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Barvy nad námi
Vážení čtenáři říjnového Novohradského zpravodaje,
toto číslo, které se vám nyní dostává před oči, je jedno z těch nejobsáhlejších v počtu stran, co
naše redakce vyprodukovala. Třicet šest stránek textu a fotografií jsme letos ještě neměli. Stejně
tak obsah čísla je velmi pestrý, od článků kladných, kladno-záporných až záporných, článků na-
vozujících radost i „blbou“ náladu. Zkrátka tentokrát hraje zpravodaj všemi barvami.

Ostatně i v životě to tak je. A čím víc máme oči otevřené, tím víc můžeme vnímat všechny
jeho barvy a odstíny.

A když už jsem u těch barev, tak v úterý 28. září, když jsem se ráno probudila a vykoukla
z okna, klenula se nad naším městem nádherná duha. Vycházela ze Sokolího hnízda a končila až
za Zámeckým v pastvinách. Tak nádherná, rovnoměrně vybarvená, zřetelná, úžasná. Jakoby
chtěla vytvořit nad celým městem ochranný a všeobjímající „most“. Jak přirozená i fantastická
podívaná. K. Jarolímková

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV
OBCÍ SE KONAJÍ

v pátek 15. října 2010
od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu 16. října 2010
od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Deset statečných družstev, která se „utkala“
v netradičních gastro-disciplínách při akci Za-
vírání letní turistické sezony aneb Dobrou
chuť v Nových Hradech prokázala odvahu,
smyl pro humor a radost z blbnutí…

HROZNOVÉ VÍNO – Babys team: Maruška
Hrbáčková, Dráža Morongová, Monika Bár-
tová, Hana Hrbáčková, Pavlína Heřmánková;

CIBULE – Sněženky a machři: Josef Hriňa,
Pavel Fiala, Martina Hronová, Monika Šim-
ková, Martina Fuxová;

MRKVE – Růžový západ: Jan Hriňa, Tomáš
Horelica, Tomáš Glinke, Filip Štětka, Lucie
Homolková;

JABLKA – Nakolice: Jitka Mrázová, Lukáš
Winsberger, Láďa Duspiva, Kuba Krása, Jiří
Winsberger, Michalka Mrázová;

HRUŠKY – Mateřský klub: Lucka Sovová,
Jitka Hambergerová, Jana Pupavová, Niko-
la Petrášková, Hanka Buštová;

JAHODY – Hasiči Byňov 1: Josef Štětka, Jo-
sef Kobos, Míla Kojan, Laďka Turečková,
Pavel Meregya;

ŠVESTKY – Hasiči Byňov 2: Jitka Kolářová,
Josef Šídlo, Marie Kobosová, Dana Horvá-
tová, Kristýna Čičolová;

BROSKVE – Hasiči N. Hrady: David Gre-
gor, Tomáš Gregor, Miroslav Gregor, Ma-
rek Bandík, Jaroslav Matějka

MELOUNI – Vlčáci z Jetztkobrunnu: Jan
Bláha, Veronika Bláhová, Libor Hofer,
Soňa Hofrová, Marek Petrášek;

HOUBY – Basket team: Čiko, Kolík, Lúca,
Lúca 2, Miťa;

(Seznam předem nahlášených týmů – za pří-
padné výměny či ztráty během soutěže autor
článku neručí…)

Jednou z hromadných soutěží, kdy soutěžili
všichni členové všech týmů, bylo chytání ryb
na speciální návnadu

Členky týmu Hroznové víno alias Babyes při-
šly v úborech, které neměly konkurenci

Letní turistická sezona skončila, (ne)zapomeňte!
Na poslední zářijový víkend připravilo novohradské kulturní a informační centrum akci, kterou
byla zakončena letí turistická sezona v Nových Hradech. A bylo co poslouchat, co jíst, na co se
dívat, čemu se smát, s kým si povídat a na koho se usmívat. Více o tom prostřednictvím malé fo-
toreportáže uvnitř čísla tohoto zpravodaje. K.J. (foto z akce B. Cáplová)
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Zápis z 21. schůze městské rady
ze dne 17. 8. 2010

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

s hlasem poradním:
Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ

omluveni:
Jiří Vicány, člen rady

hosté: Ing. J. Nedvěd,
J. Jurišta k bodu č. 17 a 18

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 20. jednání rady
města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 20. schůze rady města.

� 2. Prodej stavebních parcel v lokalitě
Pod Zámeckým
Rada bere na vědomí informace starosty
města o jednání o prodeji stavebních parcel
v lokalitě Pod Zámeckým a pověřuje tajem-
níka zveřejněním záměru prodeje stavebních
parcel o výměře 1000 m2 a 981 m2 na úřední
desce Městského úřadu.

� 3. Žádost o úhradu nedoplatku služeb
Rada bere na vědomí žádost o úhradu nedo-
platku služeb paní Lenky Krejčí, Sídliště
míru 219 a pověřuje Technické služby měs-
ta Nových Hradů zaplacením nedoplatku ve
výši 4 768,- Kč a následným vymáháním
nedoplatku u dlužníka.

� 4. Žádost o ponechání finanční hotovosti
získané z prodeje autobusu
Rada souhlasí s prodejem autobusu v majet-
ku Města Nové Hrady, který je ve správě
Tělovýchovné jednoty Nové Hrady, za před-
pokladu prokázání možnosti nákupu nového
autobusu zn. Karosa řady 935. Rada žádá TJ
Nové Hrady o předložení podkladů pro ná-
kup nového autobusu.
(Rada obdržela žádost Tělovýchovné jed-
noty Nové Hrady o ponechání finanční ho-
tovosti získané prodejem autobusu a její
využití k nákupu nového autobusu zn. Karo-
sa řady 935 od firmy ČSAD autobusy České
Budějovice. Rada souhlasila s prodejem
v případě předložení podkladů pro nákup no-
vého autobusu zn. Karosa řady 935. Rada
poté pověří tajemníka zveřejněním záměru
prodeje na úřední desce Městského úřadu.
Rada konstatovala, že rozhodnutí o využití
prostředků získaných z prodeje stávajícího
autobusu pro nákup nového autobusu není
v kompetenci Rady města, toto rozhodnutí je
v kompetenci Zastupitelstva města N. Hradů.
Rada města předloží návrh na zvýšení pří-
spěvku pro TJ Nové Hrady o částku, která
bude získána z případného prodeje autobu-
su, s tím, že musí být s TJ Nové Hrady pro-
jednán způsob využití nového autobusu pro
potřeby Města Nové Hrady - doprava žáků
MŠ, ZŠ, seniorklub apod.)

� 5. Informační značení DPS Nové Hrady
Rada bere na vědomí žádost o doplnění in-
formačního značení o Dům s pečovatelskou

službou v Nových Hradech a pověřuje
Technické služby města Nových Hradů do-
plněním značení.

� 6. Rozhodnutí – návrh KPÚ Nakolice
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o schvále-
ní Návrhu komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Nakolice od Poze-
mkového úřadu České Budějovice.

� 7. Žádost o finanční kompenzaci
Rada souhlasí s finančním vypořádáním za
nevybudování distribučního pilíře k parcele
č. 311/38 v k.ú. Nové Hrady ve vlastnictví
manželů Soubustových ve výši 6 440,- Kč.
(Rada obdržela žádost manželů Soubusto-
vých , Pod Zámeckým 441, Nové Hrady na
finanční kompenzaci za nedokončený sta-
vební piliř k parcele 311/38, jehož prove-
dení (společně s piliřem pro el. proud)
bylo zaplaceno v částce 12 880,- Kč dne
16.8.2006. K předmětnému pozemku je při-
veden pouze elektrický proud, není přípojka
na plyn a není vystavěn distribuční pilíř.
Vypořádáním resp. vrácením zaplacené
částky na distribuční pilíř plynové přípojky
nedochází k žádným změnám ve smluvních
ujednáních týkajících se koupě předmětné
parcely.)

� 8. Oznámení o zahájení přezkoumání
hospodaření
Rada bere na vědomí Oznámení o zahájení
přezkoumání hospodaření Města Nové Hrady
za rok 2010 od Krajského úřadu Jihočeského
kraje České Budějovice. Rada pověřuje ta-
jemníka přípravou potřebných dokladů k pře-
zkoumání hospodaření.

� 9. Upomínka – úhrada vodného a stočného
Rada bere na vědomí upomínku společnosti
ČEVAK a.s. České Budějovice a informaci
starosty města o úhradě dlužného vodného a
stočného pro objekt Rezidence.
(Rada obdržela upomínku společnosti ČEVAK
a.s. České Budějovice na úhradu vodného
a stočného pro objekt Rezidence (který je
v majetku Města Nové Hrady) ve výši
70 000,- Kč s tím, že odběratel (nájemce -
Rezidence Nové Hrady a.s.) je v prodlení
s platbou závazků, a to více než 35 dnů po
datu splatnosti. Starosta města informoval
Radu města o sdělení ředitele společnosti
Rezidence Nové Hrady a.s. s tím, že na zá-
kladě upomínky byla dlužná částka odběra-
telem již  uhrazena.

� 10. Dotační dopis
Rada bere na vědomí Dotační dopis o převo-
du finančních účelových prostředků z gran-
tového programu Jihočeského kraje na
restaurátorský průzkum kamenných prvků
Buquoyské hrobky v Nových Hradech ve
výši 19 000 Kč od Jihočeského kraje – Kraj-
ského úřadu České Budějovice. Rada pově-
řuje Investiční oddělení Městského úřadu
přípravou podkladů pro realizaci projektu tj.
zajištění vypracování restaurátorského prů-
zkumu kamenných prvků Buquoyské hrobky
Nových Hradech

� 11. Oznámení Okresního soudu České
Budějovice
Rada bere na vědomí Oznámení Okresního
soudu v Českých Budějovicích pod č.j. 20E
1175/2008 ze dne 12.8.2010.

(Rada obdržela Oznámení Okresního soudu
v Českých Budějovicích o vymožení částky
3500,- Kč a předepsaného soudního poplat-
ku 300,- Kč pro Město Nové Hrady od po-
vinného V.K. Soud tímto informuje Město
Nové Hrady, že dlužná pohledávka byla
prostřednictvím soudu zcela vymožena a
exekuce je tímto ukončena.)

� 12. Usnesení Okresního soudu
Jindřichův Hradec
Rada bere na vědomí Usnesení Okresního
soudu v Jindřichově Hradci o zastavení vý-
konu rozhodnutí prodejem movitých věcí
pod. č.j. 17 E 463/2010 - 13 ze dne
11.8.2010.
(Rada obdržela Usnesení Okresního soudu
v Jindřichově Hradci o zastavení výkonu
rozhodnutí prodejem movitých věcí z dů-
vodů nenalezení žádných movitých věcí
v majetku povinného F.D., které by mohly
být sepsány.)

� 13. Rozhodnutí MěÚ Trhové Sviny
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o omeze-
ní obecného užívání pozemních komunika-
cí uzavírkami a objížďkami v úseku silnice
II/154 (křiž. II/156 - III/15421) z důvodů
výstavby mostu 154-008 v Údolí u Nových
Hradů a Rozhodnutí o zkušebním provozu
vodního díla "Napojení areálu HSBW na
ČOV Nové Hrady" od Městského úřadu Tr-
hové Sviny.

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

� 15. Výzva k podání nabídky k veřejné
zakázce malého rozsahu
Rada souhlasí s výběrem dodavatele gastro-
nomického vybavení kuchyně Mateřské ško-
ly v Nových Hradech a to společností GAMA
Holding Praha, a.s. odštěpný závod České
Budějovice, která předložila ekonomicky
nejvýhodnější nabídku. Rada pověřuje sta-
rostu města objednáním gastronomického
vybavení do kuchyně MŠ dle nabídky a
podpisem kupní smlouvy.
(Rada byla starostou města informována
o provedeném výběrovém řízení na dodávku
gastronomického vybavení kuchyně Mateř-
ské školy Nové Hrady. Jedná se o nákup el.
pánve, mixeru, robotu a nástavců. Nákup je
realizován v rámci projektu podpořeného
z grantového programu Jihočeského kraje.)

� 16. Žádost o udělení výjimky z počtu
dětí v MŠ
Rada souhlasí s udělením výjimky z počtu
dětí v Mateřské škole v Nových Hradech ve
druhé a čtvrté třídě z počtu 24 na 28 dětí.
(Rada obdržela žádost Mateřské Školy
Nové Hrady o udělení výjimky z počtu dětí
v mateřské škole ve druhé a čtvrté třídě
z počtu 24 na počet 28. Dle sdělení ředitel-
ky MŠ paní E. Heřmanové nebude navýšení
počtu na újmu kvalitě výchovně-vzdělávací
práce školy a budou splněny podmínky bez-
pečnosti a ochrany zdraví dětí. Celkem je
v MŠ k 1.9. 2010 zapsáno 103 dětí.)

� 17. Polyfunkční pasivní dům – N. Hrady
Rada bere na vědomí informace o přípravě
projektu Polyfunkční pasivní dům v No-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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vých Hradech. Rada pověřuje starostu dal-
ším jednáním ve věci příprav projektu a
přípravou podkladů pro projednání podání
žádosti v zastupitelstvu města.
(Rada opakovaně projednala záměr stavby
polyfunkčního pasivního domu v areálu
TJ Nové Hrady v blízkosti bývalého hoke-
jového hřiště. Projekt je připravován ve
spolupráci s rakouským partnerem BETZ
a sdružením NIPAS. Zástupci sdružení
NIPAS informovali o jednání s rakouským
partnerem ve věci přípravy projektu, další
jednání proběhne za účasti starosty města
v Rakousku 23. srpna s tím, že bude doladěn
rozpočet projektu a náplň jednotlivých aktivit.
Vzhledem k nutnosti schválení spolufinanco-
vání a předfinancování ze strany Města Nové
Hrady jako hlavního partnera projektu bude
Radou města předložen záměr podání pro-
jektové žádosti o podporu v rámci programu
INTERREG III na jednání Zastupitelstva
města v září 2010.)

� 18. Dostavba sportovního hřiště
Rada bere na vědomí informaci o přípravě
dostavby sportovního hřiště (tenisové kurty,
vícelúčelový kurt pro volejbal a nohejbal)
v areálu TJ Nové Hrady.
(Rada byla Ing. J. Nedvědem (Rezidence
Nové Hrady a.s.) informována o přípravě
dostavby sportovního hřiště (tenisové kurty,
vícelúčelový kurt pro volejbal a nohejbal)
v areálu TJ Nové Hrady. Stavba bude reali-
zována ve spolupráci s Městem Nové Hra-
dy, TJ Nové Hrady a dalšími partnery. Rada
vzala na vědomí informaci o dostavbě spor-
tovního areálu.)

� 19. Odstranění nebezpečných stromů
Rada bere na vědomí Oznámení o odstraně-
ní nebezpečných stromů vedle silniční ko-
munikace vedoucí kolem zámeckého parku
směrem k benzinové stanici.
(Rada obdržela Oznámení Městského úřa-
du, Odboru životního prostředí o pádu stro-
mu jasanu ztepilého na silniční komunikaci
vedoucí kolem zámeckého parku v důsled-
ku povětrnostních podmínek. Odbor život-
ního prostředí nařídil okamžité odstranění
okolních dřevin nakloněných nad komuni-
kaci, jejichž stav hrozil vyvrácením a ná-
sledným pádem by mohlo dojít k ohrožení
na životech a škodám velkého rozsahu.)

� 20. Sbírka povodně
Rada souhlasí s poskytnutím finanční po-
moci ve výši 10 000,- Kč pro obce Liberec-
kého a Ústeckého kraje postižené ničivými
povodněmi v srpnu 2010 na základě sbírky
organizované Svazem měst a obcí České re-
publiky.

� 21. Smlouva o dílo – Dodatek č. 1
Rada souhlasí se Smlouvou o dílo - Dodat-
kem č. 1 uzavřeným mezi Městem Nové
Hrady a společností RBB invest a.s. Praha 5
na poradenskou činnost k administraci pro-
jektu a pověřuje starostu města podpisem
dodatku.

(Rada byla starostou města informována o ná-
vrhu Smlouvy o dílo - Dodatku č. 1 uzavřené
mezi Městem Nové Hrady a společností RBB
invest a.s., Praha 5 na poradenskou činnost k
administraci projektu "Snížení energetické
náročnosti ZŠ Nové Hrady".)

� 22. Žádost o zrušení jména na telefonní
stanici
Rada bere na vědomí žádost o zrušení jména
na telefonní stanici č. 386 362 126 od paní
Ing. Marie Štanglové, Vilová čtvrť 238,
Nové Hrady. Rada bere na vědomí informa-
ci tajemníka MěÚ Nové Hrady o podání žá-
dosti o zrušení jména u telefonní stanice
č. 386 362 126.
(Rada obdržela žádost o zrušení jména Ing.
František Štangl, Nové Hrady, Vilová čtvrť
238 na telefonní stanici 386 362 126 od paní
Ing. Marie Štangové Nové Hrady. Starosta
města informoval Radu města o jednání se
společností Mediatel spol. s.r.o. (vydavatel
Zlatých stránek). Dne 13. 7. 2010 požádal
tajemník společnost Mediatel spol. s.r.o.
Praha o zrušení jména u telefonní stanice
č. 386 362 126.)

� 23. Smlouva mandátní
Rada souhlasí se Smlouvu mandátní mezi
Městem Nové Hrady a společností Stavební
poradna, spol. s r.o., České Budějovice na
zajištění výkonu inženýrské činnosti pro
stavbu " Nové Hrady č.p. 141 - Kuželna sta-
vební úpravy 2 etapa " a pověřuje starostu
města jejím  podpisem.

Zápis z 22. schůze rady města
ze dne 1. 9. 2010

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

s hlasem poradním:
Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 21. jednání rady
města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 21. schůze rady města.

� 2. Žádost o přidělení bytu
Rada bere na vědomí žádost pana Milana
Nováka, Bořanovice o přidělení obecního
bytu a pověřuje Městský úřad Nové Hrady,
sociální odbor vypracováním odpovědi s in-
formací o způsobu možnosti získání obec-
ního bytu v Nových  Hradech.

� 3. Porušení rozpočtové kázně
– Mateřská škola N. Hrady
Rada bere na vědomí informaci Krajského
úřadu Jihočeského kraje, Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy o finančním vyjád-
ření porušení rozpočtové kázně v Mateřské
škole v Nových Hradech a ukládá ředitelce
Mateřské školy Nové Hrady informování
rady města o způsobu řešení situace vyplý-
vající z Oznámení Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje.
(Rada obdržela informaci Krajského úřadu
Jihočeského kraje, Odboru školství, mláde-

že a tělovýchovy o finančním vyjádření po-
rušení rozpočtové kázně v Mateřské škole
v Nových Hradech na základě kontrolního
zjištění uvedeného v Protokolu o státní a ve-
řejnosprávní kontrole provedené Českou
školní inspekcí. Krajský úřad Jihočeského
kraje informuje Město Nové Hrady o tom,
že předložil Krajskému úřadu Jihočeského
kraje, Ekonomickému odboru k daňovému
řízení částku 78 964 Kč a penále ve výši
12 166 Kč. Krajský úřad Jihočeského kraje,
Ekonomický odbor na základě podkladů
Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbo-
ru školství, mládeže a tělovýchovy vydá
platební výměr na odvod za porušení roz-
počtové kázně pro Mateřskou školu Nové
Hrady.)

� 4. Oznámení o jmenování na členem
hodnotící komise
Rada bere na vědomí jmenování Mgr. Vla-
dimíra Hokra členem hodnotící komise pro
veřejnou zakázku "Realizace KPÚ v k.ú.
Byňov – polní cesty HPC 5 a HPC 10"
(Rada obdržela Oznámení o jmenování
Mgr. Vladimíra Hokra na člena hodnotící
komise pro veřejnou zakázku "Realizace
KPÚ v k.ú. Byňov - polní cesty HPC 5 a
HPC 10" zadavatelem Pozemkovým úřa-
dem České Budějovice. Na základě zpraco-
vané projektové dokumentace se podařilo
v součinnosti s Pozemkovým úřadem zajis-
tit finanční prostředky na vybudování dvou
hlavních polních cest v rámci realizace
komplexní pozemkové úpravy k.ú. Byňov.
Investorem stavby bude Pozemkový úřad.)

� 5. Stanovisko MěÚ SÚ Nové Hrady
Rada bere na vědomí stanovisko Městského
úřadu, Stavebního úřadu Nové Hrady pro
stanovení hranic zastavitelného území v lo-
kalitě Pod Zámeckým v katastrálním území
Nové Hrady. Rada pověřuje místostarostu
pana Ing. Kasana zajištěním podkladů pro
aktualizaci cenové mapy pozemků v majet-
ku Města Nové Hrady.

� 6. Zápis z fyzické kontroly
Rada bere na vědomí Zápis z fyzické kon-
troly k projektu "Infrastruktura pro zvýšení
kvality cestovního ruchu v Nových Hra-
dech" od Centra pro regionální rozvoj Čes-
ké republiky, pobočky Jihozápad v Písku.
(Rada obdržela Zápis z fyzické kontroly
k projektu "Infrastruktura pro zvýšení kva-
lity cestovního ruchu v Nových Hradech"
od Centra pro regionální rozvoj České re-
publiky, pobočky Jihozápad v Písku. V zá-
pisu z kontroly je uvedeno, že nebyly
zjištěny žádné nedostatky a nesrovnalosti.)

� 7. Oznámení vstupu na pozemek
Rada bere na vědomí Oznámení o vstupu na
pozemek par. č. 929/25 v k.ú. Nové Hrady
od společnosti Fiera a.s. Jindřichův Hradec
v souvislosti s realizací stavby "Přípojka na
klíč - Nové Hrady K 829/78 - p. Lechner -
úprava NN".

� 8. Žádost o prodej pozemku
Rada bere na vědomí žádost o prodej sta-
vebního pozemku parc. č. 301/2 a 301/1 díl
(i) o celkové výměře 1000 m2 za účelem vý-
stavby rodinného domu od pana Petra Janulí-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4

pokračování ze str. 2



4 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ říjen 2010

ka, Frýdek-Místek a slečny Terezy Hadačové,
Nové Hrady a postupuje ji k projednání na
jednání zastupitelstva města.

� 9. Rozpočtová změna č. 2
Rada souhlasí s rozpočtovou změnou č. 2 a
postupuje ji k projednání na jednání zastupi-
telstva Města Nových Hradů.

� 10. Žádost o prodej pozemku
k. ú. Byňov
Rada souhlasí s prodejem pozemku parcelní
číslo 34/6 o výměře 356 m2 v k.ú. Byňov
a pověřuje tajemníka zveřejněním záměru
prodeje na úřední desce Městského úřadu.
(Rada obdržela žádost o prodej pozemku
parcelní číslo 34/6 o výměře 356 m2 v k.ú.
Byňov od pana Vladimíra Kubeše, Zahradní
čtvrť 318, Nové Hrady, který má tento poze-
mek v pronájmu od roku 2008.)

� 11. Odstoupení od prodeje pozemku
Rada bere na vědomí oznámení pana Jaro-
míra Nováka, Zahradní 300 o odstoupení od
prodeje pozemků parc. čísel 301/9, 301/8,
301/14 díl (x), 301/13 díl (w) o celkové vý-
měře 796 m2 v k.ú. Nové Hrady. Rada pově-
řuje tajemníka zveřejněním záměru prodeje
stavebních pozemků na úřední desce Měst-
ského úřadu.

� 12. Žádost o koupi pozemku k.ú. Nové
Hrady
Rada bere na vědomí žádost manželů Rad-
ka a Kateřiny Fáčových, Zliv o prodej poze-
mků parc. č. 272/9 díl c, 301/1 díl f, 301/5
díl g, 301/6 díl j a 301/14 díl h o celkové vý-
měře 981 m2 a postupuje ji k projednání na
jednání zastupitelstva města. Z28

� 13. Žádost o povolení ke kácení stromů
Rada souhlasí s pokácením poškozených
stromů na pozemku parc. č. 1188/1 v k.ú
Nakolice ve vlastnictví Města Nové Hrady a
postupuje žádost k projednání Odboru ži-
votního prostředí Městského úřadu Nové
Hrady.

