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Okamžiky, které už jsou za námi
Při přípravě tohoto čísla mi zabralo hodně

času probíráním se fotografiemi ze srpnových
kulturních akcí a aktivit, kterých bylo poměrně
hodně. Ať to byly divadelní čtvrtky na hradním
nádvoří a náměstí, série tvůrčích dílen a výstav,
rockový festival, koncert mladých muzikantů,
senior-párty a závěrečné setkání v Koželužně.

Nutno také podotknout, že fotek se s digi-
tálním foťákem vždycky udělá mnohem víc,
než je pak publikovatelných, ale touha zachy-
tit ten nejúžasnější okamžik je zkrátka větší.
Fotíte, fotíte, fotíte a pak sedíte, sedíte, sedíte
u počítače, rozhodujete se a vybíráte to nejlep-
ší a nejvypovídatelnější o akci a náladě. A při
tom vybírání fotek si zároveň vyhodnocujete
to, co bylo, zpětně si promítáte film událostí a
občas je Vám líto, že už to bylo. Ohlédnutí je
prostě po všech stránkách docela užitečná věc.
A pokud z tváří na fotkách čiší radost, údiv,
legrace, spontánnost, máte neskutečnou radost
i Vy (tedy i já), protože zachycené okamžiky
říkají, že to mělo smysl.

Z profesionálních důvodů si přeji, aby u nás
v Nových Hradech bylo i nadále kam jít za
„kulturou“, aby bylo z čeho vybírat, aby si kaž-
dá generace našla to své a aby pokračoval trend
současného „novohradského kulturního života“.
Z osobních důvodů si přeji, abych mohla u toho
být i nadále. Květa Jarolímková

Pozvánky
na zářijové akce

¢ 9. 9. 2010, 19.00 hod.
Jaroslav Dušek a spol.
Čtyři dohody
Paseky u Horní Stropnice

¢ 18. 9. 2010
Klášterní slavnosti
Klášter Nové Hrady

¢ 25. 9. 2010, 10.00 – 17.00 hod.
Zavírání letní turistické sezony
novohradské náměstí

¢ 25. 9. 2010, 20.00 – 02.00 hod.
Václavská zábava
Hotel Máj

¢ 26.9.2010, 14.00 hod.
Koncert Spirituál kvintet
hradní nádvoří

¢ 21. 8. – 28. 9. 2010
Duchovní krajina
Výstava fotografií Jiřího Millera
Klášter N. Hrady

¢ 1. – 30. 9. 2010
Výstavy v Koželužně

Konečně se dočkali i příznivci „tvrdší“ muzi-
ky. Letošní Rock´fest byl pro ně, respektive
pro ty, kteří na něj přišli.
(více uvnitř čísla).                   K.J. (foto KIC)

Letošní srpnová Koželužna byla plná tvůrčích
a výtvarných zážitků a také aktivních lidí
(více uvnitř čísla).                                     K.J.

Letošní srpnové čtvrtky byly ve znamení di-
vadla pod širým nebem. Na základě dobrých
ohlasů od návštěvníků a diváků jednotlivých
představení bychom v příštím roce rádi pokra-
čovali (více uvnitř čísla). lihg K.J.
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Zápis z 19. schůze rady města
ze dne 22. 07. 2010

� 1. Kontrola usnesení z 18. jednání rady
města Nové Hrady
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu
usnesení z 18. jednání rady města.

� 2. Žádost o povolení a oznámení
o konání Údolských slavností a hasičské
soutěže Memoriál Zdeňka Šavela
Rada souhlasí s konáním Údolských slav-
ností a hasičské soutěže Memoriál Zdeňka
Šavela dle propozic předložených SDH Údo-
lí u Nových Hradů.
/Rada obdržela Žádost o povolení a ozná-
mení o konání Údolských slavností a ha-
sičské soutěže Memoriál Zdeňka Šavela.
Uvedená akce se bude konat dne 14. srpna
2010 na Jánské louce v Údolí u Nových
Hradů od 12.00 hod. do 01.00 hod. V rámci
této akce jsou pro děti připraveny i pouťové
atrakce./

� 3. Výsledná kalkulace pro výpočet ceny
vodného a stočného 2009
Rada bere na vědomí výslednou kalkulaci
nákladů pro výpočet ceny vodného a stoč-
ného za rok 2009 předloženou provozovate-
lem ČEVAK, a.s.

� 4. Žádost o odkoupení pozemku číslo
KN  2272
Rada pověřuje místostarostu pana M. Šlence
svoláním místního šetření za účasti zástupce
MěÚ Nové Hrady, Stavebního úřadu.
/Rada obdržela žádost manželů Ivany a Vla-
dimíra Hokrových a Jeleny a Vitalije Koles-
níkových o odkoupení pozemku číslo KN
2272 rozloze 54 m2, který je ve vlastnictví
města Nové Hrady. Pozemek se nachází
v uzavřené zóně, do které není z veřejných
míst přístup./

� 5. Vyrozumění o administraci Hlášení
č. 1 – odbor SZIF  České Budějovice
Rada souhlasí s realizací projektu "Vytvoře-
ní zázemí pro volnočasové a spolkové akti-
vity v objektu bývalého Statku - II. etapa".
Rada souhlasí s předfinancováním a kofi-
nancováním projektu ve výši 20 % způsobi-
lých výdajů (25 000,- Kč) a nezpůsobilých
výdajů projektu ve výši 25 000,- Kč (DPH).
Rada pověřuje Městský úřad N. Hrady, in-
vestiční odbor přípravou výběrového řízení
na zhotovitele díla (stavebních prací).

� 6. Protokol o vytyčení hranic pozemků
Rada bere na vědomí vytyčení hranic poze-
mků v k.ú. Byňov

� 7. Vyjádření k projektované trase NN –
ZTV – I. Etapa 25 RD
Rada souhlasí s návrhem projektované trasy.
Rada souhlasí s návrhem Smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení práva odpovídajícímu
věcnému břemenu a postupuje ji k projed-
nání na jednání zastupitelstva města.
/Rada obdržela Vyjádření k projektované
trase NN pro ZTV – I. etapa 25 RD, od Jiřík
a syn v.o.s. Zliv, situační nákres vedení NN
a návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zaří-

zení práva odpovídajícího věcnému bře-
menu. Trasa kabelových rozvodů se dotýká
pozemků ve vlastnictví města. Z tohoto dů-
vodu bude třeba uzavřít smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícímu
věcnému břemenu./

� 8. Přehled hospodaření 1. pololetí 2010
Rada bere na vědomí přehled hospodaření
TSM  Nové Hrady za I. pololetí roku 2010.
/Rada obdržela od ředitele TSM Nové Hra-
dy Přehled hospodaření za I. pololetí roku
2010. Výsledek hospodaření k 30.6.2010 je
ztráta 1 461 780,- Kč. Ztráta je zdůvodněna:
nedočerpáním dotace na provoz ve výši
1 milion korun, navýšením nákladů střediska
údržby komunikací způsobené prodloužení
doby zimní údržby a nepokrytím vydaných
nákladů prostředky z projektů (předfinan-
cování projektu)./

� 9. Žádost o určení výše  odměny za
1. pololetí 2010
Rada stanovuje výši odměny řediteli Tech-
nických služeb města Nových Hradů dle
vlastního návrhu.

� 10. Akceptování žádosti o podporu
Rada bere na vědomí Akceptování návrhu

na podporu SFŽP v rámci operačního prog-
ramu životního prostředí pro projekt "Re-
kultivace skládky odpadů Jižní město Nové
Hrady".
/Akceptace žádosti neznamená přiznání do-
tace, je potvrzením formální správnosti žá-
dosti./

� 11. Žádost o vyjádření k dočasnému
záboru – Most  evid. č.  156-012 Údolí
Rada bere na vědomí žádost společnosti
SUDOP Praha, a.s. ve věci zajištění projek-
tové dokumentace pro vydání stavebního
povolení pro stavbu mostu ev. Č. 156/12.
Rada pověřuje místostarostu ing. L. Kasana
svolání místního šetření za účasti osadního
výboru a MěÚ N.Hrady, Stavebního úřadu.
/Rada obdržela žádost společnosti SUDOP
PRAHA, a.s. (v souvislosti s výstavbou
mostu e.č. 156-12 Údolí u Nových Hradů)
o vyjádření k navrženému dočasnému zá-
boru pozemků ve vlastnictví Města Nové
Hrady. Předmětem stavby je nahrazení stá-
vajícího nevyhovujícího mostu přes řeku
Stropnici na silnici II/156 mostem novým.
Výše uvedená stavba si během realizace vy-
žádá dočasný záběr pozemku ve vlastnictví
města. Specifikace pozemku a část záboru
je uvedena v přiloženém formuláři včetně
situace. Rada rozhodla o svolání místního
šetření za účasti stavebního úřadu a osadní-
ho výboru./

� 12. Žádost o stanovisko
Rada města nemá námitek k podání žádosti
o zřízení neveřejného pohřebiště pro členy
řeholního společenství na pozemku č. 43/1
za předpokladu dodržení stanovisek dotče-
ných orgánů a dodržení zákona o zřizování
neveřejných pohřebišť pro členy řeholních
řádů.
/Rada obdržela žádost řeholního společen-
ství Rodina Panny Marie – Klášter Božího
Milosrdenství o stanovisko k zamýšlenému
zřízení neveřejného pohřebiště pro členy ře-

holního společenství na části pozemku
č. 43/1 v k.u. Nové Hrady mezi budovami
Kláštera Božího Milosrdenství a kostelem
sv. Petra a Pavla./

� 13. Výsledek mimořádného odečtu
teplé vody
Rada bere na vědomí informaci jednatele
společnosti Služby Nové Hrady, s.r.o. k mi-
mořádnému  odečtu teplé vody.
/Rada obdržela sdělení společnosti Služby
Nové Hrady, s.r.o. o výsledku mimořádné-
ho odečtu teplé vody na žádost MVDr. Pav-
la Kypeta z důvodu posouzení statistické
chyby. Vzhledem k tomu, že MVDr. Pavel
Kypet jako jediný odečet neudělal, není
možné cokoliv vyhodnotit./

� 14. Nabídkový objednávkový list
Rada souhlasí s nabídkou a pověřuje staros-
tu města objednáním provedení prací dle
nabídky
/Rada na základě poptávkového řízení ob-
držela nabídkový list společnosti EXZAS
DG s.r.o. na zřízení zabezpečovacího zaří-
zení pro hasičskou zbrojnici Nové Hrady.
Cena zařízení dle nabídky je 30.982,- Kč
bez DPH./

� 15. Žádost o povolení konání kulturní
akce a pomoc při zajištění
Rada bere na vědomí a souhlasí s uspořádá-
ním koncertu v rámci koncertů Bohemia
JazzFest na náměstí v Nových Hradech dne
4.9.2010 s tím, že akce bude ukončena do
23.00 hod. Po dobu akce budou otevřeny
veřejné toalety (zajistí TSM Nové Hrady).
Rada souhlasí s bezplatným využitím veřej-
ného prostranství ke konání koncertu. Pořa-
datel akce zajistí pořadatelskou službu a
úklid veřejného prostranství bezprostředně
po ukončení akce.
/Rada obdržela žádost Rezidence a.s. Nové
Hrady k povolení uspořádání koncertu na
Náměstí v Nových Hradech dne 4.9.2010.
Koncert se koná v rámci koncertů Bohemia
JazzFest. Pořadatel Rezidence a.s. žádá:
o pomoc při organizačním zajištění (hasiči a
pomoc s úklidem), o bezplatné užívání ve-
řejného prostranství, o prodloužení doby
nočního klidu od 23.00 hodin, o povolení
k výčepu piva a otevření veřejných toalet po
dobu konání akce./

� 16. Informace z Mateřské školy Nové
Hrady
Rada bere na vědomí informace ředitelky
MŠ Nové Hrady paní E. Heřmanové ve věci
přijatého opatření k odstranění nedostatků
zjištěného při kontrole ČŠI, konané ve
dnech 24. až 25. května 2010. Rada dále
bere na vědomí informace o průběhu zápisu
do MŠ pro školní rok 2010-2011, o počtu
přihlášených dětí k prázdninovému provo-
zu a o proběhlé kontrole Krajské hygienické
stanice Jihočeského kraje.
/Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
v Nových Hradech paní Evy Heřmanové
Oznámení o přijatém opatření k odstranění
nedostatků zjištěného při kontrole ČŠI, ko-
nané ve dnech 24. až 25. května 2010. Dále
byla Rada města informována o průběhu zá-
pisu do MŠ pro školní rok 2010-2011,

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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o počtu přihlášených dětí k prázdninovému
provozu a o proběhlé kontrole Krajské hy-
gienické stanice Jihočeského kraje, která by-
la ředitelkou MŠ pozvána ke kontrole resp.
vyjádření k provozu kuchyně v době rekon-
strukce MŠ./

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

� 18. Souhlas s provedením bouracích
prací zadní části objektu Kuželny
Rada souhlasí se zahájením demoličních pra-
cí zadní části objektu Kuželny a stanovuje
odpovědnou osobou za tyto práce pana Sta-
nislava Sladkého, starostu TJ Sokol Nové
Hrady. Rada pověřuje ing. Ludovíta Kasana
proškolením předpisů BOZP. Rada bere na
vědomí časový harmonogram výstavby ob-
jektu Kuželny Nové Hrady.

� 19. Výroční zpráva společnosti
Ledax o.p.s. za rok 2009
Rada bere na vědomí výroční zprávu spo-
lečnosti Ledax o.p.s. za rok 2009.

Zápis z 20. schůze rady města
ze dne 4.8. 2010

� 1. Kontrola usnesení z 19. jednání rady
města Nové Hrady
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 19. schůze rady města.

� 2. Předpoklad plnění smluvních závazků
– Služby Nové Hrady s.r.o.
Rada bere na vědomí Předpoklad plnění
smluvních závazků na splátky úvěru na pře-
stavbu centrální kotelny v Zahradní čtvrti
čp. 313 od jednatele společnosti Služby
Nové Hrady s.r.o. Rada souhlasí s prodlou-
žením doby splácení úvěru do konce roku
2018 a postupuje změnu plnění půjčky na
jednání zastupitelstva města Nových Hradů.
/Rada obdržela Předpoklad plnění smluv-
ních závazků na splátky úvěru na přestavbu
centrální kotelny v Zahradní čtvrti čp. 313
od jednatele společnosti Služby Nové Hra-
dy s.r.o. Plnění splácení půjčky, které bylo
stanoveno v roce 2000, se ukázalo ze strany
společnosti Služby Nové Hrady s.r.o. jako
nereálné. Rada proto vyzvala jednatele spo-
lečnosti k předložení plánu plnění tak, aby
odpovídal reálným možnostem splácení
půjčky. Z návrhu jednatele vyplývá, že je
společnost schopna splácet Městu Nové
Hrady částku 250 000 Kč ročně. Splácení
půjčky by tak nebylo ukončeno do roku
2013, ale na konci roku 2018./

� 3. Potvrzení souladu povodňového plánu
Rada bere na vědomí Potvrzení souladu po-
vodňového plánu obce Nové Hrady s po-
vodňovým plánem vyššího stupně – obce
s rozšířenou pravomocí Města Trhové Sviny.

� 4. Schválení plánu opatření pro případ
havárie
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Městské-
ho úřadu Trhové Sviny, Odboru životního

prostředí – oddělení vodního hospodářství
a rybářství o schválení plánu opatření pro
případ havarijního úniku látek z provozního
území areálu farmy MVDr. Pavla Kypeta.

� 5. Závěrečné hodnocení akce
Rada bere na vědomí Závěrečné hodnocení
akce "5 TI Nové Hrady" v rámci programu
"Podpora výstavby technické infrastruktu-
ry" od Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
/Rada obdržela Závěrečné hodnocení akce
města Nové Hrady "5 TI Nové Hrady"
v rámci programu Podpora výstavby tech-
nické infrastruktury od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Závěrečné vyhodnocení
akce konstatuje dodržení dotačních podmí-
nek - termíny realizace akce a závěrečného
vyhodnocení byly dodrženy./

� 6. Oznámení o zahájení řízení Změny
č. 1 územního plánu obce Dvory nad
Lužnicí
Rada bere na vědomí Oznámení o zahájení
řízení o vydání změny č. 1 územního plánu
obce Dvory nad Lužnicí od Obecního úřa-
du Dvory nad Lužnicí.

� 7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Rada souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 87/2010 mezi Městem Nové Hrady
a společností OKNO TECHNIK s.r.o. Čes-
ké Budějovice a pověřuje starostu jeho pod-
pisem.
/Předmětem Dodatku č.1 je rozšíření před-
mětu díla o 2 ks oken v rámci DPS Nové
Hrady. /

� 8. Smlouva Seterm CB,a.s. – "Veveří –
kabel NN"
Rada souhlasí se Smlouvou o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu pro stav-
bu "Veveří – kabel NN" mezi Městem Nové
Hrady a společností E.ON Distribuce, a.s
České Budějovice a pověřuje starostu města
jejím  podpisem.
/Tato smlouva vyplývá ze Smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene, kte-
rou schválilo Zastupitelstvo města N. Hrady
dne 15.12.2007./

� 9. Projekt hydrogeologického průzkumu
Nové Hrady – Veveří
Rada bere na vědomí projekt hydrogeolo-
gického průzkumu Nové Hrady – Veveří od
společnosti AQUASERV a.s. České Budě-
jovice. Rada pověřuje starostu města zajiš-
těním přípravy podání projektové žádosti
o dotaci v rámci Operačního programu Ži-
votní prostředí.
/Rada obdržela vypracovaný projekt hydro-
geologického průzkumu Nové Hrady – Ve-
veří od společnosti AQUASERV a.s. České
Budějovice. Hydrologický průzkum je nut-
nou součástí projektové žádosti o dotaci pro
vybudování dvou doplňkových vrtů slouží-
cích k posílení zásobování vody pro město
Nové Hrady./

� 10. Smlouva mandátní – Stavební
poradna – "Nové Hrady – výstavba
a modernizace komunikací"
Rada souhlasí se Smlouvou mandátní mezi
Městem Nové Hrady a Stavební poradnou,
spol. s r.o. České Budějovice na zajištění

zadávacího řízení na veřejnou zakázku
"Nové Hrady – výstavba a modernizace
místních komunikací".

� 11. Smlouva mandátní – Stavební
poradna – "Zvýšení bezpečnosti
obyvatel Nových Hradů"
Rada souhlasí se Smlouvou mandátní mezi
Městem Nové Hrady a Stavební poradnou,
spol. s r.o. České Budějovice na zajištění
inženýrské činnosti pro stavbu "Zvýšení
bezpečnosti obyvatel Nových Hradů"

� 12. Zvací dopis k podpisu  Dodatku
k Dohodě o poskytnutí dotace
Rada bere na vědomí Zvací dopis k podpisu
Dodatku k Dohodě o poskytnutí dotace
v rámci PRV projektu "Lesnická technika
pro město Nové Hrady" a pověřuje starostu
podpisem dodatku.

� 13. Nabídka k prodeji  pozemku
par. č. 148 v k.ú.  Vyšné – provedené
místní šetření
Rada děkuje za nabídku k prodeji pozemku
par. č. PK 148 o výměře 1985 m2 v k.ú. Vy-
šné Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Územní pracoviště České
Budějovice a sděluje, že nemá zájem o na-
bízený pozemek z důvodu velkého zamok-
ření a nemožnosti dalšího využití.
/Po provedeném místním šetření rada roz-
hodla, že nemá zájem o nabízený pozemek
z důvodu velkého zamokření a nemožnosti
dalšího využití./

� 14. Návrh na rozdělení pozemku parc.
č. 2272 v k.ú. Nové Hrady
Rada souhlasí s prodejem pozemku parc. č.
2272 v k.ú. Nové Hrady a jeho rozdělením
na základě provedeného místního šetření
dne 28.7.2010. Rada pověřuje tajemníka
zajištěním pořízení geometrického plánu a
zveřejněním záměru prodeje na úřední des-
ce Městského úřadu.
/Rada obdržela návrh na rozdělení pozemku
parc. č. 2272 v k.ú. Nové Hrady od Měst-
ského úřadu, Stavebního úřadu Nové Hrady
vypracovaného na základě provedeného
místního šetření  dne 28.7. 2010. /

� 15. Užívání "Přeshraniční stezky zdraví
v NPP Tereziině údolí"
Rada bere na vědomí souhlas s užíváním
"Stezky zdraví v NPP Tereziině údolí" od
Městského úřadu Trhové Sviny, Odboru
dopravy a silničního hospodářství.

� 16. Smlouva o zřízení věcného břemene
– provedené místní šetření
Rada souhlasí s bezúplatným zřízením věc-
ného břemene na základě Smlouvy o zřízení
věcného břemena mezi Městem Nové Hrady
a panem Františkem Němcem a paní Dag-
mar Němcovou, Zahradní čtvrť 362 Nové
Hrady. Rada postupuje projednání Smlouvy
o zřízení věcného břemena na jednání za-
stupitelstva města Nových Hradů.
/Rada projednala po provedeném místním
šetření návrh Smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi Městem Nové Hrady a pa-
nem Františkem Němcem a paní Dagmar
Němcovou Nové Hrady na vodovodní pří-
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pojku k objektu čp. 62 ve Štiptoni. na poze-
mku parc. č. 1480 v k.ú. Štiptoňi. Rada
souhlasila se zřízením věcného břemene
bezúplatně./

� 17. Vyjádření – Úřad pro ochranu hos-
podářské soutěže
Rada bere na vědomí Vyjádření k postupu
Města Nové Hrady při zadávání veřejné za-
kázky "II. Etapa pokračování rekonstrukce
a záchranných prací na objektu rezidence
Buquoyů" od Úřadu pro ochranu hospodář-
ské soutěže, Brno. Rada pověřuje starostu
města dalším jednáním s Úřadem pro ochra-
nu hospodářské soutěže ve věci zadávání
veřejné zakázky "II. Etapa pokračování re-
konstrukce a záchranných prací na objektu
rezidence Buquoyů".

� 18. Provozní řád lezecké stěny
Rada bere na vědomí Provozní řád lezecké
stěny umístěné v areálu Tělovýchovné jed-
noty Nové Hrady.
/Rada obdržela Provozní řád lezecké stěny
v areálu Tělovýchovné jednoty Nové Hrady.
Provozovatelem lezecké stěny je TJ Nové
Hrady./

� 19. Výběrové řízení – elektrické lanové
navijáky pro SDH Nové Hrady
Rada souhlasí s provedeným výběrovým ří-
zením na dodání a montáž elektrických la-
nových navijáků na vozidlo L - 101 a A - 30
v majetku SDH Nové Hrady. Rada souhlasí
s výběrem firmy HCS-BOHEMIA, s.r.o.,
Nové Hrady a pověřuje starostu města ve
spolupráci s velitelem SDH N. Hrady p. S.
Papouškem objednáním dodání a montáže
dle nabídky.
/V rámci výběrového řízení přeložily nabíd-
ku celkem 4 firmy. Nejvýhodnější nabídku
předložila firma HCS-BOHEMIA, s.r.o.,
Nové Hrady./

� 20. Usnesení Okresního soudu
Rada bere na vědomí Usnesení Okresního
soudu v Českých Budějovicích č.j. 20 E
712/2010 - 11 ze dne 14.7. 2010.

� 21. Vyrozumění poškozeného – Okresní
soud
Rada bere na vědomí Vyrozumění poško-
zeného o hlavním líčení od Okresního sou-
du v Českých Budějovicích pod č.j. 5 T
117/2010.
/Rada obdržela Vyrozumění poškozeného
o hlavním líčení ve věci poškození vchodo-
vých dveří do kotelny Mateřské školy
Nové Hrady při prováděné krádeži v těchto
prostorách od Okresního soudu v Českých
Budějovicích. Na pachatele byla podána
obžaloba a 12.8.2010 proběhne hlavní líče-
ní u Okresního soudu v Č.Budějovicích. /

� 22. Kalkulace nákladů –
MŠ Nové Hrady
Rada bere na vědomí kalkulaci nákladů na
2 týdenní provoz Mateřské školy v Nových
Hradech. Rada souhlasí se zaplacením od-
měn pro dvě učitelky a kuchařku a souhlasí

s poskytnutím kalkulované částky navýše-
ním příspěvku na činnost MŠ.

