacím zařízení školy a
pověřuje starostu města dalším jednáním ve
věci poskytování stravování cizích strávní-
ků ve stravovacím zařízení ZŠ Nové Hrady.

� 28. Dodatek č. 1 – Smlouvy o poskytnutí
technického zařízení do dlouhodobé
zápůjčky
Rada souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí technického zařízení do dlou-
hodobé zápůjčky a pověřuje starostu jeho
podpisem.
(Rada obdržela Dodatek č. 1 ke smlouvě
mezi Městem Nové Hrady a Krajským ředi-
telstvím policie Jihočeského kraje, České
Budějovice. V původní smlouvě došlo k do-
hodě o dlouhodobém zapůjčení počítačové
techniky do kanceláře Policie ČR a vzhle-
dem k její nepotřebnosti dochází k vrácení
majetku města.)

� 29. Ledax o.p.s – sazebník úkonů
a činností
Rada souhlasí se Soupisem uživatelů za 4.
čtvrtletí roku 2009 (25 uživatelů) a souhla-
sí s proplacením nákladů na poskytování
služeb dle platné smlouvy se společností
LEDAX o.p.s. Rada bere na vědomí sazeb-
ník úkonů a činností Pečovatelské služby
Ledax o.p.s. a souhlasí s poskytováním
těchto služeb formou  veřejné nabídky.
(Soupis uživatelů za 4. čtvrtletí byl odsou-
hlasen na jednání starosty Mgr. V. Hokra a
místostarosty Ing. L. Kasana s ředitelem
společnosti LEDAX. Na jednání byly
dále stanoveny podmínky pro poskytová-
ní dalších služeb společností Ledax. Rada
projednala sazebník úkonů a činností Pečo-
vatelské služby Ledax o.p.s., středisko Tr-
hové Sviny. Rada vzala na vědomí sazebník
úkonů a činností a souhlasila s poskytová-
ním těchto služeb formou veřejné nabídky.
Rada na základě podnětu obyvatel DPS
Nové Hrady nesouhlasila s nabízením do-
plňkových služeb (aktivační činnost) for-
mou individuálního kontaktu na veřejnosti
(zejména přímé oslovování potenciálních
klientů v areálu DPS). Nabídka těchto slu-
žeb bude klientům nabízena písemnou for-
mou či oznámením na nástěnce DPS Nové
Hrady.)

� 30. Plán obnovy a investic na rok 2010
– VAK JČ a.s.
Rada bere na vědomí " Plán obnovy a inves-
tic – rok 2010" zpracovaný společností VAK
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JČ a.s. České Budějovice a pověřuje staros-
tu dalším jednáním v této věci.

� 31. Odvodňovací stoka – garáže pod
kuželnou
Rada bere na vědomí informaci o realizaci
první části opatření k zajištění odvodnění
lokality garáží u autobusového nádraží.
Rada souhlasí s proplacením nákladů k akci
a pověřuje starostu města ve spolupráci
s místostarostou M. Šlencem a TSM Nové
Hrady koordinací navazujících prací.
(Rada byla starostou informována o realiza-
ci první části opatření k zajištění odvodnění
lokality garáží u autobusového nádraží.
Provedené práce spočívaly ve výkopu od-
vodňovací stoky od garáží směrem k Jižní-
mu městu – k cestě do Sokolího hnízda.
Další etapa by měla řešit odvedení dešťo-
vých vod z přilehlé cesty a okolí do této
stoky.)

� 32. Nakolice – komplexní pozemkové
úprava
Rada bere na vědomí informaci o průběhu
komplexní pozemkové úpravy k.ú. Nakoli-
ce a pověřuje starostu města dalším jedná-
ním se zpracovatelem.
(Rada byla starostou informována o průběhu
komplexní pozemkové úpravy k.ú. Nako-
lice. Po projednání se zástupci osadního
výboru byl vypracován návrh na nové
uspořádání pozemků ve vlastnictví města.
Návrh nového uspořádání bude následně
předán zpracovateli KPÚ k zapracování.)

� 33. Pojistná smlouva č. 501465015
Rada souhlasí s Pojistnou smlouvou č.
501465015 a pověřuje starostu jejím podpi-
sem.
(Rada byla starostou seznámena s návrhem
Pojistné smlouvy č. 501465015 mezi pojis-
titelem Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a
pojištěným Městem Nové Hrady ve věci
pojištění budov a předmětů, které byly
předmětem realizace projektu podpořeného
z Regionálního operačního programu.)

ZÁPIS z 25. veřejného jednání
zastupitelstva města v Nových Hradech
dne 28. ledna 2010

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

omluveni: p. Kollmann, Mgr. Pospíšilová,
p. Ing. Štangl, p. Strnad

celkem bylo přítomno 11 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné.

zapisovatel: Jaroslav Šulc – tajemník Měst-
ského úřadu

Zasedání se konalo od 18.00 hodin v sále
"Koželužny" v Nových Hradech, jednání za-
hájil a vedl starosta Mgr. Hokr za přítomnosti
11členů zastupitelstva. Pan starosta konstato-
val, že zápis z 24. zasedání byl řádně ověřen a

zveřejněn a nebyla vůči němu vznesena žádná
námitka.

Pan starosta seznámil s programem jednání
zastupitelstva. Navrhl v souladu s doporuče-
ním Rady města doplnění programu jednání
o bod č. 7 – Jmenování velitele SDH Byňov,
bod č. 8. – Odměny členům výborů, a bod č. 9
– Zvolení přísedícího Okresního soudu v Čes-
kých Budějovicích. Další doplnění programu
ostatními zastupiteli nebylo podáno. Doplně-
ný program byl schválen 11 hlasy.

Dále pan starosta navrhl složení návrhové
komise. Návrhová komise ve složení: pan Ing.
Kříha, pan Mgr. Jarolímek, a pan Leštianský
byla schválena 8 hlasy, 3 se zdrželi hlasování.
Předsedou komise byl zvolen  pan Ing. Kříha.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su 25. jednání zastupitelstva: pan Albert a pan
Sýkora – schváleno 9 hlasy, 2 zastupitelé se
zdrželi hlasování.

1. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení z 24. veřejného jednání
zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. Seznámil s postupem prací na
plnění tohoto usnesení a uvedl, v jakém sta-
diu rozpracovanosti se nalézají jednotlivě
přednesené body. Zastupitelstvo bere na
vědomí bez připomínek předloženou kon-
trolu usnesení z 24. veřejného jednání za-
stupitelstva 11 hlasy.

4. Kalkulace vodného a stočného

Tento bod byl zařazen na pořad jednání
přednostně vzhledem k účasti ředitele
nově vzniklé společnosti ČEVAK a.s.
České Budějovice pana Ing. Heřmana a
paní Ing. Reischlové při projednávání to-
hoto bodu.

Pan starosta přivítal hosty a informoval za-
stupitele o jednáních, které vedl s představi-
teli nové společnosti ohledně kalkulace
ceny vodného a stočného pro Město Nové
Hrady. Uvedl, že sloučením bývalých spo-
lečností a to VAK JČ a.s. a JVS byla pře-
vzata metodika 1. JVS, proto bylo nutné veš-
keré údaje o vodném a stočném přepočítat
podle této nové metodiky. Po projednání
v radě tato doporučuje přijetí varianty č. 1,
při které zůstane cena vodného a stočného
bez DPH na úrovni roku 2009. Cena se zvý-
ší pouze o 1 % DPH, které se ze zákona
zvyšuje z 9% na 10%. Cenu se podařilo udr-
žet zejména díky dohodě o snížení zisku
provozovatele (z 8% na 4%) a přínosu, kte-
rý pro kalkulaci znamená připojení Dobré
vody na čistírnu odpadních vod.

Pan ředitel nové společnosti ČEVAK a.s.,
Ing. Heřman informoval zastupitele o důvo-
dech provedené fúze mezi oběma společ-
nostmi. Uvedl, že obě společnosti mají
společného vlastníka a to Energie AG. Ra-
kousko, který rozhodl z ekonomických dů-
vodů o sloučení formou fúze. Upřesnil,
jakým způsobem bude probíhat vzájemná
kalkulace cen mezi společnostmi, a infor-
moval zastupitele o předpokládaných fi-
nančních úsporách v rámci takto provedené
fúze. Potvrdil, že po přepočítání cen na zá-
kladě nové metodiky zůstává cena vodného

a stočného v relacích roku 2009 a zvyšuje se
pouze o nově uzákoněnou výši DPH. Do-
mnívá se, že v budoucnosti se ukáže, že toto
sloučení byl správný krok.

Ing. Reischlová doplnila vystoupení pana
ředitele a upřesnila, že konečné finanční vý-
sledky roku 2009 nejsou zatím k dispozici,
vyúčtování za rok 2009 bude k dispozici
v první polovině února. Již v roce 2009 se
ve vyúčtování projeví přínos připojení Dob-
ré vody.

Pan Ing. Kříha se dotazoval, jak je přepočí-
távána správní režie a dále navrhl, aby se
správní režie ve výši 15 % snížila na 14 % a
tím nebylo nutné zvyšovat cenu vodného a
stočného o nárůst v DPH.

Paní Ing. Reischlová odpověděla panu Ing.
Kříhovi, že nepředpokládá možnost sníže-
ní  správní režie na 14 %.

Pan Ing. Kříha upřesnil, že podle jeho předpo-
kladů by se jednalo o snížení ceny o 0,45 Kč
za 1 m3 vody.

Pan Ing. Kříha navrhl zachovat cenu vod-
ného a stočného na úrovni roku 2009 včetně
DPH a to tak, že dojde ke snížení v polož-
kách skladné, správní režie a nájem.

O tomto návrhu bylo hlasováno – 9 zastupi-
telů se zdrželo hlasování, 2 zastupitelé hla-
sovali  pro návrh. Tento návrh nebyl přijat.

Dále bylo hlasováno o návrhu předlože-
ném radou tedy variantě č. 1 – cena bez
DPH stejná jako v roce 2009. Zastupitel-
stvo schválilo cenu vodného a stočného pro
rok 2010 podle návrhu Rady Města – va-
rianta č. 1 (označené v návrhu jako původní
varianta) – 8 hlasy, 3 zastupitelé se zdrželi.

Pan starosta Mgr. Hokr poděkoval za účast
na jednání zastupitelstva a za představení
nové společnosti panu řediteli Ing.Heřma-
novi a paní Ing. Reischlové.

Dále probíhalo jednání podle stanoveného
programu.

2.  Dispozice s majetkem

2.1. Pan starosta Mgr. Hokr informoval zastu-
pitele o žádosti manželů Lidmily a Ing. Ji-
řího Dvořákových na prodej části pozemku
parc. č. 1188/8 o výměře 308 m2 v k.ú. Na-
kolice (dle geometrického plánu č.125-79
F/2009) z důvodů zajištění přístupu k ne-
movitosti. Zastupitelstvo schválilo prodej
pozemku parc. č. 1188/8 o výměře 308 m2

v k.ú. Nakolice manželům Ludmile a Ing.
Jiřímu Dvořákovým za cenu 50 Kč/m2 –
11 hlasy.

2.2. Pan starosta Mgr. Hokr informoval zastu-
pitele o žádosti na prodej pozemku parc. č.
870/15 o výměře 64 m2 a pozemku parc. č.
870/18 o výměře 11 m2 v k.ú. Nové Hrady
manželům Milušce a Jaroslavu Sobotko-
vým. Zastupitelstvo schválilo prodej poze-
mků parc. č. 870/15 o výměře 64 m2 v k.ú.
Nové Hrady za cenu 63 Kč/ m2 a pozemek
parc. č. 870/18 o výměře 11 m2 v k.ú. Nové
Hrady  za cenu 90 Kč/m2 – 11 hlasy.

INFORMACE Z RADNICE
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2.3. Pan starosta informoval zastupitele o žá-
dosti manželů Aleny a Pavla Mihaličových
na prodej pozemku parc. č. 1432/10 o vý-
měře 40 m2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů
z důvodů zajištění bezpečného výjezdu na
hlavní silnici ze své nemovitosti. Zastupi-
telstvo schválilo prodej pozemku parc. č.
1432/10 o výměře 40 m2, v k. ú. Údolí
u Nových Hradů manželům Aleně a Pavlu
Mihaličovým za cenu 50 Kč/m2 – 11 hlasy.

2.4. Starosta Mgr. Hokr informoval zastupi-
tele o prodeji pozemků parc. č. 301/9 o vý-
měře 216 m2, 301/8 o výměře 219 m2, 301/14
díl "x" o výměře 76 m2 a 301/13 díl "w" o vý-
měře 285 o celkové výměře 796 m2, vše
v k.ú. Nové Hrady manželům Olze a Jaro-
míru Novákovým. Zastupitelstvo schválilo
prodej stavebních pozemků parc. č. 301/9
o výměře 216 m2, 301/8 o výměře 219 m2,
301/14 díl "x" o výměře 76 m2 a 301/13 díl
"w" o výměře 285 o celkové výměře 796
m2, vše v k. ú. Nové Hrady manželům Olze
a Jaromíru Novákovým dle podmínek pro
prodej stavebních pozemků stanovených
24. veřejným jednáním zastupitelstva měs-
ta Nových Hradů ze dne 10.12.2009 – 11
hlasy.

2.5. Pan starosta informoval zastupitelstvo
o žádosti pana Pavla Michaleho o prodeji
stavebních pozemků parc. č. 301/2 o vý-
měře 921 m2 a 301/1 díl "i" o výměře 79 m2

o celkové výměře 1000 m2, vše v k. ú. Nové
Hrady. Zastupitelstvo schválilo prodej po-
zemků parc. č. 301/2 o výměře 921 m2 a
301/1 díl "i" o výměře 79 m2 o celkové
výměře 1000 m2, vše v k. ú. Nové Hrady
panu Pavlu Michalemu dle podmínek pro
prodej stavebních pozemků stanovených
24. veřejným jednáním zastupitelstva
města Nových Hradů ze dne 10.12.2009 –
11 hlasy.

2.6. Pan starosta informoval zastupitelstvo
o nutnosti změny usnesení z 22. jednání za-
stupitelstva z důvodu osobních změn pů-
vodních žadatelů. Zastupitelstvo revokuje
své usnesení z 22. jednání zastupitelstva ze
dne 25.8.2009, bod 2.1 a nově schválilo
prodej pozemku parc. č. KN 444 o výměře
232 m2 v k. ú. Nové Hrady spolumajitelům
domu čp. 248 paní Ivaně Pozníčkové ideál-
ní třetinou podílu vlastnictví, manželům
Daliboru a Mgr. Pavle Doubkovým ideální
třetinou podílu vlastnictví a paní Ing. Marii
Švarcové Ph.D ideální třetinou podílu
vlastnictví za cenu 50,- Kč/m2.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku
parc. č. KN 259/12 o výměře 938 m2 vše k.
ú. Nové Hrady spolumajitelům domu čp.
248 paní Ivaně Pozníčkové ideální třetinou
podílu vlastnictví, manželům Daliboru a
Mgr. Pavle Doubkovým ideální třetinou
podílu vlastnictví a paní Ing. Marii Švarco-
vé Ph.D ideální třetinou podílu vlastnictví
za cenu 72,- Kč/m2.