� 14. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o poskyt-
nutí příspěvku Jihočeského kraje z Progra-
mu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón ve
výši 425 000,- Kč od Jihočeského kraje,
Krajského úřadu. Odboru kultury a památ-
kové péče České Budějovice.

� 15. Sdělení o úhradě dlužné částky
Rada bere na vědomí informaci o způsobu
vyrovnání dlužných částek za nájemné a dal-
ší služby poskytované Městem Nové Hrady.
Rada souhlasí s posunutím termínu zaplacení
nájemného nejpozději do 15.9.2010 a zapla-
cení dlužných částek za služby a poplatky do
31.10.2010.
(Rada byla informována ředitelem společ-
nosti Rezidence Nové Hrady a.s. panem
Mgr. Jakubem Dvořákem o způsobu vyrov-
nání dlužných částek za nájemné za I. polo-
letí roku 2010 a dalších pohledávek Města
Nové Hrady. Rada vzala na vědomí zapla-

cení nájemného do 15.9.2010 a zaplacení
dlužných částek za služby a poplatky do
31.10.2010.)

� 16. Rozhodnutí k akci "Most evid. č. 156
- 012 Údolí u Nových Hradů"
Rada bere na vědomí Souhlas vodoprávního
úřadu k akci "Most ev. č. 156 -012 Údolí
u Nových Hradů" od Městského úřadu Tr-
hové Sviny,

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

� 18. Cenová nabídka
Rada bere na vědomí výběrové řízení na do-
davatele 80 ks židlí a 20 ks víceúčelových
stolů v rámci projektu Rozvoj vzdělávacích
kapacit města Nové Hrady a souhlasí s ná-
kupem 80 ks židlí a 20 ks víceúčelových
stolů od společnosti Manutan s.r.o., Provoz-
ní 5493/5 Ostrava – Třebovic, která předlo-
žila ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
Rada pověřuje MěÚ Nové Hrady, Investiční
odbor objednáním 80 ks židlí a 20 ks víceú-
čelových stolů dle nabídky.

� 19. Zápis ze schůze osadního výboru
Rada bere na vědomí zápis z jednání Osad-
ního výboru Byňov, Jakule a Štiptoň a po-
věřuje starostu dalším jednáním ve věci
řešení požadavků osadního výboru.

� 20. Zpracování žádostí – ČEVAK
Rada souhlasí s nabídkou od společnosti

ČEVAK České Budějovice na zpracování
žádosti o dotaci z Operačního programu ži-
votního prostředí, oblast podpory 6.6 - Pre-
vence sesuvů a skal. řícení, monitorování
geofaktorů a následků hornické činnosti a
hodnocení neobnovitelných přírod. zdrojů
včetně zdrojů podzemních vod pro hydro-
geologické průzkumné vrty HV - 1 a HV - 2
v k.ú. Veveří. Rada pověřuje starostu města
podpisem smlouvy dle nabídky.
(Nabídková cena za zpracování žádosti je
26 000,-Kč bez DPH, v případě přiznání do-
tace jsou náklady na zpracování žádosti

uznatelným nákladem projektu. V případě
nepřidělení dotace však Město Nové Hrady
zpracovateli zaplatí pouze 12.000 Kč bez
DPH jako náklady spojené s přípravou žá-
dosti.)

� 21. Pronájem bytů v Nových Hradech
Rada souhlasí s uvolněním bytu 1+1 v Ko-
menského ulici čp. 3945/2 k pronájmu a
dále bytu 2+1 v Hradební ulici čp. 108.
Rada pověřuje tajemníka zveřejněním zá-
měru pronájmu bytů v Nových Hradech na
úřední desku Městského úřadu.

� 22. Zápis ze schůze zástupců objektů
napojených na centrální kotelnu
Rada bere na vědomí Zápis ze schůze zá-
stupců objektů napojených na centrální ko-
telnu v Nových Hradech.
(Rada obdržela Zápis ze schůze zástupců
objektů napojených na centrální kotelnu
v Nových Hradech ze dne 16. srpna 2010
od Služeb Nové Hrady s.r.o. Schůzky se
zúčastnil též starosta města, který zástupce
bytových domů informoval o přípravě a
způsobu realizace rekonstrukce komunika-
ce od Novohradské hospody k tělocvičně a
jejího rozšíření o podélná stání. K realizaci
bude přistoupeno okamžitě po potvrzení do-
tace z Regionálního operačního programu.)

� 23. Smlouva mandátní
Rada souhlasí se Smlouvou mandátní uzav-
řenou mezi Městem Nové Hrady a společ-
ností Stavební poradna, spol. s.r.o. České
Budějovice na zajištění veřejné zakázky
malého rozsahu pro stavbu "Snížení energe-
tické náročnosti ZŠ Nové Hrady" a pověřu-
je  starostu města jejím podpisem.
(Výběrové řízení je vypisováno na základě

obdržení dotace na realizaci výměny oken,
dveří a zateplení fasády školní budovy v Ko-
menského ulici. Tato akce je naplánována na
letní prázniny v roce 2011. V letošním roce
je v rámci stejného dotačního titulu realizo-
váno zateplení budovy školy v Hradební
ulici.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

Svoz odpadu říjen 2010
Technické služby oznamují termín svozu objemného domovního odpadu a železného šrotu.
Pro objemný odpad budou přistaveny velkoobjemové kontejnery, železný šrot uložte vedle
kontejneru tak, aby bylo při nakládání možno použít hydraulickou ruku.

V Nových Hradech budou kontejnery přistaveny  v těchto místech:
� na parkovišti v Zahradní čtvrti u trafiky – pondělí 18. října a úterý 19. října
� na rozcestí k rybníku Olejový – pondělí 18. října a úterý 19. října
� v Navrátilově ulici mezi domy čp. 246 a 247 – úterý 19. října a středu 20. října
� v ulici 5. května – středu 20. října a čtvrtek 21. října

V osadách budou kontejnery přistaveny v těchto místech:
� v Byňově u bývalého kravína – pondělí 25. října a úterý 26. řína
� na Jakuli na prostranství u hospody – pondělí 25. října a úterý 26. října
� v Údolí u hasičské zbrojnice – pondělí 25. října a úterý 26. října
� ve Štiptoni u stávajícího kontejneru – úterý 26. října a středu 27. října
� ve Vyšném u stávajícícho kontejnéru – úterý 26. října a středu 27. října
� v Nakolicích  u stávajícího kontejnéru – úterý 26. října a středu 27. října

Kontejnerů bude na určených místech dostatečné množství.

Prosíme o dodržování pořádku v okolí kontejnerů.

UPOZORŇUJEME, že do kontejnerů je zakázáno dávat nebezpečný odpad
(např. zbytky chemikálií, léky, uhynulá zvířata, autobaterie apod.).
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MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÉ HRADY
odbor životního prostředí

náměstí Republiky 46, 373 33  Nové Hrady

O Z N Á M E N Í
MěÚNové Hrady – odbor životního prostředí oznamuje občanům:

Dne 21.10.2010 (čtvrtek),

PROBĚHNE ČIPOVÁNÍ PSŮ
a zavedení nově čipovaných psů do evidence MěÚ

Akce se uskuteční v průjezdu MěÚ Nové Hrady
od 15.30 do 17.30 hod.

Cenu mikročipu v hodnotě  180,- Kč uhradí občané na místě.
Aplikace čipu bude uhrazena z rozpočtu města.

Mezinárodní čip: Cena mezinárodního mikročipu je  240,- Kč.
K ceně je třeba připočítat vystavení mezinárodního PET průkazu

a registraci psa do databáze dle sazebníku veterináře (cca
100,-Kč). Cenu čipu, průkazu a registrace uhradí občané na místě.
Aplikace čipu i v tomto případě bude uhrazena z rozpočtu města.

V případě zájmu o mezinárodní čip prosím zájemce, aby to osobně
nahlásili předem u MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí,

z důvodu objednání potřebného množství čipů a průkazů!

K čipování si vezměte očkovací průkaz psa!

Vzhledem k tomu, že sazba poplatku ze psů dle obecně závazné
vyhlášky č. 5/2007 – Čl.5, je snížena u vlastníka, který nechá psa
označit systémem radiofrekvenční identifikace (mikročipem), je

nutné mít psa zaznamenaného v evidenci MěÚ OŽP Nové Hrady,
a to včetně čísla mikročipu.

V případech kdy máte:
  psa čipovaného dodatečně a nenahlásili jste číslo čipu
  pokud má pes jiné radiofrekvenční ID zařízení
  došlo k uhynutí Vašeho psa, nebo již psa nemáte
je nutné nahlásit číslo čipu či případné změny k zařazení do eviden-
ce, nebo vyřazení psa z evidence vedené u MěÚ Nové Hrady – od-
boru životního prostředí.

OŽP – Nové Hrady

Lékárna
V zápisech z jednání rady města se již několikrát objevila informace
o tom, že je jednáno o nové lékárně v našem městě. Vzhledem k častým
dotazům na téma lékárny bych rád informoval o nových skutečnostech.

Jednání o nové lékárně jsme iniciovali, abychom zvýšenou konku-
rencí zlepšili současný stav, který je mnohými občany kritizován. Na
základě naší aktivity se objevilo několik zájemců. Někteří měli zájem
o vybudování nové lékárny na náměstí, jiní spíše čekali na uvolnění stá-
vajících prostor v Hradební ulici. Variantu otevřít lékárnu na náměstí
v domě čp. 11 však nakonec nelze uskutečnit, neboť tyto prostory při
jednáních se Státním ústavem pro kontrolu léčiv nesplnily podmínky
pro takovýto provoz. Nebylo ani možné zřídit zde pouze výdejnu léků.
Případní zájemci by tedy museli najít jiné prostory nebo využít prostory
ve stávající lékárně.

Na základě oznámení této skutečnosti jsme proto se současnou ná-
jemkyní lékárny zahájili jednání o ukončení smlouvy tak, abychom
mohli ve veřejné soutěži následně vybrat nového nájemce, který by co
nejlépe zabezpečil chod lékárny ke spokojenosti občanů.

Naší snahou je vyřešit problém s lékárnou co nejšetrnějším způso-
bem tak, abychom zlepšili její služby a zároveň zajistili kontinuitu pro-
vozu bez dlouhé proluky při změně provozovatele.

I v případě krátkodobého uzavření by však naši občané nezůstali bez
léků, neboť v tomto případě lze výdej léků řešit ve spolupráci s místními
lékaři či formou zřízení přechodné výdejny léků jiným provozovatelem
lékárny. Mgr. Vladimír Hokr – starosta města

Rozkvetlé město i bez soutěže
Inspirativní soutěž Rozkvetlé město, kterou několik let pořádalo novo-
hradské kulturní centrum, mělo letos pouze tři soutěžící. Možná, že je již
„překonaný“ její význam nebo samotný způsob jak se realizuje. Nicméně
je důležitější, že okenní římsy, balkony a předzahrádky našeho města
přes léto vždycky rozkvetou, aniž by potřebovaly „soutěžní“ motivaci.

Do soutěže pro rok 2010 se do kategorie Balkony a okenní římsy za-
pojily paní E.Valhová a J. Hambergerová a v kategorii Předzahrádky
pani V. Stráská. Všechny účastnice soutěže získávají odměnu ve formě
„finančního nákupního kuponu“ a zároveň jim děkuji, že se do naší in-
spirativní soutěže zapojily.

Příští rok již tuto soutěž novohradské kulturní centrum pořádat prav-
děpodobně nebude, ale třeba se najde zase nějaký jiný nápad nebo for-
ma podpory města týkající se soukromých či veřejných prostranství a
zeleně města.

Ať vám po celý rok kvete vše, co zasadíte, přeje Květa Jarolímková
(KIC N. Hrady)

Slavnostní otevření školní budovy
Při slavnostním otevření školní budovy I. stupně ZŠ N. Hrady se
v pondělí 27. října sešli zástupci našeho města, vedení školy, součas-
ní i někteří bývalí kantoři a vychovatelky ŠD, další zaměstnanci školy,
zpracovatel projektu a stavební firma, která budovu opravovala.

Starosta Mgr. V. Hokr seznámil všechny s průběhem a rozsahem re-
konstrukce školy a zároveň poděkoval všem, kteří se o současný opra-
vený stav budovy zasloužili.

Dalším hostem byl i hejtman jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola
(ČSSD), který velmi ocenil práci vedení města v oblasti novohradské-

ho školství, včetně péče o školní budovy a popřál nejen dobré vý-
sledky ve vzdělávání dětí, ale i hodně prospěšných aktivit pro celé
město v dalším období.

Oprava budovy ZŠ v Hradební ulici byla financována z Ope-
račního programu Životní prostředí. Dotace činila 3 milióny korun,
celkové náklady pak cca. 6,5 miliónu korun. V rámci této aktivity
došlo ke kompletní výměně oken, vchodových dveří, zateplení a
opravě fasády, zateplení stropu a úpravě chodníku k vyřešení problé-
mu s vlhkostí. Slavnostního otevření se zúčastnil hejtman jihočeské-
ho kraje Mgr. Jiří Zimola (ČSSD), zastupitelé města, vedení školy,
učitelé a další současní i bývalí zaměstnanci školy. K.J. (i foto)
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Blíží se konec volebního období a každý z nás tak trochu bilancuje. Ob-
čané hodnotí, co se za ty čtyři roky změnilo, co postavilo, zastupitelé
a radní předkládají účty své aktivity a noví či staronoví kandidáti při-
pravují nové programy pro další volební období. Je jasné, že i já si dě-
lám své vlastní hodnocení a rekapituluji, co poslední roky přinesly…

Volební úspěch
Na konci minulého volebního období jsme společně s dalšími člen-

kami a členy sdružení Občané pro ZDRAVÉ město představili svoji
vizi fungování města a osad a nabídli ji všem občanům, kteří ji ve velké
míře přijali za svou jako cestu k zdravějšímu fungování města. V naší
vizi se jednalo a jedná o takové město, kde nevítězí zájmy úzké skupiny
lidí prosazujících rodinné či podnikatelské zájmy. Naším cílem bylo a
je město a osady, kde jsou v popředí aktivity směřující k zabezpečení
kvalitního a spokojeného života občanů.

Na základě volebního výsledku pak vznikla koalice, která mne no-
minovala na pozici starosty města. Tuto funkci jsem přijal s velkou po-
korou a s cílem nezklamat důvěru těch, kteří nám dali svůj hlas a kteří si
přáli změnu ve fungování města.Ve třiceti letech jsem stál před největ-
ším úkolem svého života. Uvědomoval jsem si, že starat se o město a
osady nebude jednoduché a že to bude i velká změna v mém soukro-
mém životě. S vědomím toho, že se budu muset hodně a hodně učit,
jsem se však k této výzvě postavil čelem a společně s týmem aktivních
lidí jsme se pustili do práce. Do práce, kterou jsme chtěli navázat na po-
zitivní rozvoj města a kterou jsme též chtěli postupně měnit věci a
způsoby, které jsme považovali za negativní.

Začátky v úřadu
Začátky vůbec nebyly snadné. Můj předchůdce mi „předal“ město

za několik minut – položil na stůl klíče, razítka, ukázal mi skříně plné
šanonů, naznačil, že jejich obsah by bylo dobré prostudovat, a odešel…
Městský úřad byl bez tajemníka, bylo třeba připravit výběrové řízení,
seznámit se s chodem úřadu a zřizovaných organizací, pokračovat
v rozběhlých projektech a řešit „milióny“ dalších věcí.

Prvních několik měsíců jsem trávil v úřadu většinu dne a domů cho-
dil pouze přespávat. Bylo to období velkého a náročného učení, ve kte-
rém jsem se nemohl spoléhat na nějakou dobu hájení, ale ihned od
počátku čelil útokům ze strany opozice. Velmi důležité však bylo, že
jsme náročné úkoly řešili týmově a že všichni členové rady byli ochotni
věnovat všem úkolům maximální množství času. Zvládnutí všech po-
vinností bylo složité, ale postupně jsme viděli, že to zvládáme. Dá se
říci, že právě těžké začátky nás ještě více spojily a motivovaly k další
práci.

Plnění slibů
Rok 2007 jsme vedle realizace rozběhlých akcí věnovali přípravě

vlastních projektů. Důležité však byly především kroky, které vedly ke
změnám ve vnitřním fungování města a osad. Myslím si, že občané vel-
mi rychle pochopili, že naše slova o otevřenosti, přátelském přístupu,

zapojení občanů (např. v rámci osadních výborů) či transparentních
výběrových řízeních nebyly jen plané řeči.

V plánování akcí a investic jsme vycházeli z volebních programů.
Vytvořili jsme soupis investičních akcí, zkoumali možnosti zajištění do-
tačních prostředků na jejich realizaci a postupně připravovali projektové
žádosti. Vedle přípravy nových akcí jsme však museli hodně času věno-
vat i rekonstrukcím stávajícího, často dosti zanedbaného městského ma-
jetku.

Malé hodnocení
Již v roce 2008 jsme byli s některými žádostmi úspěšní a díky tomu

jsme je mohli realizovat. Nebudu v tomto mém hodnocení připomínat
úspěšné investiční akce, jako koalice jsme je připomněli v posledním
NZ. Jen si dovolím připomenout, že drtivá většina z téměř 85 miliónů
korun, které jsme pro město získali z různých dotačních titulů, byla
směřována do aktivit, které každodenně naši občané využívají – od
školských zařízení přes chodníky a veřejná prostranství k bydlení ve
všech jeho formách.

V průběhu čtyř let se nám také postupně dařilo zlepšovat nabídku
pro trávení volného času. Díky velké podpoře spolkových a sportov-
ních aktivit došlo k oživení vnitřního života města, postupně se pro-
bouzely jednotlivé osady (zejména díky místním hasičům) a dařilo se
zlepšovat i nabídku kulturních a společenských akcí a jiných volnoča-
sových aktivit pro všechny věkové kategorie.

Při bilancování uplynulých čtyř let nacházím velmi mnoho pozitiv-
ních věcí, které se nám společně podařily. Za nejdůležitější považuji to,
že se nám i přes světovou finanční krizi a s ní spojený pokles příjmů do
městské kasy podařilo dále rozvíjet naše město a osady. Tento rozvoj
nebyl na úkor zadlužení a umožnilo ho rozumné hospodaření s měst-
skými financemi a majetkem. Pozitivně však nemusíme hodnotit pouze
hospodaření, ale též vnitřní život. Svědčí o tom i 3. místo v soutěži
Obec přátelská rodině či čestné uznání za otevřenost a hledání nových
způsobů v informování občanů.

Starosta = starat se
V úvodu mého hodnocení jsem uvedl, že funkci starosty města jsem

přijal s vědomím, že přetěžký úkol podílet se na řízení města bude zna-
menat i dopad na můj osobní život. Nemýlil jsem se. Dělat starostu je
opravdu úděl. Starosta je tím, kdo se stará 24 hodin denně, není příliš
možné počítat s volnými víkendy nebo volnějším odpolednem v průběhu
týdne. Mnoho mých kamarádů se mě tak ptalo, proč to vlastně dělám, co
je na tom tak zajímavého, když téměř všechen volný čas zabírá práce…

Není to jednoduché vysvětlit, ale zkusím to. Řídit město je časově i
jinak velmi náročné, určitě omezující zejména z pohledu volného času,
na druhou stranu přináší mnoho pozitivního. Celé čtyři roky byly vel-
kou školou života. Nepřeháním, když řeknu, že každý den jsem se na-
učil něco nového. Kdo by kdy řekl, že já jako humanitně založený a
vystudovaný človíček budu jednou řešit stavby různých objektů, fi-
nanční otázky, kanalizaci či jiné technické otázky?

Dětský masopust Projednávání veřejného prostranství

Čtyři roky ve vedení města aneb volební období očima starosty

pokračování na str. 7
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Jako největší plus však vnímám to, že jsem
mohl přispět k rozvoji místa, které mám rád,
kde jsem vyrostl, kde hodlám i nadále žít.
V průběhu těch čtyř let jsem měl možnost spo-
lupracovat a setkávat se se spoustou zajíma-
vých a aktivních lidí. Někteří v rámci svého
zaměstnání, jiní v rámci spolků či organizací.
Každý svým způsobem a svojí troškou dělá
něco pozitivního pro rozvoj svého města nebo
osady.

Právě to setkávání s lidmi bylo pro mě velmi
zajímavé. Za ty čtyři roky jsem poznal spoustu
místních, se kterými jsem se neznal nebo jsem
nevěděl, jaké aktivity vyvíjejí. Krásná byla set-
kání s našimi seniory v rámci tradičních setkání
nebo při gratulacích k životním jubileím. Vel-
mi příjemné bylo sledovat, že o život ve městě
se zajímá čím dál více mladých lidí, kteří vedle těch zkušenějších přebí-
rají jejich aktivitu.

Poděkování
Nyní, na konci volebního období bych všem rád poděkoval za velmi

dobrou spolupráci. Nemohu vyjmenovat všechny, ale alespoň některé
bych rád zmínil.

Chtěl bych poděkovat zaměstnancům úřadu za pomoc při řízení
města a zvládnutí úkolů jednotlivých odborů. Zaměstnancům Technic-
kých služeb města za dobrou péči o město, jednotlivé osady, zajištění
kulturních akcí a chodu informačního centra. Zaměstnancům školky
a školy za dobrou péči a vzdělávání dětí a mládeže a za zapojení do
vlastních projektů či aktivit města. Všem hasičům za jejich aktivitu při
zabezpečení ochrany zdraví a majetku občanů a pomoc a vlastní zapo-
jení při organizování kulturních a společenských akcí ve městě a osa-
dách. Ochráncům přírody, myslivcům, rybářům za spolupráci při
ochraně přírody, městského majetku a za výbornou práci s mládeží.
Sportovcům, bez ohledu na klubovou příslušnost, za dobrou reprezen-
taci města a trenérům za práci s mládeží. Členům osadních výborů za
aktivní spolupráci při řešení problémů osad a jejich rozvoje. Všem dal-
ším organizacím, členům jednotlivých komisí za dobrou spolupráci a
snahu o další rozvoj města.

Osobní poděkování bych velmi rád směřoval tajemníkovi úřadu Jar-
dovi Šulcovi, všem kolegům ze zastupitelstva a zejména z rady města.
Oběma pánům místostarostům – panu Miroslavu Šlencovi a Ludvovi
Kasanovi za velmi věcný a korektní přístup k řešení, který nám umož-
nil rozhodovat o jednotlivých otázkách bez ohledů na politickou pří-
slušnost, ale vždy s ohledem na to, co naše rozhodnutí přinese městu a
jeho občanům. Jsem také rád, že jsme se jako tým mohli opřít o jejich
zkušenosti a praktické dovednosti, a to zejména při realizaci staveb.

ZDRAVÍ občané v radě města
Mými nejbližšími spolupracovníky byli od počátku kolegové z na-

šeho sdružení Občané pro ZDRAVÉ město. První dva roky s námi jako
člen rady pracoval Mgr. Tomáš Rolínek. Byly to roky plné velké aktivi-
ty, obětování velkého množství času na úkor vlastních koníčků a rodi-
ny. Po dvou letech Tomáš tým radních opustil a věnoval se jiným,
zejména spolkovým aktivitám, při kterých jsme i nadále velmi dobře
spolupracovali. Pokud tedy dnes dělám jakousi bilanci, nemohu na To-
mášovu pomoc zapomenout a ještě jednou bych mu rád i touto formou
poděkoval.

Na základě dohody uvnitř našeho sdružení pak pozici radního pře-
vzal Jirka Vicány, který stejně aktivně přispíval k zvládání jednotlivých
úkolů, převzal pozici určitého kontrolora plnění úkolů vzešlých z jed-
nání rady a byl velmi aktivní při komunikaci s místními spolky a částí
osad.

Od počátku příprav a následné realizace volebního programu bylo
jasné, že zásadní úlohu v týmu bude mít Mgr. Michal Jarolímek. Již při
rozdělování kompetencí v radě města vzal na sebe velký úkol koordino-
vat či sám aktivně přispívat ke snaze o zajištění financí z dotačních titu-
lů a následnou správnou realizaci a vyúčtování jednotlivých projektů.
Sám se též zapojil (bez nároku na honorář) do psaní projektových žá-
dostí, z nichž mnohé byly úspěšné, do přípravy rozpočtu, pravidel pro
grantový program nebo do pravidel, díky kterým došlo k ještě větší
transparentnosti při zadávání veřejných zakázek.