� 23. Zrušení veřejného telefonního
automatu
Rada bere na vědomí návrh na zrušení tele-
fonního automatu v Domě s pečovatelskou
službou v Nových Hradech. Rada nesou-
hlasí s jeho zrušením a žádá společnost Te-
lefónica O2 o vyčíslení nákladů na provoz
automatu a pověřuje starostu města svolá-
ním informativní schůzky s obyvateli Domu
s pečovatelskou službou o potřebnosti ve-
řejného telefonního automatu v místě.
/Rada obdržela a projednala upozornění na
zrušení veřejného telefonního automatu
v Domě s pečovatelskou službou v Nových
Hradech od společnosti Telefónica O2 Czech
Republic,a.s. (VTA tel. 386 362 425)./

� 24. Zápis z fyzické kontroly
Rada bere na vědomí Zápis z fyzické kon-
troly EX - POST u projektu "Modernizace a
rozšíření informačních systémů".
/Při kontrole nebyly zjištěny nesrovnalosti
či chyby./

� 25. Cenová nabídka – oprava části
střechy objektu  úpravny vody Nové
Hrady
Rada souhlasí s cenovou nabídkou na opra-
vu části střechy objektu úpravny vody Nové
Hrady. Rada pověřuje Městský úřad Nové
Hrady, Investiční oddělení Nové Hrady ob-
jednáním prací dle cenových nabídek. Rada
pověřuje místostarostu pana Miroslava
Šlence dohledem nad realizací akce.
/Na základě poptávky Městského úřadu, In-
vestičního oddělení Nové Hrady byly přelo-
ženy nabídky firmy Zdeněk Gregor na
klempířské práce v rámci akce a od Tech-
nických služeb města N.Hradů na opravu
říms. Celkové předpokládané náklady činí
33 685 Kč bez DPH./

� 26. Žádost o prodej stavebního
pozemku
Rada bere na vědomí žádost o prodej staveb-
ní parcely č. 301/2 a 301/1 díl ( i ) o celkové
rozloze 1 000 m2 od paní Terezy Hadačové,
Nové Hrady a pana Petra Janulíka, Frýdek
Místek za účelem stavby rodinného domu a
pověřuje starostu dalším jednáním v této
věci.

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

� 28. Vyjádření k plánovanému odprodeji
části pozemku par.č. 827/19 v k.ú. Nové
Hrady
Rada bere na vědomí Vyjádření Městského
úřadu , Stavebního úřadu Nové Hrady k plá-
novanému odprodeji části pozemku parc. č.
827/19 v k.ú. Nové Hrady. Rada nesouhlasí
s prodejem pozemku a navrhuje žadatelům
podání žádosti o pronájem předmětného po-
zemku. Rada pověřuje Technické služby
města Nové Hrady úpravou a úklidem části
pozemku (bývalá odkalovací nádrž).
/Rada obdržela Vyjádření Městského úřadu,
Stavebního úřadu Nové Hrady k plánované-

mu odprodeji části pozemku parc. č. 827/19
v k.ú. Nové Hrady./

� 29. Žádost o změnu Smlouvy
o poskytnutí grantu
Rada souhlasí se změnou Smlouvy o pos-
kytnutí grantu pro Český rybářský svaz,
místní organizaci Nové Hrady a to z důvodů
snížení skutečných výdajů projektu oproti
výdajům projektu uvedených v žádosti.
/Rada obdržela žádost o změnu Smlouvy
o poskytnutí grantu pro Český rybářský
svaz, místní organizaci Nové Hrady a to
z důvodů snížení skutečných výdajů pro-
jektu oproti výdajům projektu uvedených
v žádosti. Požadovanou změnou nedojde
k porušení pravidel grantového programu
Města Nové Hrady pro rok 2010, protože
podíl žadatele činí 35% uznatelných nákla-
dů projektu./

� 30. Oznámení  o konání kulturní akce
Rada bere na vědomí oznámení o konání
kulturní akce v pivovaru v Údolí u Nových
Hradů dne 10.9. 2010. Rada souhlasí s ko-
náním této kulturní akce za předpokladu
dodržení platných hlukových norem a zajiš-
tění řádné pořadatelské služby.
Rada obdržela oznámení o konání kulturní
akce v pivovaru v Údolí u Nových Hradů
dne 10.9.2010 od realizačního týmu občanů
z Údolí u Nových Hradů. Kulturní akce -
koncert hudební skupiny Seven´s proběhne
od 20.00 hodin do 01.00 hodin.

� 31. Žádost o pracovní  schůzku
Rada bere na vědomí žádost o pracovní
schůzku od Sdružení NiPaS o.s. České Bu-
dějovice za účelem projednání postupu pra-
cí na projektu "Výstavba polyfunkčního
pasivního domu – zázemí sportoviště v No-
vých Hradech. Rada souhlasí s pracovní
schůzkou a navrhuje její konání v termínu
17.8.2010.

� 32. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2/2010
Rada souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě
č 2 / 2010 mezi Městem Nové Hrady a fir-
mou Ertl Milan Kaplice na akci "Revitali-
zace veřejných prostranství města Nové
Hrady".
/Předmětem Dodatku je navýšení ceny díla
o vícepráce vzniklé v průběhu realizace
v celkové výši 56 492 Kč (úprava septiku
u čp. 233, dláždění pro pergolami)./

� 33. Výměna oken Komenského  čp. 181,
Nové Hrady
Rada souhlasí s postupnou výměnou oken
v domě čp. 181 v Komenského ulici dle ná-
vrhu Technických služeb města Nových
Hradů a doporučuje zařazení potřebných fi-
nančních prostředků do rozpočtu roku 2011.
/Rada obdržela informaci o špatném stavu
oken v domě čp. 181 v Komenského ulici
od Technických služeb města Nových Hra-
dů . Na základě provedeného šetření je po-
dán návrh na postupnou výměnu oken
v průběhu 3 let. /

� 34. Projektová dokumentace
Rada souhlasí s výběrem projektového ateli-
éru APM – CB, s.r.o jako zhotovitele projek-
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tové dokumentace pro vydání stavebního
povolení na akci "Centrum popularizace
vědy a výzkumu v jižních Čechách"a pově-
řuje starostu objednáním projektové doku-
mentace  a podpisem smlouvy o dílo.
/Rada byla starostou města a radním Mgr.
M. Jarolímkem informována o provedeném
otevírání obálek pro výběr zhotovitele pro-
jektové dokumentace pro vydání stavební-
ho povolení na akci "Centrum popularizace
vědy a výzkumu v jižních Čechách". V rám-
ci výběrového řízení byly předloženy tři na-
bídky, z nichž nejvýhodnější pro město
předložil projektový ateliér APM – CB,
s.r.o./

� 35. Upozornění  na nepořádek v domě
čp. 14 /Pizzerie – pan Bendl/
Rada bere na vědomí upozornění na nepořá-
dek v domě čp. 14 (Pizzerie pan Bendl) na
dvoře a v bývalé prádelně od Technických
služeb města Nové Hrady a stanovuje pro-
najímatele termín do 30.8.2010 k odstraně-
ní zjištěných nedostatků.
/Rada obdržela upozornění na nepořádek
v domě čp. 14 ( Pizzerie pan Bendl ) na dvo-
ře a v bývalé prádelně. Rada požaduje pro-
vedení úklidu nájemcem objektu a to panem
Bendlem do 30.8.2010. Pokud do tohoto
data nebude nepořádek odstraněn, bude ze
strany Města Nové Hrady postupováno dle
platné nájemní smlouvy a dohodnutých zá-
vazků a povinností pronajímatele ke správě
majetku ve vlastnictví města./

� 36. Dotace – hřbitov Nové Hrady
Rada bere na vědomí poskytnutí dotace ve
výši 117 000,- Kč na opravu hřbitova v No-
vých Hradech. Rada souhlasí se zapojením
souhlasí se spolufinancováním nákladů ve
výši 30% uznatelných nákladů a pověřuje
starostu města dalším jednáním a podpisem
příslušných smluv k realizaci akce. Rada
pověřuje starostu města ve spolupráci s ře-
ditelem Technických služeb města N. Hradů
přípravou podkladů pro uzavření smlouvy

o dílo mezi Sdružením Růže a Technickými
službami města N. Hradů.
/Rada obdržela informaci od Sdružení růže
o navýšení dotace na opravu místních hřbi-
tovů ve výši 117 000,- Kč, spoluúčast Města
Nové Hrady je ve výši 30%. Dotace bude
využita na opravu hřbitovní zdi a bývalé
márnice./

� 37. Údolí – voda a  kanalizace
Rada bere na vědomí informaci starosty
města o jednání s projektovou kanceláří
ALCEDO, Nová Bystřice, která navrhla
dvě možnosti řešení prodloužení vodovod-
ního a kanalizačního řadu v obci Údolí
u Nových Hradů ve směru od pivovaru na
Horní Stropnici. Rada pověřuje starostu
spolu s Osadním výborem Údolí u Nových
Hradů svoláním jednání za účasti majitelů
nemovitostí s tím, že o dalším postupu bude
rozhodnuto na základě výsledků tohoto
místního  šetření.

� 38. Olejový rybník – revitalizace
Rada bere na vědomí projektovou dokumen-
taci pro stavební povolení na akci " Revitali-
zace rybníka na parc. č. 840" a pověřuje
starostu města podáním žádosti o stavební
povolení u Městského úřadu Trhové Sviny,
Odboru životního prostředí, Oddělení vod-
ního hospodářství.

� 39. Kuželna – odvoz a likvidace
stavební suti
Rada bere na vědomí informaci Ing. Kasa-
na o průběhu bouracích prací na objektu
Kuželny a nutnosti likvidace stavební suti
dle zákona o nakládání s odpady. Rada po-
věřuje ve spolupráci s MěÚ Nové Hrady,
Odborem životního prostředí zajištěním lik-
vidace stavební suti.
/Místostarosta města Ing. L. Kasan infor-
moval radu města o průběhu bouracích pra-
cí na objektu Kuželny. Stavební suť byla
deponována na parkovišti pod autobuso-
vým nádražím. Vzhledem k nutnosti likvi-
dace stavební suti dle zákona o nakládání
s odpady je nutno zajistit tuto likvidaci ve
spolupráci s odbornou firmou. Rada vzala
na vědomí informaci Ing. Kasana a pověřila

jej ve spolupráci s MěÚ Nové Hrady,
Odborem životního prostředí zajištěním
likvidace stavební suti s tím, že tato bude
odvezena k dalšímu zpracování k nejbližší-
mu zpracovateli do recyklační linky./

� 40. Prodej pozemků v k.ú. Nakolice
Rada revokuje své usnesení z 18. schůze
rady města ze dne 13.7. 2010 v bodě 4.
Rada nesouhlasí s prodejem pozemků parc.
č. 36 a KN 10 v k.ú. Nakolice z důvodu zne-
možnění přístupu na pozemek KN 11 ve
vlastnictví Města Nové Hrady a pověřuje
starostu dalším jednáním.
/Rada byla tajemníkem informována o no-
vých skutečnostech v prodeji pozemků
parc. č. st. 36 a KN 10 v k.ú. Nakolice.
V případě prodeje těchto pozemků bude
znemožněn přístup na pozemek ve vlastnic-
tví Města Nové Hrady číslo KN11 v k.ú.
Nakolice./

� 41. Radar
Rada na základě výběrového řízení souhlasí
s objednáním ukazatele rychlosti GEM
CDU 2605 Light od firmy Gemos CZ, spol.
s r.o v hodnotě 44 464,- Kč a pověřuje sta-
rostu města ve spolupráci s Technickými
službami města N. Hradů zajištěním přípra-
vy pro instalaci v osadě Údolí.
/Rada byla starostou informována o prove-
deném výběrovém řízení na dodavatele in-
formačního měřícího zařízení – ukazatel
rychlosti. Nejvýhodnější nabídku předloži-
la firma Gemos CZ, spol. s r.o./

� 42. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.
3537.10 – "Rozvoj vzdělávacích kapacit
Rada souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě
o dílo 3537.10 mezi Městem N. Hrady a fir-
mou Stavcent, a.s. a pověřuje starostu jeho
podpisem.
/Předmětem Dodatku je odpočet nepro-
vedených prací a přípočet víceprací. Celkem
dochází k navýšení ceny díla o 92 608,30 Kč
bez DPH. Navýšení je způsobeno nutností
víceprací - rekonstrukce podlah a elektroin-
stalace. Vícepráce a méněpráce byly odsou-
hlaseny stavebním dozorem stavby./
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Zastupitelská minianketa – závěrečná část
V několika číslech Novohradského zpravo-

daje jsem čtenářům nabídla trochu více pood-
halit názory našich novohradských zastupitelů
k věcem veřejným, k dění ve městě a osadách.

Na závěr této miniankety jsem zastupite-
lům dala příležitost, aby se sami ohlédli za
svou prací, jak jsou s ní spokojeni, co se jim
konkrétního podařilo či nepodařilo, zda je
něco zklamalo a jestli ty čtyři roky nebyl pro
ně „ztracený“ čas. Nejde tedy o žádnou „sebe-
chválu“ (o které se říká, že smrdí), ale o věcné
ohlédnutí se a zrekapitulování snažení. Často
totiž za konkrétním výsledkem není vidět vše,
co se musí pro něj udělat a co zůstává
občanům skryté.

Myslím si, že každý „zralý“ člověk obecně,
by měl být schopen sebehodnocení, veřejně čin-
ných lidí nevyjímaje. Na čtenářích už nechávám

posouzení jak se sebehodnocení našim zastupi-
telům povedlo.

Leoš Brychta – Práce v zastupitelstvu a ve fi-
nančním výboru byla a zatím i je pro mne
v každém případě novou, zajímavou zkuše-
ností, která je v mnohém poučná a rozhodně se
nejedná o promarněný čas. Pro mne je samo-
zřejmé, že hodnocení mého působení v zastu-
pitelstvu města náleží pouze občanům a
voličům města Nové Hrady.

Ivan Dorotovič – Snažil jsem se hlavně rozví-
jet a podporovat sport a kulturní akce v našem
městě (příprava a účast na sportovní akademii,
sportovních utkáních, turnajů, Novohradský
masopust atd.). Nejdřív jsem pracoval v kul-
turní komisi, ze které jsem z osobních důvodů
vystoupil a poté jsem se stal členem kontrolní-
ho výboru. Mé úsilí by měl hodnotit hlavně

volič a ne já sám sebe, což může ohodnotit již
v podzimních komunálních volbách. Určitě
nepovažuji své volební období za ztracený
čas, naopak to byla moje veliká zkušenost
v komunální politice.

Mgr. Vladimír Hokr – Zastupitel svých voli-
čů: Po zvolení starostou města jsem se snažil
pracovat nejen jako zastupitel svých voličů,
ale všech občanů města a jednotlivých osad
bez ohledu na to, zda byli či nebyli mými voli-
či. To vidím jako zásadní a takto jsme to vní-
mali také v rámci našeho sdružení Občané pro
ZDRAVÉ město. Starosta řídí město, stará se
o jeho občany a nemůže upřednostňovat záj-
my pouze jedné skupiny. Je prvním úřední-
kem, tím, který je, lidově řečeno „první na
ráně“. Nemá pevnou osmihodinovou pracovní
dobu, musí pracovat a reagovat bez ohledu na

pokračování na str. 6
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to, kdo co potřebuje, kolik je hodin, zda je ví-
kend nebo pracovní den. Myslím si, že mé ča-
sové nasazení bylo velmi velké, a musím
poděkovat zejména mé rodině, přítelkyni a ka-
marádům za trpělivost, se kterou chápali mé
pracovní vytížení ve prospěch města a osad.
Zajímavé období či „ztracený“ čas: Občané mi
dali přes můj mladý věk velkou důvěru, kterou
jsem se snažil nezklamat. Pro zvládnutí těž-
kých úkolů jsem se musel rychle a hodně moc
učit – od běžné administrativy, přípravy jed-
nání, přes záležitosti stavebního a technického
charakteru až po finanční otázky. Nešlo však o
to, co je či není zajímavé, ale spíše nutné. Ji-
nak celé období rozhodně nepovažuji za „ztra-
cený“ čas – naopak, byl to čas plný práce
s lidmi a pro lidi a pro město, které i v období
finanční krize nestagnovalo a rozvíjelo se…
Práce v orgánech města: vedle zastupitelstva a
rady města jsem se aktivně účastnil jednání fi-
nanční komise, kde jsme řešili především
otázky rozpočtu a výběrových řízení. Byl jsem
též přítomen jednání „sociální“ komise, která
řeší zejména otázky přidělování bytů či sociál-
ní služby. Pracoval jsem však i v komisi pro
kulturu, školství a spolkový život – práce
v této komisi jsem se neúčastnil jen při pláno-
vání a přípravách akcí, ale v případě nutnosti i
jako aktivní pořadatel.
Velmi často jsem se též účastnil jednání osad-
ních výborů, s jejichž členy či přímo s občany
jsem probíral potřeby jednotlivých osad a ná-
sledně se snažil o jejich řešení. Jako starosta
jsem též zastupoval město v rámci Sdružení
Růže, v Místní akční skupině Sdružení Růže,
v rámci Svazu měst a obcí Jihočeského kraje a
v dalších organizacích.
K čemu jste přispěl?: V rovině investičních
akcí jsem se podílel na přípravách projektů,
s kterými jsme se ucházeli o získání dotací.
Sám jsem též úspěšné projekty nejen připravo-
val, ale též dohlížel na jejich realizaci. Vedle
velkých investičních akcí (školka, škola, druži-
na, Český dům, kanalizace a chodníky v Údolí)
to byly zejména projekty týkající se Domu s pe-
čovatelskou službou, veřejných prostranství či
stavebních úprav objektu bývalého Statku.
V rovině města a osad jakožto místa, kde žijí
lidé, považuji za velký úspěch oživení vnitřní-
ho fungování města. V minulosti si naši obča-
né často stěžovali, že ve městě není dostatek
kultury a jiného vyžití. Za poslední tři roky do-
šlo k výraznému zvýšení nabídky pro všechny
věkové kategorie – koncerty všech hudebních
žánrů, dětské karnevaly, divadelní představe-
ní, diskotéky, taneční zábavy, tvůrčí dílny pro
děti i dospělé a další akce. Když k tomu při-
počtu aktivitu místních spolků a sdružení, kte-
ré město podporuje v jejich činnosti, jsem rád,
že je město mnohem živější a občané mají více
možností, jak zde trávit volný čas.
Jako jednu z priorit jsme vnímali i přiblížení
úřadu a dalších složek města blíže občanům.
Společně s dalšími spolupracovníky jsme na-
příklad připravili opravu prostor v přízemí
radnice tak, aby byly využity jako kanceláře a
sloužily i jako volební místnost. Zejména star-
ší občané tak nemusí po schodech do patra
radnice a vyřídí většinu svých záležitostí v pří-

zemí. Jako krok směrem k občanům, který
jsem osobně inicioval a který měl pozitivní
ohlasy, vnímám stolní kalendář s informacemi
o akcích  či s kontakty a otevíracími dobami.
Z dalších oblastí, ve kterých jsem byl osobně
velmi aktivní, zmíním rozvoj osad, což byla
oblast, kterou jsem měl v rámci Rady města na
starost. Realizace mnohých aktivit v osadách
(kanalizace a chodníky v Údolí, rekonstrukce
společenské místnosti v Byňově, oprava záze-
mí sálu a kapličky v Nakolicích, zastávka ve
Vyšném, osvětlení v Jakuli, rozšíření rozhla-
su, měřící zařízení, oprava studánek adt.) by
však nebyla možná bez aktivní pomoci osad-
ních výborů a místních občanů.
O dalších aktivitách se zmíním podrobněji
v rámci speciálního článku hodnotícího voleb-
ní období.
Sebehodnocení: Myslím si, že jedinými hodno-
titeli mé práce jsou občané města a jednotlivých
osad. Já za sebe mohu uvést pouze to, že jsem
se snažil odvést maximum. Ani já však nejsem
kouzelný dědeček, abych mohl všem během
krátkého období zajistit všechno. Navíc si
myslím, že i starosta je součástí týmu. Jako
tým jsme pracovali a jako tým budeme hodno-
ceni.

Mgr. Michal Jarolímek – V tomto volebním
období jsem byl členem Rady města a od této
skutečnosti se odvíjela i intenzita mého zapo-
jení do řízení chodu města. Již na začátku vo-
lebního období byl každý člen Rady pověřen
odpovědností za určitou specifickou oblast.
Mně byla nejbližší problematika investičního
rozvoje města. Bylo mi tedy svěřeno vyhledá-
vání vhodných dotačních a grantových progra-
mů, koordinace příprav žádostí o dotace a
v některých případech i dohled nad realizací
některých realizovaných projektů. V rámci
svých časových možností jsem i některé žá-
dosti o dotace zpracoval. Současně mě tato
role přirozeně přiváděla ke spolupráci s panem
místostarostou M. Šlencem, jehož hlavním
úkolem byly městské finance a sestavování
rozpočtu.
Upřímně musím přiznat, že jsem od začátku
cítil velkou odpovědnost, která byla ještě
umocněna předvolebním varováním Ing. F.
Štangla. Ten ve svých předvolebních materiá-
lech upozorňoval občany, že „není čas na ex-
perimenty“, zvlášť když se otevírají evropské
fondy a zdůrazňoval, že volba někoho jiného,
než jeho, by mohla ohrozit přísun těchto peněz
do města. Nyní po čtyřech letech mohu v klidu
vydechnout a říci, že „experiment“ rozhodně
neskončil fiaskem, ale naopak byl z hlediska
objemu dotací velmi úspěšný. Celkově bylo
připraveno 110 projektů a 71 z nich bylo
úspěšných. Do města se tak povedlo přivést
84,7 mil. Kč. Největší částky přitom šly do
věcí, které slouží či budou sloužit široké veřej-
nosti ( školka, škola, knihovna, kino, úprava ha-
sičské nádrže na prostor pro společenské a
kulturní akce, úprava veřejných prostranství a
vybavení dětských hřišť, modernizace DPS, vý-
stavba chodníků, splašková kanalizace v Údolí,
nákup techniky pro Technické služby).
Kromě výše uvedených „městských“ projektů
mě těší i to, že jsem přispěl k tomu, že někteří

novohradští podnikatelé získali dotace na roz-
voj svých firem a některé spolky na rozvoj
svého zázemí. Na druhé straně však musím
nyní doufat, že mne neproklejí, až se srazí
s byrokracií poskytovatelů těchto dotací.
Vedle této pozitivní bilance mám dobrý pocit i
z toho, že naše město uspělo v soutěži Obec
přátelská rodině a v roce 2009 získalo třetí
místo v kategorii měst do 5 000 obyvatel. Ten-
to pocit však nepramení pouze z faktu, že jsem
se podílel na zpracování přihlášky, ale přede-
vším z toho, že díky našemu zprvu podceňo-
vanému úsilí jsme na podporu rodinných
aktivit v roce 2010 získali 180 000,- Kč.
V průběhu volebního období jsem byl rovněž
členem Finanční komise, díky čemuž jsem za-
čal pronikat do problematiky zadávání měst-
ských veřejných zakázek. A protože se stále
více ukazovalo, že stará směrnice města k ve-
řejným zakázkám nevyhovuje a byla kritizo-
vána i Kontrolním výborem Zastupitelstva
města, zpracoval jsem ve spolupráci s Ing. L.
Kasanem směrnici novou, která dle našeho
(možná sebevědomého) názoru proces zadá-
vání městských zakázek zpřehledňuje a vnáší
do něj nové prvky posilující transparentnost.
Tím je například zveřejňování zakázek na inter-
netových stránkách města, povinné vyzývání
přesně daného minimálního počtu potenciálních
zájemců či povinné zapojení Finanční komise
do rozhodování o zadávání zakázek. Do směrni-
ce se však povedlo zapracovat i to, aby byli při
zadávání zakázek oslovováni místní podnika-
telé a povedlo se to udělat tak, že to není v roz-
poru s nadřazenými legislativními normami,
které zakazují diskriminaci.
Souhrnně bych asi mohl říci, že to rozhodně
nebyl „ztracený“ čas a i když se ne vždy dařilo
tak, jak bych si přál, pozitiva asi přece jen pře-
važují. Usuzuji tak z toho, že mi zatím nikdo
nenadává, nikdo po mně nehází vajíčka a ani
mi nikdo nevyhrožuje. Teda zatímJ.