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku
parc. č. KN 445 o výměře 22 m2 v k.ú. Nové
Hrady manželům Daliboru a Mgr. Pavle
Doubkovým za cenu 50 ,- Kč/m2 – 10 hlasy.
Během projednávání tohoto bodu se vzdá-
lil pan Ing. Kříha a nehlasoval.

2.7. Pan starosta Mgr. Hokr informoval zastu-
pitelstvo o Smlouvě o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městem Nové Hrady a pa-
nem Michaelem Kubíčkem pro stavbu
"Údolí – p. Kubíček – přípojka NN". Stav-
bou bude zatížen pozemek parc. č. 1445/1
v k.ú. Údolí u Nových Hradů. Zastupitel-
stvo schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městem Nové Hrady a pa-
nem Michaelem Kubíčkem pro stavbu
"Údolí – p. Kubíček – přípojka NN" a sou-
hlasilo s oceněním stavby a zaplacením
práva věcného břemene žadatelem dle zna-
leckého posudku – 10 hlasy, 1 zastupitel se
zdržel hlasování.

2.8. Pan starosta informoval zastupitelstvo
o Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi Městem Nové Hrady a společností
E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu "Přípojka
na klíč – Nové Hrady K 829/78 – p. Lechner
- úprava NN". Stavbou bude zatížen poze-
mek parc. č. 829/25 v k.ú. Nové Hrady. Za-
stupitelstvo schválilo Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi Městem Nové
Hrady a společností E.ON Distribuce, a.s.
pro stavbu "Přípojka na klíč -Nové Hrady
K 829/78 - p. Lechner - úprava NN" za jed-
norázovou úplatu 10.000,- Kč - 11 hlasy.

2.9. Pan starosta informoval zastupitele o po-
dání žádosti o bezúplatný převod pozemků
parc.č. KN st.p.č 259/30 v k.ú. Nové Hra-
dy o výměře 553 m2 a pozemku parc.č. KN
259/29 v k.ú. Nové Hrady o výměře 397 m2

k Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, dále informoval zastupitel-
stvo o podání žádosti o bezúplatný převod
pozemků parc.č KN 259/2 o výměře 2574
m2, parc.č KN 259/63 o výměře 591 m2,
parc.č KN 259/64 o výměře 1932 m2,
parc.č KN st. 510 o výměře 129 m2, parc.č
KN 297/21 o výměře 279 m2 parc.č KN
297/22 o výměře 267 m2 a parc.č KN
297/20 o výměře 52 m2 v k.ú. Nové Hrady
k Pozemkovému fondu České republiky.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti
o bezúplatný převod pozemků parc.č. KN
st.p.č 259/30 v k.ú. Nové Hrady o výměře
553 m2 a pozemku parc.č. KN 259/29 v k.ú.
Nové Hrady o výměře 397 m2 k Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových a
podání žádosti o bezúplatný převod poze-
mků parc.č KN 259/2 o výměře 2574 m2,
parc.č KN 259/63 o výměře 591 m2, parc.č
KN 259/64 o výměře 1932 m2, parc.č KN
st. 510 o výměře 129 m2, parc.č KN 297/21
o výměře 279 m2 parc.č KN 297/22 o vý-
měře 267 m2 a parc.č KN 297/20 o výměře

52 m2 v k.ú. Nové Hrady k Pozemkovému
fondu České republiky – 11 hlasy.

3. Rozpočtová změna č. 6
Pan starosta seznámil zastupitele s obsa-
hem Rozpočtové změny č. 6 dle předlože-
ného rozpisu od správce rozpočtu paní Evy
Stráské. Pan Ing. Kříha se dotazoval, zda
je možné čerpat z úvěrového účtu České
spořitelny. Pan starosta odpověděl, že čer-
pání již není možné, protože úvěr byl určen
na aktivty projektů, které jsou již ukončeny
a refinancování nákladů asi nebude možné
z důvodu vstupu do nového účetního roku.
Město Nové Hrady však nepotřebuje další
čerpání z tohoto úvěru, naopak se bude
snažit úvěr zaplatit ihned po obdržení dota-
ce na projekty. Dále se pan Ing. Kříha do-
tazoval, jaká byla původní cena při nákupu
podílových listů pro Město Nové Hrady.
Paní Stráská odpověděla, že to přesně neví,
ale tuto informaci může na požádání zjistit
a sdělit. Zastupitelstvo vzalo na vědomí
Rozpočtovou změnu č. 6 dle předloženého
návrhu – 11 hlasy.

5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Pan starosta Mgr. Hokr informoval zastupi-
telstvo o přípravě Obecně závazné vyhláš-
ky č. 1/2010 na základě vyčíslení nákladů
na provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů za rok 2009 od Měst-
ského úřadu Nové Hrady, Odboru životního
prostředí. Celkové množství vyprodukova-
ného odpadu za rok 2009 činí 830,6 tun a
celkové náklady činí 1 917 736 Kč. Pan
starosta konzultoval nutnost vypracování
nové Obecně závazné vyhlášky s Minis-
terstvem vnitra, Odborem dozoru a kontro-
ly veřejné správy a tento odbor potvrdil, že
není nutné měnit platnou Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2009 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Pan starosta informo-
val zastupitele o žádosti občanů ze Štiptoně
na zajištění popelnicového svozu v části
obce a sdělil, že v této věci byl osloven
Osadní výbor, který s návrhem souhlasil.
Tato záležitost byla následně projednána
s Technickými službami Třeboň a byl též
vysloven souhlas s možností vyvážení od-
padů v popelnicích. Pan Ing. Kříha a pan
Sýkora požádali o podrobné rozčlenění po-
ložky celkových nákladů. Pan starosta od-
pověděl, že tento požadavek předá Odboru
životního prostředí a podrobná kalkulace
bude zastupitelům zaslána. Zastupitelstvo
bere na vědomí vyčíslení nákladů na pro-
voz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů za rok 2009 – 11
hlasy.
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6. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
zastupitelstva
Pan Ing. Kříha – Předseda kontrolního vý-
boru zastupitelstva informoval zastupitele
o jednání ze dne 27. ledna 2010. Na prog-
ramu jednání bylo seznámení se stanovis-
kem – právní kanceláře JUDr. Valúchové
k personálnímu auditu jako bod č. 1 a zadá-
ní a průběh realizace a vyúčtování akce
"Modernizace budov ZŠ a jejich zařízení
za účelem zlepšení kvality a dostupnosti
vzdělání v Nových Hradech" jako bod č. 2,
který byl z časových důvodů přeložen na
příští jednání kontrolního výboru. K bodu
č. 1 – pan Ing. Kříha oznámil, že kontrolní
výbor konstatoval, že se nejedná o právní
rozbor ale o právní stanovisko a proto se
Kontrolní výbor domnívá, že Rada Města
nesplnila úkol zadaný Zastupitelstvem
Města a doporučila opětovné projednání
zákonnosti objednání a provedení perso-
nálního auditu na jednání zastupitelstva.
Dále Ing. Kříha upozornil na skutečnost, že
předložené právní stanovisko nebylo pode-
psáno ani potvrzeno razítkem zpracovatel-
ky. Pan starosta předložil zastupitelům
originál právního stanoviska a vysvětlil, že
materiál projednaný v radě a zaslaný zastu-
pitelům byl vytištěn z e-mailu, ve kterém
paní JUDr. Valúchová své stanovisko za-
slala, současně však zaslala i originál poš-
tou, což bylo doloženo i originálem obálky.
Pan starosta uvedl, že po obdržení e-mailu
stanovisko vytiskl a předal do materiálů
pro Radu města, která s tímto materiálem
pracovala a takto jej i rozeslala zastupite-
lům.
Pan starosta nesouhlasil s tím, že Rada
Města nesplnila uložený úkol a potvrdil, že
projednávání personálního auditu u paní
JUDr. Valúchové byl pan Ing. Kříha příto-
men. Pan starosta uvedl, že jakýkoliv práv-
ní rozbor je vlastně právním názorem či
stanoviskem právníka či právní kanceláře.
Dále probíhala diskuse k výkladu právního
stanoviska a právního rozboru. Pan Ing.
Kříha se domnívá, že zadání personálního
auditu nebylo již od začátku zcela v pořád-
ku a že je o této skutečnosti přesvědčen.
Pan Leštianský se domnívá, že rada splnila
zadání zastupitelstva a to tím, že objednala
právní rozbor, u jehož zadání i projednává-
ní byl pan Ing. Kříha přítomen a je přesvěd-
čen, že rada uložený úkol zajistila. Pan
Sýkora se vyjádřil, že již poněkolikáté upo-
zorňuje, že je nutné tuto kauzu definitivně
uzavřít. Pan Ing. Kříha sdělil, že věřil, že
po projednání v zastupitelstvu dojde ke ko-
nečnému vysvětlení, ale nyní není o tom
přesvědčen. Pan Ing. Kříha požádal o ná-
sledující vysvětlení jeho dotazů: 1.) Zda
existuje písemné pověření pro výběr doda-
vatele výběrového řízení pro provedení
personálního auditu. 2.) Existuje zápis

o provedeném výběrovém řízení? 3.) Exis-
tuje písemné schválení radou před tím než
byl personální audit proveden? 4.) Existuje
písemný doklad o složení výběrové komise?
Na tyto dotazy odpověděl pan starosta Mgr.
Hokr s tím, že nebylo písemné pověření, ne-
byl zápis o výběrovém řízení a nebyla jme-
nována komise. Starosta tyto kroky činil
samostatně na základě souhlasu Rady
města. Pan starosta konstatoval, že na tyto
otázky již bylo v minulosti odpovězeno a
postup zdůvodněn. U otázky č. 3 pan sta-
rosta konstatoval, že není schopen takto
bez přípravy odpovědět. Pan Ing. Kříha od-
povědi přijal a požádal o jejich zapsání do
zápisu.

Následně bylo hlasováno:

a) zastupitelstvo bere na vědomí zápis
z jednání Kontrolního výboru zastupi-
telstva města ze dne 27.1.2010. Schvá-
leno 11 hlasy.

b) zastupitelstvo schvaluje postup Rady
města při plnění usnesení zastupi-
telstva města, bod č. 8 z 23. jednání
zastupitelstva města ze dne 29.9.2009.
Schváleno 8 hlasy, 3 zastupitelé se zdr-
želi hlasování.

c) zastupitelstvo bere na vědomí právní sta-
novisko JUDr. Marie Valúchové k zá-
konnosti provedení personálního auditu
ze dne 18.11.2008. Schváleno 9 hlasy,
2 zastupitelé se zdrželi hlasování.

7. Rezignace velitele SDH Byňov
Pan starosta informoval zastupitele o Zprá-
vě z výroční schůze SDH Byňov ze dne
18.12.2009, na které bylo jmenováno nové
vedení. Starostou SDH Byňov byl zvolen
pan Emil Píša ml. a velitelem pan Miloslav
Kojan. Je tedy nutné provést změnu ve zři-
zovací listině a vyhotovení jmenovacího
dekretu pro nového velitele jednotky SDH
Byňov. Zastupitelstvo bere na vědomí re-
zignaci pana Josefa Silmbroda na funkci
velitele SDH Byňov a jmenuje pana Milo-
slava Kojana novým velitelem SDH Byňov
– 10 hlasy. Během projednávání tohoto
bodu se vzdálil pan Mgr. Jarolímek a k to-
muto bodu nehlasoval.

8. Jednorázová odměna členům výborů
Pan starosta Mgr. Hokr informoval zastu-
pitele o návrhu jednorázové odměny za vý-
kon funkce členům výborů, kteří nejsou
zastupiteli Města Nové Hrady za rok 2009
který byl projednán a doporučen Radou
Města Nové Hrady dne 18.1. 2010. Zastu-
pitelstvo schválilo výplatu jednorázové od-
měny za výkon funkce členům výborů,
kteří nejsou členy zastupitelstva dle návrhu
předloženého Radou Města 11 hlasy.

9. Volba přísedícího u Okresního soudu
v Českých Budějovicích
Pan Starosta informoval zastupitelstvo
o požadavku na prodloužení mandátu pří-
sedícího u Okresního soudu v Českých Bu-
dějovicích pro paní Evu Stráskou z důvodů
dosažení kontinuity při projednávání dlou-
hotrvajících soudních jednání. Zastupitel-

stvo zvolilo paní Evu Stráskou přísedícím
u Okresního soudu v Českých Budějovi-
cích 11 hlasy.

10. Interpelace
Nebylo využito právo podání interpelace
žádným zastupitelem.

11. Diskuse

Pan Ing. Kasan podal návrh termínů koná-
ní dalších jednání zastupitelstva a to: 18.3.,
13.5., a 17.6. 2010.

Pan Dorotovič upozornil na chyby ve vy-
tištěných stolních kalendářích roku 2010 a
předal jeden výtisk s chybně značenými týdny
roku panu starostovi.

Pan starosta Mgr. Hokr odpověděl, že bude
jednat s tiskárnou a upozorní na vzniklé chy-
by. Pokud by se jednalo o větší množství
chybných kalendářů, bude jednat o náhradě
nebo slevě.

Pan Ing. Kříha požádal o záznamy z měření
vlhkosti v základní škole Nové Hrady firmou
Hydropol. Pan starosta sdělil, že vyhodnocení
měření zajišťuje Základní škola Nové Hrady,
která bude požádána o dodání podkladů. Pan
starosta dále doplnil, že situace s vlhkostí
v objektu je dle sdělení bývalého ředitele sta-
bilizována. Pozitivní změnu konstatoval i pan
R. Rusiňák, který zdejší tělocvičnu využívá ke
cvičení. Pan starosta dále řekl, že při realizaci
stavebních prací bylo konstatováno, že bude
nutno řešit rekonstrukci chodníku a části ko-
munikace – tyto stavby byly v minulosti špat-
ně provedeny a v jejich důsledku může
docházet k zatékání do objektu školy. Tyto
opravy by mohly být provedeny v létě v rámci
plánované rekonstrukce pláště budovy a re-
konstrukce komunikace k školní jídelně.

Pan Ing. Kříha upozornil na nedostatečné
osvětlení chodníku k rodinným domům v lo-
kalitě Pod Zámeckým.

Pan Ing. Kříha se dále dotazoval na počet
parkovacích automatů na náměstí v Nových
Hradech a způsobu zajištění kontroly parko-
vání.

Pan starosta odpověděl, že je plánován je-
den parkovací automat a kontrolu dodržování
parkování bude provádět Policie ČR, která
tuto aktivitu již přislíbila v rámci celkového
dohledu nad situací ve městě N. Hrady. Navr-
hovaným způsobem regulace parkování by
mělo dojít ke zlepšení situace v parkování, za-
mezení dlouhodobého stání turistů i místních
občanů. Pro základní zajištění nákupů, jedná-
ní na úřadech, návštěvy dětské lékařky či obě-
da bude občanům poskytnuto 45 minut
parkování zdarma. Cílem opatření je uvolnit
dostatečný počet míst pro zajištění potřeb
místních občanů a přesunutí turistů a návštěv-
níků, kteří ve městě tráví delší čas, na odstav-
ná parkoviště mimo centrum města.