Jirkovi a Michalovi tedy patří mé velké poděkování za veškerou ak-
tivitu, bez které by nebylo možné všechny úkoly zvládnout.

Vlastní ohlédnutí
Svůj osobní přínos pro tým a město hodnotit nebudu. Snažil jsem se

však především o tři věci: zůstat sám sebou, přispět k dalšímu rozvoji
města a nezpronevěřit se ideálům, se kterými jsme do voleb šli. Určitě i
já jsem udělal některé chyby, dokázal jsem si je ale přiznat a snažím se,
abych je již neopakoval.

Bylo a je mi občas vyčítáno, že jsem v některých případech příliš
hodný. Osobně však nechci měnit svůj styl a chovat se mstivě, nečestně
nebo se uchylovat k metodám, které jsem vždy kritizoval. Proto jsem
společně s kolegy nečinil žádné čistky a spíše se snažil, aby lidé ve
svých pozicích plnili své úkoly. V momentu přirozených odchodů jsme
pak vybírali podle kvality a ne podle kamarádských či stranických va-
zeb. A musím říci, že noví zaměstnanci pak ukázali, že jejich výběr byl
správný… Pokud však k plnění úkolů nedocházelo, dokázal jsem osob-
ně zakročit a sjednat nápravu.

Svět komunální politiky není jednoduchý, skýtá velká úskalí, nabízí
mnoho „lákadel“, kterým jsem však jak já, tak moji kolegové odolali.
Určitě se mi nezatočila hlava a nezapomněl jsem, kde je moje místo. Od
počátku jsme si také uvnitř našeho sdružení při pravidelných měsíčních
schůzkách nastavili způsob zpětné vazby, kdy jsem se od svých kolegů
a kamarádů přijímal názory občanů a kritiku nebo musel vysvětlovat
jednotlivé kroky. Pocit nejmoudřejšího z moudrých tak nehrozil neje-

Přeshraniční maraton

Řezání závory pokračování na str. 8

Čtyři roky ve vedení města aneb volební období očima starosty
pokračování ze str. 6
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nom díky mé vlastní regulaci, ale též díky mým blízkým. Myslím si
proto, že Miťa Hokr z roku 2010 se liší od toho z roku 2006 pouze tím,
že má nyní více zkušeností. Zůstal mu však stejný elán a chová se tak,
jak se choval dříve – otevřeně a přátelsky k těm, kteří umí oplácet stej-
nou měrou.

Ve věci rozvoje města a osad jsem rád, že jsme jednotlivé kroky či-
nili po konzultaci s občany a akce směřovali tam, kde po nich byla po-
ptávka. Jsem rád, že se povedlo rekonstruovat školní budovy, protože
dobře fungující školka a škola jsou základem pro udržení mladých ro-
din ve městě. Velkou radost mi však dělala i setkání se seniory a naše
společné snažení o zlepšení služeb či bydlení v Domě s pečovatelskou
službou. Na základě podnětů od občanů se pak řešily problémy s bydle-
ním, úpravy veřejných prostranství, výstavbu chodníků či doplnění roz-
hlasu. Výsledkem byla společná radost, když se dílo povedlo.

Pohled do budoucna
Závěrem mého hodnocení a závěrem celého volebního období bych

rád ještě jednou poděkoval všem občanům města a osad za podporu (ale
i kritická slova, když jich bylo potřeba) a jejich vlastní zapojení a po-
moc při snaze o rozvoj našeho města a osad. V roce 2006 jsem naše
město v určitých ohledech nepovažoval za ZDRAVÉ především proto,
protože jsem neviděl zapojení lidí do chodu města, chyběl vnitřní život
a o směřování města rozhodovala jen skupinka lidí, kde často vítězily
rodinné či podnikatelské zájmy nad potřebami města jako takového.
O životě či spíše neživotě v osadách ani nemluvím.

Po čtyřech letech jdu společně s kolegyněmi a kolegy z našeho sdru-
žení do voleb s tím, že se nám výrazně povedlo město a osady oživit,
díky investicím dále rozvíjet a nastavit nový – otevřenější způsob ve-
dení města. Uvědomujeme si ale také to, že jsme vše za jedno volební
období nemohli stihnout a je tedy i do budoucna mnoho úkolů, které bu-
deme muset řešit.

Město je dle mého názoru díky nám všem nyní ZDRAVĚJŠÍ a vě-
řím, že i v dalším volebním období uděláme k jeho celkovému uzdrave-
ní další společné kroky. Bylo a je mi ctí být starostou Nových Hradů a
pokud to bude i po volbách přání občanů, budu se i v budoucnu v této
funkci snažit maximálně přispět k dalšímu rozvoji a rozkvětu našeho
města a osad a k co nejspokojenějšímu životu našich občanů.

Mgr. Vladimír Hokr – starosta města (foto KIC)

Čtyři roky ve vedení města aneb volební období očima starosty
pokračování ze str. 7

Starosta v DPS

Řecká návštěva

Ohlédnutí
Táta mi často říkával: „Chceš-li něco kriti-

zovat, nebo někoho poučovat, vyzkoušej si
nejdříve sám, co to obnáší.“ Snažil jsem se této
zásady povětšinou držet a byl to právě jeden
z argumentů, pro které se ze mě před čtyřmi lety
stala osoba veřejná. Rozhodně nepopíšu zbýva-
jící část stránky sesbíranou moudrostí z komu-
nální politiky, ale myslím si, že aspoň jeden
z mých poznatků by se mohl někomu hodit.

Za nedlouho se opět odebereme, jistě v hoj-
ném počtu (a to je dobře!), do volebních míst-
ností, abychom předali na další čtyři roky svůj
mandát několika uchazečům na konání služby
veřejnosti. Někteří z Vás budou zaškrtávat
jména svých známých a příbuzných, jiní tak
budou činit podle politické příslušnosti, další
třeba dají na jisté sympatie k dané osobě, ně-
komu se zalíbí volební program hnutí nebo
strany, ti náročnější, kteří sledují průběh dění
kolem radnice, budou hodnotit, jak vypadal
rozpočet, kolik do městské kasy přišlo peněz
zvenčí a v jaké projekty byly proměněny,
v jaké kvalitě se dostávalo občanovi komuni-
kace s vedením úřadu a podobně.

Je však docela pravděpodobné, že si někdo
nevybere ani z jednoho uvedeného kritéria a
nad sestavou jmen jednotlivých kandidátek
bude váhat. Pak může být užitečné uvědomit
si, že z lídrů jednotlivých skupin lidí vzejde
potenciální vedení města a vlastně i městského
úřadu, který je svou rozmanitostí oborů a ná-
ročností jejich obsahu natolik složitým podni-
kem, že jeho řízení nelze dělat nějak „na
dálku“, nebo po zaměstnání, po návratu ze
vzdáleného sídla firmy, ba ani na půl úvazku.
Je nezbytně nutné, aby lidé ve vedení města
byli zcela oproštěni od dosavadní činnosti,
svůj potenciál plně věnovali této veřejné služ-
bě a občanovi, jakož i ostatním pracovníkům
úřadu, byli na dosah, kdykoliv je bude potře-
bovat. A tuto zkušenost mi nikdo nevyvrátí.

Nyní mi dovolte ještě krátké ohlédnutí.
Čtyři roky utekly neskutečně rychle a já se
vracím v duchu na začátek, kdy jsme si v týmu
dávali dohromady priority programu. I přes
značný optimismus jsem nevěřil, že se nám
podaří splnit vše, ovšem na konci tohoto obdo-
bí mé zastupitelské působnosti mohu s čistým
svědomím konstatovat, že i přes pár chyb, kte-
rých jsem se já i mí kolegové sem tam dopusti-
li, převládají kladně hodnocené věci, které

nyní prezentují naši činnost v městě i osadách
– opravily se budovy školy, školky, některá
veřejná prostranství, zbudovaly se chodníky,
čistička odpadních vod i kanalizace. Probíhaly
také opravy bytových domů, památek a sou-
běžně i spousta jiných menších akcí. Co mě
osobně těší je aktivita spolků, oživení osad a
kulturního dění ve městě i okolí. No, myslím
si, že jsme si jako nováčci nevedli zle.

Závěrem mého příspěvku a závěrem vo-
lebního období mi dovolte touto cestou podě-
kovat všem lidem z týmu „Zdravotníků“,
stejně tak i partnerům z koaličních stran za je-
jich součinnost ve správě města, která nebyla
za tu dobu poznamenána nějakým větším ná-
zorovým rozkolem, díky též za práci zaměst-
nancům úřadu, ba i kolegům z opozice za
připomínky, kterými přispěli ke konstruktiv-
nímu řešení některých záležitostí a naplnili tak
občas mou představu o prosazování názoru
kultivovanou cestou za dosažení cíle svého
volebního programu, jenž má u všech stran
a hnutí stejně shodný motiv – zlepšovat vzhled
a soužití občanů našeho města a osad.

Jan Kollmann,
zastupitel – Občané pro ZDRAVÉ město
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Jaké byly zastupitelské roky M. Jarolímka?
Lehká otázka, ale ne tak úplně snadná od-

pověď. Přesto bych se rád o ní pokusil. Už jen
z toho důvodu, že před čtyřmi roky jsem
v předvolebním Novohradském zpravodaji
uveřejnil 12 důvodů proč mně (ne)volit.
Vzhledem k tomu, že následně jsem byl v ko-
munálních volbách zvolen do Zastupitelstva,
je zřejmé, že řada občanů můj tehdejší článek
buď nečetla nebo je tyto důvody spíš motivo-
valy k mé volbě. Dnes proto cítím povinnost
před těmito občany „složit účty“.

Důvod č. 1:
„Budu nezávislý, budu jednat dle svého svě-
domí a rozumu a ne dle zákulisních politic-
kých dohod.“

Po volbách v roce 2006 byla ustavena koa-
lice Občanů pro ZDRAVÉ město s ČSSD a
KSČM. Přiznám se, že jsem z tohoto uskupení
měl zpočátku obavy. Přece jen se cítím být ve
svých názorech a životních postojích více „na-
pravo než nalevo“. Obavy se však začaly brzy
rozplývat, když jsem zjistil, že komunální po-
litika není o pravých či levých ideologiích, ale
o zdravém rozumu lidí, kteří jsou do této
politiky zapojeni.

V tom personálním složení v jakém fungo-
vala Rada města a koaliční Zastupitelé musím
přiznat, že udržení mé nezávislosti nebylo vů-
bec těžké. Měl jsem ostatně pocit, že nejen já,
ale i ostatní kolegové se řídili především svým
svědomím a rozumem a nikdo nebyl pod vli-
vem nějakých politických dohod. V takovém
ovzduší se pak snadno plní podobná předsevze-
tí. To co říkám neznamená pochopitelně to, že
jsme byli s kolegy vždy za jedno. Názory na ře-
šení různých problémů se často lišily, ale vždy
jsem měl pocit, že nám šlo o věcná řešení.
Vždy jsem cítil u kolegů respekt k odlišným
názorům a návrhům a snahu porozumět mým
argumentům.

Důvod č. 2:
„Budu prosazovat přímé zapojení občanů do
rozhodování.“

Brzy jsem si uvědomil, že prosazovat pří-
mé zapojení občanů do rozhodování není tak
jednoduché, jak se na první pohled může zdát.
Je sice možné vytvářet předpoklady a vybízet
občany k účasti na řešení různých otázek, ale
vždy pak záleží na nich, jestli tuto výzvu přij-
mou nebo ne. Potěšilo mě tak, že se podařilo
ustavit osadní výbory, a že jejich členové vy-
stupovali velmi aktivně a neustále vytvářeli
zdravý tlak na řešení různých problémů ve
svých osadách.

Naopak mně například zklamalo slabé
zapojení občanů do zpracovávání Strategic-
kého plánu rozvoje města, ve kterém se sta-
novovaly priority pro období až do roku
2013. Rovněž účast občanů na veřejných za-
stupitelstvech mi přišla nízká. Ale upřímně
řečeno, možná, že je čas přicházet s novými
formami komunikace s občany. Líbí se mi
například nápad umisťovat na internetové
stránky města zvukový záznam z jednání za-
stupitelstva. To bych rád prosazoval v příš-
tím volebním období.

Důvod č. 3:
„Budu prosazovat, aby každý zastupitel uči-
nil na začátek volebního období veřejné při-
znání svého majetku.“

Povedlo se, ale faktem je, že pouze z části.
Celkem bez problémů všichni zastupitelé za
Občany pro ZDRAVÉ město tak brzy po zvo-
lení učinili. Ostatní zastupitelé však k našim
výzvám zůstali hluší. Na druhé straně je však
nutno dodat, že od ledna 2007 začal platit zá-
kon, který podání přiznání majetku ukládal
všem členům Rady města a tajemníkovi.
V souladu s tímto zákonem to pak bylo plněno
ve všech následujících letech.

Otevřenost v této oblasti je velmi důležitá a
je téměř jedinou možností, jak preventivně če-
lit různým spekulacím a pochybnostem. Ty
často bývají účelově vytvářeny lidmi, kteří
stojí o to, za každou cenu zpochybňovat a zne-
věrohodňovat vedení města. Ostatně některé
články v posledních zpravodajích jsou toho
dokladem.

Důvod č. 4:
„Budu bojovat o větší průhlednost v hospo-
daření města.“

S trochou nadsázky bych mohl říci, že jsem
bojoval, ale boj nebyl tak složitý, protože stej-
ný zájem byl i u dalších kolegů z Rady města,
takže nás na to bylo víc. Pro pochopení hospo-
daření města však bylo pro mě velmi důležité
nejdříve důkladně porozumět rozpočtu města,
tomu jak se tvoří, jak jsou naplňovány příjmy a
jaké výdaje musí město každým rokem vyna-
kládat a jaké výdaje vynakládat nemusí, ale,
má-li na to, může.

Mrzelo mne, že je velmi procesně a admi-
nistrativně složité a zdlouhavé vymáhání ne-
placení některých poplatků městu (např.
popelnice, poplatek z ubytovacích kapacit), a
že mezi neplatiči se objevují subjekty, které by
se rády viděly mezi významnými partnery měs-
ta. Možná, že jedním z důvodů, proč v někte-
rých stranách kandidují jejich představitelé, je
zrušení těchto poplatků a odpuštění dluhů. To
by zcela jistě nebylo dobré a budu usilovat
o to, aby se tak nestalo.

Důvod č. 5:
„Stejnou průhlednost budu žádat i od finan-
cování spolků a neziskových organizací.“

Myslím, že některé věci v této oblasti se
zlepšily, ale stále je to na můj vkus málo. Pře-
devším mám pocit, že nároky některých spol-
ků a organizací na financování z městského
rozpočtu se zvyšují, místo toho, aby sami více
vyvíjely snahu posilovat své finance i z jiných
zdrojů. Budu proto prosazovat jednak to, aby
dotování spolků z městského rozpočtu bylo
více podmíněno snahou o získání dalších pros-
tředků z jiných zdrojů a za druhé, aby městské
dotace do těchto spolků byly více adresné a
konkrétní. Nemělo by stačit žádat pouze „na
činnost“, ale na konkrétní záměry a aktivity, a
to ještě s důrazem na práci s dětmi a mládeží.
V tomto směru se budu snažit o to, aby byla
připravena nová pravidla pro rozdělování fi-
nančních příspěvků spolkům a organizacím,
která by zohlednila výše uvedené.

Důvod č. 6:
„Budu se snažit přispět k tomu, aby se do měs-
ta přivedlo minimálně stejné množství peněz,
jako tomu bylo dosud, ale s tím rozdílem, že
projekty budou tak dobře připraveny, že je nebu-
de nutné prosazovat jinými cestami, než regulér-
ním posouzením ve spravedlivé soutěži.“

To se myslím povedlo. Po rozjezdu v roce
2007, kdy se projekty především připravova-
ly, nastalo období, kdy jsme začali „sklízet
plody“ našeho úsilí. Někdo tomu sice říká, že
jsme se „umazali od dotací“, ale musím zde
zcela jednoznačně prohlásit, že já ani nikdo
jiný z vedení města neměl z dotací osobní
prospěch. Všichni jsme se nicméně radovali
z prospěchu veřejného. Jedinou věcí, kterou
jsme se mohli „umazat“ byl pot, který z nás
stékal při mnohdy hektické přípravě a kom-
pletaci žádostí a při boji o každou minutu před
uzávěrkou. V této souvislosti musím poděko-
vat i paní Marii Mrkvičkové z investičního
oddělení MěÚ. Ta se po návratu z mateřské do-
volené stala opravdovou posilou týmu, který
žádosti připravoval.

Jsem současně rád, že k prosazení našich žá-
dostí stačila především jejich kvalita a ne podpo-
ra různých utajených „kmotrů a strýčků“.

V následujícím období budu proto usilovat
o to, aby tato cesta byla ctěna i nadále.

Důvod č. 7:
„Nebude mně zajímat, jak se kdo choval před
rokem 1989, ale pouze to, jak se kdo chová
nyní.“

Opravdu mě to nezajímalo a upřímně ře-
čeno ani mě to zajímat nemuselo, protože to
nikdy nebylo předmětem diskusí s kolegy
v Radě či při širších jednání koalice. Bylo mi
zcela jedno kdo a čím byl a kdo a co dělal dří-
ve. Podstatné pro mě bylo, co kdo dělá nyní.
A zde musím poděkovat oběma místostaros-
tům, tj. panu M. Šlencovi a Ing. L. Kasanovi,
kteří byli pro mě svojí praktickou zkušeností
značnou inspirací a pomocí při činnostech, se
kterými jsem já dosud zkušenost neměl.

Důvod č. 8:
„Zůstanu věrný své ideologické nevyhraně-
nosti.“

Ověřil jsem si jednu věc. Každá ideologie
(pravá, levá, náboženská, zelená či jakákoliv
jiná) je nebezpečná, pokud je prosazována
lidmi, kteří jsou do ní příliš zahleděni a nejsou
schopni tolerovat existenci i jiných názorů.
Tito fanatici jsou pak schopni všeho a je jen
otázkou společnosti, státu, města, jaké jim
umožní podmínky k rozvoji. Jsem rád, že
jsem s projevy fanatismu nepřišel (až na malé
výjimky) do styku a doufám, že to takto zůsta-
ne i nadále.

Důvod č. 9:
„Rozporuplný názor na bývalého starostu
Ing. F. Štangla.“

Těžko tento důvod hodnotit, protože jsem
se tím příliš nezabýval. Faktem je, že jsem
vnímal jeho většinou konstruktivní návrhy a
připomínky při jednáních Zastupitelstva. Rov-
něž jsem vnímal, že se příliš nezapojoval do

pokračování na str. 10
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Co by měli občané vědět, než přistoupí k volebním urnám
Za několik málo dní znovu přistoupíme

k volebním urnám a budeme volit na čtyřleté
volební období nové zastupitelstvo města. Ne-
přísluší mi hodnotit, co se na Nových Hradech
v tomto volebním období udělalo. Nebylo
toho ale rozhodně málo a přispělo to tak k lep-
šímu žití našich občanů, ale i těch, co k nám
přijíždí v rámci turistického ruchu. Nakonec i
starosta města p. Mgr. Hokr toto zhodnotil
v posledním čísle NZ.

Můžeme tedy říci, že koalice, která po celé
volební období pracovala, úkoly dle finanč-
ních možností splnila. Troufnu si dokonce říci,
že v mnohém i překročila. Je pravdou, že ne
vše se podařilo stoprocentně. Nepamatuji se
ale, že by se i v minulosti někomu podařilo
beze zbytku naplnit volební program za jedno
volební období.

Z tisku jsem se dozvěděl, které strany a
sdružení budou ve městě kandidovat. Většina
stran je tradiční, jen bývalí Evropští demokra-
té (stojící na straně ODS) kandidují jako Sdru-
žení nezávislých kandidátů. Nová je TOP 09.
Byla vytvořena lidmi z vedení Rezidence a je
asi jasné, čí zájmy bude zastupovat a ke komu
se po volbách přidá.

Tímto článkem chci občanům připome-
nout, co vše se událo ne v posledním období,

ale v těch předchozích, kdy městu vládly stra-
ny pod vedením ODS.

Jako první došlo ke zrušení městského roz-
hlasu, který byl krátce předtím rekonstruován
za nemalé finanční prostředky. Občané roz-
hlas požadovali zpět, proto se musel po čase
budovat znovu. Došlo také k převodu/prodeji
vrtu u Tonkova mlýna zahraniční společnosti.
Město v té době mělo zpracovány projekty,
kde se počítalo se zásobováním vodou pro
celý obvod N. Hradů, včetně obcí Hranice,
Žár, Žumberk a ještě byla rezerva pro Horní
Stropnici. O to vše město přišlo. Došlo také ke
zrušení jeslí a rozprodeji veškerého vybavení.
Stejní lidé dnes kritizují snahu objekt opravit a
mluví o znovuzřízení jeslí. K jakému stavu
však  sami objekt přivedli?

Problematických rozhodnutí, na která ob-
čané doplatili, bylo mnohem víc. Bývalému
vedení se podařilo rozprodat domy a byty,
Technické služby tak přišly o příjmy z nájem-
ného a chybí byty pro mladé rodiny. Nesmysl-
ně se stavělo koupaliště na Sedlákovci, kde
není přítok vody. Byla zrušena kotelna Tech-
nických služeb a na místě postavena sportovní
hala za nemalé finanční prostředky. Město při-
šlo neúčastí při dražbě hotelu Máj o toto kul-

turní zařízení, které mohlo sloužit i pro spor-
tovní účely a nemusela se stavět uvedená spor-
tovní hala.

Zastupitelstvo navíc pověřilo bývalého sta-
rostu Ing. Štangla, aby hotel koupil. Nakonec
hotel koupil cizí občan za necelé 2 milióny ko-
run a město nemá kde pořádat kulturní akce.
Nebo si musí hotel pronajímat za nemalé finanč-
ní prostředky.

Ve výčtu bych mohl dále pokračovat, bylo
toho ještě více, u čeho byli lidé, kteří chtějí
dnes znovu vládnout městu. Někteří kandidu-
jí za stejné strany, další pod jinou stranou
převlékli kabáty a domnívají se, že občané za-
pomněli.

Rozhodně by proto měli občané zvážit při
volbách, komu dají svůj hlas, a porovnat si, co
se ve městě udělalo tehdy a co za poslední
4 roky. Městu by rozhodně více prospělo, kdy-
by strany společně spolupracovaly, řešily spo-
lečně plnění volebních programů ve prospěch
všech občanů. Bohužel, u nás tomu tak není.
Viděli jsme spíše napadání a házení klacků
pod nohy. Proto bychom měli kandidáty vybí-
rat velmi pečlivě, nezapomenout na minulost a
myslet na budoucnost.

Ladislav Kopřiva st.

„okopávání kotníků“ současných členů vedení
města. Na to je zřejmě příliš velký a zkušený
hráč. Na druhou stranu to ani dělat nemusel,
protože této role se ochotně ujímali jeho opo-
ziční kolegové ze Sdružení nezávislých kandi-
dátů.

Důvod č. 10:
„Budu důsledně prosazovat, aby se budoucí
starosta věnoval práci pro město na 100 %.“

Tento důvod jsem vyslovil především v re-
akci na rozložení vedení města v minulém ob-
dobí, kdy oficiální starosta neseděl ve městě,

ale na kraji a místo něho město (naoko) řídil
místostarosta. Tato nepřirozená a tudíž kriti-
zovaná situace se vyřešila po volbách. Součas-
ný starosta tak dnes pracuje pro město na
100 % (možná i více) a navíc má podporu
dvou místostarostů, kteří se rovněž podílí na
běžném řízení města a řešení jeho agendy.

Jsem přesvědčen, že tato struktura řízení je
pro město prospěšná a přináší viditelné vý-
sledky. V této souvislosti by mi tak návrat do
předchozího způsobu řízení připadal jako vý-
razný krok zpět.