Ing. Ludovít Kasan – Při plném vědomí od-
povědnosti vyplývající v první řadě ze zvolení
zastupitelem města za ČSSD a následně i čle-
nem rady a místostarostou města, musím (a to
i sám pro sebe) hodnotit uplynulé období jako
období, ve kterém jsem se snažil využít mož-
nost a čas pro naplnění představ pro život spo-
luobčanů a rozvoj města i jeho osad. Dělal
jsem to z přesvědčení a vztahu ke svému měs-
tu, které se mi stalo domovem.
Toto sebehodnocení by mělo být hodnocením
výhradně mé práce zastupitele, mého podílu a
účasti na chodu města, ale je zcela bez diskuze
i hodnocením mých kolegů, se kterými jsem
tvořil koalici, pracoval v radě i zastupitelstvu.
Jim proto také vzdávám hold za tvořivost a
vykonanou práci. Chci poznamenat, že i vol-
ba starosty se povedla. Miťa Hokr vedle od-
borných znalostí a obětavé práce přiložil i
vřelý a vstřícný vztah ke spoluobčanům, budu
proto podporovat i do budoucna jeho další
kandidaturu.
Vlastní sebehodnocení je těžké a může půso-
bit dojmem sebechvály, které se nechci v žád-
ném případě dopustit. Dá se říct, že svůj podíl
vnímám na všem, co se za uplynulé 4 roky

pokračování ze str. 5
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v tomto městě událo. Hlavně z titulu svých
funkcí a práce jsem se nějakým způsobem spo-
lupodílel - souhlasil i nesouhlasil, byl přítomen,
navrhnul, zařídil, podepsal, projednával se spo-
luobčany, vyslechl kritiku, vysvětloval, pře-
svědčoval i penízky zajišťoval a tak dále a tak
dále. Prostě se logicky musím přihlásit ke vše-
mu, co se za poslední čtyři roky povedlo, ale i k
tomu co se nepovedlo nebo ne úplně povedlo.
Člověk je i tvorem omylným a někdy i těch
překážek bývá nadmíru (zvláště mne mrzí ty
překážky, které si dokážeme vytvářet navzá-
jem). Mám – li tedy souhrnně ohodnotit svou
práci – nestydím se za ní. Bylo to období veli-
ce zajímavé, náročné, ale i potěšující, zklamá-
ní i víra, optimismus i vztek. Nejsem sice
u zpovědi ale pokud jsem ne vždy uspokojil,
omlouvám se. Nechám na spoluobčanech a
voličích, ať ohodnotí mou práci sami. Budou
k tomu již v říjnu mít tu možnost. Děkuji
všem.

Ing. Pavel Kříha – Hodnocení toho, jak jsem
zvládl úlohu zastupitele v právě končícím vo-
lebním období nepřísluší mně, nýbrž novo-
hradským občanům – voličům, kteří svůj
názor zcela jistě vyjádří v nadcházejících ko-
munálních volbách.

Mgr. Romana Pospíšilová – Toto volební ob-
dobí bylo mé první. Do voleb jsem šla bez ja-
kýchkoliv ambicí, představ. Chtěla jsem svým
jménem na kandidátce podpořit pravicovou
politiku, která je mi blízká a v mé rodině má
dlouholetou tradici. Volební výsledek mě veli-
ce překvapil, krátkou radost vystřídal strach –
z mně neznámé komunální politiky. Jako ob-
čanka vím, jak snadno se kritizuje, jaké se ve-
dou debaty např. v restauraci a jak rychle se
vyvozují závěry na daný problém – mnohdy
chybné, neobjektivní.
Najednou jsem skládala slib zastupitelů a vů-
bec jsem nevěděla do čeho jdu. Zjišťovala
jsem, že pojmy pravice, levice, opozice…tady
nehrají tu nejdůležitější roli. Vše je o lidech,
o chuti a schopnosti se domluvit, o zdravém
rozumu, o kompromisu a také o paragrafech a
vyhláškách…
Sejde se 15 lidí a musí efektivně pracovat – i
toto se naše zastupitelstvo dlouho učilo. Pokud
vzpomínám, tak začátky byly mnohdy ve zna-
mení zbytečného dohadování a časových ztrát.
Často mě napadalo, proč nás tu nesedí více žen
(byla jsem jediná)? Nejsem feministka, ale
tvrdím, že ženské myšlení a racionalita je jiné-
ho ražení než mužská. Bylo by to určitě ku
prospěchu věci.
Pracovala jsem ve finanční komisi a ve finanč-
ním výboru. Píši pracovala, ale já se stále
učím. Nyní už vím, že každý problém má svá
pravidla, svá věcná břemena, která musíte do-
držovat a respektovat. Dále vím, že od stolu se
kritizuje lehce, realita je zcela jiná. Každopád-
ně jsem prožila velice zajímavé 4 roky, určitě
ne zbytečné. Moji užitečnost si netroufám po-
suzovat, ale vždy jsem při hlasování, rozhodo-
vání používala svůj vlastní rozum, pracovala
podle svého nejlepšího vědomí.

Václav Strnad – V prvním roce mandátu za-
stupitele jsem se účastnil jednání zastupitel-
stva, kde jsem hlasoval pro rozumné věci,
které byly ve prospěch města a jeho obyvatel.
Další tři roky už to bylo horší, protože jsem
změnil zaměstnání, takže jsem se účastnil
zasedání zastupitelstva minimálně. Občas
jsem se podílel na sportovních akcích na
hřišti, jinak na jiných co probíhaly pod hla-
vičkou našeho města ne. V žádných komisích
ani výborech jsem nepracoval. Takže celkový
pocit za uplynulé čtyři roky jak se říká „nic
moc“, ale „ztracený čas“ to určitě také ne.

Josef Sýkora – Upřímně řečeno, podle mého
názoru by hodnocení mé práce v zastupitel-
stvu města měli provést voliči, které jsem za-
stupoval. Podle mého názoru jsem svou prací
přispěl ke kolektivnímu rozhodnutí zastupite-
lů ve prospěch všech občanů – voličů. Snažil
jsem se především o prosazení zájmů a rozvo-
je osad. Pokud bych měl jmenovat konkrétní
věc, zmínil bych například veřejné osvětlení
na Jakuli. Jako člen osadního výboru jsem
také řešil například péči o veřejné prostranství
na Jakuli a odstranění znečištění způsobené
vagónovou nakládkou na nádraží. Společně
s kolegy jsem jako člen finančního výboru na-
příklad opakovaně prováděl kontrolu v měst-
ských lesích. Práci v zastupitelstvu města
shledávám za velice zajímavou a především
prospěšnou.

Miroslav Šlenc – V tomto volebním období
působím jako neuvolněný 1. místostarosta.
Jsem členem Rady města a také finanční ko-
mise, jejíž jednání v nepřítomnosti předsedky-
ně Ing. Ševčíkové řídím. Podílím se na
sestavování rozpočtu, dohlížím na jeho plnění
a účastním se jako člen výběrových řízení na
investičních i neinvestičních akcích města.
Byl jsem jmenován předsedou komise při pro-
deji stavebních parcel, který byl proveden
obálkovou metodou.
Z pověření Rady města se účastním kontrol-
ních dnů na jednotlivých stavbách (školka,
škola, čistička ad.), zastupuji také Město u jed-
nání Okresního soudu. V případě dovolené
starosty města jej zastupuji v jeho funkci po
celou dobu jeho nepřítomnosti.
V mé kompetenci člena Rady města je projed-
návání záležitostí týkajících se Technických
služeb města.
V týdnu a především o víkendech pak jako od-
dávající zajišťuji s paní matrikářkou svatební
obřady, a to jak v N. Hradech, tak v Žumberku,
Terčině údolí či na dalších místech dle přání
snoubenců.
Hodnocení mého působení ve všech funkcích
udělají za krátký čas občané. Já osobně si mys-
lím, že se nám v průběhu posledních 3,5 let po-
vedlo hodně věcí, které jsou důležité pro
občany. I přes finanční krizi se povedlo opra-
vit starou budovu školky, družinu, školu, vě-
novali jsme pozornost opravě bytových domů
a dalším tématům z našeho volebního progra-
mu. Samozřejmě nechci tvrdit, že se nám vše
povedlo tak, jak jsme si přáli. Přesto si mys-
lím, že se město a osady za poslední období
dále rozvíjely. Jak dalece jsem k tomu svými

zkušenostmi a prací přispěl já osobně, nechám
na občanech.

Ing. František Štangl – Hodnotit sami sebe a
svou práci je vždy velmi ošidné. Říká se, že
samochvála smrdí, ale po nás je sebehodnoce-
ní paní Jarolímkovou vyloženě vyžadováno.
Minulé čtyři roky jsme jako zastupitelé zvole-
ní na kandidátní listině Občanské demokratic-
ké strany pracovali v opozici, a v tom byla
naše role nová. Já sám jsem v tomto volebním
období předsedou finančního výboru.
Kromě toho jsem byl činný i v dalších institu-
cích, které nějak ovlivňují chod města nebo se
jej dotýkají. Byl a jsem členem Programového
výboru MAS Sdružení Růže, předsedou české
části Euroregionu Silva Nortica a uvolněným
členem Rady Jihočeského kraje. Ze všech
těchto pozic jsem usiloval o podporu řady pro-
jektů, do kterých bylo naše město zapojeno -
například o elektrifikaci trati České Budějovi-
ce – České Velenice. Málokdo si uvědomuje,
že před několika lety hrozilo vyřazení této trati
z páteřní železniční sítě a její přeřazení mezi
regionální tratě, což by nejspíš znamenalo její
postupný konec. Tomu se nám podařilo zabrá-
nit a navíc prosadit elektrifikaci trati tak, že
dnes je možné přímé elektrifikované spojení
Plzeň – České Budějovice – České Velenice –
Vídeň a Praha – České Budějovice – České
Velenice –Vídeň a výrazně jsou zkráceny i
přepravní časy. Snažil jsem se i o zlepšení sil-
ničního spojení Nových Hradů s okolím. To se
v případě spojení ve směru na Třeboň dařilo a
daří, když v letošním roce má být realizována
stavba mostu přes Veverský (Novohradský)
potok v Údolí (silnice II/154 končí až v Údo-
lí). Bohužel totéž není možné říci o směru na
České Budějovice, který je pro město i celé
Novohradsko nejdůležitější. Zde si však mu-
sím velmi postesknout na nezájem a neexistu-
jící podporu ze strany současného vedení
města. Zřejmě považují kvalitu silničního spo-
jení na České Budějovice za vyhovující a dos-
tatečnou.
V minulých čtyřech letech jsem se snažil
podporovat i činnost novohradských spolků a
spolků v osadách. Připomněl bych podporu
údolským i novohradským hasičům a podporu
TJ Nové Hrady a SK Byňov. Stejně jako v mi-
nulosti, kdy jsem se angažoval ve věci trans-
formace Honebního společenstva Nové Hrady
a pronájmu honitby novohradským mysliv-
cům, když hrozilo, že zůstanou bez honitby a
mnozí budou muset s myslivostí skončit, jsem
se angažoval i ve snaze Jihočeského územního
svazu Českého rybářského svazu a novohrad-
ské MO o zachování revíru Zevlův rybník.
Zde musím velmi ocenit vstřícnost a aktivitu
vedení Jihočeského územního svazu Českého
rybářského svazu, zejména pak aktivitu místo-
předsedy Ing. Štěpána. Z pozice krajského
radního jsem rovněž podporoval řadu projektů
v oblasti kultury, sportu, přeshraniční spolu-
práce apod.

Jiří Vicány – Do komunální politiky jsem
vstoupil poprvé před čtyřmi roky.
Začal jsem pracovat v kulturní komisi a kon-
trolním výboru. Práce v kulturní komisi spočí-

– –– ZASTUPITELSKÁ MINIANKETA  – –– –  ZASTUPITELSKÁ MINIANKETA  – ––
pokračování ze str. 6

pokračování na str. 8
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vala v tom, že jsem pomáhal zajistit jako
pořadatel různé akce jako třeba Novohradská
číše, taneční zábavy aj. Kontrolního výboru
jsem se účastnil pravidelně a členem jsem byl
dva roky. Zbývající část volebního období
pracuji jako člen zastupitelstva a rady města.
Myslím si, že k práci zastupitele i člena rady
přistupuji zodpovědně.
Podařila se nám spousta naplánovaných pro-

jektů, z některých bych jmenoval např. rekon-
strukce a vybavení školky, družiny a školy,
chodník k sídlišti Pod Zámeckým, vybavení a
úprava hracích zón pro děti, bezbariérový
vstup do knihovny a kina a zmodernizování
knihovny a další. Největší zájem mám osobně
na tom, aby se naše město nezadlužovalo. Nic
není práce jednotlivce, ale vždy celého týmu a
všech zaměstnanců městského úřadu. Také ne
vždy se vše podaří na 100 %, najdou se chyby,

výtky, ale jak se říká ,,kdo nic nedělá, nic ne-
zkazí“, a motivuje nás to dál k lepší a zodpo-
vědnější práci.
Vždy když se něco povedlo, měl jsem radost a
určitě to pro mne nebyl ztracený čas.
Hodnotit sám sebe nebudu, to ať zhodnotí ob-
čané.
Všem zastupitelům, kteří odpovídali na otázky
děkuji za spolupráci.

Květa Jarolímková (redakce NZ)

Blížíme se ke konci volebního období, což znamená, že nastal čas
k určité rekapitulaci a hodnocení. Vystihnout v jednom článku vše, co
se událo za 4 roky, je nemožné. Vzhledem k tomu, že jsme se však
v Novohradském zpravodaji snažili průběžně informovat o jednotli-
vých aktivitách, můžeme nyní spíše některé akce či aktivity připome-
nout a zhodnotit.

Po volbách v říjnu 2006 vznikla nová koalice, kterou tvořily tři sub-
jekty: Občané pro ZDRAVÉ město, KSČM a ČSSD. Základem společ-
né dohody o spolupráci byla shoda na programu dalšího rozvoje města
a osad s tím, že tento program nebude zatěžován stranickými či ideolo-
gickými pohledy. Shodli jsme se na tom, že řešení budou věcná, ne po-
litická. Za konkrétními úkoly pak nestály politické strany, ale konkrétní
lidé, kteří měli chuť pracovat pro město a jeho občany.

Po téměř čtyřech letech můžeme konstatovat, že tento záměr vyšel.
Rada města nemusela ani jednou řešit spor, který by vyplýval z toho, že
bychom se nebyli schopni dohodnout na konkrétním řešení z nějakého
ideového hlediska. A tato shoda se samozřejmě přesouvala i do
zastupitelstva.

Kontinuita
Ihned po zapojení do řízení města bylo jasné, že základem pro první
část volebního období bude dokončení či realizace projektů a aktivit,
které byly připraveny bývalým vedením. Jednalo se zejména o rekon-
strukci čistírny odpadních vod, která probíhala v letech 2007 – 2008.
Dokončen musel být také projekt, díky kterému došlo k rekonstrukci
sklepních prostor a přízemí radnice. Po provedení stavebních prací
jsme pak nové prostory nabídli do pronájmu s tím, že zde vznikla res-
taurace s internetovou kavárnou, která je též využívána pro kulturní
akce menšího rozsahu.

Jednou z rozběhlých akcí (zároveň možná nejdiskutovanější) byla
též rekonstrukce objektu buquoyské Rezidence, kterou město realizo-
valo spolu se strategickým partnerem.

V roce 2007 nejprve proběhla kontrola smluvních vztahů resp. se-
známení nových členů zastupitelstva s jejich obsahem. Základem bylo
vysvětlení smluvních vztahů právní zástupkyní města, posouzení nezá-
vislým odborníkem a také poznání strategického partnera, který
prezentoval předpokládaný další postup prací.

V roce 2007 pokračovaly stavební práce díky dotaci ze státního roz-
počtu, v roce 2008 pak došlo ke změně v investorství a zajišťování fi-
nancí se plně přesunulo na strategického partnera. Město tak již pouze
dohlíželo na způsob rekonstrukce této historické památky.

Vlastní vize – investice
Úspěšnost naší práce jsme od počátku nechtěli poměřovat pouze množ-
stvím proinvestovaných prostředků. Mnohem důležitější než objem pe-
něz, je způsob jejich využití. Proto byl u veškerých investičních akcí
kladen důraz zejména na přínos a využití pro občany.

Ihned na začátku volebního období jsme provedli soupis možných
investičních akcí města, reálně vyhodnotili priority a začali pracovat na
přípravě projektových žádostí tak, abychom na co největší část z nich
zajistili financování z různých dotací či příspěvků. Základem byly
veřejné budovy, bytové domy a infrastruktura.

Rok 2007 byl pro nás rokem příprav, které se projevily již v roce
2008, kdy jsme získali významné finanční prostředky z Regionálního
operačního programu  (dále jen ROP) a dalších zdrojů.

– –– ZASTUPITELSKÁ MINIANKETA  – –– –  ZASTUPITELSKÁ MINIANKETA  – ––
pokračování ze str. 7

Hodnocení volebního období 2006 - 2010

Restaurace pod radnicí

pokračování na str. 9

Projednávání veřejných prostranství s občany

Dětské hřiště Mateřské školy N. Hrady
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Díky těmto prostředkům jsme následně realizovali kompletní re-
konstrukci historické budovy mateřské školy a školkové zahrady. Další
projekt pak přinesl vybudování archivu pro městský úřad a především
zřízení kanceláře pro matriku a CZECH Point v přízemí radnice. Tato
kancelář je také využívána jako volební místnost.

V rámci stejného projektu došlo k rekonstrukci a vybavení význam-
né části Českého domu (kinosál, knihovna, společenská místnost, šatny
a WC) a také k revitalizaci požární nádrže, která bude sloužit nejen jako
zdroj vody v případě požáru, ale je možno ji využívat pro kulturní a
společenské akce.

Velkou proměnou v posledních dvou letech prošly budovy základní
školy. Díky dotaci ze státního rozpočtu, o kterou se významně zasadila
paní poslankyně Mgr. V. Bohdalová (ČSSD), jsme rekonstruovali celé
patro sloužící školní družině. Z vlastních prostředků jsme postupně upra-
vili a dovybavili školní kuchyň. Školní jídelna pak byla vymalována na
základě návrhu žáků ZŠ.

Díky projektu podpořenému z ROPu jsme přistoupili k opravě pod-
lah v budově ZŠ v Hradební ulici a rekonstrukci nevyužívaného skladu
nářadí na šatnu pro potřeby TV u školního hřiště v areálu ZŠ v Komen-
ského ulici. Obě budovy ZŠ pak byly vybaveny novým nábytkem, po-
čítači a další technikou. Pro naší základní školu to byla velká změna,
která po mnoha desetiletích kompletně změnila její ráz a opravdu ji
posunula do třetího tisíciletí.

V letošním roce pak díky dotaci z Operačního programu Životní
prostředí řešíme zateplení budovy ZŠ v Hradební ulici, kde dochází
k výměně oken, dveří, zateplení fasády i stropů a k úpravě plochy před
budovou tak, aby nedocházelo k jejímu dalšímu podmáčení. Význam-
ným efektem tohoto projektu bude výrazné snížení energetické nároč-
nosti provozu budovy a tím úspora finančních prostředků, které jsou
každým rokem vynakládány z městského rozpočtu.

Finanční prostředky jsme však nečerpali pouze z velkých dotačních
titulů, ale též díky menším projektům podporovaných z prostředků
Programu rozvoje venkova či Programu regenerace městských památ-
kových rezervací a zón (MPR a MPZ) . Těšilo nás, že mnoho námětů
pro tyto projekty bylo iniciováno občany. Zmiňme především rekon-
strukci veřejného prostranství u Koželužny a domu čp. 233, rekonstruk-
ci a rozšíření dětských hřišť a odpočinkových zón, výměnu zvonků,
vybavení společenské místnosti či pergolu v areálu Domu s pečovatel-
skou službou, vybudování chodníků u hřbitova, rekonstrukci části ob-
jektu bývalého Statku nebo nátěr střechy a dřevěných prvků na
kovárně. V rámci Programu regenerace MPR a MPZ byly finanční
prostředky využity k rekonstrukci střechy na čp. 11 a 12, k opravě fasád
školní družiny a domů na náměstí (43, 59, 12) nebo k provedení restau-
rátorských prací na kamenných prvcích buquoyské hrobky. Část
dotačních prostředků však byla využita i na místní památky, které
nejsou v majetku města (zámecké schody, střecha kláštera).

V roce 2009 jsme realizovali velmi významnou stavbu v osadě Údo-
lí. Díky dotaci z Ministerstva zemědělství jsme nejen vybudovali no-
vou splaškovou kanalizaci, ale též chodníky, které zvyšují bezpečnost
chodců v této frekventované lokalitě. Ve stejné době pak Správa a údrž-
ba silnic prováděla rekonstrukci hlavní komunikace. Kvalita vozovky
však není dobrá a investor bude nápravu řešit v rámci reklamace.

Kultura
Jako jeden z největších problémů, na který občané v minulosti dlouho-
době upozorňovali, byla malá nabídka služeb a kulturních či společen-
ských akcí ve městě i osadách. Naší snahou proto bylo, co nejvíce
morálně i finančně podpořit nabídku kulturně-společenských aktivit a
motivovat a pomáhat společenským organizacím a spolkům k jejich
další činnosti.

Díky úsilí vedení města a novohradského kulturního a informačního
centra došlo k výraznému obohacení nabídky kulturních, vzdělávacích,
tvůrčích a společenských akcí ve městě pro všechny věkové kategorie.
Místní občané i návštěvníci města měli tak příležitost navštívit řadu
pěkných koncertů a divadelních představení, výstavy, akce pro děti i
dospělé, odborné besedy, byla i příležitost účastnit se poznávacích zá-
jezdů, vyzkoušet si řemeslné dovednosti v Koželužně a další příjemná
setkání. Když připočteme aktivitu spolků, organizací i soukromých
subjektů, můžeme konstatovat, že naše město i osady nyní nabízejí
velmi širokou nabídku těchto akcí, v rámci které si jistě každý může
vybrat tu svou oblíbenou.

Školství
Prvním krokem k dosažení větší stability města a osad, zejména s ohle-
dem na udržení mladých rodin, je zajištění základních služeb, které
může město nabídnout. Začali jsme proto logicky u vzdělávacích zaří-
zení.

Díky rekonstrukcím budov a investicím do vybavení jsme mohli na-
výšit kapacitu školky. I v dalších aktivitách jsme společně s vedením a
rodiči řešili možnost rozšíření nabídky služeb školky. Šlo především o
zkrácení letní uzavírky o dva týdny. Toto prodloužení provozu ocenili
zejména rodiče, které jejich zaměstnavatelé v době finanční krize nutili
vybírat dovolenou v zimních měsících a v létě by pak bylo pro ně složi-
té zabezpečit pro své děti hlídání. Naším cílem bylo též udržení výuky
německého jazyka a zejména návaznost této výuky na prvním stupni
základní školy (v letošním školním roce bude probíhat výuka němčiny
v MŠ, v 1 a 2. třídě ZŠ).

Hodnocení volebního období 2006 - 2010

pokračování na str. 10

pokračování ze str. 8

Průtah Údolím a kanalizace

Slavnosti města 2009

Historicko rytířské  slavnosti 2010
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Vedle rekonstrukce a vybavení budov školy jsme s jejím vedením
řešili otázku počtu žáků v první třídě. Díky těmto jednáním a následné-
mu souhlasu rady a zastupitelstva pak bylo přistoupeno k rozdělení
prvňáčků do dvou tříd. Paní učitelky se tak budou moci dětem více vě-
novat a finanční náklady spojené s tímto rozdělením budou jistě mno-
honásobně „vráceny“ v dobrém vzdělání, které poskytneme našim
nejmenším.

Senioři a rodina
Základem dobře fungujícího města je celá rodina. Vedle dětí a jejich

rodičů jsme proto nezapomínali ani na naše starší spoluobčany. Pravi-
delně jsme ve spolupráci se Seniorklubem pořádali setkání seniorů,
která byla vždy zpestřena zajímavými hosty, ať už to byly „novohrad-
ské řecké děti“ nebo muzikanti z Chorvatska.

Velkých změn se v nedávném období dočkal Dům s pečovatelskou
službou a péče o seniory. Služby pro starší občany jsme zajišťovali nej-
prve ve spolupráci s Pečovatelskou službou Č. Budějovice. Po jejím
zrušení se novým poskytovatelem pečovatelských služeb stala společ-
nost LEDAX, která nabízí široké spektrum služeb, které jsou mnohdy
kombinovány s nabídkou města či našich zřizovaných organizací. Star-
ší spoluobčané tak mohou nově využít nabídky zajištění obědů v rámci
školní kuchyně, byly pro ně připraveny různé kurzy, přednášky a
v rámci Seniorklubu realizovali i vlastní výstavy. Na základě pravidel-
ného kontaktu s občany Domu s pečovatelskou službou pak došlo k vy-
bavení společenské místnosti (televize, internet), rekonstrukci zvonků
či vybudování pergoly v zahradě. V září letošního roku nás ještě čeká
výměna oken v přízemí a části patra a vybudování bezbariérového
vstupu u hlavního vchodu.

Celkově lze říci, že péče o rodinu byla jedním z hlavních témat, kte-
rým jsme se věnovali. Velmi jsme byli proto potěšeni, že jsme byli jako
město oceněni v soutěži Ministerstva práce a sociálních věcí OBEC
PŘÁTELSKÁ RODINĚ, které jsme se prvně zúčastnili v roce 2009 a
získali krásné 3. místo. Součástí ocenění byl také příslib dotace ve výši
180 000 Kč. Tu jsme mohli v roce 2010 využít na aktivity, které byly
opět zaměřeny na akce pro celou rodinu.

Osady
Jednou z oblastí, kterou také jistě můžeme považovat za úspěšnou, je
rozvoj našich osad.