Paní Koppensteinerová (občané) uvedla,
že pokud kontrola parkování bude na státní
policii, nevěří, že bude tento způsob efektivní.

Pan starosta ukončil jednání zastupitelstva
a poděkoval všem přítomným zastupitelům i
občanům města za účast na 25. jednání zastu-
pitelstva Města Nových Hradů.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 7
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...už přichází ...analogová tma...
Jsem tu s dalším článkem o analogovém a digitálním televizním vysílání. Tentokrát by

měli číst hlavně ti, kdo ještě nemají příjem pozemního digitálního vysílání (DVB-T) nebo sa-
telitního vysílání (DVB-S). Státem stanovené podmínky pro přechod na digitální vysílání
mimo jiné říkají, že do 11.11.2011 musí být v ČR vypnuto analogové vysílání, nastane tzv.
analogová tma. Celé území ČR je rozděleno do několika etap a právě letošní rok se bude týkat
i nás – Jihočechů. V následujících bodech zjednodušeně rozeberu podle datumů ukončení
analogového a zahájení digitálního vysílání na vysílačích České Budějovice – Kleť a Jihlava
– Javořice. Ještě bych chtěl upozornit, aby nedošlo k mýlce, vypnutí analogového vysílání
znamená to, že v televizoru nenaladíte žádný program, pokud nebudete vlastnit DVB-T přijí-
mač (nářečně zvaný settopbox) a nebo televizor se zabudovaným DVB-T tunerem.
Vypnutí analogového vysílání :
� Kleť: 30.9.2008 – Čt2, 30.6.2010 – Čt1, Nova, Prima
� Javořice: 31.5.2011 – Čt1, Čt2, Nova, Prima
Zahájení DVB-T vysílání :
� Kleť: 1.10.2008 – multiplex1, 1.9.2009 – multiplex2, 1.9.2009 – multiplex3
� Javořice: 1.7.2009 – multiplex1, 1.5.2010 – multiplex2, 1.5.2010 – multiplex3
Digitální pozemní vysílání je rozděleno do multiplexů a v každém multiplexu je několik prog-
ramů. Na jejich rozdělení se podíváme zde:
� multiplex 1 – Čt1, Čt2, Čt4 sport, Čt24,
� multiplex 2 – Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, TVBarandov,
� multiplex 3 – Z1, Public TV, (Óčko, Noe TV)

– vysílání soukromých stanic se liší podle regionů.
Z předchozího výčtu teda plyne, že uživatelům, kteří přijímají analogový signál z vysílače

Kleť přestane „hrát“ televize již na konci června 2010. O trochu lépe na tom budou uživatelé,
kteří přijímají signál z vysílače Javořice, kde analog bude ještě rok v provozu. Vřele doporu-
čuji všem televizním divákům, kteří ještě nemají příjem DVB-T signálu, aby to nenechávali
na poslední chvíli a s dostatečným předstihem si zajistili odbornou kontrolu či opravu antén
na svém domě, protože v den nástupu analogové tmy vypukne boj těch, co to nechali na pos-
lední chvíli. V případě zájmu o služby okolo antén se můžete obrátit i na mě na tel.
775 567 225, nebo navštívit internetové stránky – www.satani.cz

V poslední části bych se chtěl zaměřit na DVB-T přijímače, neb na trhu je jich hodně co do
značek a vybavení a svou praxí mám s nimi velkou zkušenost. Velice levné settopboxy jsou
většinou špatně vybaveny na vstupních a výstupních konektorech, settopboxy s možností na-
hrávání mají problém s nahráváním delších videí, u některých výrobků je problém s funkč-
ností při slabším či silném signálu. Věřte mi, že převážná většina settopboxů je z Číny a
kvalita součástek je velice špatná, čímž velice často dochází k poruchám a nefunkčnosti.
Zpravidla bývá porucha banální, odejde jedna součástka v ceně 5,- Kč v napájení a doba opra-
vy se vejde do 5-ti minut.V této chvíli záleží na tom, kde jste přístroj zakoupili a jak bude
dlouho trvat jeho oprava. Já to u svých klientů řeším tak, že v případě poruchy jim zapůjčím
jiný přijímač na celou dobu reklamace a porouchaný přístroj odvezu osobně do opravy. Po-
kud ale zakoupíte přijímač v kamenném obchodě, v případě poruchy jim přístroj odnesete
zpět a doma budete bez možnosti sledovat televizi čekat zpravidla 3 – 4 týdny na vyřízení rek-
lamace (pokud vám prodejce nepůjčí jiný přístroj). Ještě hůře jsou na tom ti, kteří zakoupí
přístroj přes internet. Ti musí při poruše přístroj sami odvézt do servisu, nebo na náklady pro-
dávajícího zaslat zpět na prodejní místo.

Bohuslav Poles – anténní technik

Navštěvujete internetové
stránky města
Nových Hradů?

Pak může být váš počítač ohrožen!
Světový softwarový gigant Google nabízí

uživatelům nepřeberné a neustále rostoucí
množství užitečných služeb, pomůcek a apli-
kací, velká část z nich je přitom zdarma. Ne-
dávno k nim přibyl i zajímavý internetový
prohlížeč Google Chrome, který si prakticky
okamžitě získal ohromnou popularitu díky své
extrémní jednoduchosti, překvapivé rychlosti
a mnoha zajímavým funkcím. Jednou z nich je
i varování před vstupem na internetové strán-
ky, které obsahují kód potenciálně schopný
ohrozit či poškodit počítač návštěvníka.

Všeobecně se ví, že k takovým nebezpeč-
ným stránkám zpravidla patří nejrůznější
zdroje nelegálního software nebo třeba porno
stránky. Nepříjemné překvapení ovšem může-
te zažít i v případě, pokud navštívíte oficiální
webové stránky města Nových Hradů. Když
vstoupíte do sekce “Ubytování” a kliknete na
první volbu “Nové Hrady”, ukáže se vám na-
bídka 25 ubytovatelů. Jedním z nich je zhruba
uprostřed seznamu “Penzion MIBOR” Vladi-
míra Hokra. Když se zde pokusíte kliknout na
odkaz na jeho vlastní internetové stránky
“www.mibor.wz.cz”, pak v případě, že použí-
váte právě prohlížeč Google Chrome (v jiných
prohlížečích to raději nezkoušejte!) uvidíte
toto varování:

Je přinejmenším zarážející, že oficiální
stránky města, na kterých by měli mít občané i
návštěvníci záruku absolutní bezpečnosti a vě-
rohodnosti předkládaného obsahu, nejsou z to-
hoto hlediska pravděpodobně vůbec testovány.
Je ovšem značně znepokojující, že nebezpeč-
ný odkaz úzce souvisí s osobou novohradské-
ho starosty. Mgr. Marie Štanglová

Nebezpečné odkazy
na stránkách města?

Vzhledem k tomu, že jsme do březnového NZ obdrželi příspěvek Mgr. M.Štanglové varu-
jící před některými odkazy (uvádí www.mibor.wz.cz) na internetových stránkách města, ze-
ptali jsme se informačního technika na MěÚ N. Hrady, v čem je možné nebezpečí. Uvádíme
tedy vysvětlení pro potencionální návštěvníky www.novehrady.cz.

„Uvedený odkaz www.mibor.wz.cz byl prohlédnut nezávisle 3 antivirovými programy:
NOD32, McAffee a AVAST. Žádný z uvedeného SW nezahlásil žádné podezření, a to ani
v případě, když byla nastavena nejsilnější ochrana při „brouzdání“ po internetových stránkách.
Uvedený SW, který má nainstalovaný paní Štanglová, vyzkoušený nebyl. Nejedná se o ko-
merční produkt a tudíž získat nějakou technickou podporu ze strany Googolu je nemožné. Je
to takový alternativní doplněk. V tomto případě se může stát, že tomuto doplňku se nelíbí tvar
domény navštěvované webové stránky. Standardně jsou stránky ve tvaru www.názevdome-
ny.cz. V případě navštívené stránky je mezi toto ještě vloženo ..wz.., což znamená webzdar-
ma. To může tento doplněk od Googolu vyhodnotit jako upozornění – riziko.“ K.J.

Finanční úřad informuje
V měsíci březnu 2010 proběhne akce Fi-
nančního úřadu v Trhových Svinech s cí-
lem pomoci občanům s podáním přiznání
k dani z příjmů fyzických osob za zdaňova-
cí období roku 2009. Ve dnech 2. března
(13.00 hod. – 16.00 hod.) a 23. března
(13.00 hod. – 17.00 hod.) budou v zasedací
místnosti Městského úřadu v Nových Hra-
dech pracovníci Finančního úřadu v Trho-
vých Svinech poskytovat občanům tiskopisy
daňového přiznání, daňové složenky, in-
formační materiály, příp. odpovědi na do-
tazy a vybírat daňová přiznání.
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Kostelní přeshraniční spolupráce a odpověď na polemiku
Obsazení kláštera pohraniční stráží bylo

barbarství a necitlivost, která se dotýká přede-
vším věřících. Kdyby Stalin neboural kostely
a spolupracoval s církví, mohlo být méně krve
a mohli jsme se dočkat i jiných dějin.

Víru jako světonázor je třeba respektovat,
nebo aspoň tolerovat, protože je prospěšná.
Pro jednotlivce, i pro společnost. Přes různé
ideové přesvědčení musel každý uvítat, že zá-
sluhou pátera Bonfilia, čsl. Státu a občanů
z Rakouska, byl klášter obnoven, opraven, za-
věšeny zvony a zrestaurováno baroko kostela.
Právem se na něj chodí dívat turisté. Páter
Bonfilius jako jeden z posledních Servitů ze-
mřel, ale před smrtí svěřil vše do péče nové
společnosti: Klášteru Božího milosrdenství.

Jsme rádi, že tato skupina Slováků z Nitry,
tvořená sympatickou skupinou mladých, si
vzala za úkol působit v Nových Hradech. Jsme
rádi, že se neuzavírá do sebe, že chce do své
činnosti zatáhnout i novohradskou společnost,
která s vírou, církví, zdá se, nechce mít mnoho
společného. Chápu, že hlavním posláním kláš-
tera je církevní pastorace a přál bych, aby měl
větší prostor a finance pro charitu. Mají k bliž-
ním lepší vztahy než většina společnosti. Sna-
ží se i vychovávat – zejména mládež. Kromě
toho podniká, vaří, ubytovává.

Výborné vztahy má klášter k věřícím z Ra-
kouska. A právě tady jsou možnosti kláštera
trochu víc dělat pro zlepšení spolupráce přes
hranici. Dostat návštěvníky, kromě záležitostí
víry k občanské spolupráci, která se nevyhne
zaujetí stanoviska k létům 1938-45. Právě slo-
venská národnost v klášteře je výhodou – je
tím třetím aktérem. Ať se mu to líbí či ne, má
odjakživa politickou funkci. Má kazatelny,
pastorací může ovlivňovat vědomí lidí, přispí-
vat ke smíření – je zapojen do veřejného dění.
Dělá to i současný papež, když kromě modli-
teb vyzývá Svět ke změně poměrů, změně hos-
podář. systému, spravedlnosti, charitě, řešení
hladu, zlepšování morálky.

Náš klášter by se měl pokusit o lepší pře-
shraniční spolupráci. Návštěvníci kostela by
měli o sobě dát více vědět, protože za jejich
motivací – návštěva kostela – mnozí vidí i dal-
ší důvody vztahující se k létům 1938-45. Když
mimo kostel veřejně nepromluví, nevyužijí
Novohradský zpravodaj, nebo se nepodílí na
oslavách 800 let města, tak ne všichni, ale zej-
ména válečná generace, to nenese lehce,
zvláště když vidí hemžení bílých podkolenek,
klobouků se štětkou a korouhve na náměstí.
Rádi je vidíme, ale přejeme si dialog. A klášter
by se ho mohl ujmout. Zatajovat minulost se
nevyplácí.

Největší chybou, ne kláštera bylo, že se výro-
čí města oficielně nezúčastnili aspoň starostové
přeshraničních obcí. Zase byla promarněna ob-
rovská příležitost rozvíjet a posilovat dobré
vztahy se sousedy. Vždyť to byla příležitost
při oslavách překlenout to nešťastné období
38-45. Nebyly to privátní oslavy, protože mají
velký dosah a význam. Mohli jsme společně
za vedení kláštera a obou stran zajít na hřbitov,
poděkovat i dávno zemřelým, ať to byli Němci
nebo Češi, za jejich podíl při budování krásné-

ho Novohradska, za to, že tu dnes můžeme žít,
dýchat novohradský vzduch. Těch asi 800 let
společných nás k tomu zavazuje a bylo by
slušností v kostele zazpívat společně Te Deum
laudamus a na náměstí uspořádat důstojnější
veřejné shromáždění. Ono těch faux pas při
oslavách bylo víc, ale největší, jak jsem se při
stravování v klášteře dověděl – že klášter ne-
byl přizván.

Důležitost a prospěšnost kláštera by se
zvětšila, kdyby vytvořením podmínek byla
dána starší generaci možnost, prožít z obou
stran zbytek života v nějakém typu penzionu,
seniordomu, kde by válečné generace společ-
ně, usmířené dožily. Velká většina lidí chce
zemřít, nebo být pochována kde se narodila a
ráda si připlatí. Klášter by tak získal příliv vě-
řících a mohl starým lidem sloužit. I o stavbě
hospice by se mohlo uvažovat, dokud jsou pří-
stupné dotace.

Klášter je třeba podporovat, protože v péči
o ducha i tělo není chamtivost, ale humanita.

K polemice – asi se nehodí, aby starosta
v diskusi s občany užíval pojmů jako je: dema-
gogie, zapšklost, pomatenost, nesmysly. Vrací
tak NZ do stadia osobního napadání z doby
pana Švestky. Nemám z této polemiky žádnou
radost, i kdyby se týkala někoho jiného. Mám
rád věcnost. Cílem této polemiky je urazit.

Podstatou polemiky je jiné chápání přeshra-
niční spolupráce. Já přicházím v 75 letech,
oproti jeho 30 s názory, které pro zlepšení spo-
lupráce přes hranici by bylo potřebné a moudré
uskutečnit pro dnes i budoucnost. Vycházím
z dlouholetých dobrých i špatných zkušeností
novohradské společnosti. Nezakrývám svůj
zájem o věci veřejné na rozdíl od apatie větši-
ny. Je to zároveň prevence proti Alzheimero-
vi. Novohradsko mi přirostlo k srdci a hodlám
ho i bránit. Názory nikomu nevnucuji, ale od-
suzuji osobní napadání. Nakonec Mgr. Hokr –
starosta: Dnes bychom neměli mluvit jen
o tom dobrém, ale bez vzájemného obviňování
připomenout i období, která jednoduchá neby-
la. Jen tak se můžeme poučit… Tak proč se

rozčiluje na rozdíl od toho, co sliboval před
volbami.