Bohužel při pohledu na kandidátku ODS a
Sdružení nezávislých kandidátů se dá předpo-
kládat, že tyto dvě strany chtějí svůj původní
model řízení oprášit a opakovat. Ano, pro
zúčastněné osoby je to zcela jistě výhodné.
Pro občany však nikoliv.

Důvod č. 11:
„Je vypočítavý. Uvrhnul rodinu do dluhů jen
proto, aby koupil dům ještě před volbami - snad
z důvodů, aby jej nemohl nikdo podezírat, že si
jako zastupitel přichází k jiným zdrojům.“

Po celé volební období jsem si úzkostlivě
hlídal, abych nemohl být nařčen ze zisku něja-
kých výhod spojených s mojí funkcí. Možná,
že to byla naivní představa, protože nějaká na-
řčení, i když nepřímá a různě chytře nekon-
krétně formulovaná, přece jen přišla. Co je
však důležité, a pro moje svědomí i zcela zá-
sadní je to, že jedinou finanční výhodou spoje-
nou s mojí funkcí v Radě města byla pravidelná
a zákonem daná měsíční odměna v hodnotě cca
1 200,- Kč.

Nikdy jsem od města neinkasoval žádné
další peníze, a to ani na základě různých pra-
covních dohod, ani na základě smluv o dílo.
Nové Hrady mi v tomto zůstaly dobrovolně

zapovězeny. Pokud jsem pro město dělal
něco, co jsem cítil, že je nad rámec výše uve-
dené odměny, pak to bylo neplaceně nebo to
bylo v rámci mé pracovní doby a mého za-
městnání na základě dohody o spolupráci mezi
Ústavem fyzikální biologie a Městem Nové
Hrady (například zpracování projektu na mo-
dernizaci MŠ do Regionálního operačního
programu).

Důvod č. 12:
„Když zvolen nebudu, zůstanu stejně aktivní
jako dosud. Nebude to pro mne, a tím i mé vo-
liče, žádná tragedie. Budu se se stejným záj-
mem a úsilím účastnit dění ve městě a
v mikroregionu.“

Zvolen jsem tehdy byl, takže účty v tomto
bodu skládat nemohu. Faktem však je, že tento
důvod (stejně tak jako všechny předchozí)
platí i pro období následující. Nelíbí se mi to-
tiž přístup mnohých opozičních zastupitelů a
kandidátů, kteří tím, že se stali „opozičními“
rezignovali dříve či později na aktivní práci
v komisích. Ta přitom vůbec nebyla o politice,
ale o pomoci obyvatelům města s jejich prob-
lémy, o pomoci při pořádání kulturních akcí
(opět určené pro všechny občany a ne jen „ty
naše“) a o řešení dalších otázek, které se prostě
týkaly všech (např. rozpočet města, granty a pří-
spěvky spolkům apod.). Někteří alespoň našli
nějaké důvody pro svoji rezignaci (L. Albert,
I. Dorotvič, Ing. P. Kříha), jiní však ani tyto
důvody nehledali, nepracovali a neúčastnili se
ani jednoho jednání komise, kam se na začát-
ku nechali dobrovolně nominovat (např. Ing.
F. Štangl). Tento přístup je mi rozhodně cizí.

Michal Jarolímek
Občané pro ZDRAVÉ město

PODĚKOVÁNÍ
MĚSTU NOVÉ HRADY

Senior Klub Nové Hrady děkuje touto
cestou vedení města Nové Hrady za finanč-
ní podporu svých aktivit.

V letošním roce se naši senioři zúčastni-
li několikrát plavání v Gümdu, veletrhu
Hobby v Českých Budějovicích, výstavy
kaktusů v Českých Budějovicích, společ-
ného setkání s hudbou, návštěvy vánočních
trhů v Českých Budějovicích a jiné.

V říjnu ještě plánujeme návštěvu výsta-
vy chryzantém na Žumberku a v prosinci
vánoční posezení a rozloučení se starým
rokem 2010.

Děkujeme
Za Senior Klub

Alena Badošková, předsedkyně

Jaké byly zastupitelské roky
M. Jarolímka?
(pokračování ze str. 9)
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Milí Údoličané! Já jsem také Údoličan!
Vzpomínka na P. Bonfilia M. Wagnera, OSM
„K tomu, aby si vrchnost ještě více podro-

bila lid, využívá náboženské ideologie. Jako
posilu povolává do Nových Hradů reakční řád
servitů (1677), kteří zde budují rozsáhlý ba-
rokní klášter.“

(Kulíř a kol., Nové Hrady, 700 let města.
Vydalo MNV Nové Hrady, 1979)

Od toho šedého roku 1979, kdy Národní
fronta v čele s KSČ slavila 700 let města Nové
Hrady, jsem trávil každé léto na chalupě svých
prarodičů v blízkém Údolí. Když jsem byl úpl-
ně malý kluk, jezdili jsme na nedělní mši sva-
tou na Dobrou Vodu. V Nových Hradech se
v první polovině osmdesátých let nesloužilo.
Maminka při mších hrála na varhany, to v Pra-
ze v těch divných orwellovských letech ne-
mohla. Z jedné strany kúru seděly řádové
sestřičky a na druhé straně jsem já zlobil a bý-
val proto pravidelně vynášen tatínkem do
věže, abych se uklidnil. Po návratu z věže jsem
koukal do stropu na fresku Nanebevzetí a do
přísných tváří soch čtyř církevních otců dole
v lodi kostela. Tak velký Mikuláš k nám nikdy
do školky s nadílkou nepřišel, říkal jsem si, a
to byla moje první náboženská úvaha, na kte-
rou si vzpomínám. Sestřičky, které bydlely na
dobrovodské faře, vyšívaly plátěné kašpárky,
dostal jsem od nich asi tři. Musely mě mít
rády, i když jsem pořád zlobil, byl jsem totiž
jediné dítě v kostele. Později přibyl brácha a
pak ještě jeden, ale na jiné děti si z nedělních
mší na Dobré Vodě nevzpomínám.

Postupem času začali komunisté kostel na
Dobré Vodě opravovat, protože, jak jsem se
mnohem později dozvěděl, je vidět z Rakous-
ka. Rakousko bylo pro nás, tzv. Husákovy
děti, něco jako Říše divů, odkud lze dovézt
lego, nesmí se tam ale jezdit, nikdo tam nikdy
nebyl a všechny cesty hlídá Pohraniční stráž.
Pohraniční stráž jsme jako kluci obdivovali,
protože vojáci měli psy a samopaly. Vždycky
jsem se při cestě do kostela na Dobrou Vodu
těšil, že nás budou kontrolovat a uvidím zblíz-

ka samopal. Měli jsme pražskou SPZ, tak jsme
byli podezřelí a kontrolovali nás často. Z Pra-
hy tehdy do pohraničí skoro nikdo nejezdil.
Nebo jsme s kamarády z Údolí vyhlíželi po-
hraničníky na křižovatce u údolské kapličky,
kde také měli svoje kontrolní stanoviště. Tam
jsme se s kluky dávali s vojáky do řeči, oni
nám ukazovali opravdový samopal a říkali, že
se těší domů na Slovensko a tak podobně.

Trochu jsem se bál a zároveň byl rád, že
nás PS chrání před Reaganem, co má někde
v tom Rakousku nebo v Německu atomové
bomby, zkrátka moje dětské vidění světa za
drátem byl jeden velký galimatyáš. Ani mi ne-
přišlo divné, že do kostela chodíme, aby nás
nikdo neviděl, že všechny kostely a kapličky
jsou polorozpadlé a že do kostela nechodí
žádní kluci, jen babičky nebo řádové sestry.
Někdy okolo roku 1985 se kvůli opravě za-
vřel kostel na Dobré Vodě a do Nových Hra-
dů začal dojíždět P. Tampír z Benešova nad
Černou. Nedělní plížení lesní pěšinou do no-
vohradského kostela se tak stalo jednou z etap
našich nekonečných her na partyzány a fašis-
ty. To už jsme byli větší a začali jsme s brá-
chou P. Tampírovi ministrovat. Ze svého
stanoviště u konviček pod buquoyským orato-
riem jsem pozoroval hadr přehozený přes
prasklou okenní tabulku v gotickém okně na
jižní straně lodi. Těšil jsem se až vyrostu a
budu šlapat mamince měchy u varhan. Církev-
ní otcové jsou v Nových Hradech na kazatel-
ně, jsou menší, vyřezávaní a nejsou tak přísní
jak na Dobré Vodě.

V druhé polovině osmdesátých let se opra-
voval Český dům a naše oblíbené kino bylo
provizorně přesunuto do areálu Pohraniční strá-
že, neboli do servitského kláštera. My jsme
tomu tehdy neříkali klášter, ale kasárna.Vzpo-
mínám si, že do kina se šlo pod dohledem pří-
slušníků PS dlouhou rozbitou chodbou a
v refektáři byly malované, ale poničené reliéfy
různého ovoce na stropě. V těchto kulisách

jsme shlédli například kultovní prázdninový
film „Páni kluci“. V sobotu se šlo do rozbitého
kláštera do kina a v neděli ráno na osmou ved-
le do trochu méně rozbitého kostela ministro-
vat. Nepřišlo mi to divné. Do kina přišlo tak
osm lidí, do kostela deset. V Nových Hradech
jsem také poprvé četl čtení od ambonu a za
vzorné celoprázdninové ministrování jsem
dostal od laskavého a tichého P. Tampíra plato
žvýkaček.

V roce 1989 mě bylo dvanáct let a spole-
čenské změny přišly vhod, protože jsem se od
hry na partyzány přeorientoval na knihy Jaro-
slava Foglara, dobrodružství, skauting a mod-
rý život. To vše bylo do té doby komunisty
zakázáno. Bylo to právě v té době, kdy jsem
poznal P. Bonfilia. Působil na mě jako zjeve-
ní: řeholníka v hábitu jsem dosud znal pouze
z komunistické knihy pro děti od Radovana
Krátkého „Bubáci aneb Malý přírodopis du-
chů, přízraků a strašidel“. Tento řeholník
však, kromě toho, že nestrašil malé děti, se
ještě usmíval a celé Novohradsko ho bylo rá-
zem plné. Jakoby úplně nahradil zmizelou Po-
hraniční stráž, ale se zcela opačným posláním.
Ve svém zeleném golfu s do té doby nevída-
nou rakouskou SPZ neustále křižoval mezi
kostely okolních farností, klášterem a Dobrou
Vodou, kde zpočátku bydlel.

Po příchodu do Čech neuměl P. Bonfilius
moc česky a dokonce mluvil německy, jazy-
kem, který jsme znali jen z válečných filmů.
Záhy si však P. Bonfilius získal důvěru míst-
ních lidí, a to byl vzhledem ke složitým ději-
nám Novohradska skutečný zázrak. Ty pomalu
mizející ostnaté dráty, zničené a liduprázdné
kostely, nedůvěra všech ke všem, režimem
popletení prázdninoví ministranti z Prahy, to
byl kamenolom pro P. Bonfilia, jeho zaslouže-
ný odpočinek, kam se odebral v pětašedesá-
tém roce svého věku. Ten kamenolom se ale
začal díky jeho neúnavné práci proměňovat do
úplné zahrady.

Jeho vitalita byla neuvěřitelná. Naše cha-
lupa leží na trase Nové Hrady – Dobrá Voda,
P. Bonfilius se třeba zastavil, že potřebuje za-
lepit tři sta obálek, přinesl nám k tomu dvě
štangle salámu a šišku chleba a po cestě zpět
se pro obálky zastavil, přidal dvě rčení a jeden
vtip a už byl pryč. Zajímavé pro mě bylo, že
vůbec nebyl sentimentální, i když naše chalupa
je jen kousek pod jeho rodným domem v Jet-
zkobrunnu. Na minulost nevzpomínal. Jedině,
když se přestěhoval na Dobrou Vodu, dal do
všech údolských stavení krátký představovací
dopis, který začínal: Milí Údoličané! Já jsem
také Údoličan!

To pojmenování Údoličan se mi moc líbi-
lo, P. Bonfilius vůbec pracoval se zvukoma-

Připomínka 5. výročí úmrtí P. Bonfilia
P. Bonfilius M. Wagner, obnovitel a někdejší převor novohradského kláštera servitů,
nás předešel na věčnost před 5 lety, 11. října 2005.
K připomenutí jeho památky a odkazu se sejdeme

v sobotu 9. října 2010 s tímto programem:
10.30 hod. Mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla,

celebrovaná otcem biskupem Mons. Jiřím Paďourem, tlumočení do němčiny

12.00 hod. Oběd v refektáři Kláštera Božího Milosrdenství (přihlášky prosíme do 7. října)

13.30 hod. Modlitba u hrobu P. Bonfilia na novohradském hřbitově

14.00 hod. Přednáška v klášteře

15.00 hod. Hodina Božího Milosrdenství s eucharistickým požehnáním
pokračování na str. 12
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MOŽNÉ ÚSKALÍ NOVÉ SMĚRNICE
V červnovém Novohradském zpravodaji mne pan Michal Jarolímek požádal o můj pohled na
novou směrnici Rady města o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (směrnice schvá-
lená 22. 3. 2010 usnesením rady města č. 25 na 8. jednání rady města)

Můj pohled na uvedenou směrnici je poměrně pozitivní a vzhledem k chaotické předchozí
směrnici její schválení považuji za krok správným směrem. Nicméně jsem nucena konstato-
vat, že hned v jejím úvodu, kde se říká: „Tato směrnic upravuje postup při zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (dále jen „zákon“), tj. veřejných zakázek na dodávky a služby pod 2 000 000,- Kč
bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce pod 6 000 000,- Kč bez DPH“ je chybně uve-
den odst. 6, neboť § 12 má odstavce pouze 3. Jelikož nejsem právničkou, nedovedu jedno-
značně říci, zda tato chyba může mít negativní vliv na případné spory. Přesto si dovolím
doporučit, aby tato nepřesnost byla ze směrnice odstraněna.

Omlouvám se, že má reakce přichází až nyní a doufám, že nebude označena za předvoleb-
ní boj vedený snahou za každou cenu zpochybnit skutky současného vedení, ale pracovní a
osobní povinnosti mi nedovolily můj pohled prezentovat dříve.

Romana Kříhová

PODĚKOVÁNÍ
za připomínku

Musím poděkovat paní R. Kříhové za věc-
nou připomínku k úvodnímu odstavci Směrnice
Rady města o zadávání veřejných zakázek malé-
ho rozsahu. Původní znění zákona 137/2006
obsahovalo v § 12 šest odstavců. V průběhu ně-
kolika aktualizací tohoto zákona ( poslední na-
byla platnost k 15.9.2010) však došlo k tomu, že
se tři předchozí odstavce výše zmíněného para-
grafu odstranily a původní odstavec číslo 6 se
změnil v aktuálním znění na odstavec č. 3. Ne-
došlo ke změně formulace tohoto odstavce, ale
pouze ke změně jeho označení. Tato chyba ale
nemůže mít vliv na případné spory.

Po konzultaci na legislativním odboru Ji-
hočeského kraje bude do směrnice za název
zákona doplněn dovětek „ve znění pozdějších
předpisů“. Michal Jarolímek

Chybí-li argumenty,
poslouží plivanec
Dochází-li argumenty, je nejlepší metodou

zvolit obyčejný plivanec. O co je podlejší, o to
více bývá účinnější. Smutné však je, když se
k němu sníží starosta. Žertovné čtení v posled-
ním Novohradském zpravodaji, v němž se při-
rovnal k mladému chlapci, který si připadal jako
nebojácný rek, kterého nejdříve vzali pod svá
křídla Oranžoví, aby se následně vznesl do poli-
tických výšin, by mohlo být samo o sobě úsměv-
né a dramatické. Vždyť hrdinové Oranžoví a
Červení neskočili na udičku proradných Mod-
rých a se statečným mladíkem z řad nového
týmu, který založil, jim dali před čtyřmi roky na
frak. Navíc včas odhalili jejich zrádné pikle, i
když bez jediného argumentu.To ale přece neva-
dí, i smyšlenka doprovázená plivancem dokáže
své. Nyní podle pana starosty nastal čas vítězné
tažení za využití plivanců zopakovat. Dovolím si
mu v této souvislosti proto připomenout staré
přísloví, která říkala moje babička – čím kdo za-
chází, tím také schází. Pavel Vochozka

Pravda bolí…
Když jsem v minulém čísle NZ publikoval článek O hrách politických, nejednalo se o stan-
dardní text. Dával totiž čtenářům možnost nahlédnout do určitého zákulisí a reálně připo-
mněl, jaké metody jsou schopni někteří lidé za účelem udržení moci či vlivu použít či
používat.

Vnímaví čtenáři nepotřebovali uvést konkrétní jména, na základě svých znalostí je totiž
znali. A myslím si, že se poznávali i ti, kteří byli v minulosti aktéry tohoto příběhu. Možná to
byla připomínka tvrdá či pro tyto aktéry nepříjemná, na skutečnosti, že se takto události
opravdu odehrály, to ale nic nemění.

Už při psaní zmíněného článku jsem si byl vědom, že vyvolá určité reakce podle přísloví:
„chytrému napověz, hloupého trkni“. A jsem rád, že se tak opravdu stalo. Ohlasů bylo mno-
ho, v drtivé většině totiž čtenáři pochopili. A ty jiné? Spíše podle přísloví o potrefených
husách…

Mgr. Vladimír Hokr

lebností českého jazyka a zdůrazňoval, že tak
přiléhavá pojmenování jako „Bůh“, „člově-
če!“, „hřích,“ nemá žádný jiný jazyk. Slova
hřích a kříž mu ze začátku moc nešla vyslovit,
tak je opakoval pořád dokola, až získal výslov-
nost čistší než lecjaký rozený Čech. Také ho
fascinovala typicky česká dvojhláska „ou,“ to
si pamatuji z kázání P. Bonfilia k evangeliu,
kdy Ježíš chodí po vodě: „Vítr foukal a foukal
a Petr na Ježíše koukal a koukal…“ P. Bonfili-
us měl velký cit pro jazyk a lidskou řeč, a proto
nikdy nemluvil zbytečně, nepoučoval, nedis-
kutoval o nesmyslech, nestěžoval si na pomě-
ry. To byl jeho klíč k srdcím mnohých.

P. Bonfilius chtěl obnovit české občanství,
snažili jsme se mu v tom z Prahy spolu s práv-

níky nějak pomoci. Jeho kuriózní situaci, kdy
vlastně nebyl odsunut jako sudetský Němec,
ale utekl přes zelenou hranici až v roce 1948,
však český právní řád vůbec nepředpokládal,
proto P. Bonfiliovi české občanství nakonec
obnoveno nebylo. Jak příznačné pro P. Bonfi-
lia i pro české dějiny XX. století!

Podobně jako mnozí měla naše rodina mi-
mořádnou možnost rozloučit se s P. Bonfiliem
na slavné poutní mši svaté na Nanebevstoupe-
ní Panny Marie roku 2005, na kterém správu
nad servitským dílem převzala Rodina Panny
Marie. P. Bonfilius už byl na vozíčku, zbývalo
mu pár měsíců života, fyzicky musel být na
dně svých sil, ale duchovně vyzařoval, že jsem
to nikdy předtím ani potom nezažil. Osobně se
loučil se stovkami lidí z obou stran hranice,
fronta byla určitě na hodinu. Když přišla na
řadu naše rodina, vzpomínal P. Bonfilius na

švestkové knedlíky, které u nás někdy dostal:
„Ty knedlíky, ještě teď tu cítím jejich vůni!“

Necelých dvacet let od časů Pohraniční
stráže byly všechny kaple a kostely v okolí zá-
sluhou P. Bonfilia krásně opraveny a mnohé
rány na duši zaceleny. (Byly též opraveny no-
vohradské varhany na elektrický pohon a můj
dětský sen, že budu jednou šlapat měchy, se
už nenaplní.) To duchovní sjednocení lidí a
obnovené krajiny se ukázalo na slavném po-
hřbu P. Bonfilia, kdy se při nekonečném prů-
vodu městem z kostela na hřbitov střídala
v hraní česká a rakouská dechovka. P. Bonfili-
us spojil všechny.

Když jsem letos v červenci přejížděl otev-
řenou hranicí z Weitry do Šejb a pak dále na
Dobrou Vodu podívat se na nově opravené so-
chy církevních otců, ještě jsem tam všude cítil
vůni P. Bonfilia.

PhDr. Tomáš Vyhnánek

Vzpomínka na
P. Bonfilia M. Wagnera
(pokračování ze str. 11)

O průzkum TOP 09 byl velký zájem
Novohradečáci měli velký zájem o anketu TOP 09, která zjišťovala jejich priority ohledně
směřování města do následujících čtyř let. Přestože akce trvala jenom půl dne, reagovalo
na ní přes dvě stě respondentů a výsledky této ankety se promítnou i ve volebním progra-
mu naší strany. Anketa nám ukázala nejen, co by si Novohradečáci přáli, ale také to, že
mají o veřejné dění v Nových Hradech velký zájem, a proto doufám, že přijdou ve velkém
počtu i k říjnovým komunálním volbám.

Alfréd Krenauer, kandidát TOP 09 na starostu
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Se zájmem „správné opozice“ jsem si v mi-
nulém čísle Novohradského zpravodaje pře-
četla článek pana Michala Jarolímka, ve
kterém čtenářům sliboval „Několik fakt proti
spekulacím“. Nemám zájem čtenáře unavovat
diskusemi dvou názorově odlišných osob, nic-
méně k několika „faktům“ pana Jarolímka se
krátce vyjádřit musím.

Ve své polemice o zdravosti našeho města
jsem se ani slovem nezmínila o tom, že by do-
davatelé projektových žádostí byli vybíráni
v rozporu s příslušným zákonem či s tehdy
platnou vnitřní směrnicí Města Nové Hrady.
Pouze jsem se pozastavila nad tím, že zatímco
běžně bylo pro rozhodnutí Rady města o výbě-
ru nejvhodnějšího dodavatele požadováno do-
poručení Finanční komise (dokonce u zakázek
za řádově 15 000 Kč), výběr zpracovatelů pro-
jektových žádostí (v celkové hodnotě cca
1.000.000,- Kč) byl proveden Radou města
bez předchozího projednání ve Finanční komi-
si. A tento postup jsem označila za nestandard-
ní. Tečka! Nic víc, nic míň. Ani zmínka o tom,
zda celý postup považuji za transparentní či ni-
koli (svůj názor samozřejmě mám) a ponechala
jsem na čtenářích, jak celou věc budou vnímat.

Musím se přiznat, že jsem očekávala různé
reakce, ale to, že mne pan radní Michal Jarolí-
mek nařkne z účelové manipulace s informa-
cemi, jsem vážně nečekala. Překvapilo mne to
o to víc, že pan Michal Jarolímek v tom sa-
mém čísle Novohradského zpravodaje, v rám-
ci zastupitelské miniankety jako jednu ze
svých předností práce radního Města Nové
Hrady uvádí: ...zpracoval jsem ve spolupráci
s Ing. L. Kasanem směrnici novou, která dle
našeho (možná sebevědomého) názoru proces

zadávání městských zakázek zpřehledňuje
a vnáší do něj prvky posilující transparentnost.
Tím je například zveřejňování zakázek na inter-
netových stránkách města, povinné vyzývání
přesně daného minimálního počtu potenciál-
ních zájemců či povinné zapojení Finanční ko-
mise do rozhodování o zadávání zakázek.“
Z tohoto mi jasně vyplývá, že sám pan Jarolí-
mek s mírou transparentnosti při výběru doda-
vatelů v souladu s předchozí směrnicí nebyl
spokojen a zároveň mu chyběla povinnost za-
pojit do procesu zadávání městských zakázek
Finanční komisi. Dále to ukazuje na to, že je-
diným, kdo v našem názorovém sporu účelově
manipuluje s informacemi, jen pan Michal Ja-
rolímek, který nejprve rezolutně odmítl upo-
zornění na nestandardní postupy Rady města,
aby hned v zápětí pochválil postup té samé
Rady za přijetí směrnice, která kritizované po-
stupy vylučuje. Možná, že ze „sebevědomého
názoru“ pana Michala Jarolímka se dá také vy-
číst to, že je možné při výběru dodavatelů ko-
nečně posílit transparentnost, protože...