V osadách byly zvoleny osadní výbory a součástí těchto voleb byla i
anketa, v rámci které jsme občany požádali o určení vlastních priorit
v jednotlivých osadách. Tyto požadavky byly sepsány a společně
s osadními výbory jsme se následně snažili o jejich realizaci. Samozřej-
mě, že nebylo možno okamžitě vyřešit vše, zejména ne několik deseti-
letí trvající problémy, ale většina úkolů se podařila. Z investičních akcí
je nutno zmínit zejména vybudování kanalizace a chodníků v Údolí, re-
konstrukci a rozšíření veřejného osvětlení v Jakuli, opravu kapličky a
společenského sálu v Nakolicích, stavbu nové autobusové zastávky ve
Vyšném, rekonstrukci místní komunikace ve Štiptoni, vybavení úprav-
ny vody či stavební úpravy obchodu v Byňově, kde vznikla spole-

čenská místnost a zázemí pro činnost místních organizací. Došlo též
k doplnění místního rozhlasu. Pro zvýšení bezpečnosti na hlavních ko-
munikacích jsme pak nainstalovali měřící zařízení v Byňově, na které
naváže stejné zařízení v Údolí.

Velkou radost však máme především z postupného rozvoje života
v osadách. První velká aktivita přišla z Údolí, kde se místní hasiči pusti-
li do organizování vlastních akcí a stali se hlavní hybnou silou v osadě
(masopust, hasičská soutěž, dětský den, Hyalit party ad.).

Obdobné probuzení jako v Údolí pak zažil i Byňov, kde místní hasi-
či opět zahájili činnost a vedle obnovení masopustu pořádají i další
akce pro děti i dospělé (dětský pohádkový den, lampionový průvod,
čertovský rej atd.).

Spolkový život však ožívá i v menších osadách (Štiptoň, Nakolice,
Vyšné) a je potěšitelné, že díky iniciativě místních se do osadního živo-
ta zapojují i chalupáři či rodáci, kteří se do svého rodiště rádi vrací a po-
máhají organizovat tradiční či nové akce.

Byty a bydlení
Otázku bydlení pro všechny věkového kategorie považovali všichni

koaliční partneři za velmi významnou. Musíme však konstatovat, že
naše ambice na stavění nových bytů nebyly dosud naplněny. Základem
je především stav stávajícího bytového fondu, do kterého nebylo dlou-
há léta příliš investováno. Místo stavby nových bytů jsme se tak museli
věnovat (a bude to nutné i v budoucnu) opravám městských bytových
domů, k čemuž jsme se snažili využívat i finanční prostředky z Progra-
mu regenerace MPR a MPZ). Opravy se týkaly především domů čp. 11,
12, 13 a 59.

Vedle této aktivity jsme však také připravovali projekty pro nové
byty, které by měly vzniknout rekonstrukcí domu čp. 14 a 191. Zastupi-
telstvu též bude předložen návrh nákupu domu čp. 9 na náměstí, kde ra-
kouský majitel ukončil činnost své firmy. I v tomto domě by pak mohlo
do budoucna vzniknout 10 – 15 městských  bytů.

Bydlení však nelze redukovat pouze na oblast bytů. Proto jsme se
snažili připravit i podmínky pro výstavbu rodinných domů. Nejprve
bylo nutno dokončit stávající ZTV Pod Zámeckým, poté jsme začali
vyjednávat o odkoupení navazujících pozemků (větev D – bývalé za-
hrádky), kde od loňského roku probíhá budování inženýrských sítí a byl
zahájen prodej těchto pozemků zájemcům o stavění.

Souběžně též děláme postupné kroky k tomu, aby byly připraveny
nové stavební pozemky v lokalitě Jižní město. Byla vypracována studie
pro celou lokalitu, určeny jednotlivé etapy a probíhají jednání o odkupu
pozemků od majitelů. První etapa je připravována pro 29 stavebních
parcel a již v zimních měsících by město mohlo podat žádost o dotaci
k výstavbě inženýrských sítí.

Oblasti bydlení se ve velké míře týká i projednávání změny územní-
ho plánu, do které je navrženo doplnění několika lokalit, kde by po
schválení bylo možno stavět. Tuto změnu již převzal pořizovatel a její
ukončení je očekáváno na přelomu roku.

Hodnocení volebního období 2006 - 2010
pokračování ze str. 9

Dobré umístění s soutěži Obec přátelská rodině

Pestrý život v osadách

pokračování na str. 11
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Hospodaření města, finanční zdraví
Finanční situace na začátku volebního období byla stabilizovaná. Měs-
to jsme přebírali s přebytkem hospodaření ve výši 7,5 miliónu korun.
Přes mnoho investičních i neinvestičních akcí v průběhu volebního ob-
dobí a především finanční krizi, která znamenala významný propad
v příjmu města (snížení daňové výtěžnosti za rok 2009 a 2010 celkem
cca. 10 miliónů korun), se nám podařilo dobrým hospodařením udržet
městské finance v dobrém stavu. Při schvalování letošního rozpočtu
jsme tak měli stále reálnou finanční rezervu ve výši 7 miliónů. Tuto re-
zervu tak můžeme použít k předfinancování akcí, které jsou následně
částečně zaplaceny z dotačních titulů (dotace jsou většinou vypláceny
až po realizaci akce s několikaměsíčním zpožděním).

Dobré finanční zdraví je také často jedním z hodnotících kritérií při
přidělování dotací. Je tedy velmi dobře, že se v tomto hodnocení naše
město drží mezi nejlepšími v celém regionu.

Přes zmiňovaný pokles příjmů města z daní jsme realizovali mnoho
investičních akcí, čímž došlo k výraznému zhodnocení majetku města,
aniž by nové investice musely být „vykoupeny“ prodejem majetku či
zvýšenou těžbou v městských lesích. Tato skutečnost byla způsobena
především výraznou aktivitou při sestavování projektových žádostí do
krajských, státních i evropských fondů. Celkem se v průběhu celého
volebního období podařilo podat 110 projektů a 71 z nich bylo úspěšně
podpořeno. Tento výsledek tak znamenal přísun 84,7 mil. Kč do roz-
počtu města na realizaci předem určených veřejně prospěšných projek-
tů (byly již zmíněny v předchozích kapitolách).

Vedení města se snažilo odpovědně hospodařit i s dalším majetkem,
který v průběhu volebního období přestal být z nejrůznějších důvodů
efektivně využíván. Příkladem může být objekt celnice, který po ukon-
čení pronájmu ze strany Ministerstva vnitra byl nějaký čas prázdný a te-
prve až napotřetí se podařilo najít nájemce, který zde hodlá realizovat
životaschopný podnikatelský záměr.

Mezi další příklady může patřit i objekt bývalých jeslí, jehož nové
využití je plánováno ve spolupráci s Akademickým a univerzitním cen-
trem.

Otevřenost, výběrová řízení
V minulosti jsme u našich předchůdců kritizovali průběh či obcházení
výběrových řízení při obsazení pracovních míst a jsme velmi rádi, že
můžeme konstatovat, že námi prováděná výběrová řízení byla transpa-
rentní, čistá a bez dopředu určených vítězů. Do výběrových komisí
jsme zvali zástupce opozice a nezávislé odborníky, kteří přispěli
k tomu, že byl vždy vybrán nejlepší kandidát, což později potvrdilo i
úspěšné zapojení vybraných osob na dané pracovní pozici.

V průběhu volebního období jsme rovněž učinili výrazný krok
k vyšší transparentnosti zadávání městských zakázek. Umísťování vý-
zev k podání nabídek na internetu otevírá příležitosti pro široký okruh
zájemců, včetně místních a ve výsledku snižuje nabízené ceny a šetří
peníze z městského rozpočtu.

V průběhu celého volebního období jsme se snažili o co nejotevře-
nější informování občanů a jejich zapojení do řešení otázek týkajících
se rozvoje města a osad. Vedle tradičního Novohradského zpravodaje
jsme často využívali i formu informačních letáků s informacemi a po-
řádali veřejná setkání s občany, na kterých se řešili konkrétní problé-
my daných částí města a osad. Novým, velmi úspěšným informačním
materiálem se stal stolní kalendář, díky kterému občané získávají pře-
hledný program kulturních a společenských akcí a další důležité in-
formace.

Technické služby města (TSM)
Tato městem zřízená příspěvková organizace byla v minulosti tak tro-
chu Popelkou, na kterou se jaksi zapomínalo. V naší vizi se jednalo a
jedná o organizaci, bez jejíhož kvalitního fungování si nelze představit
dobrý chod města a osad. K zajištění náročných úkolů však TSM potře-
bují nejen podporu pro zajištění činnosti, ale též finance k nákupu tech-
niky, se kterou pak mohou tyto úkoly plnit. Z tohoto důvodu jsme

podpořili nákup nové sekačky, pořízení multikár a další techniky. V le-
tošním roce jsme díky částečné dotační podpoře zakoupili nový traktor,
který bude využíván pro práci v lese a údržbě města.

Technické služby se však nestarají pouze o úklid města či správu by-
tového fondu a hřbitova. Jejich součástí je i péče o městské lesy a zajiš-
tění provozu Kulturního a informačního centra. Městské lesy jsou
významným přispěvatelem do městské kasy, je však nutno říci, že těžba
probíhá podle určeného plánu. Nelehký úkol správy lesního majetku
však lesní správce zvládá velmi dobře, a to včetně zajištění nového za-
lesňování, což potvrdila i nezávislá kontrola.

O nárůstu aktivity v oblasti kultury jsme se již zmínili. Jsme ale také
rádi, že i naše infocentrum poskytuje velmi dobré služby a snaží se
o dobrou propagaci města, místních podnikatelů v cestovním ruchu a
pořádá i akce, které jsou určeny jak turistům, tak místním.

Chybami se učíme
Jak již řekl klasik, chybovat je lidské a i my si uvědomujeme, že jsme se
některým chybám v průběhu volebního období nevyvarovali. Opozice
kritizovala zejména způsob jmenování tajemníka, objednání personál-
ního auditu, pomalé řešení námitek k městským vyhláškám či pochybe-
ní při přípravě a průběhu voleb.

V otázce objednání personálního auditu se s našimi kolegy z opozi-
ce asi neshodneme, v některých dalších případech jsme však chyby
uměli přiznat a odpovědné osoby se za ně omluvili a snažili se o jejich
nápravu. Některé chyby vyplývaly z nezkušenosti (jmenování tajemní-
ka), jiné z nepozornosti či naší neznalosti. Nikdy se však nejednalo
o chyby, které by byly úmyslné, a které by způsobily finanční újmu
městskému rozpočtu či občanům. Nejčastěji bylo důvodem nedokonalé
zvládnutí administrativních procesů při řízení úřadu.

Jsme si též vědomi, že jsme v některých oblastech nedosáhli urče-
ných cílů. Někdy z důvodů změny priorit či finančních možností (vý-
stavba bytů, výstavba koupaliště), jindy z objektivních příčin, které
nebylo možno překonat či předpokládat.

Jedním z příkladů neočekávané změny je prozatímní nerealizace
oprav komunikací, na které jsme žádali finanční podporu z ROPu. Přes-
tože byla naše žádost úspěšná, došlo následně ze strany poskytovatele
financí k pozastavení a některé důležité stavby/rekonstrukce nemohly
být dosud realizovány (komunikace v Zahradní čtvrti k tělocvičně,
chodník v Byňově, komunikace ke školní družině, komunikace v Údo-
lí). Věříme však, že po přehodnocení žádostí budou peníze uvolněny a
některé akce budou spuštěny ještě do konce letošního roku.

V jiných případech pak naše aktivita narážela na majetkové vztahy a
ochotu či neochotu majitelů řešit stav. V této souvislosti je třeba zmínit
naši dlouhodobou snahu o odstranění pneumatik na Jakuli, kdy se přes
mnohé urgence i řešení s inspekcí či Jihočeským krajem nepodařilo do-
nutit majitele odvézt tyto pneumatiky.

Podobným případem je též stav komunikace směrem na Veveří, kte-
rá je v majetku Lesů České republiky, a proto ji město nemůže uvést do
lepšího stavu. S Lesy ČR jsme také jednali o stavu stromů pod státním
hradem, které ohrožují majetek a zdraví občanů. I zde jsme se však přes
určité přísliby konkrétního řešení nedočkali.

Dalším problematickým místem je autobusové nádraží, které patří
ČSAD Jihotrans. Přestože je celkový stav komplikovaný, musíme
v této souvislosti přiznat snahu majitele problém řešit. Realitou však
zůstává, že za špatný stav mohou v největší míře místní i přespolní van-
dalové, jejichž „aktivitě“ může majitel či město těžko trvale zabránit.

Samostatným bodem pak zůstává zabezpečení pořádku a dodržová-
ní zákona složkami Policie ČR. V časových (a v poslední době i finanč-
ních) možnostech obvodního oddělení Trhové Sviny není zabezpečení
pořádku a dodržování zejména dopravních předpisů (rychlost, zákazo-
vé značky atd.) v takové míře, abychom mohli být spokojení. Daří se
velmi dobře odhalovat pachatele drobné trestné činnosti, na prevenci
v této, ale i ve výše uvedených oblastech však již času nezbývá. Smut-
ným konstatováním pak zůstává, že téměř nulovou aktivitu směrem
k zabezpečení pořádku či řešení dopravních přestupků vyvíjí Inspekto-
rát cizinecké policie se sídlem v našem městě. Alarmující je zejména

Hodnocení volebního období 2006 - 2010
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Koupaliště
Otázka koupání se v našem městě řeší snad již
více než 30 let. V minulosti již zaznělo mnoho
slibů, návrhů na řešení (Sedlákovec, budoucí
pískárna u Nakolic) a jiných vyjádření. Legen-
dární se stal zejména výrok jednoho ze zastu-
pitelů v průběhu minulého volebního období:
„Chcete koupaliště? Kupte si byty, ať je na
koupání…“

Otázka koupaliště byla jedním z témat
předvolebního boje. Někteří slibovali velkory-
se, jiní střídměji, konkrétní návrh však neza-
zněl. Upřímně musím přiznat, že i v rámci
našeho sdružení Občané pro ZDRAVÉ město
jsme řešili otázku, zda je lepší přírodní koupá-
ní či umělý (krytý či nekrytý) bazén. Společně
s koaličními partnery jsme se následně roz-
hodli prozkoumat pro a proti jednotlivých va-
riant – zejména s ohledem na finanční
náročnost realizace i dalšího provozu.

Zjišťovali jsme náročnost provozu koupa-
lišť a bazénů v okolí a nakonec jsme dospěli
k názoru, že nejlepší variantou bude přírodní

koupaliště s možností dalšího rozvoje o drob-
né vodní plochy pro nejmenší či atrakce. Jako
nejideálnější se nám jevila a jeví varianta
úpravy Olejového rybníku („Vilák“). Jedná se
o rybník na okraji města, který je v majetku
města, má své vlastní dostatečné prameny (což
jsme nechali i prověřit odborníkem) a není
problém ani s odvedením vody. Navíc jsme
s tímto místem počítali i v rámci územní studie
pro lokalitu Jižní město, a to včetně příjezdové
komunikace, parkoviště a dalšího zázemí.

Rybník navíc již v posledních letech prošel
drobnými úpravami. Byl dva roky po sobě vy-
puštěn, vyčištěn a návozem písku vznikla
malá plážička, kterou využívají nejen děti, ale
i jejich rodiče.

Vedle těchto úprav jsme připravovali pro-
jekt rozšíření rybníka. Od projekční kanceláře
ALCEDO jsme obdrželi dvě varianty rozšíře-
ní – bez a s ostrůvkem. Finanční rozdíl obou
variant není příliš velký, proto jsme se rozhodli
pro rozpracování varianty s ostrůvkem, který
bude mít funkční i estetický význam. V průbě-
hu jarních měsíců byl projekt dokončen a byla

podána žádost o územní rozhodnutí, které bylo
úspěšně vydáno na konci července. V srpnu
pak byla v Trhových Svinech na Městském
úřadě, odboru životního prostředí, podána žá-
dost o stavební povolení. Během podzimu
(září – říjen) bychom tak mohli mít i toto po-
volení a mohlo by se začít stavět.

V první (vyprojektované) části by došlo
k rozšíření rybníka na asi dvojnásobek stávají-
cí plochy. V dalším období by pak bylo vybu-
dováno další zázemí (převlékárny, sociální
zařízení, parkoviště) a další stavby - menší ba-
zén či brouzdaliště pro děti, vodní atrakce,
doprovodné sportoviště či herní prvky pro
děti.

Nejdůležitější otázkou tak zůstává zajiště-
ní finančních prostředků. Náklady varianty
vycházející z projektové dokumentace (tzn.
zvětšený rybník) je možno dle vyjádření pro-
jektanta odhadovat na 2 - 2,5 miliónu korun,
následné náklady na údržbu by byly minimál-
ní a navazující stavby či zařízení by mohla být
řešena postupně v dalších etapách.

Osobně si dovolím tvrdit, že nebýt finanční
krize a problémů s evropskými dotačními titu-
ly, mohlo se začít stavět již v průběhu podzimu.
Vzhledem k výše uvedeným problémům však
reálněji vidím spíše jaro příštího roku. Rozhod-
nutí bude záviset na novém zastupitelstvu a fi-
nanční situaci. Nové zastupitelstvo však bude
mít na rozdíl od minulosti „na stole“ reálný
projekt s patřičným povolením, ke kterému
bude moci plánovat další etapy dle vlastních fi-
nančních možností či dotačních titulů.

Mgr. Vladimír Hokr – starosta města

Hodnocení volebního období 2006 - 2010
přehlížení přestupků, nezájem a výmluvy vedení. Přes příslib ze strany
krajského vedení ke zlepšení nedošlo a jsme v této oblasti odkázáni
pouze na obvodní oddělení Trhové Sviny. S ohledem na rozlohu obvo-
du a počet policistů však i přes velkou snahu (zejména místních policis-
tů) není reálné dosáhnout uspokojivého stavu.

Poděkování
Z výčtu akcí a aktivit je patrné, že město a osady v uplynulém období
nejen nestrádaly, ale spíše prožívaly a zažívají období postupného roz-
voje. Přes světovou finanční krizi se nám společně podařilo realizovat
mnoho investičních i neinvestičních akcí, oživit život ve městě i osa-
dách a nastavit fungování města tak, aby více odpovídalo potřebám ob-
čanů.

Je jasné, že se za čtyři roky nedají vyřešit všechny problémy a vyho-
vět všem. Přesto jsme relativně spokojeni s tím, co vše se podařilo a kte-
rým směrem se město a osady vyvíjejí.

Není to však zásluha několika jedinců, ale velkého množství osob,
bez kterých by bylo těžké postupovat kupředu. Rádi bychom proto

v tuto chvíli poděkovali všem, kteří přiložili ruku k dílu a snažili se v ja-
kékoliv roli pomoci. Chceme poděkovat za pomoc a podporu v průběhu
celých čtyř let, za podněty i připomínky, díky kterým jsme mohli lépe
pracovat a lépe uskutečňovat společný cíl, kterým je spokojený život
našich občanů a rozvoj města a jeho osad.

Tuto rekapitulaci předkládáme občanům k posouzení naší čtyřleté
práce. Vlastní hodnocení či známkování dělat nebudeme. S čistým svě-
domím však můžeme prohlásit, že jsme se jako tým poctivě snažili pra-
covat pro město a osady, nehleděli jsme na vlastní či podnikatelské
zájmy, ale na to, jaký bude mít daná věc efekt pro občany. Podporovali
jsme dobré nápady bez ohledu na jejich autora, hospodařili jako dobří
hospodáři se svěřeným majetkem a v přátelské atmosféře spolu s obča-
ny společně rozhodovali o dalším směřování města. V tomto duchu bu-
deme pracovat až do konce volebního období a necháme na vůli
občanů, aby rozhodli o dalším směřování města.

Koalice Občané pro ZDRAVÉ město,
KSČM, ČSSD
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Nový traktor
Dne 19.8.2010 převzalo Město Nové Hrady od firmy Karel Hahn – AGROSERVIS, Hlučín
Univerzální kolový traktor ZETOR Proxima 75 spolu s nakladačem Kesla 203. Uvedené stroje
byly zakoupeny v rámci dotace „Lesnická technika pro město Nové Hrady“ z Programu roz-
voje venkova ČR (opatření/podopatření – Investice do lesů/lesní technika). Kupní cena lesní
techniky je 1 218 tis. Kč z toho dotace činí 456 750 Kč.

Na základě souhlasu Státního zemědělského intervenčního fondu bude podpořená technika
provozována Technickými službami města Nové Hrady.

Marie Mrkvičková, Investiční odbor

Mozaika v průjezdu radnice
Pokud jste neměli důvod navštívit v létě prů-
jezd radnice, udělejte to nyní. A podívejte se na
stěnu nad kolostavem (vedle matriky), kde je
umístěno několik keramických kachlí. Jsou to
ty, které vznikly vloni při Slavnostech města,
kdy je s návštěvníky nebo místními obyvateli
vytvořila paní Lidka Macková z keramické díl-
ny Kána. Je to milé a pěkné dílko. K.J.

Rozkvetlé město 2010

Soutěž, jejíž cílem je především
inspirovat ke zkrášlení našeho města

v letním období vrcholí.

Barevné fotografie soutěžních
předzahrádek, balkonů

a okenních říms
naleznete u vchodu do Kulturního

a informačního centra Nové Hrady.

Zde můžete svým zájmem
a bodováním ovlivnit
pořadí přihlášených.

Stačí hlasovat, a to do 20.9.2010.

Vyhodnocení se dozví účastníci

soutěže osobně

a ostatní v říjnovém NZ.

Informace pro obyvatele o  EU projektu Via Verde

MILNÍKY MÍRU
Jako jedna ze zastávek přeshraniční stezky, která spojuje obě obce Horní Stropnice a Har-

bach bude postavena  žulová zeď ve tvaru spirály.
Z historického místa rozdělení a hranice má za účasti obyvatel obou zemí vzniknout místo

setkání, rozjímání a společné spirituality.
Už  několik let zde fungují různé aktivity:
· Česko-německé přednášky na duchovní témata
· Malování a kreativní tvoření s dětmi obou zemí
· Společná keramika
· Setkávání hasičů
· Sportovní aktivity
Nyní by měla jako milník míru vzniknout žulová stavba:
Otevírající se spirála symbolicky vyjadřuje pozitivní vývoj pro každého z nás, pro poro-

zumění mezi lidmi i zeměmi. Z hlíny vyrobená housenka a pestrá skleněná okna s motýli
symbolizují proměnu lidí, ale také hranice mezi Horní Stropnicí a Harbachem.

Obyvatele obou zemí proto prosíme, aby přinesli nejpozději do 5. září žulové kameny
na místo hraničního přechodu, které bude předem označené.
(V sobotu 4. září a v neděli 5. září mezi 17 a 19 hodinou budou členové projektu dění do-
kumentovat).
Kameny, které přivezou obyvatelé obcí (velké nebo malé) budou zapracovány do zdi, sníží
tak nejen náklady, ale především propůjčí celému dílu pravý význam a smysl, totiž symbolic-
ký přínos k mírovému procesu.

Eva Kempf (za projekční tým), Marnit Göll (starostka)

Poděkování hasičům
Tělovýchovná jednota Nové Hrady chce
touto cestou poděkovat Sdružení dobrovol-
ných hasičů Nové Hrady, jehož členové
nám zachránili v době velkých veder a ne-
funkčnosti zavlažovacího zařízení trávník
na fotbalovém hřišti tím, že v době vlastní-
ho volna tento trávník kropili cisternou. Za
toto jim patří velký dík. Za TJ Nové Hrady
Ivan Dorotovič.
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„Starostovi nic neunikne“
V minulém čísle zpravodaje jsem s pobavením poukazoval na to, jaké politické hry hraje náš

pan starosta Hokr. Nyní bych rád upozornil i na to, že je to starosta, kterému neunikne žádná
zpráva, ve které je o něm jakákoliv zmínka.

Mám takový pocit a obavu, že starosta se více než o problémy lidí, stará o to, co se kde píše a
co se kde řekne. Například jen jeho sáhodlouhé reakce na jednotlivé články ve zpravodaji, mu
podle jejich rozsahu, zabírají tolik času, že buď nespí a nebo je tvoří v pracovní době. Navíc je
více než prapodivné, když po zaslání článků na KIC, má Vladimír Hokr reakci už ve stejném čís-
le zpravodaje. Tak bude zřejmě vehementně reagovat i na tento článek a potvrdí tím jen moji tezi
o tom, že každá zmínka o něm, mu působí daleko větší starosti, než například chyba ve volební
místnosti a její faktické řešení.