Skupina kolem starosty Mgr. Hokra potře-
buje k rozvoji spolupráce se sousedy peníze –
dotace z EU, o něž opakovaně žádá prostřed-
nictvím města. Neřeší přítomnost a budouc-
nost, obrací se pohodlně jen k minulosti a
pochybně, subjektivně, líčí i léta 1938-45.
V radě města si nechá schválit žádost, peníze
z rozpočtu města jako spoluúčast a dál, zdá se,
už vládnou dotací bez účasti finanční a kon-
trolní komise města. Užití peněz, vyúčtování,
zjistit konečné příjemce peněz je zamlžené.
Občané se něco dozví až shlédnutím výstavy
či při rozdávání publikace zdarma, spojené
s kávou a zákusky. Před volbami slibovali
transparentnost. Točí se tam dosti velké pení-
ze. Možný je i závěr občanů, že si přes dotace
EU hledí soukromých kšeftů – chybí informa-
ce. Jak rád bych byl, kdyby to bylo jinak. A že
těch dotací získaných prostřednictvím města
už nebylo málo.

Že tyto názory jsou opodstatněné, dokazu-
je z té administrativní džungle EU údaj: Název
organizace: Město Nové Hrady. Osoba opráv-
něná podepisovat smlouvy, kontaktní osoba
projektu: Vladimír Hokr, starosta města. Byl
jste příjemcem finančních prostředků veřejné
podpory… prosím uveďte částku: Ano – cesta
za kulturou. Řezbářské sympozium celkem
950 000 Kč.

Nedám ubližovat Novým Hradům. Nezá-
vidím nikomu peníze, pokud jsou zasloužené.
I jako důchodce se cítím plně dobře zajištěný.
Neusiluji o žádnou funkci, nepracuji dávno
v zájmu žádné politické strany, jsem dávno
vyléčený člen KSČ, který, doufám, dnes může
plně říci svůj názor. Přeji si zdraví a pro pře-
voz do říše stínů mi bude, jako Římanům, sta-
čit 1 obolus.

Na závěr si dovolím také jeden osobní bo-
dyček. Zdá se mi, že politické myšlení, které
má starosta mít, zůstalo na úrovni mírovek,
kdy konzumoval zmrzlinu a cukrovou vatu.

Ing. Maryška

Dobrá zpráva pro Ing. Maryšku:
Je to úplně jinak

V několika minulých číslech Novohrad-
ského zpravodaje si mohli čtenáři přečíst ná-
zory pana Ing. Maryšky na přeshraniční
spolupráci. Bylo to především v souvislosti
s projektem Po stopách společné historie, kte-
rý Město Nové Hrady realizuje společně s Ji-
hočeskou univerzitou a rakouským partnerem
Böhmerwald Museum z Vídně.

Dle vlastních slov Ing. Maryšky poslední
jeho příspěvek na téma příhraniční spolupráce
si můžeme přečíst v tomto čísle. Myslím, že je
to zpráva pozitivní. Je určitě dobře, že Ing.
Maryška sděluje své názory a čtenáře tak vede
k přemýšlení nad citlivými otázkami naší mi-
nulosti. Minulosti, kterou, stejně jako já, ne-
prožila většina současných obyvatel Nových
Hradů. Na druhé straně je dobře, že Ing. Maryš-

kův seriál o přeshraniční spolupráci končí.
Bylo toho řečeno dost a bylo to vyčerpávají-
cí. Navíc je zřejmé, že téma vyčerpal i Ing.
Maryška a proto utíká k tématům jiným.

Nechci proto polemizovat s názory Ing.
Maryšky na projekt, na odborné texty na
výstavě, na směr a budoucí vývoj česko
-rakouské spolupráce nebo na zapojení
kláštera či jiných organizací. Některé jeho
názory považuji za zajímavé a určitě hodné
dalšího rozpracování, jiným v podstatě vů-
bec nerozumím (např. porovnání srazů na
Mandelsteinu a Mírových slavností v No-
vých Hradech). Zásadní problém v tom
však nevidím, takže to mohu s klidem a
smířlivým úsměvem přejít.

pokračování na str. 11
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Problém však vidím v okamžiku, kdy se
Ing. Maryška pouští do spekulací typu „kdo,
s kým, proč a za kolik“. Tyto spekulace, které
Ing. Maryška plně rozvinul v posledních od-
stavcích svého článku uveřejněném v tomto
čísle NZ sice vycházejí z informací, které mu
poskytl pan starosta (v rámci snahy o transpa-
rentnost), ale při jejich zpracování se Ing.
Maryška dopustil několika omylů. Nechci
spekulovat, jestli šlo o omyly záměrné s cílem
poškodit a vyvolat u čtenářů závist vůči staros-
tovi a „skupině kolem starosty“ nebo o omyly
z nevědomosti a nedostatečného pochopení
informací, které Ing. Maryška získal. To ví jen
on sám.

V každém případě bych rád uvedl některé
věci na pravou míru.

1) Ing. Maryška obhajuje opodstatněnost
svých spekulativních názorů na obohacování
„skupiny kolem starosty“ výpisem z formulá-
ře žádosti o podporu projektu Po stopách spo-
lečné historie a snaží se tím dokladovat, že
starosta byl příjemcem 950 000,- Kč z dvou
minulých projektů, a to Cesta za kulturou a
Řezbářské sympozium. To je však zcela zá-
sadní mylná interpretace. Starosta nebyl žád-
ným příjemcem. Příjemcem bylo město Nové
Hrady a starosta dával toto prohlášení jménem
subjektu, který zastupuje.

Občany, kteří alespoň trochu sledují dění
ve městě (předpokládám to i o Ing. Maryško-
vi) musí napadnout, že tyto dva projekty byly
realizovány ještě před začátkem působení
Mgr. Vladimíra Hokra v roli starosty města.
A představa, že by předchozí starosta „dal vy-
dělat“ Mgr. Vl. Hokrovi je docela úsměvná.

Na druhé straně musím přiznat, že formula-
ce, ve které Ing. Maryška hledá opodstatnění
pro své názory, může být pro lidi neznající

podstatu věci matoucí. Toto zmatení je však
dáno nešťastně formulovanými otázkami v for-
muláři žádosti. Ty však vytváří poskytovatel
dotace a žadatel na ně pouze odpovídá. Všech-
ny otázky se proto vztahují na žadatele, tedy
město.

2) Nevím, koho Ing. Maryška přesně myslí,
když píše o „skupině kolem starosty“. Možná,
že jde o lidi, kteří byli na kandidátce Občanů
pro zdravé město. Možná, že jde pouze o členy
Rady města. Nevím. V každém případě se do
obou skupin počítám a proto mohu s plnou od-
povědností tvrdit, že všechny projekty, které
město od roku 2006 realizovalo řeší přede-
vším přítomnost a budoucnost. V projektu Po
stopách společné historie je minulost pouze
východiskem pro další aktivity. Ať už společ-
né s rakouskými partnery či samostatné bez
jejich přímé účasti. Jedním z hmatatelných
příkladů může být dnes již rozpracovaný zá-
měr na budoucí využití budovy bývalých Stat-
ků. Dnes tento záměr čeká na svoji realizaci.
Ta by snad mohla být zahájena již v polovině
tohoto roku.

3) Ing. Maryška čtenářům sděluje, že si ob-
čané (a zřejmě i on) myslí, že „skupina kolem
starosty“ si „přes dotace EU hledí soukromých
kšeftů“. Dovolím si v této věci kategoricky
tvrdit, že ani členové Občanů pro zdravé měs-
to, ani členové Rady města neřešili a neřeší
žádné své soukromé kšefty přes dotace EU,
které Město Nové Hrady či městem zřizované
organizace v minulých čtyřech letech získaly.
To je opět velmi vážné mylné tvrzení, které
není (a ani nemůže být) ničím podloženo.
Žádný příklad, žádný důkaz. Pouze odkaz na
informaci z projektové žádosti (viz. bod 1),
kterou si však autor mylně interpretoval.

Ano, město Nové Hrady bylo v získávání
dotací EU v posledních čtyřech letech velmi
úspěšné. Dá se říci, že jsme využili každou pří-
ležitost a díky vysoké úspěšnosti našich žá-

dostí jsme mohli realizovat investiční projekty
za více jak 60 mil. Kč.

Chápu, že toto číslo může u některých ob-
čanů vzbuzovat různé fantazie, ze kterých pak
vznikají spekulace podobné těm, které prezen-
tuje Ing. Maryška ve svém posledním článku.
Rozumím tomu zvlášť v situaci, kdy se na nás
z různých seriózních i bulvárních médií valí
informace o korupci, zneužívání a vykrádání
veřejných rozpočtů.

Rozumím, ale v případě Nových Hradů dů-
razně nesouhlasím. Tvrdím, že žádný projekt
neznamenal pro někoho ze „skupiny kolem
starosty“ neoprávněné obohacení, soukromé
kšefty či jiné nepravosti. Vše bylo vždy stan-
dardní a žádná senzační odhalení se konat ne-
mohou.

Je velmi snadné uvést mylné informace a
na nich vystavět spekulace, které vzbuzují zá-
vist. Je lehké obviňovat, aniž jsou předkládá-
ny konkrétní a věrohodné důkazy. Daleko
složitější je se těmto nesmyslným obviněním
bránit. Nestačí jen tvrzení, že to není pravda.
Semínko nedůvěry se tímto zničit nedá.

Jako možnou cestu proto vidím zveřejnění
všech městem realizovaných projektů v pos-
ledních čtyřech letech a uvedení všech dodava-
telů, kteří zajišťovali realizaci těchto projektů.
Uvědomuji si, že to bude muset být v souladu
s platnými zákony, především pak se Záko-
nem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních úda-
jů, ale i přesto věřím, že se tímto způsobem
podaří rozptýlit pochybnosti, které zasel Ing.
Maryška. Vzhledem k velkému objemu zpra-
covaných dat předpokládám, že seznam bude
zveřejněn na internetových stránkách města
do poloviny roku 2010.

Michal Jarolímek
(člen Rady města za sdružení

Občané pro zdravé město)

Malé upřesnění
Již před několika lety jsem dostal od jedno-

ho novohradského přítele radu, která zněla:
„Nebojuj tam, kde nepotřebuješ bojovat“.
Vzpomněl jsem si na ni i při psaní minulého
komentáře k článkům pana Ing. Maryšky. Můj
článek proto nebyl bojem, byl přirozenou re-
akcí na nepravdivé informace, které byly uvá-
děny v souvislosti s aktivitami města a jeho
partnerů.

S panem Ing. Maryškou sice v mnoha ná-
zorech nesouhlasím, přesto si ho vážím za to,
že své názory říká či píše veřejně a na rozdíl od
mnoha anonymních „řešitelů a vykladačů“ se
pod ně i podepíše. Každý z nás má právo na
svůj názor a určitě každý z nás může vyjádřit i
svůj pohled na názor toho druhého. Označení
nějakého názoru za nesmysl či demagogii ne-
chápu jako osobní útok na autora, je to pouhé
vyjádření stanoviska a myslím si, že i v pozici
starosty na něj mám nárok. Navíc, kdo jiný než
starosta, by měl reagovat na nepravdivé infor-
mace např. o tom, že Město a KIC pořádá po-
chody na srazy sudetských Němců?

Nebudu tedy ve svém krátkém komentáři
vracet žádné „bodyčky“, jen opět vyvrátím ně-
kolik nepřesných informací:

1/ Není pravdou, že místní klášter nebyl
přizván ke spolupráci na oslavách města. Dů-
kazem toho je například zapojení klášterní ke-
ramické dílny v den oslav a vytvoření mnoha
krásných kachliček s motivy města, které by
časem mohly ozdobit průchod v radnici či jiné
místo. S představiteli kláštera jsem navíc v pra-
videlném kontaktu a myslím si, že naše vztahy
jsou velmi přátelské. Jako jedna z možných ak-
tivit v rámci oslav města (která se bohužel pře-
devším z finančních důvodů neuskutečnila)
byla plánována i aktivita, která měla být připo-
mínkou osoby pátera Bonfilia. Spočívala ve
vytvoření vzpomínkového místa v blízkosti
rodného domu pátera Bonfilia a do přípravy se
ve formě návrhu zapojil i místní kovář D. Čer-
ný. Věřím, že do budoucna se však i tato akti-
vita podaří v nějaké formě zrealizovat.

2/ Je pravda, že se oslav osobně nezúčast-
nili starostové všech obcí z rakouské strany
hranice. Pozvaní však byli všichni, někteří se
omluvili, jiní vyslali své zástupce. V průběhu
dne tak v Nových Hradech spolu s námi „slavili“
např. představitelé obcí, škol či občané z Pyh-

rabrucku, Gmündu, Weitry nebo Litschau.
Součástí oslav také bylo předání cen několika
rakouským občanům, kteří se významně za-
sloužili o rozvoj vzájemné spolupráce.

3/ Nejen u projektu Po stopách společné
historie, ale i v rámci jiných projektů nemůže
starosta města dostávat žádné odměny. Ve zmi-
ňovaném projektu tomu tak bylo také a veškeré
údaje, které pak Ing. Maryška spojuje s mojí
osobou, se týkají města Nové Hrady a městem
realizovaných projektů (ty uváděné jsou navíc
z období, kdy jsem nebyl starostou!).

V projektu Po stopách společné historie
jsem se navíc dostal do opačné role. Nebyl
jsem příjemcem peněz od města, naopak jsem
městu bez jakéhokoliv nároku na honorář pos-
kytl autorská práva pro vydání mé knihy Příběhy
novohradských domů v němčině, konzultoval
jsem s překladatelem německý překlad a po-
máhal i s přípravou dalších textů v rámci pro-
jektu. Veškeré tyto aktivity (stejně jako celý
projekt) tedy nebyly mým „soukromým kšef-
tem“ a jsem rád, že jsem mohl i svým dílem při-
spět k něčemu, co přineslo konkrétní výstupy a
vedlo ke zlepšení přeshraniční spolupráce.

Mgr. Vladimír Hokr – starosta města

Dobrá zpráva pro Ing. Maryšku
pokračování ze str. 10
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„Když sní sama
je to jen sen.
Když budeme snít společně
je to začátek skutečnosti.“

PŘEKRAČOVÁNÍ HRANIC
Pozvání ke společnému

překonávání…
Ženy z Rakouska a České republiky bu-

dou společně vytvářet keramický obraz s ná-
zvem „Světlo“, který bude 1. „Milníkem
svobody“ na poutní cestě „Cesta k prameni“
mezi Harbachem a Dobrou Vodou / Brünnl.

Srdečně zveme ženy, které baví dělat
keramiku a společně tvořit, jsou otevřené
novému, mají zájem setkávat se se ženami
na „druhé“ straně.

Naplánována jsou 3 setkání, vždy od 14
do 18 hodin.

1. setkání – sobota 6. března 2010 a
2. setkání v sobotu 24. dubna 2010 v No-
vých Hradech / Gratzen (ČR), při kterých se
budou společně vytvářet keramické kachle.
3. setkání na závěr bude v září v Rakousku.