Poznámka: Nová směrnice o postupu zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu byla
Radou města schválena 22. 3. 2010, což je té-
měř 2 roky poté, co novelizaci směrnice dopo-
ručil Radě kontrolní výbor.

Ve svém článku o „faktech“ pan Michal Ja-
rolímek dále celkem podrobně popisuje po-
stup, proč došlo k nejčastějšímu výběru
jednoho dodavatele, kdy kromě nejnižší ceny
zde byla i výhodná nabídka na „dělenou plat-
bu“. Až potud mohu s panem Jarolímkem sou-
hlasit, avšak výplatu 4/5 z celkové ceny
vázanou na schválení žádosti k finanční pod-
poře považuji za hrubou chybu současného

vedení města. Správně měla být tato platba
vázána minimálně na podpis smlouvy o pos-
kytnutí finančních prostředků, optimálně až na
došlou platbu. Tato chyba se v plné nahotě uká-
zala nyní, v souvislosti s nešťastnou 5. výzvou
Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad, kdy město doposud nemá jistotu
poskytnutí dotace, ale peníze za zpracování
žádosti ve výši převyšující 370 000 Kč již byly
vyplaceny.

Abych se vrátila ke svým „spekulacím proti
faktům“. Zde se musím omluvit za drobnou ne-
přesnost, kdy jsem za největší dodavatele pro-
jektových žádostí v objemu cca 1.000.000,- Kč
označila členy jedné nejmenované novohrad-
ské společnosti, avšak uvedenou částku inka-
soval pouze jeden člen (z veřejně přístupných
informací se, bohužel, nedá ověřit, zda člen
bývalý či současný). Pokud někoho zajímá o
jakou novohradskou společnost se jedná, pak
jej mohu odkázat např. na „Strategii LEADER
ČR – verze 2“ uveřejněnou na oficiálních in-
ternetových stránkách Místní akční skupiny
Sdružení Růže, kde je jednoznačně uvedeno,
že nejčastější dodavatel projektových žádostí
je členem novohradské společnosti.

Vážený pane Jarolímku, přestaňte již ko-
nečně se svými výhrůžkami na podání žaloby
za „ničím nepodložené lži a pomluvy“, proto-
že stejně dobře jako já víte, že se nejedná
o žádné „ničím nepodložené lži a pomluvy“,
ale o čistou pravdu. Nebo, že by v oficiálním
dokumentu, na jehož základě mohla Místní
akční skupina Sdružení Růže čerpat nemalé fi-
nanční prostředky a u jehož zrodu, pokud se
nemýlím, jste stál také Vy osobně, mohly být
uváděny nepravdivé informace? Pokud ano,
pak tomu už fakt nerozumím.

Romana Kříhová

Nechci unavovat čtenáře již tak „výživné-
ho“ Zpravodaje, ale musím reagovat na někte-
ré části článku paní R. Kříhové - Fakta nebo
polofakta? Nemá smysl vést diskusi o tom
kdo jak vnímá slovo „nestandardní“ a „netran-
sparentní“. Zatímco mně tato slova významo-
vě splývají, paní R. Kříhová je zřejmě chápe
odlišně. O tom nemá cenu vést diskusi. Rov-
něž nemá cenu polemizovat nad tím, kdo a jak
manipuluje s fakty. Vždy to pochopitelně bude
ten druhý.

Omezím se proto na prezentování několika
svých názorů, které vycházejí z mých život-
ních postojů a z mých zkušeností a které jsou
zcela v souladu s mým svědomím. Považuji
tyto názory za správné, ale nikomu nevnucuji,
aby si myslel totéž. Pouze je předkládám čte-
nářům k úvaze. Vím, že řada z nich nebude
s nimi souhlasit, ale na druhé straně předpo-
kládám, že jiná řada je bude sdílet také. Tak to
prostě v životě chodí.

1) Jsem si naprosto jistý, že všechny městské
zakázky, u jejichž výběru jsem byl přítomen
byly zadány dodavatelům, kteří nabídli ob-
jektivně nejlepší nabídky, tj. nejlépe splnili
předem daná kritéria (cena, čas plnění, záru-
ky, zkušenosti a reference apod.). Žádný
z nevybraných uchazečů se nikdy neodvolal
či nepodal námitku, což také svědčí o mno-
hém. Všechny tyto soutěže proběhly trans-
parentně a „čistě“, a to bez ohledu jaká v tu
dobu platila směrnice. Míra transparentnos-
ti a „čistoty“ totiž závisí především na pří-
stupu osob, které o zakázkách rozhodují.
Sebelepší pravidla (zákon, vyhláška či
směrnice) nemohou zabránit podvodům a
manipulacím, pokud je ti lidé chtějí dělat.
My jsme je však dělat nikdy nechtěli a nedě-
lali a proto nám bylo vcelku jedno, jaká
směrnice platí.

2)Naší zásadní motivací pro přípravu nové
směrnice byl fakt, že se nás opozice snažila

chytat na tom, že nedodržujeme některá
ustanovení původní směrnice o zadávání
zakázek malého rozsahu. Těžko jsme se
mohli bránit, protože formulace v původní
směrnici (připravenou kdysi naší opozicí)
byly nejednoznačné, dovolovaly různé vý-
klady a v některých případech si různé „pa-
ragrafy“ směrnice odporovaly. Nechtěli
jsme se neustále zabývat soubojem o slovíč-
ka a jejich významy a proto jsme připravili
směrnici novou.

3)Současné vedení města se v žádném případě
nedopustilo hrubé chyby, když vázalo vy-
placení 4/5 z celkové ceny za zpracování
žádosti na schválení žádosti k finanční pod-
poře. Jsem si naprosto jist, že hrubou chybu
by vedení města udělalo, pokud by zvolilo
paní R. Kříhovou navrhované postupy. Proč?
Pokusím se vysvětlit.

a) Výsledkem práce zpracovatele žádosti je
zpracovaná kompletní žádost, která je po-
dána v určitý den a na určité místo, které je
určeno poskytovatelem. V tomto okamžiku

Fakta nebo polofakta?

Shrnutí na (možná) závěr

pokračování na str. 14
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zpracovatel splnil základní zadání a náleží
mu 1/5 z celkové ceny. Žádosti o dotace
však soutěží „mezi sebou“ a proto velmi zá-
leží na tom, jak kvalitně zpracovatel žádost
sestaví. To pak rozhoduje o tom, jak se žá-
dost v soutěži uplatní. Pokud je vybrána,
znamená to, že zpracovatel nejen splnil zá-
kladní zadání, ale splnil je natolik kvalitně,
že v soutěži uspěl. Tímto jeho role končí,
splnil své zadání „na jedničku“ a na další
nemá žádný vliv.
V Regionálním operačním programu, o kte-
rém je tu především řeč, poskytovatel dotace
vyhlásí výsledky, zašle žadatelům oznámení
o schválení žádosti k finanční podpoře a sou-
časně je vyzve k dodání dalších dokumentů,
které jsou podmínkou pro uzavření smlou-
vy. Těmito dokumenty jsou například plat-
né stavební povolení (v případě staveb) a
doklad o schopnosti celý projekt předfinan-
covat, tj. například souhlas zastupitelstva,
úvěrová smlouva či výpis z účtu. Doba na
dodání těchto dokumentů je omezená a činí
21 dní.
A tady přichází ten důvod. Všechny tyto
kroky musí řešit pouze žadatel a zpracovatel
nemá možnost nijak ovlivnit, jestli žadatel
tyto dokumenty dodá či ne. V minulosti u ji-
ných žadatelů se staly zcela reálné případy,
kdy platba za zpracování byla vázána na
podpis smlouvy, ale protože žadatel nebyl
schopen dodat některý z výše uvedených
dokumentů (tuším že úvěrovou smlouvu),
nechtěl ani následně zaplatit za zpracování
žádosti. Zpracovatel, přestože odvedl kva-
litní dílo, utrpěl ztrátu díky chybě, která
byla jednoznačně na straně žadatele, tedy
objednavatele díla. Princip je stejný jako
kdybyste chtěli reklamovat u výrobce výro-
bek (třeba kolo), který jste poničili vlastní
vinou, například tím, že neopatrností nara-
zíte do stromu.
Je tak zcela logické, že zpracovatelé uzaví-
rají smlouvy, ve kterých odmítají nést
odpovědnost za chyby objednavatele, pří-
padně třetích osob, jejichž jednání již nemů-
že zpracovatel ovlivnit.
Jsem přesvědčen, že v případě trvání na
tom, aby platba byla vázána na podpis
smlouvy, nepodařilo by se městu jako ob-
jednavateli uzavřít smlouvu se žádným
zpracovatelem žádostí do Regionálního
operačního programu. Pokud však paní R.
Kříhová o některém takovém ví, prosím
o zaslání kontaktu.

b)Důvod proč musím označit za hrubou chybu
optimální řešení navrhované paní R. Křího-
vou, tj. vázat výplatu 4/5 z celkové ceny za
zpracování žádosti až na „došlou platbu“ je
kromě již výše uvedeného následující:
V programu ROP dojde platba dotace na
účet žadatele až v okamžiku, kdy je celý
projekt hotov a jsou zaplaceny a vyúčtová-
ny všechny náklady a je žadatelem požádá-

no o proplacení dotace. Tento okamžik
nastává v průměru dejme tomu za jeden
rok po podpisu smlouvy. Zpracovatel
žádosti zde opět nemá možnost nijak
ovlivnit chování žadatele a jeho dodava-
telů v průběhu realizace projektu a navíc
by musel čekat rok a často více, než by
se dočkal platby za své dílo. Opět bych
proto poprosil paní R. Kříhovou o kon-
takt na někoho takového.
Daleko závažnější je však v tomto návr-
hu fakt, že město by v takovém případě
nemohlo zahrnout zpracování žádosti do
dotovaných nákladů projektu. Pokud po-
užiji příklad z minulého zpravodaje, pak
by z městského rozpočtu nešlo pouze
19 230,- Kč z celkových 256 406,- Kč,
ale celých 4/5 z této částky, tedy
205 125,- Kč. Proč? No protože vše, co
chce mít žadatel dotováno, musí nejdří-
ve zaplatit a pak požádat o proplacení
dotace. Pokud by tedy zaplatil zpracova-
teli až dojde platba dotace, nemohl by již
nárokovat 4/5 nákladů na zpracování
projektu. Umím si docela živě představit
situaci, kdyby současné vedení města
dalo na radu paní R. Kříhové. To by nám
dala opozice kapky. A musím říci, že
právem.
Jen se trochu divím, že to navrhuje paní
R. Kříhová, která pracovala na investič-
ním oddělení MěÚ Nové Hrady a s pra-
vidly ROP přišla do kontaktu.

V závěru svého článku mně paní R. Křího-
vá vyzývá“ „přestaňte již konečně se svými
výhrůžkami na podání žaloby za…….“.
Nevím sice proč používá spojení „již ko-
nečně“, když jsem nikdy v minulosti ničím
nehrozil. V každém případě bych jí ale
nyní rád ujistil, že žádnou žalobu podávat
nechci a nebudu. A ani v mém minulém
článku jsem nic takového neřekl. Co jsem
však uvedl a za čím si stojím, je to, že její
výrok o „členech nejmenované novohrad-
ské společnosti“ je v okamžiku, kdy by se
za tuto nekonkrétní společnost dosadila
Novohradská občanská společnost žalova-
telnou pomluvou.

Paní R. Kříhová sice tvrdí, že se „nejed-
ná o žádné ničím nepodložené lži a pomlu-
vy, ale o čistou pravdu“, ale několik řádek
před tím se omlouvá za drobnou nepře-
snost. Takže čistá pravda s drobnou nepře-
sností. Přitom právě fakt, že místo „člena“
uvádí „členy“ a že ani zde si není jistá, jest-
li jde ještě o „člena“ či již „bývalého člena“
a tudíž již nečlena, je natolik zásadní, že by
mohl splňovat charakter pomluvy. Jestli se
jedná o „drobnou nepřesnost“ nebo o větší
nepřesnost není až tak důležité. Podstatněj-
ší je, jestli jde o úmyslnou nepřesnost nebo
neúmyslnou. A zde tvrdím, že šlo o úmysl.
Takže čistá pravda s drobnou úmyslnou ne-
přesností.

Všem čtenářům přeji pěkné babí léto
Michal Jarolímek

O HRÁCH
POLITICKÝCH 2
Pro velkých úspěch prvního dílu příběhu o po-
litických hrátkách v jednom malém příhranič-
ním městě jsem se rozhodl napsat volné
pokračování, které začíná přesně tam, kde
úvodní díl končí.

Doufají, že lživé a pomlouvačné příběhy
z pera Mladých o zlé opozici přispějí k tomu,
aby i pro další 4 roky Mladí zůstali u vesla. Co
na tom, že pro splnění tohoto přání bude nej-
spíše nutné, aby i nadále u kormidla stál zá-
hadný pan Š. od Červených, kterému ještě na
podzim r. 2006 při vyslovení jména pana M.
naskakovala husí kůže a nenazval jej jinak
než… (bohužel slova byla tak ostrá, že je ne-
lze reprodukovat ani po 22. hodině). Záhy
poté, co pan M. panu Š. nabídl kýženou funk-
ci, svlékl svou husí kůži a nechal narůst hro-
ší, po které pan M. mohl vyšplhat až na samý
vrchol.

Dodnes však není jisté, zda při šplhání na
vysněný vrchol si pan M. dostatečně uvědo-
mil, že pouze na pevných základech je možné
vybudovat pevnou koalici a zda náhodou ne-
zapomněl , kdo že mu to pomáhal základy bu-
dovat.

Pavel Kříha

Oč tu vlastně běží?
Jednoho dne jsem neplánovaně, o to však
s větším zájmem, vyslechl rozhovor lídra jed-
noho novohradského politického uskupení
s jednou z jeho oveček. Až do přečtení minulé-
ho čísla Novohradského zpravodaje jsem si
nedokázal zcela přesně vysvětlit slova jedno-
ho z diskutujících, když říkal: „...pokud chceš
s námi i nadále kandidovat, musíš lidem vy-
světlit, proč ses takto rozhodla.“

Považujete tuto událost za krajně neprav-
děpodobnou, zavánějící nepravdou? Ano,
tato událost je smyšlená a já musím s velikou
radostí konstatovat, že čtenáři Novohradské-
ho zpravodaje jsou racionálně uvažující lidé,
kteří se nedají manipulovat rádoby senzační-
mi sděleními, jak se o to stále častěji snaží ně-
kteří přispěvatelé, naposledy v předchozím
čísle. Co na tom, že tvrzení o nabídkách ke
zradě, výhrůžkách, úplatcích a anonymních
telefonátech nebyla podpořena ničím kon-
krétním a lze tudíž s velikou pravděpodob-
ností hraničící s jistotou předpokládat, že
popisované události se nikdy nestaly? Vždyť
o to tu v tuto chvíli, ve chvíli blížících se vo-
leb, vůbec nejde.

P.S. Teď už jsem jen zvědav, s jakým vysvětle-
ním přijdou ostatní členové „koaliční novo-
hradské vlády“, kteří přibližně poslední 4 roky
kudy chodí, tudy trousí své tvrzení o ukončení
politické kariéry v Nových Hradech.

Pavel Kříha

Shrnutí na (možná) závěr
(pokračování ze str. 13)
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ÚVAHY PŘEDVOLEBNÍ,
aneb občané NH mají právo na odpovědné vedení
K napsání tohoto článku mě přiměl obsah

článků posledního čísla NZ. Snad neměl ani
vyjít. Překročil i míru slušnosti vůči obča-
nům, kteří si přejí odpovědné vedení radnice.
Otevřelo se nepřátelství levice – pravice, ve
kterém nejde o občany, ale o moc a vládu nad
občany, kterým se má sloužit, o větší kus
žvance, naplněnost koryt pro sebe, o přístup
k dotacím, veřejným zakázkám. Občani se
změnili v ovčany. Je možno je stříhat a nahá-
nět. Přes to fandím levici. Má příležitost pro-
kázat větší zájem o postavení a osudy většiny
národa o spravedlivější rozdělování peněz.
Jsem proti zavádění primitivního, dávno pře-
konaného, chamtivého kapitalismu, založené-
ho na korupci, i když uznávám poctivě získané
vlastnictví. Přišli jsme o iluze a víru v demo-
kracii, ale bohužel nic lepšího není.

Musel jsem se smát, když v minulém obdo-
bí při „porcování mědvěda“ na Parlamentu ČR
loudil starosta o strategický partner peníze na
„záchranu historické památky“ a kdy ministr
financí Kalousek prohlásil: „Občani Nových
Hradů ví nejlépe k čemu peníze použít.“ Jako-
by občani k nějakému rozhodování o majetku
byli přizváni.

Je to stejné, jako když se v hlavě pana Jaro-
límka zrodil záměre na akci za 90 mil. Kč,
o kterém nejen občané, ani zastupitelstvo nic
neví a nikdo se jich neptá. A to se „Zdravé
město“ zaklínalo transparentností. Považuji
celou akci za velké dobrodružství. Snad, když
je konec volebního období, k realizaci nedo-
jde. Zejména ke zničení sálů Zámku rekon-
strukcí za 14 mil. Kč. Co si může dovolit
Plzeň, to je hazard pro NH. Zámek nechte bá-
dat, ať se brzy dočkáme ohlášeného světového
objevu: jak posílit klesající účinnost antibio-
tik, zvláště v době, kdy se na nás chystá supe-
rodolná bakterie. Ovšem úplně mě zděsily
názory pana Jarolímka na morálku. Už asi ne-
platí Kantovo: Nic není tak hodno obdivu,
jako hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon
ve mně. Pan Jarolímek mně, stejně jako paní
Kříhovou poučuje, že morálka je určována tr-
hem. Má poklono! Ono už nejen zdraví je
předmětem kšeftu, ale i morálka. Je to zboží
které je možno podle zákona o poptávce a
nabídce koupit. Dnes teda vím o co mu v jeho
funkcích jde a mám pro něho smutnou zprávu:
Dotace EU v roce 2013 končí.

Jaké jsou tedy vyhlídky na výsledky komu-
nálních voleb na Hradech? Normální a logické
je vyjít z celostátních voleb a Novohradských
květnových parlamentních voleb a zhodnotit
vyhlídky 7 žadatelů o volební přízeň v říjnu
2010.

1. Občani na Hradech, jako v celé republice by
si přáli vítězství soc. dem. Mají už dosti sta-
vu, kdy občan není ničím a strany ho potře-
bují jen při volbách. Divím se, proč místní
soc. dem. jim nevyjde vstříc, proč působí
zakřiknutě, stojí v ústraní? Nevěří si, bojí
se, závidí si, nemají „kádry“? Vždyť touha

každé strany je zvítězit ve volbách, mít mož-
nost realizovat svůj program, mít svého sta-
rostu. A soc. dem. má co nabídnout. Už
několikrát tu šanci měla. Dokonce Paroubek
zabil prase, poděkoval voličům. Za odměnu
prase snědli a nechali se předběhnout „Zdra-
vým městem“. Snad po odchodu Paroubka i
na Hradech nabere soc. dem. znovu dech a
vymění i vedení.

2. V pořadí na 2. místě je zájem o KSČM. Je
pochopitelný. Vidina sociálních jistot, vidi-
na toho, že ve Stropnici „to jde“, nostalgie
vzpomínek „že bylo lépe“ – je živá a nelze
nikomu nic vyčítat. Jistoty zaměstnanosti,
důchodové jistoty, rekreace, péče ve stáří,
při lékařském ošetření, lékařská péče stála
za účast na 1. máji. I když jsme nemohli na
Bahamy. Svobody bylo méně, dnes je jí dost
ale nikdo nikoho neslyší. On komunismus
nikdy nebyl a také už pravici neslouží jako
strašák. Koho vlastně za tuto stranu volit,
když i na Hradech máme všechny odrůdy a
sorty: Stalinisty, Gotwaldovce, Dubčekov-
ce s lidskou tváří, normalizátory, Husákov-
ce a konečně jedny z hlavních privatizátorů
a restituentů po roce 1989. Jsou důkazem,
že věrnost ideálům je druhořadá, bližší je
košile. Ovšem tak to ve světě chodí. Nejvíce
škodí myšlenkám KSČM ti, kteří se nechají
volit a pak vesele drží basu s pravicí a obča-
ny zbavují majetku. Škoda, že při budování
socialismu bylo tolik násilí a veřejnost si
oprávněně zvláště po roce 1968 přála jinou
cestu, která byla předčasná.

3. Třetí v pořadí na Hradech jsou hlasy ode-
vzdané ODS. Straně, která díky Klausovým
komsomolcům vystupovala vždy suverén-
ně, arogantně a díky zdvojeným kandidát-
kám válcovala ostatní. Hlavní její cíl byl
privatizace, odstátňování s demagogií, že
stát je špatný vlastník. Při tom se rozkrádá-
ním, korupcí zahltila. Dnes by se ráda očis-
tila a zbavila se kmotrů a ono jí to moc nejde
a asi prohraji i Prahu. A jak na Hradech? Ze
dvou arogantních představitelů na radnici
jeden chtěl dělat kariéru na dvou židlích, ne-
zvolením mu zůstala židle jedna a povážlivě
se pod ním kýve. Druhý v bývalé pozici ta-
jemníka má zajímavý osud. Vyměnil asi po-
litiku za klášter a má na dveřích označení –
akolyta – což v církevní hierarchii znamená,
že přijal nižší církevní svěcení. Ze Šavla se
stal Pavel. Asi provede sebekritiku od doby,
kdy spolu se starostou odstranil pátera Ger-
harda. Výhled, že by ODS mohla znovu
vstoupit do téže řeky, je marnost, kterou
hlásal už ve starém Řecku Herakleitos. Ví-
tězství ODS ve volbách by nepomohla ani
další návštěva pana prezidenta.

4. Do novohradské politiky vstoupilo úspěšně
hnutí „Občané pro zdravé město“ a v minu-
lých volbách zvítězilo. Tak jako zdravý ro-
zum s nadějí, že dojde k nápravě. Po celé

období se s volbou ODS nesmířila, ale obča-
né rozhodli a ODS „solila“. Rozhádanost,
využívání chyb (à la nesrovnalosti u voleb se
schránkou) neslouží městu a jeho občanům.
Opozice je zdravá, ale musí mít míru a jejím
hlavním cílem by měl být – prospěch města –
ne škodit. Ne že by se podařilo splnit a napl-
nit všechno co toto hnutí slibovalo v „10 dů-
vodech pro změnu“ ale došlo k podstatné
změně na radnici ve vztahu občan – radnice.
Trochu zůstali ještě dlužni ve slibu transpa-
rentnosti záměrů, trochu se umazali při vy-
užití dotací, nepokročili v zaměstnanosti.
Byli též mnohomluvní na stránkách NZ,
což spíše škodí. Ale byla krize a obec je za-
tím bez dluhů, což je pozitivní.

5. Jistě najde své voliče KDU-ČSL a počet vo-
ličů vydá aspoň na 1 zastupitele. K této straně
a jejím cílům na Hradech mám spíše prosbu:
aby kromě praktikování víry a charity se za-
sloužili o zlepšování přeshraničních vztahů,
protože k tomu mají příležitost. U představe-
ného kláštera jsem nenašel pochopení. Do-
sud od roku 1989 nenašla Rakouská strana i
přes velkou vstřícnost výstavy „Po stopách
společné historie“ příležitost, jak se veřej-
ně vyjádřit k vzájemným vztahům, ačkoliv
pravidelně navštěvují kostel a konají se po
náměstí procesí. Nezapojení kláštera a pře-
shraniční neúčast na oslavách výročí města
je ostudné. Proto začínám věřit jednomu
uznávanému veřejnému činiteli, který mi
odepsal: „Ona stará rozpínavost si našla nové
cesty. Sype do kostelních pokladniček“. Já
v tom spatřuji do budoucna problém.

6. Sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09.
Převážnou část kandidátů málo znám. Ne-
znám ani jejich osobní názory, přesvědčení a
zájmy. Spíše je předpokládám. Očekávám,
že se i veřejnost více dozví při zveřejnění
programů. Zatím to vypadá na pravicové
programy, očištěné od vlivu kmotrů, různých
dobrodinců, mafiánů a knížat z Hluboké, což
je pokrok. Více voličů by jistě získali např.
souhlasem s progresivní daní.