Do součásti jeho praktik však patří zřejmě i cenzura. Jako příklad mohu uvést, že v srpnu
r. 2008 kdy jsem dával písemnou žádost o vyhlášení v místním rozhlase – pozvánka na Novo-
hradský turnaj v kopané, bylo v hlášení učiněno mnoho změn. Jako hlavní změna bylo nezveřej-
nění osoby, která nad tímto turnajem převzala záštitu a poskytla finanční dotaci, jednalo se
o radního Jihočeského kraje pana Ing. Františka Štangla. Též bylo v hlášení uvedeno, že tohoto
turnaje se účastní okolní města a obce a ne jak jsem požadoval já, konkrétního názvu oddílů jed-
notlivých měst. Až po zásahu některých členů Rady města, kam jsem se ohlásil a byl jsem přijat,
bylo hlášení uvedeno na pravou míru v plném rozsahu jak jsem požadoval.

Ivan Dorotovič

Zpravodaj včera, dnes a zítra?
Status Novohradského zpravodaje, bod 4 –

Novohradský zpravodaj je jeden z prostředků
komunikace mezi zastupiteli města N. Hrady a
občany. Je otevřený všem příspěvkům a infor-
macím, které se týkají veřejného života města
a jeho občanů.

Příspěvek pana Ivana Dorotoviče „Staros-
tovi nic neunikne“ obsahuje několik tvrzení
k práci KIC, respektive redakci NZ, ke kterým
se nyní vyjadřuji.

Jako člen redakce NZ jsem začala pracovat
na základě vlastního zájmu o tuto práci a ná-
sledně díky rozhodnutí Rady města v březnu
2003. Zajímalo mne už tehdy, co se v našem
městě děje, účastnila jsem se různých spole-
čenských a veřejných aktivit a také jsem o nich
psala do zpravodaje. V roce 2003 na základě
předcházejících událostí, vztahujících se i
k vydávání NZ, jsem spoluvytvořila s dalšími
lidmi, kteří o to měli zájem, Organizační řád
NZ, který vyjadřovat za jakých podmínek
bude Novohradský zpravodaj vycházet (Sta-
tut, organizační řád, role odpovědného redak-
tora a dalších redaktorů, obsah zpravodaje a
způsob shromažďování příspěvků). Od září
2003 (kdy byl otištěn v NZ), byl pak řád res-
pektován. V té době byli členové redakce J.
Kozelka (šéfredaktor), D. Lošková (za kultu-
ru), P. Charvát (MěÚ), K. Jarolímková (spol-
ky, škola atd.), I. Dorotovič (sport). Redakce
se scházela po uzávěrce čísla a řešila, jaký
obsah bude následující číslo mít. Všichni se
seznámili s došlými příspěvky, případně se
domlouvalo, které další je potřeba ještě připra-
vit. O sporných příspěvcích, tedy těch, které
by mohly porušovat řád NZ, se společně hla-
sovalo a poměr hlasů členů redakce mohl tak
rozhodnout, co nebude otištěno. Vedení měs-
ta, především prostřednictvím tajemníka úřa-
du, mělo přehled, co bude číslo obsahovat,
mělo možnost případně i komentovat došlé
příspěvky anebo příspěvky neotisknout.

Od jara 2006 do dubna 2007 jsem členem
redakce nebyla. Od května 2007 do součas-

nosti jsem členem redakce NZ, respektive
tvorbu zpravodaje mám v náplni práce. Další
osoby, které zpravodaj vytvářejí je M. Kolářo-
vá a D. Císařová (rovněž mají v náplni práce),
a pak samozřejmě všichni přispěvovatelé –
starosta, radní, zastupitelé, úředníci z MěÚ,
lidé ze spolků, zájmových organizací, školky,
školy, školní družiny, a další lidé, kteří sami
chtějí něco sdělit.

Pokud bych mohla tedy srovnávat obě ob-
dobí mezi sebou (2003-2006 a 2007-2010),
jsou shody či rozdíly následující.

V minulém i současném období tvorby NZ
bylo vedení města (prostřednictvím tajemníka
úřadu nebo starosty, místostarosty) informo-
váno o tom, jak bude vypadat obsah zpravoda-
je a mělo možnost vyjádřit se k došlým
příspěvkům.

V minulém období několikrát došlo k tomu,
že o uvedení článku v NZ rozhodovala redakce
z pohledu nikoli toho, co je obsahem článku,
ale kdo je jejím autorem. Jedním z „problema-
tických“ autorů byl tehdy i Mgr. V. Hokr. Ne
jednou se jím redakce zabývala. S odstupem
času jsem přesvědčena, že to byla ze strany ně-
kterých členů redakce záležitost především
osobního charakteru. Přiznávám, že v minu-
lém období byly stavy, kdy práce na NZ byla
pro mne docela stresující a kdy termín uzávěr-
ky příspěvků byl více „politickým nástrojem“,
než pracovní věc.

V současném období neřešila redakce žád-
ný příspěvek jako nežádoucí ve vztahu k auto-
rovi textu. Jednou jsem příspěvek neotiskla, a
to z důvodu neuvedení autora. Několikrát se
mi bohužel stalo, že jsem příspěvek přehlédla
a otiskla až v čísle následujícím (s omluvou)
anebo se příspěvek neotiskl, protože už by byl
„starý“. Pomyslná „závora“ = uzávěrka pří-
spěvků však v současném období nikomu ne-
bránila vyjádřit se k věcem městským a
veřejným, žádná cenzura neexistovala.

Na věty pana Ivana Dorotoviče v jeho
článku - „Mám takový pocit a obavu, že sta-

rosta se více než o problémy lidí, stará o to, co
se kde píše a co se, kde řekne. Například jen
jeho sáhodlouhé reakce na jednotlivé články
ve zpravodaji, mu podle jejich rozsahu, zabí-
rají tolik času, že buď nespí a nebo je tvoří
v pracovní době.“ – bych reagovala těmito
otázkami: Kdo jiný by měl reagovat co nejdří-
ve a nejobsáhleji na otázky týkající se věcí
městských a veřejných a co se kde píše, než
starosta města? Kdy jindy by měl starosta od-
povídat občanům a vysvětlovat městské a ve-
řejné záležitosti, než v pracovní době? A že se
nevyspí? Tak to je hlavně jeho problém, sta-
rosta prostě musí občas dělat víc, než jen tu
svou „osmihodinovku“.

A jak je možné, že starosta nebo jiní členo-
vé vedení města mají příležitost odpovědět ve
stejném čísle na kritický článek padající na je-
jich hlavy? Je to tím, že současná redakce chce
mít každé číslo nabité aktuálními zprávami,
nutí starostu vysvětlovat občanům jak se věci
skutečně mají a chce mít vedle sebe pohledy
na danou věc z více stran. S nasazením všech
sil a prostředků proto získává redakce infor-
mace i po uzávěrce čísla (neboť některé akce
se po uzávěrce konají), dodává odvahu i těm,
kteří se bojí psát pro ostatní a mají o čem, trpě-
livě čeká na opozdilce a ve skrytu duše doufá,
že čtenáři ocení aktuálnost a úplnost zpráv.
Zkrátka, členové současné redakce se snaží
být akční (i když se občas nevyspí) a práce je
baví. Snad tomu bude i nadále.

Květa Jarolímková (redakce NZ)

P.S.: S odstupem času chápu bývalého šéfre-
daktora NZ pana J. Kozelku, který říkával:
„Čím víc lidí vám bude do toho kecat, tím
hůř.“  Inu, asi už věděl své.

Jak to bylo s cenzurou
v rámci NZ?
„Po celou dobu od mého nástupu do
funkce starosty města byly s výjimkou
jednoho uveřejněny všechny články,
které byly předány redakci. Jediný ne-
vydaný článek odmítla do NZ zařadit
paní D. Lošková (bývalá vedoucí KIC).
Stalo se tak v zimě 2006/2007 a jednalo
se o článek, který hrubě urážel mojí ro-
dinu. Já osobně jsem byl pro vytištění
článku a chtěl jsem k němu napsat reak-
ci. Paní Lošková mi však sdělila, že své-
mu muži (autorovi článku) vysvětlila, že
obsah článku přesahuje hranice slušnos-
ti a že jej odmítá otisknout. Článek byl
stažen autorem, proto následně ani ne-
mohl být vytištěn.

Všechny ostatní články byly vydány,
a to bez ohledu na autora či obsah. Pokud
byly v článcích faktografické nepřesnosti
nebo přímo v článku byly položeny otáz-
ky, bylo k nim zaujato stanovisko. Na
této praxi nevidím nic špatného, zpravo-
daj takto fungoval i v minulém volebním
období a myslím si, že i do budoucna
není co měnit.

Mgr. V. Hokr
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O hrách politických…
Když jsem si v minulém NZ četl článek po-

depsaný Ivanem Dorotovičem o politické hře,
kterou jako starosta údajně hraji, docela jsem
se pobavil. V duchu jsem si říkal, jestli osoba
podepsaná pod článkem neví nebo nějak rych-
le zapomněla na to, co se v našem městě ode-
hrávalo před necelými osmi a čtyřmi lety, ale i
v průběhu posledního volebního období. A tak
jsem se rozhodl, že nejen Ivanovi ale i dalším
občanům povyprávím příběh, který se odehrál
v jednom malém příhraničním městě.

Psal se rok 2002 a jeden mladý chlapec
(označme ho třeba jako M.), který se již něko-
lik let nebál veřejně vyjádřit své názory k fun-
gování svého města, řešil problém, zda bude
pořád pouze upozorňovat na věci, které se mu
nelíbí, nebo zda zkusí své vize nabídnout i
v oficiálním souboji zvaném volby. Přijal na-
bídku několika známých, kteří se organizovali
v jedné politické straně – říkejme jí třeba
Oranžová. Nevstupoval do stranického života,
pouze měl chuť s některými dalšími přispět
k dalšímu rozvoji města a věnovat se přede-
vším sportu a kultuře.

Předseda Oranžových již před volbami
sondoval možnost, zda by jim stávající koalice
v případě dobrého volebního výsledku nena-
bídla jedno místo v radě města. Odezva hlav-
ního koaličního šéfa nebyla negativní…

Strach z porážky ve volbách a možná i pří-
tomnost mladíka M. a dalších „nováčků“ na
kandidátkách však nedala některým spát.
V předvečer voleb byl proto po městě rozeslán
leták, ve kterém jedna z vládnoucích stran po-
psala opoziční kandidáty jako neschopné či
nezkušené a mladík M. odešel s označením
Brouk Pytlík, který všude byl, všechno viděl a
všechno ví. Tento hanopis vznikl na poslední
chvíli a jeho autor “správně a třídně“ vysvět-
loval voličům, kdo je vlastně kdo. Nepovažo-
val ani za důležité seznámit s ním kandidáty
strany, říkejme jí třeba Modrá, kteří za ní v ko-
munálních volbách kandidovali. A tak se až
s odstupem času tito kandidáti dozvěděli, že
byli podepsáni pod něčím tak ostudným…

Proběhly však volby a stávající koalice zís-
kala těsnou většinu. Již nebylo třeba mluvit
s Oranžovými ani jinými. „Vždyť osm je více
než sedm, a když nám to tak dobře šlo předtím,
půjde to i teď bez nich.“ Vedoucí týmu Oran-
žových však přesto doufal, dokonce zavolal
vedoucímu koalice a ptal se, co bude. „Víš,
rozhodli jsme se, že to postavíme sami. Bez
Vás. Ber to jako trest za to, že jste vzali mladé-
ho M. na svojí kandidátku…“

A tak začalo volební období 2002 – 2006…
V roce 2006 se opět konaly místní volby a
Modří a jejich záložní týmy měli obavy o dobrý
volební výsledek. „Jak to jen zaonačit, aby
nám do toho lidé po volbách moc nemluvili a
abychom se zbavili mladíka a dalších „rejpa-
lů“, kteří nám celé 4 roky otravovali život?“
I zrodil se osvědčený nápad. Uděláme dohodu
ještě před volbami, něco slevíme, ale hlavní
bude, že uhájíme naše velení.

Měsíc před volbami tak byl osloven krajský
tým Oranžových. „Co kdybychom Vám nabídli
malou dohodu pro Váš tým v tom městečku u

hranic? Váš člověk bude placeným místosta-
rostou, který bude ve městě sedět, a náš šéf by
mu jako starosta kryl z krajského sídla záda a
přihrával peníze. Dobrá nabídka, ne? Máme
však podmínku – v radě nebude zástupce týmu
Červených a hlavně nebudete spolupracovat
s M.“ (který se mezitím osamostatnil a posta-
vil do voleb nový tým, kterému se začalo říkat
Mladí).

Oranžoví v malém městě však nabídku od-
mítli s tím, že nehodlají porcovat medvěda,
který ještě běhá po lese.

A tak se následujícího dne Modří obrátili
na tým Červených. Dlouho se s tímto týmem
nebavili z ideových důvodů. Teď však musely
ideje a minulost stranou, šlo o současný vliv.
Zazvonili proto i u jejich dveří se zajímavou
nabídkou. „Náš šéf by to z krajského města ří-
dil, Vám dáme jedno místo v radě a jako mís-
tostarosta by ve městě seděl syn jednoho
Vašeho člena! Dobrá nabídka, ne? Máme
však podmínku – v radě nebude zástupce týmu
Oranžových a hlavně nebudete spolupracovat
s M. a Mladými.“

I Červení však na udičku lačně neskočili, a
tak se šlo k volbám…

Mnozí lidé z městečka i okolních vesniček
měli pocit, že už koaliční tým (tvořený Modrý-
mi a spřízněnými Černými a Bílými) spíše hle-
dí na objem proinvestovaných peněz, své
vlastní, rodinné a podnikatelské zájmy, než
aby se zajímali o to, co vnímají jako důležité ti
ostatní. Lidé také těžko chápali způsob prová-
dění či neprovádění konkurzů, zajišťování pra-
covních míst pro rodinu či známé, dozvídali se
informace o důvodech nekoupení hotelu a dal-
ších kostlivcích. A tak ti obyčejní místní lidé
rozdali svými hlasy karty až nečekaně jasně.
A Modří se svými záložními týmy nedostali jen
malý přátelský políček, ale doslova facku…

Možná byste v ten moment čekali, že uznají
některé své chyby a udělají nějakou změnu.
Realita ale byla jiná. „Zkusíme pozice udržet
a přemluvíme ke spolupráci Červené“. „Jas-
ně“, křičel na setkání tří týmů v místní res-
tauraci mladík z týmu Bílých, který si již
dlouho brousil zuby na radniční sesl. „A táta
nám pomůže!“

A tak se šlo na věc. Organizovaly se tajné
schůzky, nabízely úplatky, funkce, strašilo
tím, že Mladí nebudou schopni zajistit peníze
pro město a že pan M. má zájem zničit místní
fotbal, masopustní veselici a že je vůbec
vlastně hlavním nepřítelem poklidného roz-
voje města. Bílý neboli B-team Modrých se
prezentoval v duchu jediného čistého, schop-
ného a především dlouhodobého partnera
Červených.

V cimrmanovské pohádce by byl konec toho-
to příběhu asi jiný. V tom malém pohraničním
městečku však nakonec nad zastrašováním či
pokusy o uplácení zvítězila dobrá paměť, osob-
ní statečnost, nezkaženost a vůle po změně.

Zde by náš příběh mohl asi skončit téměř
pohádkově, kdybychom mohli napsat, že
povolebním vyjednáváním politické hrátky
modro-černo-bílého spolku skončily a všichni
se snažili o rozumné fungování ve prospěch
města a osad.

Zklamu Vás, neskončily. Pokračovaly zá-
škodnickým způsobem dál a v předvečer dal-
ších voleb opět začaly nabírat na intenzitě.
Kolovrátku toč se, nabídky ke zradě, výhrůžky
a peníze opět úřadují, lákají a doufají…

Nemohu vyloučit, že budou aktéři příběhu
čtenářům něco či někoho připomínat. Třeba to
bude tím, že již něco podobného zažili nebo už
to malé pohraniční městečko z našeho příběhu
navštívili…

Mgr. Vladimír Hokr

Jsou Nové Hrady opravdu zdravé
Tak přesně tato otázka mne napadla,

když jsem si v minulém vydání Novohrad-
ského zpravodaje přečetla „ódu na radost“
z finančního zdraví v podání pana Michala
Jarolímka a na chvíli mne ovládl pocit štěs-
tí, že mohu žít v tomto ekonomickém ráji.
Již za několik okamžiků po přečtení celého
článku však přišlo bolestné vystřízlivění.
Uvědomila jsem si totiž, že jakés takés fi-
nanční zdraví je asi to jediné pozitivní, co
nám uplynulé čtyři roky přinesly. Jinak se
celým právě končícím volebním obdobím
táhla nit netransparentnosti a zbytečného
utrácení veřejných prostředků a to i přesto,
že v předvolebních slibech nám občanům
bylo slibováno opačné. Z celé řady příkla-
dů uvedu dva, které považuji za dostatečně
vypovídající.

Zatímco v minulosti většinu žádostí
o dotace zpracovávali zaměstnanci MěÚ
Nové Hrady nad rámec svých pracovních
náplní a povinností a často bez nároku na
jakoukoli odměnu a pouze řádově desítky
tisíc Kč byly vyplaceny externím dodava-
telům, byl pouze v první polovině součas-

ného volebního období externím dodavatelům
projektových žádostí (největšími dodavateli
projektových žádostí byli členové jedné nej-
menované novohradské společnosti) vyplacen
neuvěřitelný cca 1 000 000 Kč!!!!! A pokud si
někdo myslí, že díky této sumě přiteklo do na-
šeho města několikanásobně více peněz nežli
v předchozích obdobích, pak jej musím zkla-
mat a konstatovat, že realita je přesně opačná.
Tato skutečnost je o to víc zarážející, že ve ve-
dení města jsou lidé, kteří se zabývali a zabý-
vají zpracováváním žádostí o dotace, kteří
jsou v žádostech uváděny jako profesionální a
zkušení odborníci přes danou problematiku a
kteří jsou ve většině případů koordinátory, po-
radci příp. manažery projektů. Dodavatelé žá-
dostí o dotace navíc nebyli nikdy vybíráni
standardním způsobem, tzn. Radou města po
předchozím projednání a doporučení Finanční
komise, ale přímo Radou města. Tento fakt je
o to víc úsměvný, že standardní způsob výběru
byl aplikován i např. na dodavatele vrat
hasičské zbrojnice v Nakolicích za řádově
15 000 Kč.

pokračování na str. 16
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Paní R. Kříhová se ve svém článku snaží do-
kázat, že současné vedení, na rozdíl od svých
slibů, postupuje při hospodaření s finančními
prostředky netransparentně, a že se dopouští
zbytečného utrácení veřejných prostředků.

Dovolím si na základě několika faktů ilus-
trovat, že situace je poněkud jiná, než se jí sna-
ží popisovat paní Kříhová. Chápu sice, že je
motivována „předvolebním bojem“ a že tak,
jak se na „správnou opozici“ sluší a patří, za
každou cenu zpochybňuje skutky současného
vedení města. Současně však nemohu „s chá-
pajícím a shovívavým úsměvem“ přejít to, že
účelově manipuluje s informacemi. Neuvádí
je v jejich správném kontextu a ve výsledku
obsahuje její článek pasáže, které balancují
na hraně pomluvy. Nejvíce je těmito manipu-
lacemi postižen první příklad. Proto se zamě-
řím především na něj.

V období 2007 – 2010, tedy za současné-
ho vedení města bylo připraveno 110 žádostí
z nichž 71 bylo úspěšných a tudíž získalo finanč-
ní podporu v celkovém objemu 84,7 mil. Kč.
(Pro srovnání za stejné období získalo na dota-
cích město Trhové Sviny 26,87 mil. Kč).

Z celkového počtu úspěšných žádostí bylo
14 připraveno externími zpracovateli, což před-
stavovalo 65,58 mil. Kč. Ostatní 57 úspěšných
žádostí v celkovém objemu 19,12 mil. Kč bylo
připraveno úředníky města, nebo někým
z Rady města. Nikdo z Rady města neobdržel
za zpracování žádostí žádnou odměnu.

Otázkou samozřejmě je, proč úředníci měs-
ta nezpracovávali i ty žádosti, na které byli na-
jímáni externí dodavatelé. Myslím, že je to
stejné jako v minulém období a stejné jako
u jiných měst. Externím dodavatelům byly

svěřovány především takové žádosti, jejichž
zpracování v konkurenceschopné kvalitě bylo
nad časové a/nebo odborné síly příslušných
úředníků, tedy především investičního odboru
a tajemníka.

Z materiálu zpracovaného paní R. Křího-
vou (tuším, že v roce 2008) vyplývá, že v ob-
dobí 2003 – 2006 získalo město z dotací
celkem 129,58 mil. Kč, přičemž téměř polovina
byla získána od různých poslanců (v rámci kaž-
doročního porcování „medvěda“) na rekon-
strukci Rezidence.

Ve srovnání s objemem získaných dotací
v letech 2003 - 2006 tedy opravdu budeme asi
vykazovat menší čísla. Mohli bychom sice ar-
gumentovat, že manipulace a podvody lidí ko-
lem jihočeské ODS vyústily v trestní šetření
a především v zastavení rozdělování dotací
z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad, čímž jsme nemohli do objemu zís-
kaných dotací započítat téměř 40 mil. Kč., ale
v podstatě to nemá smysl. Rozhodnuto o těch-
to milionech bude místo v lednu 2010 možná
až ke konci roku 2010, ale podstatné je, aby
vůbec přišly.

Paní R. Kříhová tvrdí, že externí dodavate-
lé žádostí byli vybíráni netransparentně. Já
velmi rezolutně tvrdím opak. Především doda-
vatelé žádostí byli vybíráni zcela v souladu se
zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách a v souladu s tehdy platnou směrnicí
Města Nové Hrady, která upravovala zadávání
veřejných zakázek.

Není to však konstatování pouze mé, ale
rovněž kontrolního výboru, který se 18. 6.
2008 pod vedením Ing. P. Kříhy zabýval kon-
trolou průběhu a výsledkem výběrového říze-
ní na zpracovatele žádosti do ROP. Kontrolní
výbor si nechal předložit platnou směrnici
o postupu zadávání veřejných zakázek a kon-
statoval, že ze směrnice „nevyplývá nutnost
schvalování výběrového řízení finanční komisí“.
Nevím tedy proč R. Kříhová mluví v souvislos-
ti s nezapojením finanční komise o nestandard-
ním postupu.

Pro každou zakázku (projekt do ROP) bylo
osloveno několik potenciálních dodavatelů, na
které jsme měli reference o jejich vysoké
úspěšnosti (nejčastěji KP projekt s. r. o.,
G-project, s. r. o., Daos Consulting, s. r. o., Ji-
hočeská univerzita a Petr Heidinger - Kancelář
projektového poradenství) s tím, aby předloži-
li svoji cenovou nabídku včetně dalších pod-
mínek pro zpracování zakázky. Vždy se nám
vrátili minimálně tři nabídky a vždy byla vy-
brána cenově nejvýhodnější nabídka. Toto vše
je pochopitelně doložitelné. Cenově nejvý-
hodnější nabídku předložil nejčastěji P. Hei-
dinger, ve dvou případech KP projekt a
v jednom případě Jihočeská univerzita, Ústav
fyzikální biologie. Kromě nejnižší absolutní
ceny spočívala výhodnost nabídek P. Heidin-
gera také v tom, že rozdělil cenu do dvou částí,
kdy druhá část, ve výši zhruba 4/5 celkové

ceny byla splatná pouze za podmínky, kdy žá-
dost bude schválena k finanční podpoře.

Pro lepší ilustraci uvedu jeden příklad:
(Podrobný přehled dodavatelů dalších projek-
tů bude od 6. 9. 2010 zveřejněn na interneto-
vých stránkách města).

Celková cena za zpracování úspěšné žá-
dosti o dotaci na modernizaci prostor a vyba-
vení tříd Základní školy, díky které dostalo
město pro školu finanční injekci ve výši
5,6 mil. Kč činila 256 406,- Kč včetně DPH a
byla fakturována ve dvou částech v uvedeném
poměru 1/5 a 4/5. Z této celkové částky pak
bylo 7,5 % placeno z rozpočtu města (tj.
19 230,- Kč) a zbylých 237 175,- Kč. bylo
předmětem dotace.

Ještě jednou bych rád zdůraznil, že výše
zmíněná cena byla ve srovnání s jinými kon-
kurenčními nabídkami nejnižší. Chápu při-
tom, že tato částka (byť za vysoce kvalitně a
tudíž úspěšně odvedené dílo) může mnohým
z nás připadat vysoká a možná i nemorální.
Ale důležité je si uvědomit, že „morálku“
v tomto případě neurčuje ani vedení města, ani
paní R. Kříhová a neurčovalo by jí ani jiné ve-
dení, např. ani to minulé. Tato „morálka“ je
totiž určena trhem a tím, že poskytovatel dota-
ce dotuje i zpracování projektu. V okamžiku
kdy poskytovatel dotace umožňuje, že až 5 %
z celkové sumy dotace může být využito na
zpracování projektu, vysílá jednoznačný po-
vel všem zpracovatelům žádostí k tomu, aby
zvedli své ceny. Když pak zájemce, tedy na-
příklad vedení našeho města zašle výzvu ex-
terním zpracovatelům žádostí, je logické, že
všechny nabídky se pohybují mírně pod 5 %
z celkové sumy dotace, o kterou se bude žádat.