1. setkání – 6. března 2010
v 13.45 v klášteře

v Nových Hradech / Gratzen
Setkání se bude konat od 14 do 18 ho-

din, poté příjemné doznění pro ty, co budou
mít čas a chuť.
Info a přihlášky (do 3.3.2010):
Česká strana:
Pavla Chrtová – pavla.chrtova@centrum.cz,
tel.: 386 327 049 nebo 603 845 863
Rakouská strana:
Eva Kempf – tel.: +43 02858/85147

Poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie
na Dobré Vodě se otevírá návštěvníkům
Barokní perla Novohradska, poutní chrám

zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, září da-
leko do kraje ze severního úbočí Novohrad-
ských hor již od roku 1715. Po celou dobu jeho
existence, jen s násilím vynucenou přestávkou
v době totality, sem každoročně přicházely a
stále přicházejí tisíce poutníků, návštěvníků a
obdivovatelů tohoto architektonického a umě-
leckého skvostu.

Důvody návštěvy bývají různé – od proje-
vení zbožnosti, vykonání pouti jako poděko-
vání za Boží pomoc, svěření svých proseb do
přímluvy Panny Marie, až po pohnutky ryze
turistické.

Všem těmto příchozím se nyní nabízí nová
možnost, jak být fyzicky přítomni v chrámu i
v době mimo konání bohoslužeb nebo za ne-
přítomnosti kustoda v letní turistické sezóně.
S výrazným finančním přispěním Státního ze-
mědělského intervenčního fondu za podpory
MAS Sdružení Růže se nám podařilo vybudo-
vat nové zádveří a tak otevřít poutní chrám
mnohem většímu počtu návštěvníků.

Nové zádveří plní hned několik důležitých
funkcí a řeší problémy, se kterými se Římskoka-
tolická farnost Dobrá Voda dlouhodobě potýka-
la. První věc, která každému, kdo dobrovodský
chrám navštívil v uplynulých letech, padne do
oka, je samozřejmě estetický dojem. Místo ne-
vzhledné trubkové mříže, za kterou si příchozí
museli připadat jako „za katrem“, je nyní vítá
důstojné, řemeslně a umělecky velmi zdařilé
zádveří, citlivě sladěné s historickým barok-
ním interiérem kostela.

Další funkcí, kterou nové zádveří plní, je
ochrana vzácných památek před poškozením a
odcizením. Vzhledem k tomu, že zatím není
v silách farnosti umožnit všem zájemcům vol-
ný vstup, je možnost prohlédnout si prakticky
celý chrám bohatě proskleným zádveřím, víta-
nou příležitostí zejména pro náhodné kolem-
jdoucí, kteří nejsou účastníky organizované
pouti.

Nové zádveří se také aktivně podílí na
ochraně interiéru kostela před působením vlh-
kosti, která je zde v pramenné oblasti všudypří-
tomná. Důmyslně navržené větrací průduchy
zajišťují řízenou cirkulaci vzduchu mezi dvě-
ma protilehlými vstupy a účinně tak omezují
negativní působení vlhkosti na stav památek i
celého interiéru.

Děkujeme panu architektovi Ing. Antonínu
Malcovi z Českých Budějovic za pečlivé a cit-
livé zpracování a předložení mnoha pracov-
ních verzí, z nichž jsme mohli ve spolupráci
s odborníky vybírat. Děkujeme i za jeho ne-
únavnou ochotu, se kterou se účastnil všech
přípravných i realizačních fází projektu a po-
mohl dovést celou akci do zdárného konce.

Naše poděkování patří i pracovníkům pa-
mátkové péče, paní Aleně Vinařové a panu
Ivanu Bartošovi, za cenné konzultace a připo-
mínky při přípravách a za odborný dohled při
realizaci zádveří.

Velké díky a vyjádření obdivu k mistrně
zvládnutému řemeslu směřují samozřejmě i
ke generálnímu dodavateli díla, truhlářství
TRUST-ts, s.r.o. z Trhových Svinů, a všem
jeho subdodavatelům – zámečnictví Rob k.s.
Č. Budějovice, dodavateli zasklení Isotherm
s.r.o. Kaplice, pasíři Zdeňku Hajnému ze
Srubce a umělecké pozlacovačce Aleně Pan-
grácové z Prahy. Velmi si vážíme jejich profe-
sionálního přístupu a vstřícnosti při realizaci
projektu i jejich odborné invence při dolaďo-
vání mnoha důležitých detailů.

Ze srdce děkujeme MAS Sdružení Růže a
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu
za poskytnutou pomoc formou dotace ve výši
564.422 Kč, která činí 59 % celkových nákla-
dů v objemu 964.090 Kč. Všem, kdo se tohoto
krásného díla jakýmkoli způsobem zúčastnili, i
těm, kdo ho budou užívat, vyprošujeme hojnost
Božího požehnání a ochranu Panny Marie.

Římskokatolická farnost Dobrá Voda

Srdečně Vás zveme

na tradiční příjemné posezení
u příležitosti

MEZINÁRODNÍHO
DNE ŽEN

v neděli 7. března 2010
od 14.00 hodin

do jídelny Hotelu Máj
hudba, občerstvení

a kulturní program zajištěn

zve KSČM, ČSOP, KČP a KLUB SENIORŮ

ČZS Nové Hrady zve na

přednášku

Pěstování broskvoní a meruněk
v oblasti Novohradska

v pondělí 15.3.2010
od 18.00 hod. v Koželužně
přednáší p. František Novák

Výroční schůze ZO ČSOP N. Hrady
V sobotu 6.2.2010 se uskutečnila v restaura-
ci U Heidingera Výroční členská schůze ZO
ČSOP N. Hrady. Na programu bylo zhod-
nocení činnosti roku 2009, volba členů vý-
boru, předání ocenění za pomoc místní
organizaci a návrh plánu na aktivity v roce
2010. Čestné uznání obdržel Zdeněk Vaněk
(referent OŽP MěÚ N. Hrady) za obětavou
práci a péči v ochraně životního prostředí a
spolupráci se ZO ČSOP N. Hrady a dále Ing.
František Štangl za spolupráci a podporu při
soutěži Poznej Novohradsko. Výroční schů-
ze se také zúčastnil starosta města Mgr. V.
Hokr, který poděkoval všem členům za po-
moc v ochraně životního prostředí na Novo-
hradsku a za výbornou spolupráci s Městem
Nové Hrady. K.J. (i foto)
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Masopustní veselice, veselá je převelice
Na masopustní úterý jsme se veselili při karnevalovém reji ve školce. Maminky dětem připra-

vily masky a některé se se svými dětmi i zúčastnily. Masopustní koledníci tuto slavnost zahájili
svým zpěvem „Červená růžičko“ a pochodem s krásnými maskami. Společně jsme si jako do-
spěláci ve dvojicích zatančili polku i mazurku.

Následovaly DISCO tance a zábavné karnevalové hry jako židličkový tanec a tanec pod pro-
vazem.

Nakonec jsme se se starým masopustem rozloučili. Sbohem masopuste a příští rok se zase tě-
šíme. Žabičky, koťátka a motýlci ze školky (i foto)

Pomáháme zvířátkům v zimě
První únorový pátek jsme se vypravili s ce-

lou družinou do Sokolího hnízda. Donesli
jsme tam do krmelce mnoho dobrot, které zví-
řátkům chutnají – mrkev, jablka, zrní a tvrdé
pečivo. Popovídali jsme si o tom, proč je dobré
nosit zvířátkům potravu v tomto zimním ob-
dobí. Zahráli jsme si několik her a upalovali
zpátky do tepla naší družiny. Tam děti nama-
lovaly zvířátka u krmelce a obrázky jsme si
vyzdobili třídy. ŠD (i foto) Dobrůtky pro zvířátka

Dobrou chuť zvířátkaU krmelce

Kdo bude první
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Myšlenku dětské masopustní koledy vy-
slovil již dávno pan J. Sazma. Jednoho dne
jsme se rozhodli, že se jeho myšlenku pokusí-
me uvést v realitu. Vybrali jsme první kolední-
ky a začali nacvičovat. Celá školní družina se
otřásala v základech, to jak děti poctivě po-
chodovaly a zpívaly. Až se ty naše Modré hory
zelenaly. A tak je to až dosud. Vždy po zakon-
čení posvátného klidu svátků vánočních to
u nás začne žít masopustním veselím. Možná
si řeknete, co je na tom, postaví se do řady a
jdou. Ale tomu, abychom mohli vyrazit, před-
chází poctivý konkurz, kde musí děti ukázat,
jak zpívají, pochodují a tancují. Z těchto zá-
jemců pak vybíráme ty nejlepší a ostatní jsou
připraveni okamžitě zastoupit náhle nemocné,
atd. Důležitý faktor je také umění zahnat stud,
protože dojít někoho požádat o tanec je pro
tzv. stydlínky psychicky velmi náročné. A tak
pochodujeme, zpíváme a tancujeme od vánoc
až do masopustu. Někdy se vám mohou koled-
níci zdát tiší, ale mohu vám říct, že vydržet
zpívat z plna hrdla po celou dobu, je velice těž-
ké. A když vidíte tu spoustu diváků, dočista
zapomenete co máte dělat.

První dětská koleda měla klobouky poctivě
vyrobené od koledníků a právo nám bylo za-
půjčeno od starších masopustních kamarádů.
Naše vlastní právo nám vyrobil pan Ján Doro-
tovič. Na jedné straně je 6 listů jako 6 světadí-
lů, 4 zářezy jako 4 světové strany a na zadní
straně jsme si namalovali znak naší klouzající
družiny. V loňském roce došlo i na klobouky
které nám vyrobila paní Maxová a paní Staň-

Dětská masopustní koleda 2010

Jubilejní 10. dětská masopustní koleda

Rok 2001

Rok 2002Masopust 2002

Střapatí 2002

Rok 2003 Masopust 2004

Rok 2004 Masopust 2005

pokračování na str. 15
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ková, pan Šisler zhotovil také novou píku.
V letošním roce jsme se dočkali krásné nové
flinty pro naší ochranku, od pana Zemana.
V jednom roce jsme také nacvičovali Nakolic-
kou šavlovou koledu i s povídáním. Ale bohu-
žel nám ochořela hlavní mluvčí těsně před
masopustem, a tak jsme předvedli kolečka bez
povídání. Po skončení koledy jsou děti a jejich
rodiče pohoštěni ve školní jídelně. Pohoštění
nám připravují naše paní kuchařky.

V loňském roce jsme opět vyrazili do svě-
ta, a to do Domova důchodců na Dobré Vodě,
kde jsme se setkali se spoustou zajímavých
lidí. Například s paní, které bylo 105 let.
Zúčastnili jsme se také dvou setkání maso-
pustních koled. Jedno bylo v roce 2005
v Českých Budějovicích a jedno v loňském
roce v rámci oslav našeho města. Za těch
10 let je toho opravdu hodně co jsme s maso-

pustem prožili a doufáme, že i nadále budeme
prožívat.

Jsme rádi, že nás hodně lidí podporuje a
tímto bychom chtěli všem moc a moc poděko-
vat. Jmenovitě panu starostovi V. Hokrovi za
finanční příspěvek na pohoštění pro kolední-
ky, kulturnímu centru a paní Jarolímkové za
financování doprovodné kapely, Mladé muzi-
ce za výdrž, panu J. Vochoskovi za hudební
doprovod při návštěvách domova důchodců,
panu Zemanovi za nádhernou zbraň, paní Ze-
manové a paní Vrobelové za pomoc v domově
důchodců, děvčatům, která nás zahřívají tep-
lým čajem během koledy a v neposlední řadě
našim šikovným kuchařkám. Největší dík
však patří dětem, které i v zimně, mrazu, větru,
vánici neremcají a odvádějí skvělou práci.
A také mým kolegyním, které vše dělají hlav-
ně pro děti a za dobré slovo.

Děkuji, B. Vochosková,
vedoucí vychovatelka školní družiny (i foto)

Masky 2005

Mladá muzika 2010

Dětská masopustní koleda v domě s peč. službou

Koleda v domově důchodců Dobrá voda105 letá babička v domově důchodců

Aljašské fotbalistky s Novohradským koledníkem Masky 2010 Tančící koledníci 2010

Muzikanti 2005

Jubilejní 10. dětská masopustní
koleda pokračování ze str. 14
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Folk v novohradském kinosále
Ve čtvrtek 11. února 2010 pozvalo KIC N. Hrady děti ze základní

školy na „výchovný“ koncert do kinosálu. Hostem koncertu, který byl
rozdělen na část pro I. st. a II. st. ZŠ, byla zpěvačka Pavlína Jíšová a přá-
telé. Na koncertě si děti poslechly spoustu folkové muziky a zároveň se
dozvěděly více o žánru zvaném folk. Pokud si dodatečně chcete ještě
zjistit něco o folku nebo i soutěžit, podívejte se na www.folkovykvi-
tek.cz. K.J. (i foto)

ZO ČSOP Nové Hrady
zve všechny děti bez rozdílu věku na

VÍTÁNÍ JARA
v Nových Hradech
Sraz dětí i rodičů je v sobotu 20. 3. 2010
před  školní družinou v 13.00 hod.

Pojďte s námi přivítat jaro do přírody, kde
na všechny čeká překvapení.

Nezapomeňte si vzít sebou dobrou náladu,
vhodnou obuv a oblečení do lesa.

I vaše dítě se může stát skautem!
Máte pocit, že se vaše dítě doma nudí a

myslíte si, že by se mohlo místo toho hezky
pobavit?

Pak může přijít mezi nás do skautského od-
dílu KOMETA Horní Stropnice. S námi se ur-
čitě nudit nebude! Každý týden má jedinečnou
možnost strávit pár hodin plných zábavy a her
na tradičních schůzkách a výpravách a také si
užívat na netradičních akcích (podívá se s
námi na film v kině, navštívíme divadlo, vý-
stavu či si pořádně užijeme v přírodě).

V našem oddílu bude mít každý dveře otev-
řené dokořán. Je tu pro něj skvělá příležitost
poznat dobrou partu, zažít nové věci a dozvě-
dět se i vyzkoušet si něco, co hned tak někdo
neumí. Stačí jen přijít na skautskou schůzku.
KDY SE SCHÁZÍME?
V pondělí a ve čtvrtek se schází vlčata a svět-
lušky (chlapci a děvčata ve věku 6 – 10 let) od
14.45 hod. do 16.15 hod.
V úterý a ve středu se schází skauti a skautky
(chlapci a děvčata ve věku 11 – 15 let) od
14.45 hod. do 16.15 hod.
KDE SE SCHÁZÍME?
Schůzky probíhají v zasedací místnosti na
OÚ Horní Stropnice (zasedací místnost se na-
chází ve dvoře OÚ Horní Stropnice)
SKAUTING – to je PARTA
a PŘÍLEŽITOST
Skauting, to je  především šance stát se součás-
tí týmu mladých lidí, mít kamarády, prožívat
život naplno, trávit čas dynamicky, aktivně, zá-
bavně a zajímavě, rozvíjet své schopnosti, po-
máhat světu kolem sebe a také hledat směr pro
svůj život!

Skauting je celosvětově největší výchovné
hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a
dělat věci společně a staví před ně příležitosti,
které jsou zároveň zábavou, hrou, a způso-
bem, jak poznávat nové věci. Prostřednictvím

volného času tak učí děti
a mladé lidi být užitečný-
mi členy naší společnosti
a všestranně rozvinutými
osobnostmi.