Škoda, že ještě nebudou zastupitelé voleni pří-
mo voliči, že stále budou mít vliv politické
strany a hnutí a umístění na kandidátkách, kde
jen pomocí kroužkování lze něco ovlivnit. Vy-
bírat je třeba spíše podle charakteru, podle
činů, podle zájmu o věci veřejné, podle ochoty
pomoci občanům, podle toho zda je kandidát
ochoten pracovat jak pro svůj prospěch tak
prospěch obce. Obec je organismus, ve kterém
mají své místo nejen pracující za mzdu, ale i
živnostníci, podnikatelé, děti, důchodci. Jak
tedy bude odpovědné vedení radnice, záleží
na vás, na voličích. Každý chce své místo na
slunci. A když nebudete vědět koho volit, tak
máme tu dost Princů, Králů, Císařů.

Ing. Maryška
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Rád bych uvedl na pravou míru několik nepře-
sností, kterých se dopouští Ing. Maryška ve
svém článku.

1) Záměr na akci za 90 mil. Kč se ne-
zrodil v mé hlavě. Nikdy jsem to netvrdil, tak-
že nevím, kde Ing. Maryška bere tuto jistotu.
Nepopírám, že jsem jako pracovník Ústavu
fyzikální biologie Jihočeské univerzity byl
u zrodu této myšlenky, ale nejsem rozhodně
jejím tvůrcem. Tento záměr byl uvnitř Akade-
mického univerzitního centra diskutován již
dlouho a ve své podstatě pouze navazuje na
úspěšné Letní školy mládeže, které jsou kaž-
doročně na Zámku pořádány již řadu let a na
aktivity, které AUC pořádá během školního
roku pro studenty trhosvinenského gymnázia
pod hlavičkou Youth Club.

Projekt vznikl na základě dohody tří sa-
mostatných a svéprávných subjektů: Města
Nové Hrady, Jihočeské univerzity a Ústavu
systémové biologie a ekologie Akademie věd
ČR. Nikdo nikoho do ničeho netlačil. Všichni
se projektu účastní dobrovolně a na základě
své svobodné vůle.

2) Zcela mimo realitu je avizované zni-
čení sálů Zámku za 14 mil. Kč. Ing. Maryška
zcela jistě neví, co je obsahem rekonstrukce.
Kdyby to věděl, nemohl by něco takového
vyslovit. Obsahem rekonstrukce je kompletní
výměna elektroinstalace, restaurátorské práce,
rekonstrukce jevištní techniky v Divadelním
sálu, nákup a instalace audiovizuální techniky
a další nákupy. Vše bylo řádně a v souladu se
stavebním zákonem projednáno s orgánem
ochrany památek. Mrzí mne, že může někdo
něco takového napsat a ani se nezajímat o to,
o co ve skutečnosti jde.

3) V mé odpovědi na článek R. Křího-
vé v minulém NZ jsem nesděloval své názory
na morálku. Za prvé jsem slovo morálka dal
do uvozovek, čímž jsem se snažil naznačit, že
jde o posunutý pravý význam tohoto slova.
A za druhé jsem chtěl upozornit na to, že od-
měny zpracovatelům v „nemorální výši“ ne-
jsou výmyslem vedení města, ale nabídkou,
která je podporována podmínkami poskytova-
telů dotace. Pokud poskytovatel říká, že bude
z 92,5 % dotovat zpracování žádosti a to až do
5 % z celkových nákladů projektu, pak je po-

chopitelné, že se nabídky všech oslovených
zpracovatelů budou těmto hodnotám blížit.
Pokud však poskytovatel dotace v jiném prog-
ramu říká, že zpracování žádosti bude dotovat
do maximální výše 20 000,- Kč, pak jsou na-
bídky na zpracování žádosti zcela v jiných, a
tedy menších hodnotách.

4) Ing. Maryška zcela jistě neví, o co
mi v mých funkcích jde. Kdyby mi totiž, jak se
snaží naznačit, šlo o dotace a finanční profit na
projektových aktivitách města, pak bych ve-
řejnou funkci v Zastupitelstvu města nevyko-
nával a rovněž bych nyní neusiloval o její
znovuzískání. K tomu mne vede morálka (ten-
tokrát bez uvozovek).

5) Dotace EU v roce 2013 končit ne-
budou. Pokud přetrvá existence EU (což je
alespoň s výhledem na pět let pravděpodob-
né), pak dotace EU budou pokračovat. Budou
však v menší míře a na úžeji formulované
oblasti a témata.
A závěrem bych rád požádal Ing. Maryšku,
aby někdy v příštím čísle blíže vysvětlil jeho
výrok „trochu se umazali při využití dotací“.
Jsem si jist, že nikdo z hnutí Občané pro
ZDRAVÉ město se při využití dotací neuma-
zal. Ani reálně, ani pokud bychom chápali slo-
vo „umazat“ v jeho přeneseném významu.

Michal Jarolímek

CO SE DĚJE NA ZÁMKU
pohled ředitele Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity

(aneb trochu o naději, že věci přece mohou jít správným směrem)
Slyšel jsem nedávno i dost emotivní reakci

na naši práci. Že prý to jsou vyhozené peníze a
že nemáme žádné výsledky. Je to určitě do
značné míry naše vina, že se málo otevíráme
novohradské veřejnosti. Tak se ve svém člán-
ku pokusím vysvětlit, že sice možná neutrácí-
me státní peníze úplně nejlépe ze všech na
celém světě, ale podle všech hodnocení nejlé-
pe v České republice. Ano, vážím si toho,
vnitřně mne to uspokojuje a budu dělat vše
proto, aby to tak bylo i nadále. I proto píšu
tento článek.

Historie
Před dnes už více než deseti lety převzalo

společenství Jihočeské univerzity a Akademie
věd ČR zámek v Nových Hradech po odcháze-
jící zemědělské škole. Největší zásluhu na tom
měl tehdejší starosta pan Ing. Štangl a tehdej-
ší rektor Jihočeské univerzity profesor Střele-
ček. Na straně akademie věd se angažoval
známý zakladatel různých institucí Dr. Šetlík,
který byl schopen zprostředkovat kontakty až
k samotné tehdejší předsedkyni prof. Illnerové.
Došlo k dohodě, na jejímž základě přešla práva
k dispozici k zámku ze střední školy (tehdy ma-
jetek ministerstva školství) k technicko-ho-
spodářské správě areálu Akademie věd České
republiky. Od té doby uplynulo mnoho vody a
mnohé se změnilo.

V začátcích, řekněme v letech 2001-2004,
nebylo příliš jasné, zda se projekt podaří.

I když jsme měli velkou dotaci na rozvoj vý-
zkumného centra, kvalitní vědci se na Nové
Hrady příliš nehrnuli a ani podmínky se nám
nedařilo zlepšovat tak rychle, jak bychom
rádi. Na druhou stranu jsme stále jednali o do-
taci z programu Phare v rámci přeshraničního
programu CBC. Jedním z mnoha problémů
bylo, že vlastník objektu, Akademie věd ČR
v Českých Budějovicích, o projekt velký zá-
jem nejevil. Proto jej postavila Jihočeská uni-
verzita. Kvůli dodržení podmínek programu
se také nedal rekonstruovat vlastní zámek, ale
menší přístavba. Co se na první pohled jevilo
jako nevýhoda, se na-
konec pro město Nové
Hrady stalo výhodou.
Jihočeská univerzita
má v Nových Hradech
svou nemovitost, což
ji zde přes všechny
změny drží. Budova
výzkumného centra se
otevřela v březnu
2005, kdy už také bylo
jasné, že jsme překo-
nali největší krizi naší
existence. Ještě 13.
prosince 2004 nám to-
tiž ministerstvo škol-
ství nebylo schopno
potvrdit financování

na další roky, což ohrožovalo spoustu pracov-
ních míst na zámku – nejen vědců, ale i
laborantek, techniků, uklízeček. Na druhou
stranu jsme v roce 2004 zahájili vzdělávání
v doktorském studijním programu Biofyzika.

Nejlepší vysokoškolské vědecké
pracoviště v ČR

Nakonec jsme financování dostali a od té
doby se stále zlepšujeme. Od roku 2006 kaž-
doročně zvyšujeme množství našich výsledků
na dvojnásobek. A to přesto, že financování ze

Proč tolik nepřesností?

pokračování na str. 17
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státního rozpočtu se nám nezvyšuje na rozdíl
od našich partnerů z akademie věd, ani nemů-
žeme navyšovat počty studentů na stovky jako
fakulty. V hodnocení roku 2008 jsme se stali
mezi všemi vysokoškolskými součástmi v Čes-
ké republice tou s nejkvalitnějšími vědeckými
publikacemi, v roce 2009 jsme sice poklesli
v kvalitě na druhé místo za Přírodovědeckou
fakultu Jihočeské univerzity, zato jsme postou-
pili na první místo v počtu výsledků základního
výzkumu na vědeckého pracovníka. Zjednodu-
šeně řečeno, pracuje u nás několik vynikají-
cích vědců (prof. Polívka, prof. Reshak, Dr.
Minofar, doc. Kutá Smetanová, doc.Ettrich) a
asi 40 pilných studentů jak z České republiky,
tak především ze zahraničí, ze Slovenska, Bě-
loruska, Ruska, Íránu, Indie nebo Pákistánu.
Nemáme nikoho, kdo by se jen vezl nebo byl
odborně prostřední, nových vědeckých publi-
kací odchází ze zámku každý týden několik.

Jsme také v České republice jedním z mála
vědeckých pracovišť, na němž se většina ko-
munikace odehrává v angličtině. To nám
umožňuje kdykoliv uspořádat vědecké konfe-
rence, přijímat jakékoliv zahraniční vědce na
dlouhou i kratší dobu, pořádat výměnné poby-
ty. Naši první absolventi, první doktoři biofy-
ziky, získali pracovní místa na pracovištích
v USA, Švédsku, v českých vědeckých labora-
tořích, ale i třeba ve výzkumu Auto Škoda
v Mladé Boleslavi.

Aplikovaný výzkum a vývoj
s firmami

Abychom mohli konkurovat těm, kdo měli
větší podporu, ale i proto, abychom byli naše-
mu státu ještě více ku prospěchu, začali jsme
spolupracovat s firmami. V roce 2005 se nám,
stejně jako vědeckotechnickému parku v Tře-
boni a v Českých Budějovicích, podařilo zís-
kat dotaci z Operačního programu průmysl a
podnikání. Jejím cílem bylo podpořit spolu-
práci začínajících firem a vysokých škol.
V rámci ní jsme v bývalé přístavbě usídlili fir-
mu Bonapol a.s., která vyráběla superčisté
alergeny pro farmaceutické účely. Byla to prá-
vě možnost pracovat na akademické půdě a
také v budově jeslí, co jí umožnilo stabilizo-
vat kontakty se zahraničními odběrateli a najít

své místo na trhu. Dnes již je to velká firma
s vlastní budovou v Českých Budějovicích.

Další firmou, která v budově stále sídlí, je
firma BP Medical s.r.o. Ta jednak vyvinula
výrobu sedmi kmenů řas pro farmaceutické a
kosmetické účely a s podporou naší infra-
struktury čistých provozů je certifikovala u
Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Výroba
vlastních kosmetických produktů podle na-
šich postupů probíhá v Brně. Na Nových Hra-
dech, s využitím naší infrastruktury, teď BP
Medical především pokračuje v servisní čin-
nosti pro stomatologické výzkumné centrum,
zkoumá biokompatibilitu slitin pro zubní im-
plantáty.

Novohradskou infrastrukturou prošla také
firma CompoTech Plus s.r.o. , jedna z našich
nejúspěšnějších technologických firem, která
vyrábí kompozitní profily. Právě v době, kdy u
nás její pracovník působil, vyvinuli svou nejo-
riginálnější inovaci, biomimetický kompozit,
který umožňuje konstruovat velké a velmi
přesné podavače pro průmysl, například pro
automobilky. CompoTech Plus dnes v Sušici
staví vlastní technologické vývojové centrum.

Byly i projekty, které tak úplně nevyšly.
Tím nejzjevnějším je spolupráce s firmou
Chlorella Hellas s.r.l. z řecké Kalamaty. Ta
měla převzít technologii fotobioreaktoru, kte-
rý je nejvýraznější částí našeho skleníku, a
provozovat ji za lepších klimatických podmí-
nek v jižním Řecku. Z mnoha důvodů včetně
finanční krize se tento projekt zatím nepodaři-
lo zrealizovat. Proto místo trubkového reaktoru
probíhá nyní vývoj ve válcích, ty jsou pro naše
klimatické podmínky vhodnější a také jsme je
vyvinuli v Nových Hradech. Skleník je stále
využíván pro výrobu teplé vody. Dost též lituje-
me, že i novohradský živnostník pan Blafka
ukončil produkci akvarijních ryb. Právě dnes
bychom mu měli hodně co nabídnout. O tom
ale v poslední části „Co bude dál?“.

Asi všeobecně nejzjevnějším úspěchem je
spolupráce na vývoji peptidových léčiv s fir-
mou Zentiva a.s. Firma si nás vybrala pro spo-
lupráci v roce 2007 jako nejvhodnějšího
partnera z České republiky. Projekt je podpo-
řen programem ministerstva průmyslu a ob-
chodu. Vyvíjíme dvě technologie, technologii
výroby peptidového léku proti osteoporóze
a technologii výroby monoklonálních proti-
látek jako protirakovinných léčiv. První

technologie byla již do-
končena a firmě ode-
vzdána, je předmětem
patentového řízení. Doc.
Ludwig, původem z uni-
verzity v Bonnu, ještě
dokončuje svůj nápad,
kterým by obecně zlepšil
všechny podobné tech-
nologie.

Dalo by se pokračo-
vat, noví zájemci o tech-
nologické spolupráce se
objevují minimálně něko-
likrát do měsíce. Mo-
mentálně jako nejnaděj-
nější se jeví projekt de-
kontaminace odpadních

vod s firmou SP plast, projekt konsorcia pro
výrobu biologicky odbouratelných kostních
implantátů a mezinárodní projekt mikrosko-
pického sledování chování nervových buněk
pro vývoj léčiv.

Však také náš vědeckotechnický park Cen-
trum biologických technologií obdržel něko-
lik ocenění a prošel nepočítaným počtem
auditů, vždy bez nejmenší chybičky. A že se
na nás snaží najít chyby kdekdo.

Mezinárodní spolupráce
aneb v první světové lize

Mezinárodní spolupráce se snad ani nedá
vyčíslit. Každý z nás jich obsluhuje hned ně-
kolik. Zmíním se proto o těch nejdůležitějších.
Ačkoliv jsme začínali především spoluprací
s univerzitou v Linci, dnes v ní prakticky ne-
pokračujeme. Převzala ji Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích na základě dohody
rektorů. Také spolupráci s Polytechnickou
univerzitou v Kremsu dnes obsluhuje spíše
Mikrobiologický ústav AV ČR v Třeboni.
Trochu nás to mrzelo, ale po pravdě, dnes již
to nebolí. Protože nám tato převzetí uvolnila
ruce pro spolupráce mnohem významnější a to
s univerzitou v Princetonu, která je pravidelně
v první desítce hodnocení světových univer-
zit, a s univerzitou ve Vídni, která je zase
v první desítce univerzit evropských. To, že
tamní profesoři u nás s radostí tráví podstat-
nou část akademického roku a posílají nám
své studenty ukazuje, že jim máme co přinést.
Ano, dá se to tak celkem jistě říci: to, co
děláme, má podle mezinárodního hodnocení
úroveň první světové ligy.

Letní školy pro středoškoláky
a vysokoškoláky – to nejlepší,
co máme a taky o zdrojích důvěry
v budoucnost

Kromě vědeckotechnického parku jsou asi
naším největším úspěchem mezinárodní Letní
školy pro středoškoláky a vysokoškoláky.
V roce 2010 proběhl již 10. ročník. Na něm je
nejlépe vidět, kam se posunulo vzdělávání ta-
lentů v našem státě. Studenti s námi vždy jez-
dí na exkurze i do zahraničí, pak pracují na
výzkumných projektech a nakonec na mini-
sympoziu prezentují své výsledky. Zatímco
zpočátku bylo úspěchem, aby vysokoškoláci
prezentovali svůj projekt tak, aby měl hlavu a
patu, dnes již i středoškoláci z gymnázia Trho-
vé Sviny jsou schopni svou přednášku před-
nést nejen kvalitně, ale i dobrou angličtinou.
Ačkoliv jsou ty čtyři červencové týdny vyčer-
pávající, jsou zároveň neuvěřitelným povzbu-
zením, že naše práce má smysl.

Na naše Letní školy navíc ještě navazují
kurzy Otevřená věda, které pro středoškolské
učitele pořádá prezidium Akademie věd.

O faktech, která se týkají Letních škol, se
psalo i jinde. Dovolím si tedy jeden příběh.
Letos k nám na Letní školy přijela dívka ze
střední zdravotní školy. Z hlediska školního
prospěchu nebyla nejlepší a ani u nás neměla
tak úplně štěstí na projekt, který řešila. Ale
loučila se v slzách. Tady se setkala s lidmi,
z domova i zahraničí, kteří mají jeden vcelku
idealistický zájem, jenž má přitom ambici být

pokračování na str. 18

Co se děje na zámku
(pokračování ze str. 16)
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na světové úrovni (a navíc jej i vcelku naplňu-
jí). I se svými vrstevníky tohoto ražení. Ačko-
liv si to vždycky neuvědomujeme, naše cíle
jsou o hodně ideálnější než je běžně zvykem.

Mezinárodní a národní konference
a celoživotní vzdělávání

Výčtem těchto aktivit by článek neúměrně
narostl, Nové Hrady jsou místem mnoha men-
ších vědeckých konferencí a vzdělávacích
kurzů, každoročně více než deseti, některé
roky až  čtyřiadvaceti.

Když jsme tak dobří, proč tedy
nejsme bohatí a jak se vlastně
mají studenti

Věda zajisté není fotbal , kde i ve druholi-
govém tureckém týmu se platí královsky. Nic-
méně není pravda, že by se úspěšní vědci měli
špatně. V Česku už jen třeba proto, že pravi-
delně jezdí pracovat do zahraničí. Mnozí No-
vohraďáci to jistě snadno pochopí, však mezi
nimi byla spousta pendlerů, kteří jezdili do za-
hraničí třeba zedničit. Samozřejmě se všemi
pro a proti. Vydělalo se, ale nepohodlí častého
cestování a odloučení od rodiny bylo také
velkou zátěží.

Proč tedy před zámkem neparkují Merce-
desy nebo Audi? Na to se dá odpovědět taky
otázkou: Když slušně vydělávám, proč bych
nemohl žít skromně? Právě to totiž vědci děla-
jí, a to minimálně ze dvou důvodů. Prvním je,
že majetek zatěžuje. Musím se o něj starat,
musím ho chránit. To všechno stojí čas a ten se
těžko hledá, když v práci trávím i víkendy.
Druhý je pokora před hloubkou neznalosti,
kterou každý pořádný vědec pociťuje. Ta
přirozeně brání sama sebe nějak okázale
zviditelňovat.

Jistě jste několikrát zaznamenali před zám-
kem nějaké to offroad Audi nebo podobné
auto. Ne všichni jsme ideální, ale je asi jasné,
že kdo se chce svým majetkem pyšnit, těžko

bude žít a pracovat
v Nových Hradech.
Měli jsme návštěvu.

Kdo si z našich ab-
solventů a kolegů na-
šel práci v zahraničí,
často podává zajímavé
zprávy. Například, že
v Nových Hradech
měl lepší možnosti a
víc peněz mu zbylo.
Životní náklady bývají
až násobně vyšší, bez
reprezentace se často
neobejde a ani v labo-
ratořích nemívá tako-
vé vybavení jako měl
doma.

A co studenti? Ti žijí ze stipendia a bydlí
v bývalých jeslích a v neopravených místnos-
tech bývalého internátu střední zemědělské
školy v zámku. Velmi skromně a taky velmi
levně. Opakovaně, když vyjedou do zahraničí
a setkávají se svými vrstevníky, přinášejí zprá-
vy podobné, jako jejich vědečtí kolegové.
V Nových Hradech se mají lépe a mají více
možností.

Kdo zašel někdy na zámecký ples, mohl
nás vidět i v těch nóbl oblecích. A taky viděl,
že se v nich pohybujeme celkem přirozeně.
Dovedeme to, jen nevidíme důvod, proč to
dělat každý den.

Co bude dál
Naše stálé financování končí v roce 2011,

ale zákonem z roku 2008 bylo fakticky ukon-
čeno již dříve. Nový zákon perspektivy insti-
tucí jako jsou naše dost znejistil. Nám se,
spolu s Výzkumným ústavem rybářským a
hydrobiologickým Jihočeské univerzity ve
Vodňanech, podařilo získat další výzkumný
projekt z operačního programu Výzkum a vý-
voj pro inovace. Jmenuje se Jihočeské vý-
zkumné centrum akvakultury a biodiverzity
hydrocenóz -CENAKVA. V jeho rámci se

v letech 2010-2013 má vybudovat výzkumná
a vzdělávací infrastruktura pro nejtradičnější
jihočeskou disciplínu, rybářství a vodní hos-
podářství. České sladkovodní rybářství je vů-
bec v Evropě ojedinělý fenomén a projekt je
tak přirozeným partnerem evropských vý-
zkumných a vzdělávacích projektů.

Úkolem novohradského Ústavu fyzikální
biologie v CENAKVA je zavedení nejmoder-
nějších metod, například analytických, a na-
cházení uplatnění nově vyvinutých postupů za
rámec pouhého rybářství a vodního hospo-
dářství. Není to jen chov akvarijních ryb, ale
především posun do využívání ryb ve farma-
kologickém výzkumu a vývoji, softwarové in-
ženýrství pro sběr dat, jejich vyhodnocování,
detekce toxických látek apod.

Na závěr bych si vypomohl slovy kolegy,
který k nám přešel z vývoje firmy Honeywell:
„Jsem rád, že s vámi mohu dělat na těchto pro-
jektech“. My jsme také rádi, že mu to můžeme
umožnit. Město Nové Hrady, jeho obyvatelé i
radnice nám v tom velmi pomáhají.
Děkujeme.

Dalibor Štys
ředitel Ústavu fyzikální biologie

Jihočeské univerzity

LETNÍ ŠKOLY V NOVÝCH HRADECH
Letos proběhl už 10. ročník Letních akademických kurzů pro středo-

školské studenty, který tradičně organizuje a zajišťuje Ústav fyzikální bio-
logie JU na zámku v Nových Hradech.

Tentokrát se kurz konal od 4. do 31.7. a opět byl spolufinancován
Evropským sociálním fondem v rámci projektu „Youth Club – rozvoj

spolupráce středních a vysokých škol při vzdělávání mládeže“. I v le-
tošním roce jsme projekt zacílili hlavně na studenty z Jihočeského kra-
je, abychom podpořili zájem o studium přírodovědných a technických
oborů.

Kromě studentů Česko-anglického gymnázia, Biskupského gymná-
zia, Českého reálného gymnázia v Českých Budějovicích, Gymnázia
Kaplice a SOŠ v Jindřichově Hradci se nám podařilo zaujmout také
3 studenty z Gymnázia Trhové Sviny a 3 žáky ZŠ Nové Hrady. D. Štys,
P. Toman a M. Kříha intenzivně a úspěšně pracovali na různých pro-
jektech podle svého zájmu a plánují prezentovat své práce v rámci stře-
doškolské odborné činnosti. K. Slepičková letos skončila 9. třídu a
protože nastupuje na školu, kde se s prací v laboratořích počítá, chtěla si
některé laboratorní postupy vyzkoušet. K. M. Štys a I. Slepičková ab-
solvovali teprve 4. třídu, ale přesto řešení projektu „Sledování růstu
rostlin za různých světelných podmínek“ vzali velmi vážně.