Samozřejmě, existuje možnost odmítnout
všechny tyto nabídky, žádost nezpracovat,
o dotaci tedy nežádat a mít tak jistotu, že žád-
ná finanční injekce nepřijde. Na druhé straně
je pak možné nejvýhodnější nabídku ze
všech „nemorálních“ přijmout, žádost podat
a v případě úspěchu zaplatit z rozpočtu města
pouze 7,5 %, tedy například již zmíněných
19 230,- Kč. Jakou možnost by ve skutečnosti
volila paní R. Kříhová? A jakou možnost by
volilo minulé vedení města? Myslím, že od-
pověď dobře znám.

Co však neznám a nemohu tedy potvrdit či
vyvrátit je to, jestli největšími dodavateli pro-
jektových žádostí, kterým mohlo být vyplace-
no až 1 000 000,- Kč byli opravdu „členové
jedné nejmenované novohradské společnos-
ti“. Pokud bych mírně popustil uzdu své fanta-
zii a pod „nejmenovanou novohradskou
společností“ rozuměl Novohradskou občan-
skou společnost, musel bych konstatovat, že
se autorka článku dopouští ničím nepodložené
lži a pomluvy. Věřím ale, že tuto společnost
určitě neměla na mysli a proto to nehodnotím
jako žalovatelnou pomluvu, ale pouze jako
ubohý pokus záměrně nekonkrétním výrokem
vyvolat podezření a závist, což se samozřejmě
před volbami může také hodit. To chápu.

Michal Jarolímek

Je pravdou, že větší část z uvedeného
1 mil. Kč byla pokryta ze získaných dotací,
nicméně osobně se domnívám, že toto není
dostatečný argument k tomu, aby z veřej-
ných prostředků byly vypláceny odměny
v nemorální výši, které navíc mnohdy ani
neodpovídají vytvořeným hodnotám.

Druhým příkladem toho, jak efektivně a
transparentně bylo nakládáno s veřejnými
prostředky v našem městě je objednání per-
sonálního auditu za téměř 100 000 Kč. Ten-
to výdaj byl bez předchozího oficiálního
projednání v radě či zastupitelstvu i bez ofi-
ciálního výběrového řízení objednán sta-
rostou města. Jako nejvhodnější dodavatel
byla starostou vybrána firma, která nepřed-
ložila žádné reference o předchozích zku-
šenostech s personálními audity u veřejné
správy či samosprávy. I přes mnohé sliby
nebyly závěry personálního auditu nikdy
zveřejněny a nebyl ani nikdy dostatečně
vysvětlen důvod jeho objednání. Co napsat
závěrem?  Slibem neurazíš…

Romana Kříhová

Jsou Nové Hrady opravdu zdravé
(pokračování ze str. 15)

Několik fakt proti spekulacím
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Proč znovu?
Není to tak dávno, co jsem tvrdila, že do
komunální politiky znovu vstupovat nebu-
du. Nyní je tomu naopak a já opět kandiduji
za Občany pro zdravé město. Někteří z Vás
by se mohli ptát, proč jsem svůj názor změ-
nila a opět se chci ucházet o Vaši přízeň.

Stalo se tak po jednom nepříjemném
anonymním telefonátu. V něm mě neznámý
hlas nabádal k tomu, abych si rozmyslela
svou opětovnou kandidaturu za sdružení ne-
závislých kandidátů Občané pro zdravé
město, za které jsem kandidovala i před
čtyřmi lety. Jestliže tak prý neučiním, do-
zví se všichni vše o mé rodině. A je prý
toho hodně!

Od některých svých kolegů a známých
jsem se pak dozvěděla, že jim byly nabíze-
ny výhodné funkce a dokonce i určitý pe-
něžitý obnos. Nevím, jestli v mém případě
funkce a peníze došly nebo si mysleli, že
jeden telefon bude stačit. V každém přípa-
dě jsem si řekla, že takovým lidem a prakti-
kám nikdy ustupovat nebudu. A přestože
jsem to původně v úmyslu neměla (protože
jsem si myslela, že podobné praktiky v na-
šem městě již zmizely), v letošních komu-
nálních volbách se znovu postavím na
kandidátku po bok těch, kteří mají chuť něco
pro město a osady udělat bez zákeřností a
vyhrožování.

V našem městečku a i v mém rodném
Údolí žiji 53 let. Stále mě ale někteří spolu-
občané svým chováním dokáží překvapit.
Je velmi smutné, že někteří lidé na malém
městě k sobě přistupují podle své politické
orientace nebo určitých zájmů a nechovají
se k ostatním podle toho, jak se známe a co
jsme spolu prožili. Vím, o čem mluvím.
Pracuji v Domově pro seniory a čas oprav-
du rychle letí, začnete si vážit nejen času,
ale i lidí.

Přeji Vám, abyste se s takovými lidmi
setkávali co nejméně a svůj život prožili
spíše s lidmi, kterých si vážíte a máte je
rádi. Jestliže se mnou souhlasíte, přijďte
k volbám a i Vy svým hlasem dejte najevo,
jaké postupy na Nových Hradech chcete
nebo nechcete. Jarmila Kubaláková

Pouhých 90 miliónů
Na úvod svého příspěvku bych chtěl podě-

kovat panu Jarolímkovi, že se našel alespoň
někdo, kdo nás (občany i zastupitele) alespoň
následně informuje o tom, že Město Nové
Hrady podalo žádost o dotaci na projekt za
„pouhých“ přibližně 90 mil. Kč. Tato částka je
podle radních našeho města zřejmě tak nicot-
ná, že nestojí za to, aby byl příslušný projekt
předem projednán se zastupiteli a občany.
Anebo k projednání došlo (já u toho nebyl), ale
„pouze na chodbě“ a pouze omylem či chybou
blíže nespecifikované osoby nebyl o tomto po-
řízen zápis (i takovéto argumenty jsme na za-
stupitelstvu od současného vedení města již
slyšeli). Ať je to jak chce, z mého pohledu ta-
kovéto nestandardní podání žádosti o podporu
takto rozsáhlého projektu je neomluvitelnou

chybou a rozhodně nenaplňuje předvolební
sliby o maximální otevřenosti, transparentnos-
ti a komunikativnosti se všemi občany našeho
města. Naopak vrhá občany do nejistoty z bu-
doucího fungování a rozvoje města, neboť pro-
jekt na dlouhé roky dopředu významným
způsobem zatěžuje budoucí rozpočty města
(v optimistické variantě 1 mil. Kč/rok, v pesi-
mistické až 3 mil. Kč/rok) a v krizovém scéná-
ři může naše město přivést až do obrovských
finančních potíží. V tuto chvíli nám, bohužel,
nezbývá nic jiného než čekat, jak to s celou žá-
dostí dopadne a doufat, že, jak prohlásil náš
pan starosta pro deník Právo, je opravdu tento
projekt pro Nové Hrady maximálně výhodný.

Malý dovětek:
V deníku PRÁVO se dne 19. 8. 2010 k této
věci krátce vyjádřil i pan starosta, který zde

mimo jiné prohlásil, cituji: „Jestliže si někteří
(chápej zastupitelé) v současné době stěžují,
že o žádosti nerozhodovali, nemají k tomu dů-
vod. Jsem přesvědčený, že se jedná o předvo-
lební boj“. Z tohoto prohlášení mi vyplývá, že
asi, stejně jako mnozí další, trpím ztrátou pa-
měti, protože si fakt (opravdu, skutečně, na
mou duši) nepamatuji, že by zastupitelé o žá-
dosti rozhodovali. Anebo bylo skutečně rozho-
dováno „na chodbě“ bez příslušného zápisu?!
Zároveň mne to však utvrzuje v přesvědčení,
že současný starosta než aby přiznal svou chy-
bu, raději bude zatloukat, zatloukat, zatloukat
a v případě blížících se voleb se bude schová-
vat za kouzelnou formulku o předvolebním
boji (ostatně stejně se zachoval i v okamžiku,
kdy byl novináři dotazován na „parlamentní
volby po novohradsku“ a pádných argumentů
se jaksi nedostávalo). Pavel Kříha

Občané pro ZDRAVÉ město
znovu do komunálních voleb

Sdružení nezávislých kandidátů Občané pro ZDRAVÉ město děkuje každému z 329 novo-
hradských voličů za podpis petice, která byla nutným předpokladem pro účast tohoto sdružení
v komunálních volbách 2010.

Jsme upřímně potěšeni vysokým počtem občanů, kteří nám projevili tuto podporu a i když si uvě-
domujeme, že jejich podpis ještě neznamená automaticky i jejich hlas, znamená pro nás takto vyjád-
řená důvěra velké povzbuzení a současně i závazek pro naše další předvolební i povolební činy.

Rádi bychom všem slíbili, že budeme vést inteligentní a slušnou volební kampaň a stejně tak
se budeme chovat i po volbách, ať už výsledek bude jakýkoliv. Tím se však nezříkáme obrany,
jako reakce na možné útoky našich oponentů.

Náš název napovídá, že budeme usilovat o to, aby naše město bylo zdravé. Zdravé město je
přitom takové, ve kterém vítězí zdravý rozum. Budeme proto rádi, pokud i pro následující obdo-
bí zvítězí v našem městě díky Vaší pomoci zdravý rozum.

Náš program pro období 2011 – 2014 zveřejníme standardním způsobem, tj. v příštím čísle
Novohradského zpravodaje a prostřednictvím předvolebního letáku, který budeme distribuovat
do novohradských domácností. Přestože již v současné době přetváříme naše programové vize
do konkrétních plánů a formulací, budeme i v této fázi rádi za jakékoliv připomínky, podněty a
návrhy toho, co by dle Vašeho názoru nemělo v našem volebním programu chybět. K dispozici
jsou Vám tyto kontakty: tel.: 777 137 613 nebo 776 296 285, e-mail: vladimirh@novehrady.cz
nebo novnos@tiscali.cz

Naše kandidátka je ze dvou třetin stejná jako v předchozích volbách. S potěšením můžeme
konstatovat, že ti, co se rozhodli již nekandidovat, nepřestoupili do jiných stran či uskupení, a
dokonce většina z nich se aktivně zapojila i do přípravy těchto voleb. V tom jim patří velký dík.

Kandidátka sdružení nezávislých kandidátů Občané pro ZDRAVÉ město
č. Jméno a příjmení Věk Povolání Bydliště Politická příslušnost

1. Mgr. Vladimír Hokr 34 starosta města Nové Hrady Bez politické příslušnosti

2. Jan Kollmann 47 regionální manager Nové Hrady Bez politické příslušnosti

3. Mgr. Michal Jarolímek 48 projektový manager Nové Hrady Bez politické příslušnosti

4. Jiří Vicány 54 vedoucí dopravy Obora Bez politické příslušnosti

5. Mgr. Jarmila Kubaláková 53 vrchní sestra Nové Hrady Bez politické příslušnosti

6. Ing. Eva Ševčíková 54 ekonomka Nové Hrady Bez politické příslušnosti

7. Lukáš Winzberger 27 svářeč – seřizovač Nové Hrady Bez politické příslušnosti

8. Petr Michale 39 hasič - technik Nové Hrady Bez politické příslušnosti

9. Ing. Ladislava Bártová 46 technik rybářství Nové Hrady Bez politické příslušnosti

10. Emil Píša 26 dělník Byňov Bez politické příslušnosti

11. Eva Brychová 57 pečovatelka Nové Hrady Bez politické příslušnosti

12. Jiří Plch 28 realitní makléř Nové Hrady Bez politické příslušnosti

13. Květuše Jarolímková 43 vedoucí Kulturního
a inf. centra

Nové Hrady Bez politické příslušnosti

14. Petr Matějka 34 dělník Údolí
u N. Hradů

Bez politické příslušnosti

15. Libor Hofer 36 dělník Nové Hrady Bez politické příslušnosti
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Kterak novohradští žáci dobývati města budou
Pokud vás právě teď začala děsit představa

našich milých novohradských ratolestí, jak
s mohutným řevem, organizovaně a s defini-
tivní platností likvidují naše poklidné město,
pak jsou vaše obavy zbytečné. Neboť dobývat
se nebude zbraněmi středověkými ni součas-
nými, ale rozumem.

Základní škola v Nových Hradech se od
ledna 2010 zapojila do projektu Školy pro re-
gion – modernizace ŠVP ZV v českorakou-
ském příhraničí Novohradska. Projekt je
realizován v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je
spolufinancován z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR. Projektu se
účastní celkem pět škol na Novohradsku a Vi-
torazsku a to základní školy v Nových Hra-
dech, Horní Stropnici, Benešově nad Černou, Malontech a Českých
Velenicích. Realizaci celého projektu zajišťuje spolu s partnerskými
školami Novohradská občanská společnost o.s.

Cílem projektu Školy pro region je řečí úřední „vznik a ověření me-
todiky průřezového projektového vyučování s důrazem na využití po-
tenciálu regionu“. Řečeno lidsky: uniformní školní osnovy pro výuku
na základních školách byly již před časem nahrazeny školními vzdělá-
vacími programy (ŠVP), které vytvářejí samotní pedagogové na zákla-
dě rámcového vzdělávacího programu. Ten je v jednotlivých oblastech
základního vzdělávání závazný, nicméně je možné, aby pedagogové
částečně upravovali náplň výuky v jednotlivých předmětech s ohledem
na potřeby výuky i charakter školy. Navíc je kladen důraz na průřezové
vyučování, tedy studování jednoho tématu z pohledu více předmětů
(např. základy ekologické výchovy jsou obvykle vyučovány v rámci
přírodopisu, chemie a fyziky, mediální výchova v rámci češtiny, cizích
jazyků a informačních a komunikačních technologií atd.).

Nabízí se mnoho způsobů, jak všechny tyto požadavky na školní vý-
uku splnit, zkušeností ale pochopitelně zatím mnoho není. Jako jeden
z vhodných nástrojů pro atraktivní výuku za současného splnění všech
moderních parametrů školního vyučování je právě metoda projektové-
ho vyučování. Díky ní se žáci naučí řešit konkrétní problém od prvotní
přípravy na projekt, přes terénní a badatelskou činnost až k výslednému
zpracování shromážděných dat a v neposlední řadě také ke kvalitní pre-
zentaci výsledků své práce. Projektové vyučování prolínající se více
předměty (tedy průřezové vyučování) je pak ještě větší výzvou pro
žáky i samotné pedagogy, neboť jim dává možnost řešený problém na-
hlížet z mnoha různých úhlů pohledu. Cílem projektu Školy pro region
je podpora právě takového, tedy průřezového projektového vyučování
na základních školách v našem regionu.

Dalším cílem tohoto projektu je i důraz na poznávání regionu, ve
kterém žáci žijí a ke kterému mají často pramalý v dobrém slova smyslu
vlastnický vztah. Upevnění dětských kořínků v jejich rodném místě je
další snahou projektu Školy pro region. Navíc – každý region poskytuje
řadu příkladů, které se mohou dobře uplatnit ve výuce. Je zcela pocho-

pitelné, že si žáci například prvky stavebních slohů lépe osvojí na histo-
rických stavbách našeho města než na obrázcích v učebnici. To samé
platí samozřejmě i v dalších předmětech, sněženky pod Hradem jsou
mnohem hezčí a zapamatovatelnější, než ty „bůhvíodkud“ v učebnici.

V neposlední řadě je smyslem projektu také snaha o propojení celého
regionu Novohradska a Vitorazska. Díky projektovým aktivitám (napří-
klad společným jednodenním školním exkurzím) se žáci i pedagogové
seznámí nejen s činností ostatních škol, ale zároveň i s historií, přírodo-
vědnými, zeměpisnými i kulturními zajímavostmi v ostatních částech re-
gionu. A možná o něm budou naše děti nakonec vědět víc než my dospělí
a bude to „jejich“ domov a budou se k němu vždycky rádi vracet.

Projekt Školy pro region myšlenkově navazuje na projekt Školy na
hranici, který Novohradská občanská společnost realizovala v letech
2007/2008 společně s partnerskými základními školami v Nových Hra-
dech, Horní Stropnici a Benešově nad Černou.

A jak bude tedy probíhat ono zmiňované novohradské dobývání?
Základní škola Nové Hrady si jako téma svého projektu vybrala tvorbu
školní virtuální (tedy fyzicky neosazené panely) naučné stezky po pů-
vodním novohradském opevnění. Školní projektový tým pedagogů
spolu s vybranou třídou druhého stupně a dalšími žákovskými dobro-
volníky bude toto téma řešit z pohledu historie, biologie, výtvarné a hu-
dební výchovy s plnou podporou aktivit v českém jazyce (tvorba textů)
a v informačních a komunikačních technologiích (počítačové zpraco-
vání textů a obrázků). Výsledkem roční práce žáků s podporou pedago-
gického týmu bude školní virtuální naučná stezka popsaná v tištěném
průvodci, těmi nejlepšími a také nejpovolanějšími průvodci budou ale
samotní žáci. V průběhu projektu bude také vydáván školní časopis
o postupné realizaci školního projektu, na závěr představí žáci výsled-
ky své dvouleté práce (školní projekt se bude v dalším školním roce ob-
dobně opakovat) na společné konferenci.

Ale to až za necelé dva roky. Prozatím proběhla příprava na realiza-
ci školních projektů, zároveň pedagogové absolvovali několik odbor-
ných seminářů (práce s grafickým softwarem PagePlus X4, tvorba a
úprava fotografií, práce s GPS, kapitoly z regionální historie a místopi-
su atd.). V květnu 2010 se také sešly pedagogické týmy všech partner-
ských škol účastnících se projektu Školy pro region na společném
setkání a vzájemně se seznámily s jednotlivými školními projekty a je-
jich řešiteli. V neposlední řadě byly všechny partnerské školy vybave-
ny novou technikou včetně softwaru – notebooky, tiskárnami,
dataprojektory a plátny, fotoaparáty, GPS, mikroskopy a grafickým či
jiným softwarem. ZŠ Nové Hrady takto získala pro účely školního pro-
jektu nový notebook, tiskárnu, fotoaparát (digitální zrcadlovku Olym-
pus), dvě GPS, laboratorní stereomikroskop, software pro psaní a tisk
notových partitur Capella professional 5.3 a grafický software Page-
Plus X4 na tvorbu časopisů, plakátů, pozvánek atp do celé počítačové
učebny. Od září 2010 se školní projekty na všech pěti základních ško-
lách začnou realizovat. A tak žákům i pedagogům popřejme hodně zda-
ru a radost ze společné dobře vykonané práce. A už teď všechny čtenáře
srdečně zveme na Slavnostní otevření Školní virtuální naučné stezky
v Nových Hradech!

Příští rok v červnu nashledanou!
Mgr. Lenka Kučerová, projektová manažerka NOS

Terénní zkouška GPS v májovém dešti
(Seminář o obsluze GPS v Českých Velenicích)

Společné setkání školních projektových týmů partnerských škol v Koželužně v Nových Hradech
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Základní umělecká škola v Nových Hradech
otevírá v letošním školní roce

TANEČNÍ OBOR
pod vedením zkušené baletky Jindřišky Mülerové

První informační schůzka se uskuteční
v pondělí 6. září ve 14 hod.

v učebně ZUŠ v Nových Hradech.

Případné informace na tel. 604 682 344.
Tanečního oboru se mohu účastnit děti již od 4 let.

Letní orchestr mladých
Skvělým srpnovým koncertem se stalo vyvrcholení soustředění
orchestru složeného z mladých muzikantů z celé České republi-
ky. Ti se do Nových Hradů sjeli v první polovině srpna, společně
hráli v sálku ZUŠ, a to pod vedením dirigentů Vojtěcha Spurné-
ho a Ondřeje Kukala. A pak v sobotu 14.8. vystoupili jako Letní
orchestr mladých v Rezidenci s repertoárem skladeb od F. X. Rich-
tera, W. A. Mozarta, B. Martinů, A. Dvořáka i Ondřeje Kukala.
Hudební zážitek opravdu výborný! K.J.

Senioři z DPS se dočkali
Teprve na poslední srpnový pátek se nám podařilo uskutečnit slibo-

vanou Senior-párty pro obyvatele z Domu s pečovatelskou službou
v Nových Hradech. Ať už se nám to nedařilo z důvodu špatného počasí
nebo nevyhovujícího termínu, přesto jsme doufali, že do konce prázd-
nin se muzikanti za seniory vypraví.

Hlavní důvod uskutečnit tuto Senior-párty byl hlavně ten, že akce
pro veřejnost pořádáme buď na náměstí, na hradě nebo v hotelu Máj,
takže starší občané z DPS musí za „kulturou“ přijít až do „centra“ měs-
ta. Tentokrát jsme to tedy udělali opačně a muziku jsme poslali za nimi.
Protože však ani na poslední možný termín bylo počasí deštivé, usku-
tečnila se párty s Mladou kapelou nikoli venku pod novou pergolou
s posezením, ale uvnitř DPS. Pozdravit a na chvíli pobavit se přišel i no-
vohradský starosta a knihovnice z novohradské knihovny, která z akce
pořídila několik pěkných fotografií.

K. Jarolímková (foto KIC)
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Divadelní čtvrtky v srpnu 2010
Na letošní srpen připravilo KIC Nové Hrady nabídku divadelních představení pod širým ne-

bem. První tři představení se uskutečnila na hradním nádvoří a závěrečné pak přímo na
novohradském náměstí.

První čtvrtek zahajovalo sérii prázdninových představení divadélko Noty z harmoniky se
svým pásmem pohádek a písniček, na další čtvrtek přivezlo pohádku Bajaja divadlo Koráb, na
třetí čtvrtek mělo přijet SUCHdolské divadlo, ale to se omluvilo. Naštěstí Noty z harmoniky za-
skočily a předvedly další svůj repertoár ke spokojenosti všech. Závěrečný divadelní ansábl na
konci prázdnin byl v podání společnosti Komedianti, která nabídla kapelu Péro za kloboukem,
kejklíře Vojtu Vrtka, provazochodkyni a skvělý Teátr Víti Marčíka. Ten se představil
s pohádkou Šípková Růženka a tragikomedií Romeo a Julie.

Děkuji všem spokojeným divákům, kteří přišli a dali nám příležitost zpestřit jim srpnové dny
báječnou divadelní atmosférou. Děkuji také malým rytířům za kostýmovanou pořadatelskou
službu na hradě, kolegům z TSM za organizačně-technickou spolupráci a státnímu hradu za
vstřícnost uskutečnit tři pěkné divadelní čtvrtky. Květa Jarolímková (foto KIC)

Noty z harmoniky hi

Bajaja od Korábu hk

Divadelní společnost Komedianti jhkli
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Rock´fest poprvé
JAMES D.S. a David Spilka, IG-ELIT, H.USA, SORROW,
INVERTED, NOISE BOUTIQUE a Michal Hrůza s kapelou
Hrůzy

V sobotu 21. srpna pozvalo KIC Nové Hrady a Agentura IFA příz-
nivce rocku na první novohradský Rock´fest na hradní nádvoří. Po or-
ganizační stránce, kdy průběžně přijížděly a „přepřahaly“ kapely, bylo

vše v pohodě, muzikanti byli dochvilní a velmi dobře se s nimi
průběžně ladily podmínky. Stejně tak nabídka kapel byla dobrá a všich-
ni ukázali co je v nich, včetně závěrečného „vrcholu“ v podání Michala
Hrůzy a jeho kapely Hrůzy.

Doufám, že ti, co přišli na festival, byli spokojeni, že budou o nás
trousit jenom samé kladné „hrůzy“ a příště, pokud nějaké bude, přijdou
zas. A hlavně, že příště, pokud nějaké bude, přijde hlavně víc těch, kte-
rým je tento hudební žánr blízký. Těšme se.

K. Jarolímková (foto KIC)

KIC Nové Hrady zve
na poslední letošní koncert

pod širým nebem

SPIRITUÁL
KVINTET
v neděli 26. 9. 2010

od 14.00 hodin
Hradní nádvoří

státního hradu Nové Hrady

Vstupenky 200,-Kč,
předprodej 150,-Kč

Další info na KIC Nové Hrady
tel. 386 362 195

Zavírání letní
turistické sezony
aneb

Dobrou chuť
v Nových Hradech
v sobotu 25. září 2010
novohradské náměstí

10.00 – 14.00 hod.

hrají kapela Duha a Jihočeští
trubači
občerstvení a pití  na náměstí
zvěřinové a rybí dobroty,
regionální produkty

14.00 – 17.00 hod.