Skauting dává do života
řadu sociálních dovedností –
schopnost mluvit před lidmi a
schopnost naslouchat, schopnost být otevřený
vůči druhým, schopnost spolupracovat. Skau-
ting učí umět se o sebe postarat, brát život do
vlastních rukou, postavit se na vlastní nohy,
převzít odpovědnost za to, co se mnou a s
mým životem děje. Ve skautingu se lidé učí
hledat smysluplnost toho, co dělají – kam na-
směrovat svůj život a proč. Skauting je příleži-
tost vstoupit do dospělosti jako člověk, který
ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám,
proč být součástí týmu, člověk, který ví, co
chce, a aktivně jde za tím, člověk, který může
být pilířem společnosti.

Ve skautingu člověk používá GPSku, fo-
ťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit
nebo sjíždět vodu na raftech. Ale to není důle-
žité. Důležité je, co se člověk učí mimocho-
dem přitom – že má cenu se o něco snažit…
má cenu se zapojit… má cenu spolupraco-
vat… má cenu být součástí věcí, ne pozorova-
telem… Přes společné cíle skautské výchovy
je každý oddíl trochu jiný. Například zaměře-
ný na jiné druhy programů.

Více informací o činnosti našeho skaut-
ském oddílu lze získat na www.skaut.cz nebo
na stránkách oddílu www.kometa.estranky.cz
nebo přímo u vedoucího oddílu na tel.:
728 200 933 nebo 605 349 799, e-mail: ju-
nak.siriust@seznam.cz

Petr AKSAMIT – HVĚZDÁŘ
Vedoucí skautského oddílu
KOMETA Horní Stropnice

ZUŠ  Nové Hrady zve na

Velikonoční
koncert

žáků
v pondělí 29.3.2010

začátek v 16.00 hod.

Koncertní sálek ZUŠ
v Nových Hradech

Na posluchače a diváky
se těší účinkující a učitelé školy
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VII. ZÁMECKÝ PLES
Šestého února tohoto roku měli obyvatelé

Nových Hradů, a samozřejmě nejen oni, mož-
nost navštívit jednu z kulturních akcí sezony, a
to ples pořádaný v prostorách zámku. Tato
slavnostní událost, v pořadí již sedmá, vznikla
díky spolupráci Novohradské univerzitní ko-
leje a Akademického a univerzitního centra na
Nových Hradech.

Hosté korzovali, povídali si a občerstvovali
se koláčky či medovinou v Modrém a Diva-
delním sále, k tanci a poslechu jim pak hrála
hudební skupina Obzor v Zrcadlovém saloně.
Během celého večera mohli dvakrát shlédnout
klasicistní tance v podání tanečního souboru
Campanello.

Ples by zcela jistě nevznikl, nebýt pomoci
našich studentů a mnohých dalších zaměst-
nanců Ústavu fyzikální biologie JU. Obzvláš-
tě za sponzorské dary do tomboly patří mé
díky všem štědrým donátorům. Co se týče
konkrétně Nových Hradů děkuji jmenovitě:

Wellness hotelu Rezidence, Keramické dílně
Kána při novohradském klášteře, Cukrárně
Kousek s.r.o., Zahradnímu centru, Kosmetice
paní Aleny Kubíčkové, Manikúře – Pedikúře
paní Mileny Vochoskové, firmě Explain
s.r.o. – Barokní lékárně, Pekařství na Nových
Hradech, Lékárně, Prodejně Trefa – Jednota,
firmě Domácí potřeby, Výrobnímu závodu
Dobrá voda, Rybářství Nové Hrady, panu
Františku Hruškovi a Městskému úřadu Nové
Hrady.

Také velice děkuji mým dvěma spolupořa-
datelkám a organizátorkám, paní Mirce Vlači-
hové a slečně Anitě Župčanové!

Děkuji všem, kteří přišli a příjemně se ba-
vili, čímž vydatnou měrou přispěli k uvolněné
atmosféře celého večera a doufám, že příští
rok se opět všichni sejdeme!

Radka Řebíková
Zástupce Novohradské univerzitní koleje

Město Nové Hrady
a Český svaz tanečního sportu

zvou na mezinárodní taneční soutěž

32. ročník

NOVOHRADSKÁ
ČÍŠE

Memoriál Karla Hrušky

v sobotu 3. dubna 2010
v Hotelu Máj Nové Hrady

Soutěž se koná pod záštitou
hejtmana Jihočeského kraje

Mgr. Jiřího Zimoly

Program:
od 10.00 hod.

Soutěž Taneční ligy dospělých ve stan-
dardních a latinsko-amerických tan-
cích a Postupová soutěž třídy „A“
ve standardních a latinsko-amerických
tancích.

od 18.30 hod.
Galavečer – Semifinále a finále soutěže

Vstupenky:
Soutěž – místenka 50 Kč
Galavečer – místenka 100 Kč

Doprovodný program:
Novohradské hvězdy, Orientální tanečni-
ce z Č. Velenic , VIKTIMS Č. Budějovice

Pořadatelské zajištění
a předprodej vstupenek:
Kulturní a informační centrum N. Hrady,
tel. 386 362 195, 602 150 208

Rezidence se stává místem kultury
Je to teprve půl roku, kdy skočila kompletní rekonstrukce Rezidence, ale už se může pochlu-

bit tím, že se stává jedním z center kultury ve městě. V této souvislosti musím připomenout, že
ještě v polovině 90. let minulého století se nacházela na seznamu ohrožených objektů Jihočeské-
ho kraje a byl na ni vydán demoliční výměr.

Nyní po kompletní rekonstrukci se nám během necelých šesti měsíců podařilo oslovit jak
českou, tak německy mluvící klientelu a předesílám, že nejde jen o podnikatele, ale hlavně o ro-
diny s dětmi a rovněž ženy, které do Nových Hradů přijíždějí na léčebné pobyty a masáže. Snaží-
me se ale, aby Rezidence se stala i místem, kam budou chodit rádi také obyvatelé Nových Hradů
a okolí. Vsadili jsme na hudební pořady a zábavu. Myslím, že je to správná cesta. Úspěch měla
už první akce loni v létě v ještě ne v kompletně dokončeném objektu, Buquoyské pivní slavnosti.
Po nich následovala řada koncertů především jazzového žánru, které může Novým Hradům zá-
vidět i krajské město. Zážitkem bylo vystoupení orchestru Ondřeje Havelky či soutěž pro mladé
hudebníky z ČR a Německa Jazz Prix. Nové
Hrady se tak dostaly do povědomí i u sousedů
v Rakousku a Německu. Doufám, že místní,
ale ani turisty nezklameme ani letos. Samo-
zřejmě chystáme zase hudební koncerty, ale
uvažujeme rovněž o pořádání tanečních, aby
se více využil velký rokokový sál, a chceme
rozšířit spolupráci s radnicí akcemi především
pro děti a ženy. Věřím, že k dobré pohodě při-
spějí už v létě koncerty folkových skupin
v Lázničkách v Terezině údolí.

Jakub Dvořák, ředitel hotelu Rezidence

PŘÍPRAVA HUDEBNÍHO SETKÁNÍ
Jak jsem se zmiňovala v minulém čísle Novohradského zpravodaje ohledně chystaného hu-
debního setkání, budeme rádi za zapůjčení fotografií, které dokumentují působení pana J.

Placera v Nových Hradech.
Dnes otiskujemejednu z nich,
které nám zapůjčili bývalí
žáci pana Placera a na kte-
rých je soubor harmonik a
další dětský soubor. V příš-
tím čísle budeme pokračovat
v otištění fotografií a v květ-
novém NZ pak vyjde pozván-
ka s programem na hudební
setkání.

K. Jarolímková

KIC Nové Hrady vás zve na

koncert keltské hudby
francouzského seskupení

TRIO ENORA
v neděli 21.3.2010

Restaurace pod radnicí
Koncert je pořádán v rámci Dnů

francouzské kultury v jižních Čechách

foto R.Ž.
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KOŽELUŽNA
aktivní s vámi

Už v lednovém čísle Novohradského zpra-
vodaje jsme vás informovali o tom, že Město
Nové Hrady začalo od prosince 2009 realizo-
vat projekt pod názvem „Nové Hrady – Vítejte
u nás“. Tento dvouletý projekt se skládá z ně-
kolika jednorázových kulturních akcí, tvůr-
čích aktivit, zlepšení propagace našeho města
a zde konaných akcí, doplnění technicko
-materiálního zázemí pro činnost KIC N. Hra-
dy, doplnění či obnovení informačního systé-
mu ve městě, atd..

Jednou z podpořených aktivit jsou také
tzv. Tvůrčí dílny v Koželužně. Ty se skládají
z víkendových tvůrčích dílen, kdy si budou
moci návštěvníci Koželužny vyzkoušet různé
výtvarné či řemeslné techniky anebo i pohy-
bovou aktivitu pro zdraví. V období letní turis-
tické sezony to dále budou týdenní kurzy
s výtvarníkem či řemeslníkem, kdy si zájemci
sami vyberou jaký den či celý týden si chtějí
vyzkoušet uměleckou či řemeslnou tvorbu.
Tato činnost je otevřena jak místním obča-
nům, tak návštěvníkům města během celého
roku a turistům v době letní turistické sezony.

V průběhu roku vás budeme prostřednic-
tvím zpravodaje informovat o nabídce v Kože-
lužně i o projektových aktivitách. Určitým
„identifikačním“ znakem podpořených aktivit
bude níže uvedené logo, které je součástí pub-
licity projektu a bude nás tak provázet při pro-
pagaci jednotlivých aktivit projektu.

Doufáme, že realizace projektu rozšíří kul-
turně – turisticko – společenskou nabídku No-
vých Hradů a osloví i vás.

K. Jarolímková (KIC N. Hrady)

Přípravy Historicko – rytířských slavností
Už v lednovém čísle NZ jsem poprvé informovala o chystaných historicko-rytířských

slavnostech, které bychom chtěli uspořádat poslední červnovou sobotu. V minulém čísle
jsem přidala další informace o přípravách a připojila výzvu, že hledáme dobrovolníky, kteří
by nám pomohli v přípravách i v samotném účinkování a pořádání slavností.

Cílem těchto slavností je jednak připravit pestrý program pro děti, rodiny, přátele, náv-
štěvníky našeho města, zakončit netradičně školní rok a také si trochu užít středověké atmo-
sféry na našem hradě.

Scénář slavností se už opět posunul ve vývoji dál, a tak  ladíme scény, scénky, výstupy.
Od března začínáme s výukou šermu. Několik malých i větších rytířů a „rytířek“ se

nám již přihlásilo, a tak jsme začali s tréninkem. Potřebovali bychom ale ještě další mladé
muže do zbraně (do rolí novohradských a přespolních rytířů a loupežníků). Pokud máte
alespoň trochu chuť se naučit šermovat, tak výuka šermu je ve velké školní tělocvičně
každé pondělí od 16.00 hod. – malí rytíři a od 17.00 hod. – starší rytíři. Začít je potřeba
ale co nejdříve, takže neváhejte a přijďte, výuku vede zkušený šermíř.

Na šití kostýmů se nám přihlásily už dvě dobrovolnice-švadleny, nyní jenom připravit ná-
vrhy kostýmů, změřit účinkující a začít šít.

První větší přípravná schůzka ke slavnostem se uskuteční v pátek 19.3.2010 od 18.00
hod. v Koželužně. Přijďte všichni, kteří jste se už ozvali, že pomůžete nebo zatím jenom vá-
háte. Řekneme vám víc informací, ukážeme strategii středověkého hradu, prozradíme více
o scénáři slavností. Těšíme se  na všechny.
Stále trvá výzva:
Chcete nám pomoci s pořádáním historic-
ko – rytířských slavností?
Chcete si zahrát nějakou historickou postavu?
Nebojíte se převléknout do středověkého
oděvu a být alespoň jeden den o pár století
zpět?
Chcete se naučit šermovat?
Umíte šít a pomohli byste nám s kostýmy?
Chcete se pobavit s námi?
Tak se nám, prosím, ozvěte na KICu, protože
potřebujeme dát dohromady „historickou tlupu“. Věk, stav ani barva vlasů nerozhoduje, dů-
ležitá je jenom obyčejná chuť. K. Jarolímková (KIC N. Hrady)

KIC Nové Hrady pořádá zájezd na Otáčivé hlediště do Č. Krumlova

Kašpárek v rohlíku aneb Dneska to roztočíme
Bejbypankový kabaret pro děti v podání Loutkohry Jihočeského divadla

v sobotu 19. červan 2010, představení od 17.00 hod.
Vstupenka 280,-Kč + doprava. Doprava společná autobusem
Podrobnosti a přihlášky na KIC N. Hrady, tel. 386 362 195

Památky na Novohradsku budou tipem
na výlet i pro rakouské a německé školy
Významné novohradské památky mají šan-

ci dostat se jako tipy na výlet do přeshraničního
projektu, který pro základní a střední školy
v České republice, Horním a Dolním Rakousku
a Bavorsku připravují Jihočeská centrála ces-
tovního ruchu a Regionální sdružení Šumava
s jejich zahraničními partnery. Celý projekt
by měl vzniknout ještě v tomto roce a finan-
covat ho bude také Jihočeský kraj. Státní
hrad v Nových Hradech, kovárna, Terezino
údolí, ale i novohradský klášter nebo tvrz
Žumberk mohou být cílem školních cest, které
budou vyznačeny na připravovaných interne-
tových stránkách. Místní hrad se zřejmě stane i
součástí knižního průvodce, v němž bude uve-
deno kolem stovky nejvýznamnějších jihoče-
ských kulturních a technických památek.

Právě internetové stránky s vyznačenými
památkami a výukovým výkladem a základní
knižní průvodce, který obdrží školy nejen na

jihu Čech, budou pilíři celého projektu. Peda-
gogové z Rakouska, Bavorska i naší republiky
v nich najdou potřebné informace, aby mohli
výlet na vybrané místo realizovat a získané
poznatky zprostředkovat žákům. Počítáme
také s několika různými variantami výkladu,
aby náročností vyhověly jak základním, tak i
středním školám.

Na webové stránky by mělo být v Rakousku,
Německu a České republice externí skupinou
vybráno asi 250 míst a věřím, že novohradské
památky budou mezi nimi. Do projektu se zapo-
jí i Národní památkový ústav a muzea zřizova-
ná Jihočeským krajem i dalšími organizacemi.
Své místo v projektu najdou také technické pa-
mátky nebo Vzdělávací a informační středisko
společnosti ČEZ, protože zvláště Rakušané
projevují stále častěji zájem o to dozvědět se,
jak funguje jaderná elektrárna.