První týden už tradičně zahajujeme exkurzemi po vědeckých pra-
covištích v jižních Čechách a Rakousku. V pondělí se studenti sezna-
movali s pracovišti v Nových Hradech. Putovali mezi laboratoří
zabývající se krystalizací proteinů a stanovením jejich struktury, lase-
rovým pracovištěm, biotechnologickým pracovištěm, laboratoří zabý-

Co se děje na zámku
(pokračování ze str. 17)
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vající se optickou mikroskopií a mikroskopií se skenovací sondou, či
pracovištěm , kde analyzují obraz. V úterý jsme zorganizovali exkurzi
na univerzitu ve Vídni na pracoviště biologických zobrazovacích tech-
nik. Studenti měli také možnost se podívat do velkých skleníků vídeň-
ské univerzity. Blíže se seznámili s masožravými rostlinami a
vyzkoušeli si práci při analýze jejich tkání a pletiv. Pak si prohlédli
hlavní univerzitní budovu v centru Vídně – hlavně historickou knihov-
nu,sály a podloubí s bystami významných profesorů. Ve středu jsme
opět zamířili do Rakouska, tentokrát do Lince. Návštěva Ars elektroni-
ky se setkala s velkým zájmem. Ve čtvrtek se studenti seznamovali
s vědeckými pracovišti v Českých Budějovicích. V plánu byla exkurze
v Biologickém centru AV, ve středisku elektronové mikroskopie,
v Ústavu molekulární biologie rostlin AV a v Entomologickém ústavu
AV. Závěr našich exkurzí patřil Třeboni a odborníkům z obecně
prospěšné společnosti ENKI a Mikrobiologického ústavu AV. Ani po
návratu z exkurzí ale program nekončil. Každý večer se studenti
setkávali s docentem Jelínkem a jeho přednáškami z obecné fyziky.

Další týden se naplno rozběhla práce na vědeckých projektech,
které si od března do května studenti vybrali z naší nabídky. Práce pro-
bíhala pod vedením našich doktorandů, vědeckých pracovníků a dal-
ších spolupracovníků ve skupinách maximálně po dvou nebo třech.
Část večerů byla rezervována na přednášky z nejrůznějších oborů.
S velkým zájmem se setkal např. profesor Polívka s přednáškou „Kam
kráčí současná fyzika?“

Příjemné zpestření pobytu zajistily taneční večery, večer u táborá-
ku, šachový turnaj, ale i sportovní víkendy nebo Borůvkobraní v Boro-
vanech a  návštěvy koncertů během „Novohradského znění“.

Na závěr prezentovali studenti své práce před kolegy a hodnotitel-
skou komisí.

Z dotazníku vyplynulo, že většina studentů opět plánuje svou účast
na dalším ročníku Letních škol, což jistě svědčí o zajímavosti práce na
projektech i o úrovni organizace. Někteří studenti s námi zůstávají
v kontaktu i během školního roku, aby svou práci mohli rozšířit a pre-
zentovat ji v rámci středoškolské odborné činnosti.

Pro zajímavost ještě uvedu pár statistických údajů. Našich 10 reali-
zovaných ročníků absolvovalo již 288 studentů, z toho 172 dívek a
116 chlapců. Vlastní letní realizace zabrala až dosud 43 týdnů (příprav-
ná fáze také nejméně tolik). Ráda bych poděkovala všem, kteří s přípra-
vou, organizací a realizací Letních škol pomáhají a pevně doufám, že
ochotné spolupracovníky budeme nacházet i nadále.

SCHOLA LUDUS 2010
Od 4. do 31.7. proběhl v Nových Hradech

9. ročník Scholy ludus, akce organizované pro
vysokoškolské studenty Ústavem fyzikální bio-
logie JU v Nových Hradech. Letošní ročník byl
opět spolufinancován ESF v rámci projektu
„Vzděláváním k posílení konkurenceschopnosti
kapacit jihočeského výzkumu a vývoje“. Zúčast-
nilo se 22 studentů, kteří pracovali na 18 vě-
deckých projektech. V podvečer pro ně bylo
připraveno 10 přednášek v angličtině z fyziky,
biologie, medicíny apod. Velký úspěch měly
přednášky Ing. Beneše z FJFI ČVUT „Com-
putatinal Studies of Reaction -Diffusion Dy-
namics in Biology“ a Ing. Fejfara z FÚ AV ČR
„Nanostructured Silicon Solar Cells“.

MEZINÁRODNÍ LETNÍ
AKADEMICKÉ KURZY

V rámci LAK jsme přivítali v Nových Hra-
dech 17 zahraničních studentů.

3 Slovenky, 4 Mexičané, 1 Íránka, 1 Ame-
ričan, 2 Rusové a 6 Bělorusů se účastnili práce
na 16 vědeckých projektech.

Mgr. Naděžda Štysová

Město Nové Hrady Vás zve na přednáškový cyklus

FENOMÉNY NOVOHRADSKA
¢ PŘEDNÁŠKA č. 1 – Génius loci Novohradska
¡ přednáší Milan Koželuh
¡ úvodní přednáška o krajině, přírodě, historii a životě Novohradska doplněná fotografiemi
¡ čtvrtek 7. října 2010

¢ PŘEDNÁŠKA č. 2 – Příběhy novohradské historie
¡ přednáší Mgr. Vladimír Hokr
¡ v rámci přednášky budou představeny dosud nepublikované příběhy novohradské his-

torie, osudy některých rodin a novohradských domů
¡ úterý 12. října 2010

¢ PŘEDNÁŠKA č. 3 – Plavení dřeva v Novohradských horách
¡ přednáší Pavel Mörtl
¡ seznámení s málo známým fenoménem Novohradska, přednáška bude doplněna ukáz-

kami fotografií zachycujících plavení dřeva a dochované stavební pozůstatky
¡ čtvrtek 21. října 2010

¢ PŘEDNÁŠKA č. 4 – Sklářství na Novohradsku
¡ přednáší Milan Freit
¡ autor představí úchvatnou historii výroby skla na Novohradsku –

sklářství za Rožmberků a Buquoyů
¡ úterý 26. října 2010

¢ PŘEDNÁŠKA č. 5 – Zaniklé vesnice Novohradska – Jedlice a další
¡ přednáší Milan Koželuh
¡ přednáška představí fenomén zanikání vesnic novohradském regionu
¡ čtvrtek 4. listopadu 2010

Přednášky se konají vždy od 18.00 hodin
v sále objektu bývalého Statku v Nových Hradech.
Přednáškový cyklus je pořádán v rámci projektu „Rozvoj vzdělávacích kapacit města Nové
Hrady“, který byl finančně podpořen z Programu rozvoje venkova.

Letní školy v nových hradech (pokračování ze str. 18)
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Něco o školce
Naše dcerka Elenka chodí do MŠ v N. Hra-

dech, abych předešla událostem musím vnést,
že navštěvuje dvě MŠ. Můj manžel je totiž Ra-
kušan a tudíž navštěvuje zpravidla tři dny
v týdnu i MŠ v Gmündu. Takže mám obrovské
srovnání! Ráda navštěvuje obě školky, ale co
se týká ručních prací, předškolního vzdělává-
ní, návratu k přírodě, hraní, vyhrává na celé
čáře školka v N. Hradech. Mám uzavřené
vzdělání z psychologie a pedagogiky a práci
s dětmi jsem řadu let vykonávala. Jsem nes-
mírně spokojená s pani ředitelkou a s pani uči-
telkami. Kdykoli mám sebemenší problém,
přijdu za nimi a vyřešíme ho. Tím myslím in-
dividuální přístup, který je ke každému dítěti
příkladný. Proč vám toto vše vyprávím?

Přečetla jsem si v Novohradských novi-
nách, že byla provedena inspekce v MŠ. Od-
poledne jsem si vyzvedla Elenku a ptala jsem
se paní ředitelky o jakou inspekci se jedná.
Odpověděla mi, že je to běžná kontrola a že
snad proběhne vše v pořádku. Cítila jsem, že
je paní ředitelka zarmoucená, a že o tom nebo
z její pravomoci nesmí mluvit. U tohoto roz-
hovoru byla ještě jedna maminka, protože
není co skrývat, venku mi před školkou sdělila
stejný pocit z odpovědi paní ředitelky. Nemá-
me ani tušení, zdali výsledky inspekce byly
pozitivní, ale pro jistotu jsme se domluvily, že
vám každá za sebe napíšeme malé povídání a
vyslovujeme obrovskou pochvalu MŠ v No-
vých Hradech. Jsem neskonale šťastná, že prá-
vě naše dítě má to štěstí navštěvovat tuto
školku. A na základě zkušeností a spokojenosti
jsme se s manželem rozhodli, že naše Elenka
bude navštěvovat české školy.

Dávám jedničku s hvězdičkou dvakrát
podtrženou.

S pozdravem Lenka Seyerová,
Hranice u Nových Hradů

Reakce na stížnosti
V Novohradském zpravodaji jsem se dočet-

la o kontrole České školní inspekce na základě
anonymní stížnosti. Vím, bylo to v květnovém
vydání, kontrola proběhla v březnu… trochu
opožděně, ale přece – reaguji! Už jen proto, že
to stále neutichlo, ba naopak… Ze všech stran
je slyšet – stížnosti, anonymy, kontroly…ane-
bo „jste to slyšeli? – zase problémy…“. Že se
stane výjimka – se prostě stane – co člověk to
názor, jiné očekávání…ale proč hned ano-
nym???? Už nikdo neřekne, že drtivá většina
rodičů si nestěžuje, že jsou naopak spokojeni.
Právě proto reaguji já, chtěla bych pochválit,
povzbudit, podle mě ve školce svou práci dě-
lají výborně a s láskou a snaží se vyjít, vstříc
jak jen to jde. Z vlastní zkušenosti vím, že se
každý problém DÁ V KLIDU VYŘEŠIT, jde
o to jen chtít. Kdosi řešil…anonymem a ne
jedním, tím vyvolal vlnu nenávisti, pošpinil
školku a teď se veze a je hrozný „hrdina“ že
díky němu se něco děje. Podle mě se děje je-
nom to, že vedení školky ustupuje nátlaku,
jenže bohužel omezeně a pak se stane, že ně-
komu se vyhoví a na jiného prostě nezbude
místo, byť by to víc potřeboval. A že na rodiče
byl údajně veden nátlak a zastrašování? Tak to
asi někdo opravdu dost špatně pochopil, cosi
vytrhl z kontextu, protože takovým lidem
bych své dítě nesvěřila ani omylem a myslím,
že nejen já. Mně prostě vadí, že kdosi pošpiní
jiné a lavina se veze. Na nikoho neútočím, res-
pektuji i jiné názory a zkušenosti. Mám jen
jedno dítě – bohužel a hlídací babičky – bohu
dík. Kdyby tomu bylo jinak a měla jsem prob-
lém, šla bych do školky osobně a s prosbou a
pak respektovala rozhodnutí a vyjádření škol-
ky. Vím, že má svou kapacitu a s tím se nehne.
V podstatě mi jde jen o to, že anonymem se
věci neřeší a že k hromadě smyšlených stíž-
ností chci přidat jednu pochvalu. Obdivuji

pani ředitelku pro její diplomacii, vím, že
to nemá lehké – nejde se zavděčit všem,
když je omezená kapacita, rozpočet…

Vážně mě nezajímá naplněnost školy,
způsob přijímání dětí do MŠ a už vůbec ne
vytíženost učitelek, jako proč?! Proč by mě
to mělo zajímat? To vážně nechápu. Mě
jako rodiče zajímá toto: jestli je tam dítě
spokojené, jestli mu chutná jídlo, jak se
k němu chovají učitelky a ostatní děti, a
jestli tam nezlobí. V neposlední řadě co
všechno se každý den naučil, jaké má nové
zážitky a kamarády. Vím, že je tam rád, je o
něj dobře postaráno, můžu v klidu do práce
a nemusím se o něj bát. To, že děti chodí do
školky rády a s nadšením, myslím mluví za
vše. Jsem ráda, že v zimě, když je hodně
sněhu, chodí klouzat s lopatami a necourají
se pod hrozivými lavinami po ulicích, jen
aby nebyli od sněhu… Nejen náš syn „své“
pani učitelky miluje, já jsem si jistá, že na
školku bude vzpomínat moc rád – a o to jde
především. Proto nevím a nechápu, proč si
někteří stěžují, pro ty 3-4 malinké roky,
které tam to dítě stráví? Se teda těším na
školu…

Já jsem se školkou, jejím provozem, vy-
bavením, vedením i učitelkami spokojená a
co hlavního? Spokojený je náš syn a to mi
bohatě stačí!

Vochozková Marie

Nejspíš jen za sebe, spokojené jsme ne-
jen já a paní Seyerová, stejný názor a zku-
šenost mají i jiné maminky.

Společně jsme se shodly, že žádná ve-
doucí funkce není jednoduchá, a proti ano-
nymům se špatně bojuje, proto přejeme
pani ředitelce Heřmanové i všem učitel-
kám pevné nervy a chuť do další práce. Dr-
žíme palce a budeme rády, když si školka
udrží svou vysokou úroveň a lidskou tvář.

Mateřská škola – šetření inspekce II.
V květnovém čísle NZ jsem informoval

o šetření České školní inspekce, které proběh-
lo v naší mateřské škole na začátku března
2010. Ve zmíněném článku jsem popsal, jaká
byla první zjištění inspekce a jaké kroky bu-
dou následovat. Vzhledem k neutuchajícím
debatám na toto téma si dovolím po několika
měsících opět krátké informování o událos-
tech, které následovaly, resp. i další informace
o fungování školky.

Jak již bylo v květnu naznačeno, rozhodla
Česká školní inspekce (ČŠI) po úvodní kon-
trole a zjištěných pochybeních o provedení ná-
sledné tzv. veřejnosprávní kontrole, která
měla upřesnit rozsah pochybení, při prokázání
pochybení pak vyčíslit výši školkou neopráv-
něně čerpaných financí ze státního rozpočtu a
stanovit penále za toto neprávněné čerpání.

Tato kontrola de facto potvrdila výsledky
úvodní kontroly. Proto bylo dalším úkolem in-
spekce vypočítat výši finančních prostředků,
které školka neoprávněně čerpala. O výsled-

cích kontroly byla informována ředitelka MŠ a
Město Nové Hrady jako zřizovatel. Paní ředi-
telka byla též vyzvána k doložení přijatých ná-
pravných opatření, což bylo splněno. Inspekce
poté dne 3. srpna 2010 předala Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje „Finanční vyjádření porušení roz-
počtové kázně v MŠ v Nových Hradech“, ve
kterém byly uvedeny skutečnosti o porušení
rozpočtové kázně, byla vyčíslena výše porušení
ve výši 86 712 Kč bez penále.

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor
školství, mládeže a tělovýchovy přezkoumal
vyjádřený finanční objem porušení rozpočto-
vé kázně a předložil Odboru ekonomickému
k daňovému řízení částku 78 964 Kč. K této
částce pak bylo vypočteno penále ve výši
12 166,- Kč.

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor
ekonomický, oddělení rozpočtu a financování,
správa daní pak 31. srpna 2010 zaslal Mateř-
ské škole N. Hrady platební výměr na odvod

za porušení rozpočtové kázně, kterým ukládá
mateřské škole odvést neoprávněně použité
prostředky ve výši 78 964,- Kč a penále ve
výši 13 350,-Kč s tímto odůvodněním:

„Česká školní inspekce, Jihočeský inspek-
torát, provedla ve dnech 24. a 25. května 2010
veřejnosprávní kontrolu využití finančních
prostředků, poskytnutých ze státního rozpočtu
na přímé náklady na vzdělávání v Mateřské
škole, Nové Hrady, Hradební 175. O výsledku
provedené kontroly byl sepsán protokol čj.
ČŠIC-357/10-C, s jehož obsahem byla ředitel-
ka školy seznámena.

Kontrolou bylo zjištěno, že ve Výkazu
o mateřské škole S1-01 podle stavu k 30. 9.
2009, neodpovídal skutečnosti údaj o počtu
dětí mateřské školy. Škola vykázala 105 dětí
ve třídách s celodenním provozem. Ve skuteč-
nosti měla škola k rozhodnému datu pouze
104 zapsaných dětí. Nesprávně uvedený údaj
byl využit pro stanovení počtu finančních
prostředků na přímé výdaje, poskytované ško-

pokračování na str. 21
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le podle § 160 odst. 1 písm. c) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělává-
ní, (školského zákona) v platném znění na ob-
dobí od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.

V druhém případě bylo zjištěno, že ve výše
uvedeném Výkazu o mateřské škole S1-01
podle stavu k 30. 9. 2009 bylo neoprávněně
vykázáno pět tříd, jako třídy s celodenním dru-
hem provozu. Ve skutečnosti byly s celoden-
ním druhem provozu organizovány pouze tři
třídy. Provoz zbylých dvou tříd byl organizo-
ván v dvoutýdenním cyklu tak, že vždy jeden
týden byl provoz každé z obou tříd celodenní a
druhý týden provoz polodenní. V těchto dvou
třídách bylo zapsáno celkem 40 dětí. Nespráv-
ně uvedený údaj byl využit pro stanovení roz-
počtu finančních prostředků na přímé výdaje,
poskytované škole podle § 160 odst. 1 písm. c)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školského zákona) v platném znění na
období od 1. 1. 2010 do 8. 3. 2010.

Škola tak při předávání údajů nepostupo-
vala podle ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky
č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a
školských zařízení a školní matriky a o předává-
ní údajů z dokumentace škol a školských zaříze-
ní a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci
škol a školských zařízení), ve znění účinném
v kontrolovaném období. Tím škola porušila
rozpočtovou kázeň ve smyslu ustanovení § 22
odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, ve znění
účinném v kontrolovaném období, neboť údaje
vykázané ve Výkazu o mateřské škole S1-01
podle stavu k 30. 9. 2010 jsou rozhodné pro
stanovení výše dotace poskytnuté škole na
financování přímých výdajů na vzdělávání
v roce 2010…“

Proti tomuto rozhodnutí a platebnímu vý-
měru se mohla mateřská škola odvolat resp.
mohla požádat o zmírnění. Po konzultaci s ve-
doucím oddělení rozpočtů a financování Ing.
Bůžkem tak paní ředitelka učinila. Ekonomic-
ký odbor po konzultaci s odborem školství,
mládeže a tělovýchovy rozhodne v nejbližších
dnech. Teprve po tomto rozhodnutí tak bude
známa částka, kterou bude muset MŠ vrátit a
jaké penále zaplatit.

Jak jsem již uvedl v květnovém NZ (a vy-
plývá to i z vyjádření inspekce a krajských or-
gánů), veškeré šetření se týkalo pouze čerpání
finančních prostředků a ne výchovně-vzdělá-
vacího procesu či kvality zázemí MŠ. V prů-
běhu šetření byla nastavena opatření, která
zamezují dalšímu opakování chyb a tím i dal-
šímu postihu ze strany kraje či inspekce.

Vzhledem k tomu, že řízení je vedeno mezi
Krajským úřadem a Mateřskou školou Nové
Hrady, bude celá záležitost resp. výsledek pro-
jednán v Radě města až po definitivním stano-
vení částky odvodu a penále. Rada města by
pak měla stanovit, jak bude dále postupováno
a jaké důsledky budou vyvozeny. Toto jednání
však nemůže proběhnout dříve, než bude celé
řízení mezi krajem a školkou ukončeno.

Mgr. Vladimír Hokr – starosta města

Mateřská škola ...
(pokračování ze str. 20) NĚMČINA VE ŠKOLCE

Od září 2009 probíhá v naší školce výuka německého jazyka hravou formou. Školka se
zapojila do projektu „Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých“, jež je součástí operačního
programu „Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013. Hlavním partnerem pro-
jektu je Úřad Dolnorakouské zemské vlády, projektovými partnery jsou Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice a třetím
partnerem je Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracov-
níků Brno. Ukončení realizace projektu je 31.8.2012 a celkový rozpočet činí 1.472.788 €.
Projekt je financován z prostředků Evropské unie a podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.
Hlavními cíli projektu je posílení spolupráce mezi 54 rakouskými MŠ a 44 českými, vznik
přirozeného prostředí k učení se novému jazyku, vznik multikulturních týmů, rozvoj a reali-
zace společného vzdělávání prostřednictvím seminářů a konferencí, vzájemné hospitace, ex-
kurze a setkávání pedagogů, zástupců zřizovatelů, členů veřejné správy. Výstupem bude
vytvoření nových výukových metodických materiálů.

Naší partnerskou školkou je školka v Grossschönau, se kterou jsme spolupracovali již
v minulosti. Setkání proběhlo zatím na úrovni dospělých, partnerská školka vypracovala plán
partnerství. Hlavní aktivitou projektu je vlastní výuka cizího jazyka ve školce, kterou nám
poskytuje učitelka ZŠ paní Kateřina Marešová. Do školky dochází k předškolákům dvakrát
týdně na jednu hodinu, výuku provádí hravou formou při rozličných činnostech ve spolupráci
s učitelkami. Pravidelně absolvuje semináře s podporou metodiky výuky v MŠ a pracuje
s metodickým materiálem od firmy Polyglot Ene Mene I. Děti v tomto věku jsou velice vní-
mavé a učenlivé a je jistě dobře, že se mohou s jazykem sousedů seznamovat v rámci před-
školního vzdělávání bez nároků na volný čas a peníze rodičů. Stejná praxe je i v Rakousku,

kde do školek dochází rodilá
mluvčí a hovoří na děti česky
při všech jejich činnostech
během dopoledne.

E. Heřmanová

Co je s naší školkou?
Několik dnů před uzávěrkou NZ jsem

od dvou maminek obdržel kopii jejich vy-
jádření k Mateřské škole s tím, že by rády
touto formou vyjádřily spokojenost s fun-
gováním naší mateřské školy. Oba články
jsem si přečetl a následně oslovil jednu
z maminek s žádostí o vysvětlení některých
částí textu, zejména té týkající se údajných
anonymů či dalších zpochybňování kvality
naší školky a práce učitelek.

I já jsem se v minulosti setkal s určitou
kritikou fungování MŠ, šlo však zejména
o problémy v komunikaci mezi paní ředi-
telkou a některými rodiči. Nikdy však
nešlo o kritiku anonymní, ale vždy na zá-
kladě konkrétního osobního či písemného
upozornění rodičů, kteří svoji totožnost
neskrývali a pouze mne jako statutárního
zástupce zřizovatele žádali o sjednání ná-
pravy.

Pokud jsem byl takto vyzván k aktivitě,
postupoval jsem vždy jako nestranný pozo-
rovatel, který nechtěl být rozhodčím v ko-
munikačním sporu, který nastal v jeho
nepřítomnosti. Svolal jsem vždy schůzku,
kde si paní ředitelka (případně v doprovo-
du některé paní učitelky) s rodiči vyjasnila
sporný bod a vždy jsme se rozcházeli s tím,
že obě strany našly společnou řeč. Tím má
role skončila a nebyl důvod dále zasahovat
do dalšího chodu událostí.

Podněty od rodičů vycházely přede-
vším z rozdílného pohledu na omezování
docházky u dětí, jejichž maminka je záro-
veň na mateřské s dalším dítětem. Jak dlou-
ho by měli v takovémto případě rodiče
ponechávat své dítě ve školce, je spíše filo-

sofický problém, do kterého bez vlastní
rodičovské zkušenosti nechci zasahovat.

Držel jsem se tedy vždy faktů: všechny děti
byly paní ředitelkou přijaty k celodenní do-
cházce, rodiče tedy mají nárok na to, aby dítě
navštěvovalo školku po celý den. V určitých
případech však i školka může rozsah poskyto-
vaných služeb omezit, měla by však postupo-
vat dle předem známých pravidel, citlivě,
nikoho nediskriminovat, ani neprotěžovat a
především určitá omezení s rodiči dostatečně
prodiskutovat a vysvětlit. Osobně jsem se spí-
še zajímal o to, zda má škola vůbec zázemí pro
to, aby tuto celodenní péči poskytovala a jak
o nastavených opatřeních rodiče informovala.

Musím též konstatovat, že výše uvedená
jednání, kterých jsem se účastnil, vždy skonči-
la tak, jak by asi měla - konstatováním, že se
škola bude maximálně snažit vyjít rodičům
vstříc (zejména pokud mají zaměstnání).