„Gastronomické“ soutěže pěti-
členných smíšených odvážných
týmů,při kterých se pobaví  soutě-
žící i diváci. Při sestavení týmu ne-
rozhoduje ani věk, národnost či
místo bydliště.
Přijďte soutěžit nebo fandit.

15.00 hod. divadlo Noty z harmoniky
20.00 hod. – 02.00 hod.

Václavská zábava s kapelou MIDI
v Hotelu Máj

pořádá KIC Nové Hrady ve spolupráci
s Mysliveckým sdružením N. Hrady,
Rybářstvím N. Hrady s.r.o., Řeznictvím
Krkovička a místními restauracemi.

Soutěžní týmy, dejte o sobě vědět
nejpozději do 20. září 2010, a to na KIC
N. Hrady, tel. 386 362 195, kic@novehrady.cz.

KIC Nové Hrady pořádá a zve

na

VÁCLAVSKOU
ZÁBAVU

Hraje kapela MIDI
Pro všechny bez rozdílu věku!

v sobotu 25. 9. 2010
od 20.00 hod.

Hotel Máj Nové Hrady

Vstupné 70,-Kč,
Václavové a Venduly zdarma!
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Koželužna v létě
Doslova tvůrčím maratónem by se dal nazvat letošní srpen, kdy se v Koželužně střídali výtvarní-
ci, návštěvníci a výtvarný materiál. Od rána do večera tu bylo neustále živo, vonělo to barvami,
dřevem či hlínou, probíral se život z toho tvořivého úhlu pohledu, vznikala nová přátelství a plá-
ny do budoucna. Kdo k nám zavítal, byl lapen atmosférou nových zážitků i inspirativního pros-
tředí. Veškerá nabídka aktivit byla směrována jak pro dovolenkové návštěvníky našeho města a
regionu, tak i pro novohradské děti a dospěláky. Doufám, že z fotografií alespoň trochu té tvoři-
vé nálady bude znát. Děkuji všem tvůrčím lidem za spolupráci a podporu.

K. Jarolímková  (foto KIC)

Dřevěné tvořeníDřevěné tvoření

Hliněné čarování

Hlinění světlonoši a andělé

Malování a potisk triček

Malování a potisk triček

Pletení kočíků z pedigu Platení košíků z pedigu

Malování mandal
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KIC  N. Hrady Vás  zve na výstavy v Koželužně

Výstava dřevěných soch a reliéfů

„Jiný úhel pohledu“
Roman Baloun a Pavla Balounová – Benešová

Řezbáři z Ateliéru Kamenná

Výstava obrazů

„Mandaly a jiné světy“
Martina Petrusová, Č. Budějovice

Výstava výrobků z letních tvůrčích dílen
košíčky z pedigu, potištěné trička,

dřevěné a keramické výrobky a malované obrázky.

v září otevřeno: pondělí – pátek 9.00 – 16.00 hod.

Výstava je prodejní, další info v Koželužně
nebo na KIC Nové Hrady, nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady,

tel. 386 362 195, 602 150 208

KOŽELUŽNA zve a nabízí program
aneb

volný čas se dá trávit tvůrčím, aktivním
i pohodovým způsobem

Pravidelné aktivity:

¡ Tvůrčí a výtvarné aktivity pro děti od 6 do 15 let
Středa 14.00 - 17.00 hod., začínáme 15.9.2010
Na malování a tvoření můžete přijít kdykoli, pravidelně i nepravi-
delně, vždy budete vítáni. Stačí se vhodně obléci a vzít „desetikač-
ku“ na výtvarné potřeby.

¡ Orientální tanec pro malé tanečnice
Čtvrtek 15.00 – 17.00 hod.,
Na tancování se můžou tanečnice přihlásit nejpozději do konce září
na KIC N. Hrady, začínáme od 7.10.2010.
Stačí se vhodně obléci, bez poplatku, tanečnice budou opět vystupovat
na některých kulturních akcích pořádaných novohradským KICem.

Do 15.9. 2010 se můžete přijít podívat na výstavu výtvarných a řemesl-
ných prací, které vznikly v průběhu letošních prázdnin – košíčky z pedi-
gu, potištěné trička, dřevěné a keramické výrobky a malované obrázky.

¡ Mateřský klub
Zveme Vás ke společnému programu klubu maminek. Změnou v na-
bídce bude, že využijeme možnosti trochu se zabydlet i v Koželužně a
využít ji pro tvůrčí činnosti s nejmenšími dětmi. Budeme pokračovat
v těch aktivitách, které se nám vloni líbily a těšíme se na nové možnosti
a dovednosti, které s nově příchozími kamarády přijdou.
Pokud máte chuť sdílet své rodičovství a vytvářet s podobně stiženými
matkami program a aktivity svým dětem, přijďte na první setkání ve
čtvrtek 16.9. v 9.00 do Koželužny. Lucie Sovová

Na říjen plánujeme:

¡ Kurz Pletení z Pedigu v Koželužně
9. 10. 2010, 9.00 – 17.00 hod., poplatek na osobu 150,- Kč
Vzhledem k velkému zájmu z letního kurzu, doporučujeme přihlásit
se předem. Děkujeme.

¡ Zahájení činnosti Klubu deskových her – skvělá zábava a pro-
cvičování mozkových závitů pro děcka i mlaďochy. A pokud bude
zájem a dobrá „herní“parta, rozšíříme vše o nebolestnou výuku ang-
ličtiny přímo při hraní.

¡ Dny otevřených ateliérů.
I v tomto roce se naše Koželužna přihlásila do projektu a zajímavé
akce Dny otevřených ateliérů. O víkendu 23. - 24. 10. 2010 bude
Koželužna otevřena pro veřejnost vždy od 9.00 do 17.00 hod., bu-
dou zde zpřístupněné tři výstavy a ke dvěma z nich zde můžete nav-
štívit i jejich autory – malíře. Více se dozvíte v říjnovém čísle NZ.

Další informace k aktivitám v Koželužně získáte na KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195, kic@novehrady.cz. K. Jarolímková

Závěrečná párty v Koželužně
Na poslední srpnovou neděli jsme prostřednictvím zpravodaje a pozvá-
nek pozvali děti, které nám pomáhaly při Rytířských slavnostech či
navštěvovaly aktivity v Koželužně, na závěrečnou „odpolední párty“.
V Koželužnuě jsme pro ně připravili program – nejprve jsme je „zahlti-
li“ informacemi o tom, co bylo a bude v Koželužně zajímavého, pak
jsme si pustili video z Rytířských slavností, vyzkoušeli jsme si
makro-hudební produkci (jsme opravdu v začátcích muzicírování), pak
se dětem představil kouzelník (Koželužna téměř ztichla), nechyběla ani
malá grilovačka a nakonec i „neřízená“ zábava. Bylo to prima a teď už
se zase všichni těšíme do školy a na další činnosti, které chystáme v Ko-
želužně. K. Jarolímková (foto KIC)



24 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ září 2010

Skončily prázdniny
Skončily prázdniny, čas dovolených. Většinou je nám to všem líto, protože to vždycky znamená,
že to pěkné léto už končí, dovolená je za námi… Ale na druhou stranu se trošku těšíme, že náš ži-
vot zase dostane svůj řád a že se z toho prázdninového chaosu všechno dostane do svých kolejí,
že již nenarazíme na zavřené dveře v některé firmě, na úřadě, v knihovně. Tímto chci tedy všem
čtenářům a přátelům knihovny oznámit, že se do svých kolejí dostává i naše Městská knihovna
Nové Hrady.

Opět začíná fungovat a na co se můžeme těšit:
· Klub maminek – schází se v knihovně každý 1. čtvrtek v měsíci v 9.30 hod.
· Nebojte se internetu neboli internet pro seniory – středy dopoledne.
· Návštěvy dětí z MŠ a ZŠ.
· Exkurze do Jihočeské vědecké knihovny pro 9. třídu ZŠ.
· Během října a listopadu 2 besedy s autory knih.
· Listopad a prosinec - předvánoční Prodejní výstava knih.
· Prosinec – Adventní amnestie (bude prominut registrační poplatek nově přihlášeným

čtenářům a pokuta hříšníkům).
D. Císařová, knihovnice

OKÉNKO
do knihovny
Milan Koželuh – Nezapomenuté stopy
Každá krajina má své kouzlo a tajemství,
které je nutno objevovat a které se těžko
sděluje textem či fotografiemi. Pro Novo-
hradské hory to platí dvojnásobně. Dodnes
jsou zde patrné pozůstatky nejméně deseti
zaniklých vesnic a v nich torza víc než
stovky domů… Nesplaceným zůstává za-
tím dluh nezaznamenaných osudů lidí. Od
těch, kteří po válce odešli a těch, kteří přišli
místo nich, přes ty, kteří tu prožili dlouhá
léta života v pohraničí, po dnešní obyvate-
le. Zejména je potřeba psát o lidech z obou
stran hranice…

Jean Plaidy
Epitaf pro tři ženy. Dynastie Plantagenetů
Jindřich VI. byl mladým králem obklope-
ným ctižádostivými lidmi. Tři ženy, které
vstoupily do jeho života, hluboce a trvale
ovlivnily i celou historii. Jindřichova mat-
ka, Kateřina z Valois, se zamilovala do
Owena Tudora a společně založili tudorov-
skou dynastii. Johanka z Arku, selská dív-
ka, která za svou zem obětovala život,
pronásledovala Jindřicha až do jeho smrti.
A až příliš ctižádostivá Eleanor z Glouces-
teru svými intrikami ohrozila život mladé-
ho krále a draze za své činy zaplatila...

Ivanka devátá – Mezi nebem a peklem
Humoristické fejetony o ženách, jejich ra-
dostech i starostech, přednostech i vadách.

Ivona Březinová – Držkou na rohožce
Právě mu bylo osmnáct a má pocit, že si
toho v životě zatím moc neužil. Z doby,
kdy byl malý, si pamatuje jen hádky rodičů
a hračku šaška, který vypadl z okna místo
něj. A pak už jen děcák. Sedm vnucených
sourozenců od tří do sedmnácti let. Vop-
ruz. Tři tety a strýc, kteří ho pořád k něče-
mu nutí. Aby si po sobě uklidil, vynesl koš,
umyl nádobí, chodil do učňáku. Vopruz,
vopruz, vopruz! Ale teď bude všechno ji-
nak. Je dospělý. Je samostatný. Myslí si, že
konečně začne doopravdy žít.

Lenka Lanczová – Království za botu
Příběh dívky Báry, která se musí vyrovnat
nejen se svatbou svého otce a příchodem
nové matky a sestry, ale také se svými prv-
ními citovými problémy a radostmi.

Vyhlašujeme druhý ročník literární soutěže
Píšu, píšeš, píšeme...

Uběhl rok a to je ta pravá chvíle pro vyhlášení dalšího ročníku literární soutěže Píšu, píšeš, píše-
me. Ta je určena pro všechny, kteří rádi píší prózu a kteří by se chtěli o své literární výtvory po-
dělit s našimi čtenáři. Navíc jsou tu připraveny zajímavé knižní tituly jako odměna pro autory
nejzajímavějších příspěvků.

Čtěte pozorně pravidla soutěže:
Soutěž je určena pro všechny, kteří mají stálé bydliště na území ČR. Své soutěžní příspěvky za-
šlete s celý jménem a adresou na redakční e-mail: redakce@vaseliteratura.cz. Jako předmět na-
pište “Literární soutěž”. Pokud chcete, aby byl váš příspěvek zveřejněn pod pseudonymem,
nezapomeňte jej uvést.

Své příspěvky můžete zasílat nejpozději do 30. října 2010. Jména výherců se dozvíte nejpozději
do 14 dnů od ukončení soutěže.

Soutěžní příspěvek
¡ musí být napsán prózou
¡ musí se jednat o prózu dějovou (děj je totiž základem každého příběhu), součástí samotného

děje však mohou být úvahové složky
¡ musí být vaším vlastním textem, který nebyl dosud nikde publikován
¡ jeho délka musí být minimálně 3000 znaků, maximálně 10 000 znaků (počítáno s mezerami)
¡ do soutěže nebudou zařazeny ty příspěvky, které nevyhovují po stránce obsahové (tzn. nebu-

dou zveřejněny texty, které jsou rasisticky motivované, vulgární či jinak nevyhovující)
¡ jeden autor smí zaslat maximálně 1 příspěvek do každé tematické sekce
¡ příspěvek bude zveřejněn na stránkách literarni.webnode.cz, po zveřejnění není možné článek

nijak upravovat či smazat
¡ o výhercích rozhodne porota složená z členů redakce magazínu VašeLiteratura.cz a také čte-

náři ve speciální čtenářské anketě

Soutěžní témata:
1) Obyčejný život (povídka)
2) Na stopě (detektivní příběh)
3) Bylo nebylo... (pohádka pro moderního čtenáře)

Každý soutěžící smí zaslat pouze 1 příspěvek ke každému soutěžnímu tématu.

Chcete pečovat o své nejbližší?
Být jim nablízku do posledních chvil?

Bojíte se, že to nezvládnete?
Rádi Vám pomůžeme a na péči

Vás připravíme...
První krok však musíte udělat Vy...

„Kurz péče o nemocné v kruhu rodinném“
obsahuje teoretickou výuku i praktický nácvik péče

o nemocného v domácím prostředí

Více informací: Bc. Lucie Protivínská 731 604 432,
email: vzdelavani@hospicpt.cz, www.hospicpt.cz

Cena dvoudenního kurzu: 280 Kč, termíny: říjen a listopad 2010

Ještě jste u nás nebyli?
Letos slavíme 5. výročí otevření hospice.

Přijeďte slavit s námi!

„Benefiční akce pro hospic“
¡ úterý 7. 9. 2010 (16.00) – teátr Víti Marčíka

(divadelní představení v parku pro malé i velké)
¡ sobota 18. 9. 2010 (14.00) – Babouci

(nejstarší jihočeská dechovka v parku hospice)
¡ sobota 23. 10. 2010 (19.00) – Bratři Ebenové

(koncert Marka Ebena a jeho skupiny v prachatickém divadle)
Benefiční akce se uskutečňují za podpory Nadace Arbor Vitae,

Ministerstva kultury a Jihočeského kraje.
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Sdružení pro podporu cestovního
ruchu na Novohradsku

a Město Weitra

zahájilo projekt

Přeshraniční
stezky zdraví

V rámci projektu jsme v Tereziině údolí
vybudovali Kneippovací chodníky, opravili
přístupovou cestu v parku a doplnili mobiliář
o lavičky a odpadkové koše. V rakouském
Gabrielině údolí pak došlo k sanaci historicky
významných prvků a sanaci louky. Společně
jsme vydali propagační a informační materiá-
ly o obou parcích. Věříme, že náš společný
projekt rozšíří a zkvalitní nabídku služeb
v oblasti cestovního ruchu na Novohradsku a
v Lainsitztalu.

Projekt jsme mohli realizovat jen díky vý-
znamné podpoře EU z projektu financovaného
v rámci Evropské územní spolupráce Rakous-
ko - Česká republika.

Poděkování patří zejména Ing. Františku
Štanglovi, předsedovi Euroregionu Silva Nor-
tica, který řadu let usiloval o propojení těchto
dvou parků, dále pak starostovi Horní Stropni-
ce panu Václavu Kučerovi a panu Ing. Petru
Řehořovi, kteří manažersky zajišťovali celý
projekt.

Nelze však zapomenout na práci paní Evy
Olšanové, pracovnice Národního památkové-
ho ústavu České Budějovice a Libora Weitera,
pracovníka CHKO Blanský les, kteří celou
dobu dohlíželi nad zájmy památkové péče a
ochrany přírody, panu Janu Bělohlavovi, který
dohlížel za Stavební poradnu České Budějovi-
ce nad kvalitou provádění prací a všem pracov-
níkům generálního dodavatele Mane Stavební
s. r. o a i subdodavatelským firmám.

Velké poděkování patří samozřejmě i zá-
stupcům rakouského partnera, zejména bývalé-
mu panu starostovi Werneru Himmerovi,
současnému starostovi Raimundu Fuchsovi a
rakouskému manažerovi projektu panu řediteli
městského úřadu Friedrichu Winklerovi.

Poděkování patří pracovníkům Centra pro
regionální rozvoj ČR a to zejména panu Ing.
Petru Bouškovi, který dohlíží a kontroluje celý
projekt stejně tak jako zástupci rakouského
kontrolního administrativního místa v čele
s panem Michalem Kavalkem a pracovníkům
krajského úřadu Ing. Janu Navarovi, Bc. Bar-
boře Filipové a Mgr. Antonínu Kaplanovi. Fo-
tografu Petru Hniličkovi a grafičce Emě
Majerové za vytvoření propagace projektu.

Za zprostředkování kontaktu a tlumočení
děkuji naší dlouholeté kamarádce a kolegyni
paní Hermíně Mocové.

Slavnostní otevření se uskutečnilo 17. 8.
2010 a od této chvíle jsou vybudované části
projektu volně přístupné všem návštěvníkům
obou parků.

Petr Charvát, předseda Sdružení

INFORMACE Z REGIONU

Pozvánka na koncert
zpívajícího právníka

IVO JAHELKY
v pátek 1. října 2010,
od 19.30 hod., na sále hotelu Černá,
Benešov nad Černou

Info o vstupenkách:

Knihovna Benešov n. Č., tel. 380 322 151

BOROVANY

¡ Výstavy:
Ó 3.-30.9. po - pá 9 - 16 h.

...ZE ZAHRADY SNŮ A PŘEDSTAV
výstava nejen obrazů a originálních před-
mětů z kůže ing. arch. Miroslava Novo-
tného z Č. Budějovic – výstavní síň u
infocentra přízemí zámku. 3.9. v 18 hodin
vernisáž výstavy.

¡ Koncerty:
Ó 11.9. so 19.00

HVĚZDY NA VENKOVĚ
- koncert klasické hudby
(varhany Jaroslav Tůma, tenor Aleš
Voráček, hoboj Liběna Sequardová)
s následným občerstvením
kostel Navštívení P. Marie
vstupné 100 Kč

Ó 25.9. so 14.00
BABOUCI
ukončení sezony v Památníku J. Žižky
u Trocnova

¡ Divadlo:
Ó 12., 19., 26.9.

Borovanské múzy
večerní hrané prohlídky bývalého kláštera
v doprovodu múz a historických postav
(začátky ve 20.00 a 20.45 hod.) - rezerva-
ce vstupenek na www.cbsystem.cz a v in-
focentru na zámku
Akce pro děti: 20.9. po 13.30-17.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, od 17 h.
pohádka – MC Borovánek

¡ Sport a relaxace:
Ó 4.9. so 18.00

BOROVANSKÝ VRCHAŘ
cyklistická časovka jednotlivců – u řeky
Stropnice

Kaplice
Ó 16. září, čtvrtek od 19.30 hodin

ABY BYLO JASNO
Vtipná, svižná komedie s J. Rosákem, D.
Homolovou, V. Novou a O. Kallusem.
Předprodej vstupenek od 19. srpna.
Kulturní dům Kaplice

Ó 17. září, pátek od 21.00 hodin

HIP HOP JAM
- R´n´B and R´n´B RMX´S
TINA feat. RYTMUS (“Príbeh”) a DJ Mia
Kulturní dům Kaplice

Ó úterý – sobota, tel. 380 311 388

HISTORICKÁ
EXPOZICE KAPLICKA
Poštovnictví na Kaplicku /nová expozice/
/telegrafní přístroj morse, stará razítka,
poštovní schránka z 19. st., sběratelská ra-
zítka pro návštěvníky… /
Období vlády Rožmberků /nová expozice/
/rodokmen, reprodukce cechovních listin,
reprodukce portrétu, náhrobní desky Petra
Voka, … /
Historická expozice Kaplicka, Kostelní ul.,
vstupné  10 / 20,- Kč

Další info. IC Kaplice, tel. 380 311 388
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Středa 1.9.2010 20.00 hod.

· Bezva chlap
Ulrik je sympaťák. Asi byste do něj neřekli, že
se právě vrátil z basy. Moc toho nenamluví, ne-
trápí ho žádné zvláštní touhy a nic moc od okolí
nevyžaduje. Není to ale jednoduché, když jeho
bývalá manželka je svolná maximálně k jedné
“rychlovce”, jeho už dospělý syn ho skoro ne-
zná a navíc čeká dítě s ženou, která si myslí, že
je dávno mrtvý. Jediní, kdo Ulrika bez debat ví-
tají jsou jeho staří přátelé, gangsteři lokálního
charakteru. Seženou mu první bydlení, práci i
holku. Ulrik tak začíná nový život opravdu od
nuly. Nebude ale svět nakonec lepším bez jeho
gangsterských kámošů?
Drama, přístupný od 15 let, české titulky,
103 min., 55,-Kč

Sobota 4.9.2010 20.00 hod.

· Predátoři
Film Predátoři je volným pokračováním filmů
Predátor (r. John McTiernan, 1987) a Predátor 2
(r. Stephen Hopkins 1990). Nicméně sám Rod-
riguez, jako velký fanoušek žánru i původního
filmu, nechtěl vytvořit pouhé pokračování či re-
make. „Predátoři nejsou pátým či šestým pokra-
čováním série, ale prvním. Chronologicky byste
se na tento film mohli podívat ihned po původ-
ním Predátorovi a dostali byste tak jasný, ucele-
ný příběh.“ dodává Rodriguez.
Elitní žoldák Royce (Adrian Brody) je unesen
na neznámé místo, stejně jako další, zdánlivě
náhodně vybraní jedinci. S výjimkou jednoho
zneuznaného lékaře se však jedná o nejnebez-
pečnější zabijáky, žoldáky a odsouzené trestance,
kteří byli na toto místo dopraveni pouze pro to,
aby se stali živou kořistí pro novou rasu Predáto-
rů. I když by nejraději pozabíjeli jeden druhého,
musejí se, pokud chtějí přežít, proti společnému
nepříteli spojit. Vedení skupiny se tak ujímá Ro-
yce a skutečný boj o přežití začíná…
Sci-fi, přístupný od 15 let, české titulky,
107 min., 55,-Kč

Středa 8.9.2010 20.00 hod.

· Salt
Evelyn Salt (Angelina Jolie) je agentkou CIA,
která složila přísahu služby, cti a vlasti. Když je
přeběhlíkem obviněna, že je ruskou prozatímní
nečinnou špiónkou, Salt uteče, aby očistila své
jméno a jednou provždy dokázala, že je vlasten-
ka. Za použití všech svých schopností a roků
zkušeností jako tajná agentka se musí vyhnout
zajetí a ochránit svého manžela, jinak nejmoc-
nější světové síly vymažou jakoukoli stopu o její
existenci.
Akční, přístupný od 15 let, české titulky,
100 min., 55,-Kč

Sobota  11.9.2010 20.00 hod.

· Muži, kteří nenávidí ženy
Před čtyřiceti lety zmizela Harriet Vangerová
z rodinného setkání konaného na ostrově, který
vlastnil a obýval mocný klan Vangerů. Přestože
nebylo Harrietino tělo nikdy nalezeno, je její
strýc přesvědčen, že šlo o vraždu, jejímž pacha-
telem je někdo z jeho rodiny. Rodiny, jejíž čle-
nové jsou mezi sebou sice spjati pevnými
pouty, ale která je jinak zcela nefunkční. K vy-
šetření tohoto případu si proto najme investiga-

tivního novináře Mikaela Blomkvista (Michael
Nyqvist), kterému pomáhá drsná potetovaná
počítačová hackerka Lisbeth Salanderová (No-
omi Rapace). Lisbeth Salanderová je mladá
žena jako vystřižená z Tarantinových filmů,
s tajemnou minulostí, za kterou se mstí a která
z ní učinila skutečného outsidera. Je hackerkou
světového formátu - s naprostou samozřejmostí
se pohybuje ve virtuálním světě, kde je schopná
získat jakoukoliv informaci, kterou chce. Kro-
mě toho je neobyčejně inteligentní a má skvě-
lou fotografickou paměť. Jakmile Blomkvist a
Salanderová zasadí Harrietino zmizení do rám-
ce četných podivných vražd, které se staly té-
měř před čtyřiceti lety, začíná se rozplétat
temná a děsivá rodinná historie…
Kriminální drama, přístupný od 15 let,
české titulky, 152 min., 55,-Kč

Středa 15.9.2010 17.00 hod.
pro ŠD 13.45 hod.

· Toy Story 3: Příběh hraček
Ve filmu TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK
se tvůrci milované série příběhů o hračkách
„Toy Story“ vrací do kouzelného světa nám dob-
ře známých hraček. Chlapec Andy už vyrostl a
chystá se na vysokou školu. Buzze, Woodyho a
zbytek hraček tak čeká nejistá budoucnost. TOY
STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK je zbrusu nová
dobrodružná komedie, ve které se naši staří známí
hrdinové dostanou do školky plné rozjívených
dětí a batolat.
Animovaný, přístupný, český dabing,
103 min., 55,-Kč

Středa  15.9.2010 20.00 hod.