Ing. František Štangl

KIC Nové Hrady připravuje a zve na

Pracovní workshop
o turistickém ruchu

v Nových Hradech a okolí
15. dubna 2010, od 10.00 hod.

v Koželužně N. Hrady
Přivítáme účast všech poskytovatelů slu-
žeb v cestovním ruchu, správce historic-
kých objektů či turistických zajímavostí,
zástupce místní správy i samosprávy.
Cílem setkání je
� prezentace exitujících služeb cestovního

ruchu v Nových Hradech a okolí pro rok
2010

� informování o akcích a aktivitách KIC
Nové Hrady v roce 2010

� návrhy na zlepšení služeb a spolupráce
všech poskytovatelů služeb v cestovním
ruchu

Setkání se koná v rámci projektu „Nové
Hrady – Vítejte u nás“
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Tvůrčí aktivity v Koželužně
Až si budete chtít zpříjemnit středeční odpoledne nebo budete chtít dětem nabídnout něja-
kou prima činnost někde pod střechou, tak navštivte Koželužnu. V tomto příjemném prostře-
dí můžete  s námi sdílet trochu času  s těmito „otevřenými“ aktivitami:
� Malování pro děti – středa 14.00 – 17.00 hod.

Každé středeční odpoledne můžete s námi tvořit, malovat a bavit se svou šikovností. Od
ledna jsme rozšířili nabídku i pro děti předškolní (a jejich maminky), podpoříme rozvoj
fantazie a práci v tvůrčí partě.
Přijďte za námi do příjemného a pohodového prostředí Koželužny. Zvou K. Jarolímková
a L. Sovová

� Orientální tance pro děti – čtvrtek 15.00 – 17.00 hod.
Každé čtvrteční odpoledne tančí děvčata pod vedením Jany Pupavové orientální tance.
Pokud se chcete ještě přihlásit, můžete se domluvit přímo na místě v době tancování.

Co se už všechno tanečnice naučily uvidíte v sobotu 6.3.2010 na Dětském karnevalu.
Tak se přijďte podívat.

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

Víkendové tvůrčí dílny
v Koželužně

� Tanec a Tai-ci , 13.-14.3.2010
Sobota
9.00 – 11.00 hod. Orientální tanec s vějíři a

závoji  pro děti a dospělé.
11.00 – 12.30 hod. Tai-ci, cvičení čínské

zdravotní sestavy, dýchací cvičení,
procvičování jednotlivých cviků ze se-
stavy 24 a cvičení zvířat. Ukázka cvi-
čení s vějířem.

13.00 – 14.30 hod. Orientální tanec s vějíři
a závoji pro dospělé.

15.00 – 17.00 hod. Tai-ci.
Neděle
9.00 – 11.00 hod. Orientální tanec s vějíři a

závoji  pro děti a dospělé.
11.00 – 12.30 hod. Tai-ci, cvičení čínské zdra-

votní sestavy, dýchací cvičení, procvičo-
vání jednotlivých cviků ze sestavy 24 a
cvičení zvířat. Ukázka cvičení s vějířem.

13.00 – 14.30 hod. Orientální tanec s vějíři
a závoji pro dospělé.

14.30 – 16.00 hod. Tai-ci.
� V přestávkách posezení při čaji v záze-

mí Koželužny. Vhodné pro každého,
kdo chce na začátku jara udělat něco pro
svou fyzickou i psychickou kondici.

� Lektorsky zajišťuje V. M. Zítová, orga-
nizačně K. Jarolímková.

� Doporučujeme: vhodné oblečení, dosta-
tek tekutin. Zapůjčíme závoje či vějíře
(v omezeném množství). Poplatek: celý
den 100,-Kč, jeden blok 30,-Kč

Na duben připravujeme
17.-18.4.2010

Výtvarné techniky pro děti i dospělé a
Vernisáž výstavy dětských obrázků, kte-
ré vytvořily děti při tvůrčích dílnách
v Koželužně.

24.-25.4.2010
Řezbářské řemeslo, tvorba dřevěné for-
my pod vedením řezbáře Martina Patrase.

Další informace na KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195, 602 150 208,
kic@novehrady.cz
Tato aktivita se koná v rámci projektu
„Nové Hrady – Vítejte u nás.“

CESTOVATELSKÁ PROMÍTÁNÍ
Vážení přátelé cestování, toulání, dálek vábení... ale i dobrého posezení u zajímavých promí-

tání ! Zveme vás na třetí cestovatelské promítání do Koželužny s profesionálními průvodci, ces-
tovateli a příležitostnými dobrodruhy.

Pro bystrého posluchače se správnou odpovědí na naší závěrečnou otázku, která vzejde i z to-
hoto promítání, máme připraven praktický dárek!

Poté, co jsme v lednu navštívili Podkarpatskou Rus a v únoru Aljašku, nás v březnu  čeká

23. 3. – BAGDÁD, NEJDĚSIVĚJŠÍ MĚSTO SVĚTA
Irák je země, o níž slyšíme jen v souvislosti s občanskou válkou, sektářským násilím a bom-

bovými útoky. Zároveň je však zemí, která skrývá netušené historické klenoty, jež snad jednou
budou chloubou země, kterou budou navštěvovat tisíce turistů. S naším přednášejícím uvidíme
unikátní fotky nejen z válečného Bagdádu, ale kupříkladu též ze života amerických a iráckých
jednotek.

Unikátní fotky, jež málokde uvidíte, spojené s poutavým vyprávěním nám promítne
23. března od 18 hod. Tomáš RADĚJ, který působil jeden rok jako konzul České republiky

v Bagdádu. Uslyšíte informace ze zákulisí a autentickou výpověď člověka, jenž musel být ve
střehu 24 hodin denně, aby přežil v nejděsivějším městě dnešního světa. Taktika povstaleckých
vojsk a sebevražedný terorismus má svá specifika, ve kterých vydrží jen ti nejinformovanější
s velkou dávkou štěstí... Jaroslav ZEMAN

Cestovatelské promítání podruhé
Druhé cestovatelské promítání se konalo

v úterý 23. února 2010 opět v Koželužně. Ten-
tokráte jsme se seznámili s největším státem
USA – Aljaškou.

O Aljašce nám vyprávěl Jan Kohout, jehož
snem bylo navštívit tuto oblast. Na Aljašce
strávil 9 měsíců s Katy, Jackem a 50ti člennou
smečkou psů. Pracovní náplní Jana bylo starat
se o tažné závodní psy - ranní napájení, krmení
a trénování, to bylo jeho každodenní povin-
ností. Jan měl tak skvělou možnost poznat al-
jaškou kulturu a tvrdé podmínky pro tamní
život. M. Kolářová (i foto)

Městská knihovna a KIC N. Hrady

Vás zvou na besedu
s Pavlem Mörtlem

o skutečných postavách
z Osudů dobrého vojáka Švejka

Hejtman Ságner
a nadporučík Lukáš

Haškovy mýty a skutečnost
Koželužna, úterý 30. března, 18 hod.

Vítáni jsou všichni, které zajímá
Jaroslav Hašek, historie, 1. svět. válka…

Vstupné dobrovolné
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DOPOLEDNE
STRÁVENÉ V KNIHOVNĚ

Maminky na mateřské dovolené,
hlídající tatínkové, babičky a dědečkové!

Každý první čtvrtek v měsíci si Vás a
Vaše malá zlatíčka dovolujeme pozvat na

„DOPOLEDNE STRÁVENÉ
V KNIHOVNĚ“

Začínáme již 4. března 2010
místo konání: Městská knihovna

termín konání:
každý první čtvrtek v měsíci od 9.30

Pořádá Městská knihovna
a Klub maminek

Poradíme, pobavíme, ale děti nehlídáme...

Upozorňujeme na
novou službu „Ptejte se knihovny“
Tato služba zodpoví vaše dotazy z oblasti
bibliografie, výklad jmen a genealogie, ob-
sahuje jazykovou poradnu, specializované
služby pro divadlo, fyziku, geologii, země-
dělství, informace o EU a jejích členských
státech…
Odkaz na tuto službu naleznete na www.no-
vehrady.cz na stránce Městské knihovny
nebo na stránkách Jihočeské vědecké kni-
hovny www.cbvk.cz.

JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KOHOUTÍ KŘÍŽ, Šumavské ozvěny
‘S HOHNAKREIZ, Des Waldes Widerhall

JAN MAREŠ

elektronická verze IVO KAREŠ

www.cbvk.cz

Tento web je věnován šumavské německé
literatuře. Každý zastoupený autor je před-
staven ukázkami z díla v překladech, v pří-
padě poezie i v originálním znění, krátkým
medailonem a obrazovou přílohou, součás-
tí publikace je rovněž studie v českém i ně-
meckém jazyce. Práce vznikající od roku
1990 zahrnuje autory pocházející ze Šuma-
vy v jejím širším přeshraničním vymezení
a další autory zabývající se danou témati-
kou od středověku až po současnost a byla
realizována v rámci grantu Ministerstva
kultury České republiky.
V roce 2003 byla práce oceněna ministrem
kultury ČR (Cena Knihovna roku 2003,
diplom v kategorii Významný počin v ob-
lasti poskytování veřejných a informačních
služeb).

Noční čtení v knihovně
úterý 23.2.2010

Báseň nocležníků
Noční čtení, to je ono, vezmeme to útokem,
o hodinu dříve přijdou nedočkaví Sára
s Honzíkem.
V správném čase dorazí
Martin, Adélka, Terezka,
Anička, Danča, Vaneska,
své věci si rozloží.

Šli jsme na hrad,
hledali jsme poklad.
Černé a strašidelné sklepení dohání nás k šílení,
přesto si přejeme strašení.
Když jsme poklad našli, dobře jsme si smlsli,
byly na něm strašidelné kosti.

Při svitu měsíčku
nesla Bílá paní svíčku.
V temném zákoutí černý upír číhá,
mezi děti vbíhá, protože hrad hlídá.
Bílá paní mu pomáhá,
protože v noci nespává.

Při odchodu z hradu
plivali jsme z mostu dolů.
Viděli jsme modré světlo, které se tam zablesklo,
po mamince se nám zastesklo.

Průvodkyně Markéta provedla nás minulostí,
pak šla s námi do knihovny
vyprávět nám spoustu pověstí.
Všetečný Honza otázky jí pokládá,
zajímavý výklad dostává.

Potom dlouho do noci nikdo nechce spát,
spousta čtení do usnutí, nebudem se bát.
Netušící sousedé vidí temná okna,
k tomu kužel světla.
A potom se domlouvají,
zda policii zavolají.
Nebylo to třeba přece,
vždyť my čteme při baterce!

Děkujeme za spolupráci při strašení při noč-
ním čtení v knihovně upírovi, Bílé paní, čer-
tům a čerticím, andělovi. Byli jste skvělí.
Velmi děkujeme správci hradu Mgr. J. Smo-
líkovi a průvodkyni M. Čížkové za vstup na
hrad.
Následující dvě reportáže popisují průběh a
náladu při Nočním čtení v Městské knihovně
N. Hrady o jarních prázdninách. D.C.

Noční čtení v knihovně
středa 24.2.2010

Temná noc
Kluci přišli až moc brzy,
holky ale v správný čas.
Hoši zlobí, to nás mrzí,
rozčilujou nás.
Hráli jsme hru abecedu, dobře nám to šlo,
odshora až dolů, jména autorů.

Za svitu svíček prošli jsme hradem,
z procházky parkánem přišli jsme zadem.
Pověsti jsme poslouchali, mnoho jsme se dověděli.
Do sklepení schody dlouhé,
uklouzli jsme málem hned, zato svíčky byly malé,
dostali jsme velký lék.
Byl to poklad sladký,
snědli jsme ho hned.
Přepadli nás čerti, chtěli nás vzít do pekla,
odnesla to Adéla, propustili anděla.
Čerti jsou fakt měkký gumy,
zdrhli jsme jim jako pumy.

Černou hodinku začala Markéta,
je to hradní průvodkyně, vyprávěla by až do léta.
Někoho to nebavilo a tak jen vyrušoval,
nebylo to slušné, pořád se jen vybavoval.
Noc byla rušná, zlobivci zlobili,
nedbali pravidel, ospalce rušili.
Budem doma vyspávat to co jsme zmeškali,
a tak hurá do postele, abychom to dohnali.

Nespavci: Patrik, Eva, Jana, Adéla, Honza, Kuba
Ospalci: Markéta, Tereza, Barbora, Kačka,
Milan, Jirka, Pavel, Adéla
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Středa 3.3.2010, 20.00 hod.

� Auto Mat
Ovládáme město nebo město ovládá nás?
Stáváme se automaty? Jedeme v tom všich-
ni? Inspirující, emotivní a vtipný dokumen-
tární příběh režiséra Martina Marečka hledá
hravým způsobem odpovědi na otázky souvi-
sející s životem ve městě, civilizací v pohybu a
dobrodružnou cestou ke změně. Osobní příběh
režiséra a jeho pokusu proměnit město kolem
sebe.
Dokumentární film, česky,
přístupný, 90 min., 55,- Kč

Sobota 6.3.2010, 20.00 hod.

� Dokonalý únik
Cliff (Steve Zahn) a Cydney (Milla Jovovich)
jsou mladý pár dobrodruhů, který tráví své lí-
bánky na cestách po nejkrásnějších a nejod-
lehlejších plážích na Havaji. Při cestách po
divokých, opuštěných stezkách si připadají
jako v ráji. Když se ale setkají se skupinkou
vyděšených turistů, kteří probírají děsivou
vraždu jiného páru, začínají přemýšlet o tom,
zda by se neměli raději vrátit.S jistým váháním
se připojí k dalším dvěma párům – Nickovi
(Timothy Olyphant) s Ginou (Kiele Sanchez)
a Kaleovi (Chris Hemsworth) s Cleo (Marley
Shelton) – a záhy se situace začne vyhrocovat.
Daleko od civilizace a záchrany začíná každý
působit jako hrozba a nikdo neví, komu vlast-
ně může věřit.
Akční, přístupný od 12 let,
české titulky, 97 min., 55,- Kč

Středa 10.3.2010, 20.00

� Dvojka
Pětiletý vztah staršího Michala a Veroniky do-
spěl na rozcestí. Zatímco on už v mysli plánuje
děti a rodinu, ona cítí, že ještě nic nezažila a
chce se bavit. Žijí vedle sebe aniž by spolu
skutečně byli. Pod tlakem hádek a strachu
z rozchodu vymyslí Michal pro Veroniku ta-
jemnou dovolenou. Od začátku je ale všechno
jinak, než si to pečlivý Michal připravil a Ve-
ronika dává najevo zklamání. Cesta po Skan-
dinávii a situace, do kterých je staví, jim
samým a jejich soužití nastavuje zrcadlo.
Všechno se zdá být jen potvrzením toho, že by
už spolu neměli být. Setkání se Šimonem,
dobrodruhem a zlodějíčkem věčně na cestách,
dá jejich životům i jejich vztahu nečekanou
reflexi a posune je dál.
Český, přístupné od 12 let, 89 min., 55,-Kč

Sobota 13.3.2010, 20.00 hod.

� Whisky s vodkou
PŘÍBEH SLAVNÉHO HERCE A JEDNOHO
SKANDÁLNÍHO NATÁČENÍ
Hlavní hrdina miláček publika herec Otto, kte-
rý má za sebou třicet let profesionální kariéry,
realizuje svůj další film a hned první natáčecí
den se opije. Začínajícího režiséra napadne ší-
lený nápad. Povolá místního herce, aby se stal

náhradníkem nespolehlivého Otty. Ukáže se,
že neznámý herec Arno je zatraceně dobrý...
Německá komedie, české titulky,
přístupné od 12 let, 104 min., 55,- Kč

Středa 17.3.2010, 13.45 a 17.00

� Hrdinové z Daranu
Jedenáctiletý anglický chlapec Jimmy žije
v Africe se svou velmi zaměstnanou matkou,
která na něj nemá čas. Jimmy na místním tržiš-
ti potká domorodou dívku Charitu a sněhově
bílou mluvící žirafu Seraf. Tajemná Seraf da-
ruje Jimmymu kouzelný talisman a líčí mu pří-
běh o dvou domorodých kmenech, které mezi
sebou válčí o půdu. Jimmy je prý jediný, kdo
může tento konflikt vyřešit. Jimmyho i Chari-
tu čeká náročná a nebezpečná cesta do vnitro-
zemí k bájnému místu Pareo Rock. Titul
napínavého filmu odkazuje ke jménu Daran,
které je odvozeno ze slov starodávného afric-
kého jazyka Dá a Raawn /v překladu život a
domov či původ/. Daran, znamenající „koléb-
ka života“, je pro hrdiny filmu neznámým mís-
tem, kde se zrodil život, místem, kde se
ukrývají mocné síly…
Rodinný, přístupný, česky, 86 min., 55,- Kč

Středa 17.3.2010, 20.00 hod.

� Ať vejde ten pravý
Outsiderský hrdina filmu, dvanáctiletý Oskar,
žije na švédském sídlišti. Zde se setkává se
stejně starou dívkou Eli, která se právě přistě-
hovala. Záhadná Eli ho svým podivným cho-
váním přitahuje. Obě samotářské děti se sblíží.
Jejich přátelství čeká osudová zkouška. Oskar
totiž zjistil, že tajemná Eli je upírka... V duchu
severské naturalistické tradice a podle předlo-
hy bestselleru Johna Ajvida Lindqvista natočil
švédský herec a režisér Tomas Alfredson
/1965/ svůj v pořadí čtvrtý snímek Ať vejde ten
pravý, promítaný na festivalu v Rotterdamu a
oceněný švédskou národní cenou pro nejlepší
film. Tomas Alfredson pochází ze slavné umě-
lecké rodiny (je bratrem herce a režiséra Dani-
ela Alfredsona, synem herce a režiséra Hanse
Alfredsona, který hrál například v Bergmano-
vě Hanbě /1968/). Snímek je svou ponurou at-
mosférou blízký temným filmům autorského
filmaře Roye Anderssona.
Švédský horror, české titulky,
přístupný od 12 let, 114 min., 55,- Kč

Sobota 20.3.2010, 20.00 hod.

� Pamětnice
Bývalí spolužáci se scházejí po šedesáti letech
na školním sraze, nepochybně posledním, tvá-
ří v tvář spolužačce Milušce Bínové. Bínová,
kdysi nejoblíbenější spolužačka, dnes přijíždí
po letech do rodného města, rozhodnutá zjistit,
který z jejích spolužáků jí kdysi zničil život.
Bínová se ovšem nevrací pouze po letech do
rodného města a ke spolužákům, ale musí si
také najít cestu ke své rodině a vnukovi, který
se pokouší sraz zorganizovat.
Pamětnice však není filmem o pomstě, jak by
se mohlo zdát, ale o životě dnešních seniorů,

o jejich vztazích s rodinou, se společností a
vzájemných vztazích mezi generacemi.
Česká komedie, přístupný, 55,- Kč

Středa 24.3.2010, 20.00 hod.

� Na velikosti nezáleží
Láska, smích a sumo. Proč se otravovat s hub-
nutím, když se můžete dát na zápasení? Poz-
nání, k němuž dojde čtveřice kamarádů,
otevírá množství komediálních situací, ale
upozorňuje i na společenský tlak vyvíjený na
lidi s nadváhou. Snímek bere sumo jako pros-
tředek uznání i revolty v hubeností posedlé
společnosti a sport jako takový ukazuje coby
cestu k vyrovnání se s osobními problémy...
Komedie, přístupný,
české titulky, 90 min., 55,- Kč

Sobota 27.3.2010, 20.00 hod.

� Imaginárium Dr. Parnasse
Dr. Parnassus kdysi dávno vyhrál nesmrtelnost
v sázce s ďáblem panem Nickem. O mnoho sto-
letí později našel pravou lásku a s ďáblem pode-
psal novou smlouvu. V ní stálo, že se vzdává
své nesmrtelnosti výměnou za mládí, ale jeho
prvorozené dítě se v den svých šestnáctých na-
rozenin stane majetkem pana Nicka.
Hrají: Christopher Plummer, Johnny Depp,
Colin Farrell, Jude Law
Dobrodružný, přístupný od 12 let,
české titulky, 122 min., 55,- Kč

Středa 31.3.2010, 20.00 hod.

� Ženy mého muže
Příběhy všech hrdinů snímku Ženy mého
muže jsou spojeny s osudem mediálně úspěš-
ného manželského páru. Film je výpovědí
o životě ve středoevropské metropoli, z které
se v důsledku unáhleného životního stylu vy-
trácí lidskost a duchovní hodnoty. Manželství
Very a Daniela je již delší dobu na mrtvém
bodě, Vera je jako herečka na konci kariéry a
Daniel se raději baví s mladšími děvčaty než s
vlastní manželkou. Do jejich rodiny navíc
vstupuje mladá Makedóňanka Liana, v níž
Vera nachází část svého já. Paralelně s Verou
a Danielem si místo v životě hledá ošetřova-
telka Eva a designer Martin.
Česko/slovenské drama,
přístupné od 12 let, 82 min., 55,- Kč

Připravujeme v dubnu
Sobota 3.4.2010, 20.00 hod.

� Nový měsíc
Další část Bellina příběhu a její lásky k Ed-
wardovi. První díl (STMÍVÁNÍ) končí pro
oba milence šťastlivě, nyní nastupuje zkouška
jejich lásky... Oslava Belliných narozenin
u Cullenových, Bela se nešikovně řízne do
prstu, dokážou se všichni upíři ovládnout? Co
když láska upíra k člověku a naopak nemůže
existovat? Bella se s rozchodem velmi těžce
vyrovnává, je jak tělo bez duše. I přes tohle
trápení vznikne velké přátelství mezi Bellou a
Jakobem. Ale co když Jákob také není obyčej-
ný člověk?
Romantické drama, s českými titulky,
přístupné od 12 let, 130 min., 55,- Kč

Dále v dubnu:
Katka, Julie a Jilia, Černý dynamit

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – březen 2010
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Konečně nové tenisové kurty
Nové Hrady rozšíří od nadcházející letní

sezony nabídku sportovních možností. S vel-
korysou finanční dotací od společnosti ČEZ se
podařilo oplotit a připravit místo pro nové čty-
ři kurty ve sportovním areálu na místě bývalé-
ho hokejového hřiště. Město a Tělovýchovná
jednota N. Hrady tak udělaly další krok, aby-
chom se přiblížili podobným turistickým cí-
lům, například v Rakousku. Novohradsko má
velký potenciál, co se týká přírodních krás a
všichni chceme, aby mělo co nabídnout i v ob-
lasti kultury a sportu nejen pro turisty, ale pře-
devším také místním. Tělovýchovná jednota
Nové Hrady a Rezidence připravují na letní
sezónu na nových kurtech několik tenisových

turnajů, a to jak pro mládež, tak i seniory a
chystáme také špičkovou krajskou akci.

Dva kurty budou podle potřeb místních a
turistů sloužit i dalším sportům jako volejbalu,
basketbalu nebo nohejbalu. Podobná sportovní
nabídka ještě více rozšíří atraktivitu Nových
Hradů. Kurty bude spravovat Tělovýchovná
jednota N. Hrady.

Před letní sezónou dojde ještě k opravě
povrchu. Zároveň pomůžeme s jarní údržbou
antukového hřiště v zámecké zahradě. Pro
návštěvníky města to bude už v létě možnost
za obvyklou cenu využít dalších sportovních
zařízení.

Jan Nedvěd,
předseda představenstva a.s. Rezidence

TJ Sokol
hodnotí a informuje

Na začátku každého roku si zpravidla
dáváme různá předsevzetí a přejeme si, aby
ten přicházející rok byl lepší a úspěšnější.
Nejinak je tomu i v TJ Sokol Nové Hrady –
oddílu kuželek. Jak se nám vedlo v druhé
polovině minulého roku ukáže následující
bilance alespoň některých aktivit oddílu.

„A“ družstvo mužů obsadilo v divizní
soutěži 12. místo. Ostatní družstva soupeří
v mezikrajské soutěži, kde se také neztratila.
„Céčko“ obsadilo 7. místo a naši dorosten-
ci dokonce 2. místo. Příjemným a dodejme,
že nečekaným překvapením, byly výsledky
mužstva „B“. Jde o nově založené družstvo
žen, které při své premiérové účasti v mezi-
krajské soutěži obsadilo krásné 5. místo.

Naši členové se zapojují i do dalších ak-
tivit. Vybírám z nich alespoň tyto – „Vá-
noční koulení“, soutěž v mariáši (10. místo
p. Šrom, 13. místo p. Sladký), soutěž v bul-
ce (3. místo p. Sladký, 12. místo p. Sim-
brod), atd.

Přejme si aby letošní rok přinesl ještě
více úspěchů, ještě lepší umístění, a tím i
ještě lepší reprezentaci oddílu a města.

Na závěr chci poděkovat všem členům
TJ Sokol Nové Hrady – oddílu kuželek za
aktivní přístup v minulém roce a popřát
hodně zdraví a spokojenosti v osobním ži-
votě a úspěšný vstup do jarní části soutěží.
Stejně tak chci popřát i fandům a přízniv-
cům kuželkářského sportu a současně je po-
zvat na mistrovská utkání. Bližší informace
najdete na vývěsce na budově kuželny.

Stanislav Sladký,
starosta TJ Sokol Nové Hrady

Pozn. redakce: Omlouvám se TJ Sokolu N.
Hrady za to, že jsem zapomněla zařadit člá-
nek v minulém čísle NZ. K. Jarolímková

Krajský přebor seniorů
a I. kolo Krajské ligy v karate
Deset medailí přivezli naši závodníci z Lišova

První soutěž v letošním roce: I. kolo Kraj-
ské ligy spojené s Krajským přeborem seniorů
v karate se konala 30.1.2010 v Lišově. K zápo-
lení o body k postupu na Mistrovství ČR se
sjelo 154 soutěžících ze 14 oddílů a škol z Ji-
hočeského kraje.

Pořadatelé z Fight-clubu Č. Budějovice si
dali s přípravou soutěže velmi záležet, takže
jsme mohli startovat na třech tatami ve spor-
tovním centru Mrkáček.

V dopoledních hodinách již tradičně patři-
lo disciplíně kata a postupně od mladších žáků
až po seniory se soutěžilo v nejlépe odcvičené
sestavě.

Naše barvy hájil tým 13. závodníků. V sil-
ně obsazené kategorii mladších žáků cca 60!
postoupil Kryštof Štys do druhého kola kde
porazil závodníka Lefanta 2:1, bohužel ve tře-
tím kole podlehl zkušenému Buzkovi z Fight
Clubu Č. Budějovice.V kategorii dorostenek
obsadila hezké 4. místo Caroline Podhorová.
V juniorské kategorii zvítězila Denisa Bošan-
ská. Další zlatou medaili vybojoval junior
Ondra Podhora a ve stejné kategorii skončil
Ladislav Bárta na bodovaném 4. místě. Magda
Pelechová v kategorii žen potvrdila roli favo-
ritky, když zvítězila a získala tak pro náš oddíl
první letošní nominaci na MČR. Mezi muži

zvítězil Jaromír Švenda a získal druhou nomi-
naci na MČR a 3. místo v kata muži vybojoval
Petr Zachař. Další nominace na MČR přišla
s vítězstvím našeho kata týmu žen ve složení:
Magda Pelechová, Blanka Vítovcová a Jana
Kotršalová.

Odpoledne se na tatami utkali v soubojích
sportovního zápasu kumite bojovníci v jednot-
livých věkových a váhových kategoriích a
bylo na co koukat. Souboje o posty nejvyšší
byly velmi technické a soutěžící předvedli
skvělé výkony. První místa obsazují v Junior-
ských kategoriích Denisa Bošanská –65 kg a
Ladislav Bárta +75 kg. Opět v kategorii žen
kraluje Magda Pelechová, když vítězí ve své
váhové kategori i v kategorii bez rozdílu vah a
tímto výkonem si připisuje další dva postupy
na MČR v karate seniorů 27.3. v Mladé Bole-
slavi. Přes veškeré úsilí končí na 4. místech
Caroline Podhorová v kategorii juniorek a On-
dra Podhora mezi juniory –60 kg.

Děkuji závodníkům, trenérům a všem rodi-
čům, kteří nám pomáhají s přípravou a dopra-
vou na závody. Přeji hodně sil a sportovního
štěstí do dalších sportovních akcí.

Martin Hermann,
předseda oddílu karate (i foto)

Kata tým ženy – B. Vítovcová, M. Pelechová,
J. Kotršalová

Kryštof Štys cvičí kata Heian Shodan

Magda zvítězila ve všech kategoriích žen
P. Zachař, J. Švenda a O. Podhora trénijí před
soutěží kata
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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 ���

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

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

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

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

provoz Nové Hrady

NABÍZÍ
ZAKÁZKOVOU VÝROBU

� kuchyňských linek "na míru"
� jídelních stolů,

vestavěných skříní
� samonosných schodů

a obkladů betonových
schodů

� dveří vnitřních i vchodových,
včetně zárubní

� dalších výrobků
z masivu i z lamina

Středisko služeb JčL a.s.
Hosnedl Antonín
tel. 606 653 778

� 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

� 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

� Koupím zděný byt 1+1 nebo 2+1 tel.: 606 213 247

� Prodám zděný byt 2+1 tel.: 723 563 088

� Pro svůj výzkum hledám materiály o zaniklých obcích Jedlice,
Veveří a Mýtiny. Hledám veškeré záznamy, fotografie, listiny, pří-
padně i vzpomínky pamětníků. Mám zájem i o pořízení digitálních
kopií materiálů (případně pořízení nahrávek pamětníků), které
mohu provést přímo u Vás. Kontaktujte mě prosím na adrese Petr
Mentlík, Puchmajerova 1799/9, Ostrava,
tel.: 606 261 544, email: petr.mentlik@centrum.cz.

Drůbež Tůmová – oznamuje

PRODEJ KUŘIC
dne 23. 3. 2010 – úterý v Horní Stropnici

(U Marešů) v 16.30 hodin
Kuřice jsou červené a černé, stáří 10 týdnů. Cena 95 Kč

ANGLIČTINA
výuka rodilým mluvčím

Petr Šimek, tel.: 605 742 253
e-mail: anglictina.rodilymluvci@seznam.cz

www.anglictinarodilymluvci.cz
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