· Počátek
Dom Cobb (Leonardo Di Caprio) je zkušený
zloděj, absolutní špička v nebezpečném umění
extrakce: krádeže cenných tajemství z hloubi
podvědomí během snění, kdy je mysl nejzrani-
telnější. Cobbova vzácná schopnost z něj učinila
vyhledávaného hráče v zákeřném světě korpo-
rátní špionáže, ale také z něj udělala uprchlíka a
stála ho všechno, co kdy miloval. Přesto dostane
Cobb šanci na vykoupení…
Sci-fi, přístupný od 12 let, české titulky,
148 min., 55,-Kč

Sobota 18.9.2010 20.00 hod.

· Twilight Sága: Zatmění
Seattlem otřásá série záhadných vražd a Belle
znovu hrozí nebezpečí od záludné upírky, jež
stále touží ji zabít. Uprostřed toho všeho se na-
víc musí rozhodnout, čemu dá přednost: lásce
k Edwardovi, nebo přátelství s Jacobem. Ed-
ward je upír, Jacob vlkodlak. Jsou jako led a
oheň. Společnou mají jen vzájemnou nesmiři-
telnou nenávist. A ještě jedno rozhodnutí musí
Bella učinit: má zvolit život, či smrt? Ale co pro
ni znamená život a co je smrt?
Fantasy, přístupný od 12 let, české titulky,
124 min., 55-Kč

Středa 22.9.2010 20.00 hod.

· Muž ve stínu
Thriller z pera mistra historických románů Ro-
berta Harrise přináší napínavý příběh spisovate-
le, který je najat na sepsání pamětí bývalého
britského premiéra. Děj začíná nabírat nebez-

pečné obrátky krátce poté, co na opuštěnou
zimní pláž známého amerického letoviska vy-
plaví moře mrtvolu jeho předchůdce na tomto
literárním projektu. Netrvá dlouho a “duch” si
uvědomí, že přijetím atraktivní práce učinil
strašlivou chybu: ukazuje se, že expremiér je
muž, v jehož minulosti se skrývají tajemství,
která mají sílu zabíjet.
Thriller, přístupný od 12 let, české titulky,
128 min., 55,-Kč

Sobota 25.9.2010 20.00 hod.

· Zatím spolu, zatím živi
June (Cameron Diaz) se v letadle dá do řeči s
okouzlujícím a poněkud tajemným spolucestu-
jícím Royem (Tom Cruise). Chvíli nato letadlo
spadne do kukuřičného pole a vyjma těchto
dvou havárii nikdo nepřežije. June nemá ani
vteřinu, aby alespoň pořádně popadla dech a už
se vyhýbá střelám v Bostonu, skáče po stře-
chách v Rakousku a na motorce utíká před býky
v Seville. To vše ve společnosti na první pohled
nečitelného, nestálého, přesto totálně okouzlu-
jícího tajného agenta. Dva rozdílní lidé z na-
prosto odlišných světů jsou uprostřed životu
nebezpečného dobrodružství nuceni začít dělat
to, čeho se chtěli za každou cenu vyvarovat -
důvěřovat si. Od teď už nikdy nebude nic jako
dřív – jedinečný, super tajný agent zjistí, že je
oslabený obyčejnou láskou a normální žena si
s překvapením uvědomí, že je schopná naprosto
mimořádných věcí…
Komedie, přístupný od 12 let, české titulky,
109 min., 55,-Kč

Středa 29.9.2010 20.00 hod.

· Dostaň ho tam
Hudební byznys se bohužel hroutí a podle toho
vypadá dusná porada jednoho vydavatelství, na
níž se marně hledají nápady na jeho resuscitaci.
Až jistý Aaron Green (Jonah Hill) přijde s nápa-
dem, že by se dal ve slavném klubu Greek The-
atre v Los Angeles uspořádat vzpomínkový
koncert enfant terrible rockové scény, Alduse
Snowa (Russell Brand). Kdyby Aaron věděl,
jak si to tímhle nápadem zavaří, asi by si ho od-
pustil. Od „laskavého“ šéfa dostane 72 hodin na
to, aby dojel pro Alduse do Londýna a přivezl
ho do L. A. tak, aby vlezl na jeviště v Greek
Theatre přesně deset let poté, co na něm stál na-
posledy… Jenže Aldus nemíní svou kůži prodat
lacino, a tak ho Aaron chtě nechtě pronásleduje
peklem nočních londýnských klubů, bohém-
ských eskapád a šokujících zážitků, které nor-
mální smrtelník jen tak nerozdýchá.
Komedie, přístupný od 15 let, české titulky,
109 min., 55,-Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – září 2010

Připravujeme

Sobota 2.10.2010 20.00 hod.

· Dopisy pro Julii
Romantická road movie po krásné Itálii, plná
slunce, vinic a lásky. Mladá Američanka najde
ve Veroně, městě, kde Romeo potkal Julii, do-
pis adresovaný právě bájné Julii a žádající radu
v otázce mladé beznadějné lásky. Dopis je
z roku 1957. Rozhodne se na něj odpovědět a
nastartuje poetickou jízdu italskou krajinou za
nadějí s velmi zvláštní posádkou.
Romantická komedie, přístupná, české titulky,
105 min., 55,-Kč

Další v říjnu:
Kajínek, Precious, Čarodějův učeň,
(K)lamač srdcí, Sexy 40, Machři, 22 výstřelů,
Agora, Jako kočky a psi
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Letní soustředění Allkampf-Jitsu ČR 24.-31. července 2010 Věšín
Na největší letošní akci českého

Allkampf-Jitsu (dále jen AKJ) se u obce Věšín
do oblasti Brdských lesů u Příbrami již po de-
váté sjelo na 125 cvičenců. Zastoupeny zde
byly školy a kluby z Chomutova, Českých Bu-
dějovic, Plzně, Mostu, Prahy, Kladna, Nových
Hradů, Chrudimi, Loun a Domažlic.

Program tréninků byl odstartován již tra-
dičně sobotním odpolednem a zde měli pros-
tor hosté z jiných bojových umění. Jujutsu a
Brazilské Jiu Jitsu vyučoval Zbyněk Goral-
czyk se svým týmem, kdy hlavní náplní trénin-
kových bloků, při kterých si mnozí sáhli až na
dno svých sil, bylo vyproštění se z držení a
především boj na zemi. Dalším vzácným hos-
tem byl již tradičně Láďa Hotovec, který
všechny překvapil změnou pojetí celého tré-
ninku Iaido. Jeho trénink byl zaměřen na nača-
sování a přesnost útoků i obran a měl zcela
jiný průběh, než jsme byli zvyklí z minulých
let. Láďa se, jak nám sám řekl, inspiroval na
semináři karate, kde měl možnost vidět tré-
nink japonských mistrů, který jej zaujal nato-
lik, že ho přenesl i na další trénink bojových
umění a v našem případě to bylo právě cvičení
Iaido. Někteří cvičenci se ještě několik dní divi-
li neuvěřitelnému zbarvení svých modřin (zdů-
razňuji pouze dospělí), které vznikly od
procvičování úderů a úhybu na střední pásmo
soupeře. Celé cvičení bylo doprovázeno výkla-
dem a také Láďovým laskavým humorem, kte-
rý vždy okoření jeho tréninky a přispěje k
regeneraci mysli.

Tréninkový plán celého týdne byl rozložen
do třech bloků, a to jednak dopolední a odpo-
lední dvouhodinové tréninky (pro děti do
12 let pouze hodina a půl), večer po 19 hodině
pak začínal třetí dobrovolný trénink, na kte-
rém se většina cvičenců připravovala ke
zkouškám na stupně technické vyspělosti
v AKJ. Jednotlivé tréninkové bloky vedli
hlavní trenéři AKJ ČR. Tito měli na starost ne-
jen cvičení, ale během celého soustředění se
také střídali ve funkci hlavního vedoucího dne
a měli dozor nad dodržováním všech pravidel
pobytu. Bděli především nad dodržováním po-
ledního klidu pro nejmenší a zajišťovali pře-
sun dětí a mládeže do osmnácti let do chatek
po večerce a následně pravidelně kontrolovali
dodržování nočního klidu v chatkách nezletil-
ců. Nutno podotknout, že tato nevděčná a ča-
sově náročná činnost probíhala bez větších
problémů. Dalším z úkolů trenérů bylo také
ranní bodování úklidu chatek, kdy tento se
oproti minulým letům výrazně zlepšil a na
chatkách byl větší pořádek.

O třicetičlennou skupinu dětí ve věku od
sedmi do dvanácti let pečovali vychovatelé se
zkušenostmi ze Skautingu, kteří se o naše nej-
menší bojovníky starali v čase mimo tréninky,
dohlíželi na hygienu, úklid na chatkách a měli
pro děti připravený celotýdenní program her a
soutěží a dalších činností, které vyplňovaly je-
jich volný čas mezi tréninky a ve spolupráci
s trenéry se rovněž podíleli na přípravě naučné
stezky pro děti, která byla zaměřena na řešení
různých situací, se kterými se děti mohou
setkat v reálném životě jako např. zavolání
sanitky zraněnému apod.

Počasí k nám bylo bohužel nepříznivé, po
týdenních tropech klesala teplota v noci pod
16°C, občasný déšť změnil cvičební plochu na
louce tábora v travnaté kluziště a rozhodně ne-
přispíval k regeneraci po celodenním tréninku.
Kimona cvičenců během soustředění vůbec
neuschla. Naštěstí nedošlo k žádnému vážněj-
šímu zranění, kdy až na pár nachlazení probí-
halo vše bez komplikací, tři děti ale bohužel
musely z důvodu nezlepšujícího se nachlazení
předčasně s rodiči odcestovat domů.

Dvakrát za soustředění byl proto napláno-
ván odpočinkový blok ve dvou dnech, který
většina cvičících využila k odpočinku a rege-
neraci, kdy někteří trávili čas volejbalem, stol-
ním tenisem nebo jinou hrou, další skupinky
odjely do Příbrami nebo Plzně na bazén, kde
především využily sauny a vířivé koupele.

Na soustředění již druhým rokem proběhl
test „Den Kata“, kdy letos došlo k výraznému
zvýšení počtu kata a z loňského cíle zacvičit
v době od 7 hod až do jeho splnění společně
11 683 kata, který byl splněn a ještě značně
překročen, byl letos stanoven cíl 20 000 kata
ve stejné časové dotaci. Tohoto úkolu se zhos-
tili všichni účastníci soustředění včetně dvou
vychovatelek, které se naučily kombinaci AKJ

a přispěly také svojí trochou ke splnění spo-
lečného úkolu, kdy hlavní náplní a smyslem
tohoto nelehkého testu byla právě společná
práce a zapojení se všech účastníků. Několik
prvních nadšenců bylo na „place“ již před
sedmou hodinou ranní, protože úkol byl
opravdu veliký a nikdo nechtěl cvičit ještě po
setmění. Byly zde vidět opravdu heroické vý-
kony skupin cvičenců, kteří „řezali“ jednu
kata za druhou od kombinací a 1. kata AKJ až
po mistrovské kata karate. Dále pak bylo mno-
ho těch, co neuměli žádnou kata nebo kombi-
naci, ale během testu se jí naučili a mohli se
tak zapojit do přičítání dalších odcvičených
kata. V celou hodinu si vždy každý z cvičenců
zapisoval svoje odcvičená kata na sčítací arch,
ze kterého byl zřejmý průběh testu a každý se
tak mohl přesvědčit, jak blízko jsme ke
splnění cíle.

Malá rekapitulace: mezi 7 - 8 hod to bylo
590 kata, 8 - 9 h 997 kata, 9 -10 h 1417 kata, 11
- 12 již 6904 kata, 13 - 14 h 8874 kata, 14 -
15 h 10408 kata, 15 - 16 h 16359 kata, 16 -
17 h 20023 kata a ještě mezi 17 a 18 hodinou
stoupl počet zacvičených kata na konečných
21546 kata!

Další z náročných testů, který se významně
kromě počasí podílel na únavě a drobných zra-
něních byl „Den Newaza“ - tříhodinový tré-
ninkový blok randori boje na zemi, který byl
koncipován do jednotlivých časových úseků,
kdy tyto ovšem měly jen minimální přestávky
na doplnění tekutin a výměnu sparingů. Toho-
to cvičení se z důvodu fyzické náročnosti
účastnili pouze junioři a dospělí a každý z nás
si tak měl možnost vyzkoušet různé prvky
obrany v boji na zemi a vyproštění se z držení,
které je jednou ze tří částí sportovního zápasu
AKJ Fighting.

Magda Pelechová a její kata tým v boji na zemi

Společný nácvik kata

Tomáš Hermann při zápase Fighting Zdeňka Valenzová trénuje kata Jion

pokračování na str. 28
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Třetím, tentokrát psychologicky zaměře-
ným testem, byl „Full kontakt fighting“, který
měl být původně zaměřen na volný (pouliční)
boj bez pravidel za použití chráničů na ruce,
nohy, zuby, genitálie a případně vesty proti
úderům či ochranné zápasové helmy. Celý
projekt se týkal pouze vybrané skupiny junio-
rů a dospělých, kteří jsou držiteli minimálně
5. kyu. Všechny zápasy, které proběhly, byly
velice technicky zajímavé a fyzicky náročné a
k žádnému zranění nedošlo.

Týden utekl jako voda a byl tu závěr sou-
středění, který je již tradičně spojený se
zkouškami na stupně technické vyspělosti.
Ke zkoušce od 9. kyu až po 1. kyu AKJ na-

stoupilo celkem 43 cvičenců. Celá skupina
byla velmi dobře připravena a předvedla ve-
lice hezký průřez zkušebním řádem. Byly
zde předvedeny velice pěkné sebeobranné
techniky, údery, kopy, pády, randori, kom-
binace a kata. Pouze ve dvou případech na
nižší technické stupně cvičenci nesplnili po-
žadované kritérium. Zejména skupiny od
6. kyu se velice kvalitně připravily na zkouš-
ku a podaly perfektní výkony po náročném
týdnu, také nižší stupně, ale mohou být se
svým výkonem spokojeni a připravovat se na
další zkoušky, které se budou konat 27. 11.
2010 na Národním semináři v Plzni.

Poslední večer opět zazněly diskotékové
rytmy a diskžokej ani tentokrát své posluchače
nezklamal. Děti a mládež do 18 let opět ne-

uspokojila jako každý rok „pouze“ o hodinu
posunutá večerka. Tak snad příště ....

Závěrem patří poděkování celému reali-
začnímu týmu, který se na soustředění podílí.
Za rok již po desáté ve Věšíně nashledanou.

Martin Hermann

Jak jsem se stal drakem ...
.... někdy letos v dubnu mi švagr sdělil, že

se v červnu na rybníce Svět v Třeboni pojede
soutěž Dračích lodí. Nedokázal jsem si v té
chvíli představit, co to vlastně je. Znělo to tak
mysticky a tajemně, že jsem si v první chvíli
pomyslel ... to není nic pro mě. Ale po chvilce
vysvětlování a prohlédnutí internetových strá-
nek www.dragonboat.cz mi bylo vše jasné a
dokonce jsem se i těšil na náš první trénink.
Takže už zbývá jen dát dohromady posádku
čítající 22 osob, dát dohromady nějaké peníze
na startovné, udělat nějaké to stejné tričko a je-
deme. Zní to sice jednoduše, ale je okolo toho
hodně starostí. A co název ? Nápady by byly,
ale nic moc. Najednou z Luboška vypadne ná-
zev „SATANI Z DOUBÍ“ podle sponzorů této
posádky a název se ujímá. Už máme krásná
jednorázová trička, jedna ze starostí za námi.

Tak a je týden před závodem a jedeme prv-
ní trénink. Nějak si sedáme do dračí lodě, která
má 10 dřevěných sedátek, velký ponor,
12,5 metru na délku bez hlavy a ocasu, prostě
nářez. Takže to bude takhle – diriguje nás naše
dračí bubenice – ti nejtěžší doprostřed, tahouni
dopředu a ti co nestíhají dozadu. Sama se usadí
za buben na přídi lodě zády ke směru jízdy a ce-
lou dobu nás žene kupředu. Vyjíždíme, jsou vlny
a nabíráme vodu, loď je vratká a od hladiny vody
nás dělí pouhých 10 cm. NEHOUPAT !!! okři-
kuje nás bubenice a snaží se sladit naše podiv-
né pohyby. Hodina trápení ve větru a vlnách
třeboňského Světa byla náročně příjemné zpes-
tření dne a novou zkušeností pro mnohé z nás.
Tak jo, ve čtvrtek ještě jeden trénink a v sobo-
tu jdeme na vítězství, loučí se s námi bubenice
po prvním tréninku.

Je tu sobota ráno 5. 6. 2010 a naše posádka
stojí na břehu rybníka Svět. Přihlášeno je 41 po-

sádek a z toho je 14 posádek, které jedou
Grand Prix, což znamená, že se jedná o polo-
profesionální posádky, které se účastní více
závodů po celé ČR. Je vylosováno a v první
rozjížďce najednou startuje 6 lodí. Naše posád-
ka má číslo 9, takže nás čeká druhá rozjížďka.
Nervy pracují, adrenalin stoupá a je to tady.
Hlasatel křičí do megafonu – na dráhu č. 3 se
připraví SATANI Z DOUBÍ, na dráhu č. 4 fa-
vorizované Račice, atd. Sakra, máme v rozjíž-
ďce jednoho z favoritů pomyslel jsem si a než
jsem se nadál, tak sedíme v lodi a jedeme se
rozhýbat směrem ke startu. Drobné úšklebky a
výraz výsměchu od ostatních posádek pozoru-
jeme na jejich tvářích, když hlasatel mluví
o nás a zvláště pak při odrážení od břehu, kde
to vypadá, jako bychom v lodi seděli poprvé.
Neuvěřitelné, jak je před startem adrenalinová
nálada, břicho sevřené, sucho v ústech a krku,
prostě neskutečné. Připravit se, pozor, výstřel
a start. Každý pádluje co mu síly stačí a dává
do toho vše. Jede se 200 metrů a trvá to prů-
měrně 55 vteřin, ale už v polovině mám pocit,
že snad jedeme až do Prahy. Je to hrůza, ne-
jsem zvyklý, svaly ochabují, dech nestíhá, bu-
benice nás povzbuzuje hej, hej, hej a při tom
bubnuje do rytmu. Už, už ... je tu cíl, všichni
dýchají a jsou totálně vyčerpaní. Jak to vypada-
lo?? Nikdo neví, na špici bylo narváno, nikdo
se nestačil koukat, počkáme si na komentátora.
Na břehu to byla snad věčnost při čekání na vý-
sledky a najednou je to tady – na prvním místě
s náskokem 0,5 vteřiny se překvapivě umístila
posádka SATANI Z DOUBÍ. Výbuch radosti,
ohromná úleva, prostě neskutečný pocit. Díky
prvnímu místu postupujeme rovnou do semifi-
nále a ušetříme si čtvrtfinálové rozjezdy. Jde-
me odpočívat, zasloužíme si to.

Semifinále je tu, osm lodí připraveno na
startu. První dvě posádky postupují do finále
A, další dvě do finále B o 9. – 16. místo. Stojí-
me na startu s ostatními sedmi posádkami a
napětí je neskutečné. Startující rovná lodě a
nás posouvá dozadu, couváme a najednou vý-
střel a start. Nečekali jsme to takhle rychle, ale
startujeme, dáváme do toho všechno. Ostatní
lodě jsou už před námi, ale my se nevzdáváme
a svou dravostí začínáme ostatní předjíždět.
Jedem, jedem, povzbuzujeme se v lodi. Na-
jednou je tu cíl a zase ta neskutečná únava. Od
hlasatele se dozvídáme, že jsme dojeli třetí.
Oproti druhé posádce jsme byli pomalejší
o 5 tisícin vteřiny. To není možné, jdeme se
podívat na cílové foto. Bohužel kamera nelže,
prohráli jsme o jeden zub na dračí hlavě. Čás-
tečné zklamání je vidět na celé posádce. No
nic se nedá dělat, ještě je tu finále B, není čas
odpočívat, jedeme už za čtvrt hodiny.

Ve finále nám chybělo plno sil, nebyl čas
relaxovat, ale nakonec jsme skončili na krás-
ném 12. místě, což bylo pro nás velké vítěz-
ství, protože jsme jednak jeli poprvé a za
druhé, začaly si nás vážit i poloprofesionální
posádky, které zjistily, že můžeme pro ně být
dobrou konkurencí. Řekli jsme si, že bychom
mohli pokračovat a začali jsme jednou týdně
trénovat na vodě rybníka Svět, kde si půjčuje-
me loď od třeboňské posádky.

Zaujalo Vás to, chcete si to vyzkoušet???
Dejte dohromady partu lidí a pojďte si zajez-
dit. Je to opravdu masový sport, teď jsem se
vrátil ze závodů z Velkého Dářka, kde soutě-
žilo 59 posádek, ale o tom až příště ...

Bohuslav  Poles

Martin a Caroline cvičí kata ve vodě

Letní soustředění ...
(pokračování ze str. 27)
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NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
pro společnost MOTOR JIKOV Strojírenská, a.s.

(pracoviště Nové Hrady),

s nástupem ihned

MECHANIK – SEŘIZOVAČ
Požadavky:

- střední škola průmyslového zaměření, nejlépe ještě vyučen
- práce v seřizování alespoň strojů SPT 16 a klasických

obráběcích strojů

Plat: Z = 14.000, až 15.000 Kč dle kvalifikace + 20 % PS

Kontakt: Marie Petráňová, tel.: 602 165 871
e-mail: mpetranova@seznam.cz HOSTINEC JAKULE

restaurace a nekuřácký salonek
• velký výběr minutek i hotových jídel
• tradiční jihočeská kuchyně
• pivo Krušovice 10º světlé i tmavé, Mušketýr 11º, Jubilejní ležák 12º

¡ Rádi pro Vás uspořádáme rodinné oslavy, svatební hostiny,
firemní party, rauty apod.

¡ Zajistíme také závodní stravování včetně dovozu jídel
– neváhejte nás kontaktovat, určitě se dohodneme!!

¡ Seniorům při pravidelném odběru nabízíme zvýhodněnou cenu
denního menu /polévka + hlavní jídlo/.

¡ Nabízíme zde i ubytování v pokojích s příslušenstvím.

Kontakt: 386 362 339, 739 020 744, e-mail: kanderova.i@seznam.cz

Wellnes služby
Martina Dolanská

Celotělové i částečné masáže,
čokoládovým a broskvovým máslem,

aroma oleji a hřejivou emulzí
v

Masáž lávovými kameny
v

Detoxikační masáž medem

tel.: 773 28 08 07
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Hledáme hospodyni jako výpomoc
do domácnosti a k dětem
Hledáme paní/slečnu na stálou výpomoc do domácnosti a k dětem
/chlapci dvojčata ve věku 6 let, nejmladší 2 roky/.
Možno i v pracovně-právním vztahu.
Rodina se zdržuje střídavě v Rakousku (80%) a v České republice
(20%). V případě větší časové flexibility možnost ubytování i v rodině.
Požadavky:
- znalost NJ
- praxe a zkušenosti s podobným zaměřením vítány
- nekuřačka, výborný zdravotní stav
- loajalita, spolehlivost, svědomitost
- trestní bezúhonnost, mlčenlivost
- řidičský průkaz výhodou
Nástup od: září 2010, výše odměny dle dohody
V případě, že jste vhodným kandidátem, prosím o zaslání Vašeho
životopisu s uvedením kontaktů, případně referencí na email:
renata.prechova@auditor-eu.com, tel.: 602 10 53 26.

Úřad práce odbor státní sociální podpory
náměstí Republiky 43, 373 33 Nové Hrady, pí. Vicánová

Oznamuje změnu úředních dní od 30. 8. 2010
Po   8.00 – 12.00   12.30 – 17.00,  Čt   8.00 – 12.30
Út, St, Pá   není úřední den

Ü Sběrna fotografií a barevné filmy
Ü Školní a papírenské potřeby
Ü Žvýkačky a drobné cukrovinky
Ü Baterie všech druhů

Ü Turistické mapy, štítky, magnety, známky
Ü Dioptrické brýle
Ü CDR – DVD R, VHS
Ü Pohledy a přání
Ü Karty

TR A F I K A
Ing. Milana Hromasová

· Prodám zánovní kuchyňskou linku 180 cm, kombinovaný sporák.
Cena dohodou. Tel.: 602 460 145, České Velenice

· Jmenuji se Mirek, měřím 165 cm, mám středoškolské vzdělání.
Hledám partnerku okolo 50 let spíše štíhlejší postavy.
Odpovědi zasílejte na adresu redakce (viz. zadní strana NZ)