Ale zpět k vyjádření obou maminek. Jsem
velmi rád, že má někdo chuť a odvahu vyjádřit
svůj názor. Je to fairové, odvážné a zároveň
lidské. Proč nenapsat, že je mé dítě ve školce
spokojené, pochválit paní učitelky či zřizovate-
le za to, že se snaží dětem zajistit dobré zázemí?

Na základě zmíněných dopisů jsem si s jed-
nou z maminek popovídal o její zkušenosti se
školkou a mluvili jsme nejen o pozitivech, ale
i možných negativech. Shodli jsme se na tom,
že v průběhu dlouhodobé docházky dojde ně-
kdy i k drobným problémům, které však lze
většinou vyřešit dobrou komunikací a obou-
strannou snahou zajistit dítěti co nejlepší péči.

Stejně jako u pozitivního hodnocení školky
však oceňuji i ty rodiče, kteří se nebojí přijít
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s kritikou či s žádostí o projednání svého prob-
lému. Osobně nemám rád anonymy a vždy
jsem se ke svým názorům hlásil, a to i v době,
kdy jsem za ně byl tehdejšími mocnými zařa-
zen na nepsanou černou listinu. Proto si vážím
svých oponentů, když přichází s otevřenou a
fairovou kritikou, a vážím si také rodičů, kteří
otevřeně hájili zájmy svého dítěte či upozor-
ňovali na nedostatky.

Osobně jsem se za dobu mého působení na
radnici nikdy nesetkal s anonymní stížností na
fungování školky. Vždy se jednalo pouze
o podněty, které přicházely od konkrétních ža-
datelů, kteří chtěli veřejně řešit svůj problém
s vedením školky za mé účasti. Jediným přípa-
dem anonymní stížnosti tak zůstává podnět,
který byl zaslán České školní inspekci a který
spustil šetření inspekce, o kterém píši na jiném
místě. Tento anonym však nebyl adresován
mně a s jeho obsahem mne seznámila až paní
ředitelka.

Anonymní způsob podání podnětu k pro-
šetření neschvaluji a nepovažuji jej za stateč-

ný. Naopak. V souvislosti s dalším šetřením
však též musím konstatovat, že díky tomuto
podnětu došlo k řešení něčeho, co ve finále in-
spekce označila jako neoprávněné čerpání fi-
nancí ze státního rozpočtu. Jedna část mince je
tedy způsob poukázání na chybu, druhá je to,
že se chyba skutečně stala.

Situaci, která je nyní v naší školce, nebo
spíše to, jak je prezentována, nevidím jako ně-
jak nestandardní. Ani paní ředitelka mne ni-
kdy neinformovala o tom, že by docházelo
k nějakému nárůstu stížností či negativních
ohlasů. Mně osobně či radním pak bylo v minu-
losti adresováno jen několik stížností či spíše
podnětů, které navíc byly většinou vyřešeny.
Šlo zejména o otázku odpoledního spaní dětí
ve školce či zkrácení prázdninového uzavření
o dva týdny. Zejména ve druhém případě jsem
rád, že se podařilo pro děti a rodiče tuto službu
zajistit, i když to znamenalo určité finanční
prostředky, které však rada města pro školku
vyčlenila a jsme s paní ředitelkou domluveni
na způsobu jejich uvolnění.

Závěrem bych chtěl uvést, že za poslední
3 roky se nám podařilo v rámci školky realizo-
vat velké investice v celkové hodnotě téměř

9 miliónů korun. Opravili jsme historickou
budovu, nově vybavili školní zahradu, zre-
konstruovali záchody a koupelny v nové bu-
dově a v letošním roce též kuchyni a přípravny
jídel. Zmiňovaná kuchyně byla doplněna no-
vým vybavením (kotel, pánev, mixer, robot),
dokončujeme dovybavení tříd o herní prvky a
jiné vzdělávací potřeby. Školka má tedy veš-
keré předpoklady a zázemí k tomu, aby posky-
tovala dobré služby pro děti a jejich rodiče.

Současný stav vnímám jako důsledek urči-
té nervozity z šetření inspekce a možných
sankcí ze strany krajského úřadu, dále jako
projev určité nejistoty rodičů, která vyplývá
z nedostatku informací a nastavené komuni-
kace mezi rodiči a školkou. Jako lék vidím je-
diné: neopakovat chyby vedoucí k šetření a
sankcím od inspekce či kraje, poskytovat dě-
tem kvalitní výchovně-vzdělávací program,
dobře komunikovat s rodiči a společně směřo-
vat k tomu, aby se děti cítily ve školce co nej-
lépe, protože to je určitě pro všechny – rodiče,
učitelky i zřizovatele – to nejdůležitější…

Mgr. Vladimír Hokr – starosta města

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Také tento školní rok začínáme v novém. Díky pozorné péči zřizovatele Město Nové Hrady

jsme zahájili provoz ve zrenovované školní kuchyni a kuchyňkách pro výdej stravy dětem, které
dostaly nové elektro- a vodo- instalace, obklady a dlažby, s novým robotem, pánví a mixerem.
V brzké době v rámci tohoto projektu přibudou dětem dva hrací koutky, pojízdné stolky na vý-
tvarný materiál a potřeby, kreslicí tabule a skříně na lůžkoviny. Všechny tyto novinky
oceňujeme a velice za ně děkujeme týmu vedení našeho města.

Školní rok zahajujeme s počtem 104 dětí rozdělených do čtyř tříd podle věku. Ve třídě
KOŤÁTEK je 24 dětí a učitelky Marie Procházková a Eva Heřmanová, ŽABIČEK je 28 a Marie
Dorotovičová a Michaela Koldová, SLUNÍČEK je 24 a Zdeňka Wolzová, BROUČKŮ je 28 a
Ilona Vicánová a Šárka Dibďáková. Všechny třídy vykazují statut celodenních, s provozem nej-
méně do 13.00 hodin. O čistotu a pořádek se starají tety Jana Hriňová a Marcela Koriťáková,
dobrá jídla nám připravují a podávají kuchařky Eva Tomášková a Zdeňka Motyčáková s vedoucí
Romanou Čadovou, ekonomiku a účetnictví vede Danuše Vejsadová. Provoz školky je od 6,00
do 16.15 hodin.

NÁŠ DUHOVÝ SVĚT, tak se jmenuje školní vzdělávací program Mateřské školy Nové Hra-
dy a podle něj probíhá předškolní vzdělávání dětí ve školce. Seznamování se školkou, kamará-
dy, učitelkami a zaměstnanci máme za sebou, měli jsme ve školce už i divadlo. Těšíme se s dětmi
na nové zážitky, činnosti a zábavy, také se těšíme na spolupráci s rodiči. V brzké době nás čeká
Odpoledne pro tatínka, školková drakiáda, ukázka sokolníků, fotografování s dráčkem, Zamy-
kání zahrady, Adventní dílna s rodiči a dětmi. O všech těchto a dalších aktivitách přineseme
nové zprávičky ze školky. E. Heřmanová, ředitelka MŠ

Co je s naší školkou?
(pokračování ze str. 21)
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Rozverná pohádka
pro děti ze školy

V úterý 21.9.2010 se v kinosále uskutečni-
lo divadelní představení pro děti z prvního
stupně Základní školy N. Hrady. Rozverné
představení „Když jde kůzle otevřít“ k nám
přivezlo Hravé divadlo až z Brna. Pohádka
s písničkami a se skvělými herci byla určená
nejen dětem, ale byli pozváni i rodiče letoš-
ních prvňáčků. I tato nabídka směrem k rodi-
čům byla jednou z těch, které se uskutečnili
v rámci odměny v soutěži „Obec přátelská
rodině“. K.J. (i foto)

Výlet do Třeboně pro prvňáčky a jejich rodiče
Dne 18.9.2010 byl uspořádán v rámci projektu města „Obec přátelská rodině“ výlet pro prv-

ňáčky a jejich rodiče. Ti během výletu navštívili hřebčín, sádky a nakonec se děti spolu s rodiči a
svými třídními učitelkami projeli loděmi po rybníku Svět. Výlet provázelo pěkné počasí a dobrá
nálada. Celkem se ho zúčastnilo 52 osob. Mgr. K. Marešová, ZŠ N. Hrady

HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
„SOPTÍCI“ z Nových Hradů vyrazili v pátek 17.9.2010 na soustředění.
Byla to akce vskutku veliká, protože jsme odjeli na tři dny až do Kralup nad Vltavou. Naším

hostitelem byla jednotka profesionálních drážních hasičů na jejich stanici, kterou nás také
důkladně provedla.

V sobotu jsme se vypravili do Prahy. I tam jsme měli domluvenou exkurzi na hlavní centrále
HZS. Velitel družstva, který nás provázel, neměl tušení, kdo jsme zač. Proto se nestačil divit,
když jsme mu vyjmenovávali nářadí, které mají uložené v autech. Byli jsme na sebe celkem pyš-
ní. Po prohlídce jsme navštívili Národní muzeum, ve kterém jsme viděli spoustu zajímavých
věcí a zvířat.

Do Nových Hradů jsme se vrátili v neděli a byli jsme plní zážitků.
Chceme proto poděkovat za tento prodloužený víkend Městu Nové Hrady, které nám posky-

tlo finance z neinvestiční dotace v rámci soutěže „OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ“. Osobní po-
děkování patří také starostovi p. Hokrovi za pomoc při organizování této akce.

Za SDH N. Hrady:  R. Bandík, M. Drbout, V. Soubusta a R. Matějka

Představení
zájmových kroužků

pro prvňáčky
V pátek 24. září se konala prezentace záj-

mových útvarů a kroužků fungujících při ZŠ
Nové Hrady. Prvňáčci a jejich rodiče měli
možnost seznámit se s nabízenými zájmový-
mi kroužky i s jejich vedoucími a zároveň se
mohli podívat i na názorné ukázky.

Nejdříve v sálku Koželužny vystoupil sbor
Fermata a Zvoneček pod vedením Mgr.J.Što-
rové s vybranými písničkami ze svého reper-
toáru. Poté představila K. Jarolímková z KIC
N. Hrady tvůrčí a výtvarné aktivity, které se
pravidelně konají v Koželužně a jsou určené
pro děti i dospěláky. Dále vedoucí Mladých
ochránců přírody L. Starý a rybářského krouž-
ku pan Kroupa informovali o fungování krouž-
ků zaměřených především na poznávání a
pobyt v přírodě.

Názornou ukázkou pak následovalo před-
stavení činnosti SDH N. Hrady přímo před ha-
sičskou zbrojnicí, kde mohli rodiče s dětmi
nejen spatřit mladé hasiče v akci, ale děti si i
samy mohly vyzkoušet stříkat hadicí na cíl.
Prohlédly si také samotnou zbrojnici a mohly
nasednout i do hasičského auta.

Na závěr byly v ZŠ připraveny i ukázky
z kroužku karate. Ty předvedli nejen starší ve-
doucí, ale opět i žáci základní školy, kteří tento
kroužek navštěvují.

Doufáme, že tato forma propagace zájmo-
vých kroužků, sportovních oddílů a dalších
mimoškolních aktivit bude dobře motivovat
nejen děti, ale i rodiče zapojit se do některé
smysluplné činnosti a že si děti vyplní svůj
volný čas podle svých přání.

Mgr. K. Marešová, ZŠ N. Hrady
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Nabídka aktivit pro školní mládež
Vážení rodiče,
vhodná aktivita žáků mimo vyučování je velmi důležitá. Jsme pře-

svědčeni, že o tomto tvrzení není nutné vůbec pochybovat. Předkládá-
me Vám proto přehled možností, které zájmové kroužky nebo aktivity
může Vaše dítě ve školním roce 2010 / 2011 navštěvovat.

Bližší informace rovněž získáte u vedoucích nebo koordinátorů,
kteří jsou uvedeni v následujícím seznamu. Doporučujeme rovněž vě-
novat pozornost informacím o nabídce aktivit pro školní mládež, které
sdělují (např. v Novohradském zpravodaji, …) jednotlivé organizace
a instituce.

Děkuji všem jmenovaným a zvláště řediteli ZŠ Mgr. Kříhovi za je-
jich podíl na sestavení uvedeného přehledu. Zejména děkujeme všem
vedoucím a koordinátorům za jejich obětavou práci se školní mládeží.

Vilibald Rolínek

1) TJ Nové Hrady,
tělocvična ZŠ, Komenského 30

Název kroužku
- organizace

Vedoucí – paní, pan Den Začátek
aktivity

gymnastika – TJ Rusiňák Rudolf středa 17:00

gymnastika – TJ Rusiňák Rudolf pátek 17:00

hasiči Bandík, Drbout čtvrtek 16:30

karate – TJ Balík, Zachař, Švenda,
Štysová úterý 17:00

karate – TJ Balík, Zachař, Švenda,
Štysová čtvrtek 17:30

kroužek atletiky Pávek, Mgr. středa 13:15

2) ČSOP Nové Hrady

Název kroužku Vedoucí – paní, pan Den Začátek
aktivity

Mladí ochránci
přírody Starý L., Starý Z. pondělí 15:15

Mladí ochránci
přírody

Starý L., Otenschhläger,
Starý Z. středa 15:15

3) Hasiči Nové Hrady

Název kroužku Vedoucí – paní, pan Den Začátek
aktivity

Hasičský kroužek Bandík R., Drbout pátek 16:30

4) Rybáři

Název kroužku Vedoucí –
paní, pan Den Začátek

aktivity

Rybářský Kroupa První úterý v měsíci 16:30

5) Základní škola Nové Hrady
a) ZŠ Nové Hrady

Název
projektu

Koordinátor – vedoucí –
pan

Zaměření
projektu

Školy pro region
Kříha, Mgr., Marešová, Mgr.,
Pelechová, Mgr., Štorová,
Mgr., Vítovcová, Mgr.

motivace výuky
na ZŠ – žáci VII.A
třídy

b) žákovská knihovna ZŠ – 2. stupeň

Název aktivity Vedoucí – paní, pan Den Začátek
aktivity

práce s knihou Pelechová, Mgr. úterý 15:05

c) pravidelná činnost

Název aktivity Vedoucí – paní,
pan Den Začátek

aktivity

doučování Čj Pelechová, Mgr. středa 7:00

doučování Čj Štorová, Mgr. pátek 13:50

doučování M, F Rolínek, Mgr. středa 14:00

kroužek Aj Schaffelhoferová,
Mgr. čtvrtek 15:00

kroužek Rj Vítovcová, Mgr. středa 14:00

pěvecké duo Štorová, Mgr. středa 13:25

příprava na přijímací
zkoušky z Čj Štorová, Mgr pondělí 7:00

příprava na přijímací
zkoušky z M Rolínek, Mgr. pátek 8:00

sborový zpěv DPS
Fermata Štorová, Mgr. středa 14:25

sborový zpěv DPS
Novohradský zvoneček Štorová, Mgr. pátek 12:55

zdravotnický kroužek Vítovcová, Mgr. pátek 13:00

d) činnost započne v termínech,
které určí vedoucí nebo koordinátoři

Název aktivity Vedoucí – koordinátor
– paní, pan

dopravní soutěž Kříha, Mgr.

doučování – podle potřeby žáků Košková, Mgr.

doučování – podle potřeby žáků Rolínková, Mgr.

doučování – podle potřeby žáků Valenzová, Mgr.

doučování Aj – podle potřeby žáků Schaffelhoferová, Mgr.

doučování M – podle potřeby žáků Rolínek, Mgr.

matematické soutěže Pythagoriáda,
Klokánek- organizace Rolínek, Mgr.

olympiáda z Čj Pelechová, Mgr.

příprava na přijímací zkoušky z M a Čj Košková, Mgr.

výtvarné soutěže Vítovcová, Mgr.

N A B Í D K A A K T I V I T
pro školní mládež
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ŠKOLNÍ DRUŽINA „U KLOUZAJÍCÍHO
SLUNÍČKA“ MÁ TALENT

ANO, už je to tady. I naše školní družina má talent. A co děti čeká?
Budou dokazovat, že jsou to právě ony, kdo umí zpívat, tančit, malovat
atd. Také navštíví několik filmových představení, besed, exkurzí, zahra-
jí si mnoho her a na konec školního roku opět vyrazí na dvoudenní výlet.

A kdo jsem já? Já jsem váš průvodce tímto rokem. Mé jméno je Talenťák a
to jak vypadám, rozhodnou jen a jen naše děti. A vy se těšte na příští měsíc,

kdy se vám představím v celé své kráse. Váš  Talenťák

Lampiónový průvod
Dne 28. 8. 2010, poslední sobotu před koncem prázdnin, se opět konal lampiónový průvod By-
ňovem. Jako vloni jej pořádal SDH Byňov. I přes nepřízeň počasí se nám sešlo kolem 30 lampio-
nů a světýlek. Některé děti s rodiči se nám přišli podívat a projít jen tak. Bylo připraveno
malování křídami na silnici a opékání párků. Tímto chceme poděkovat sponzorovi „Dobrá
voda“ za občerstvení pro děti.

Těšíme se na další lampiónový průvod. SDH Byňov – R. Slepička

ZO KSČM zve všechny děti
na 3. ročník

D R A K I Á D Y,
která se uskuteční

v sobotu dne 9. října 2010
od 14.00 hod.

v prostoru Vilová čtvrť
u rybníka Olejový

Soutěže:

O nejkrásnějšího draka
O nejhezčího draka – vlastní výroba

O nejlépe létajícího draka – děti do 8 let
O nejlépe létajícího draka – děti nad 8 let

Překvapení

Ceny, drobné dárky, doprovodný
program a občerstvení připraveno.

Nezapomeňte doma své rodiče!

Základní umělecká škola Trhové Sviny
otevírá v letošním roce

VÝTVARNÝ OBOR
pod vedením MgrA. Dany Vilímové

Výuka probíhá ve středu od 12.30 do 14.45 mladší žáci (6 - 8 let),
od 13.15 do 15.30 starší žáci (od 8 let)

Výuka rozvíjí tvořivost žáků a nabízí seznámení
s různými výtvarnými technikami a obory

Informace na tel. 607 752 775

POZVÁNKA
NA KONCERT

Dne 25.10. v pondělí

se koná první žákovský koncert
v tomto školním roce.

Začátek je v 16.00 hod.

v sálku ZUŠ v Nových Hradech.

Srdečně zvou žáci a učitelé místní ZUŠky.

NOVOHRADSKÉ HRADNÍ SLAVNOSTI
v sobotu 30.10. 2010

Program:
10.50 Zahájení salvou z děl

11.00 Šermířské vystoupení z časů Třicetileté války
13.00 Salva  hradní mušketýrské grady

15.00 Šermířské vystoupení z časů Třicetileté války

od 11 do 15  hodin soutěže a hry pro děti



26 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ říjen 2010

BOHEMIA JAZZFEST
vrcholil koncertem v Nových Hradech

Po úvodních debatách z předchozího roku
se sen stal skutečností a jazzový festival, který
se koná za účasti světových hvězd například
v Praze, Prachaticích nebo v Českých Budějo-
vicích měl pokračování i v Nových Hradech.
Díky iniciativě organizátorů, kteří ve spolu-
práci s městem Nové Hrady připravili dokona-
lé zázemí, podpoře Projektu česko-bavorské
spolupráce JazzPrix a akciové společnosti Re-
zidence Nové Hrady, tak měli návštěvníci
koncertu, který proběhl 4.9.2010 na náměstí
v Nových Hradech, možnost posoudit kvalitu
tří rozdílných hudebních uskupení.

V sedm hodin večer otevřela koncert novo-
hradská rocková kapela Joker´s. V obměněné
sestavě se dokázali rychle sehrát a ukázali, že
mají na to utáhnout i koncert na velkém pódiu.
Po nich následovala funk-rocková kapela
Strong Coffee. Kluci z Budějovic ve věku od
16ti do 20ti let ukázali dobrou techniku, která
nezapřela, že studují na profesionální muzi-
kanty a široký žánrový záběr od blues rocku až
po funk fusion. Finále večera obstarala špič-
ková jazzová hvězda Štěpán Markovič. Pan
Markovič se představil i se svým vynikajícím
doprovodem a společně vytvořili neopakova-

telný zážitek. Jednomu z nejlepších saxofonů
v Čechách úspěšně sekundoval klavír Tomáše
Jochmana. Univerzální Štěpán s o generaci
mladšími muzikanty znovu ukázal, že jazzová
klasika od Joe Hendersona a Milese Davise se
dá hrát stylem, který oslovuje posluchače všech
žánrů.

Organizátorům se tímto povedlo propojit
ukázku profesionálního vystoupení spolu s před-
stavením začínajících kapel, které na akci tohoto
formátu teprve začínají sbírat své zkušenosti,
což je zejména cílem projektu Jazzprix. Mladé
kapely si s touto výzvou poradily na výtečnou
a předvedly ukázky jak své, tak i převzaté
tvorby a několik set příznivců výborné muziky
se bavilo vzdor klesající teplotě až do nočních
hodin, což samo o sobě svědčí o kvalitě pořá-
dané akce.

Věříme, že hlučnější večer vykompenzo-
vala nabídka kvalitní hudby. Snad se nám i
v příštích letech podaří koncert zopakovat a i
nadále přinášet do Nových Hradů příjemná
hudební a kulturní setkání.

Děkujeme všem, kteří přišli za dobrou mu-
zikou...
Jakub Dvořák, ředitel Rezidence Nové Hrady a.s.

KONCERT open air
na závěr sezony
Hostem posledního koncertu na konci letní
turistické sezony byl padesátiletý Spirituál
kvintet, který dle slov jeho kapelníka hrál
u nás poprvé. Hudební klasika a kvalita při-
lákala na hradní nádvoří téměř dvě stovky
diváků. A ačkoli bylo počasí už vlastně
podzimní a „od nohou“ šla zima, srdce po-
sluchačů rozhodně chladná nebyla. Byla to
skvělá hudební tečka posledního zářijové-
ho víkendu 2010. K. Jarolímková  (i foto)

Pořadatelská dámská sestava při závěrečném koncertu a závěrečná děkovačka
Konečně se mi podařilo přemluvit své kolegyně z TSM, aby se se

mnou vyfotily! Ať už to byly jakékoli kulturní akce, tak se jim do focení
nechtělo, že prý nejsou žádné hvězdy. Jenže já vím, že bez nich bych ne-
mohla své nápady, přání a výmysly uvádět do života, jsem prostě na li-
dech závislá. Takže díky za skupinové foto a také díky za pomoc a
přízeň, která snad vydrží i nadále. Na fotce je Martina, Blanka, Andulka,
já, Alena a Jitka. Do „ustáleného“ týmu patří ještě Petr (ten sledoval
koncert) a Drahuše, Lenka, Milan a Pepa (ti měli po sobotě volno). Dík
za pomoc patří i všem ostatním kulturním pomocníkům z Technických
služeb, aktivním lidem z kulturní komise, hasičům – pořadatelům a sta-
vitelům stanu i jednorázovým příznivcům kultury.

A jeden vzkaz od lidí z nedělního koncertu, který si nemohu nechat
pro sebe, protože patří vám všem: „Díky za pěkné akce, které tady dělá-
te, jezdíme sem rádi. V poslední době se tady pořád něco děje a vždycky
to má moc příjemnou a přátelskou atmosféru.“ Tak snad vás to kolegové
a kolegyně také potěší… K. Jarolímková (KIC N. Hrady)

Muzika na náměstí
V sobotu 25.9. si mohli všichni příznivci muziky poslechnout ve čtyřhodinovém bloku tři hu-

dební seskupení. Všechny k nám přijely a hrály v rámci akce Zavírání letní turistické sezony
v Nových Hradech. Vedle Jihočeských trubačů, kteří měli hraní doplněné o výklad, si mohli po-
sluchači vyslechnou lidové písničky v podání skvělého Pražského hradčanského orchestru. Tře-
tím hostem byla kapela BudBand z Českých Budějovic, v jejímž repertoáru zazněly jak
dechovky, tak i písničky středního proudu. Snad tedy povedeně namíchaný hudební koktejl pro
všechny návštěvníky akce. K.J. (foto B.C.)

foto: Jan Jurišta

foto: M.F.



říjen 2010 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 27

KIC N. Hrady

Vás  zve na výstavu v Koželužně

Výstava dřevěných soch a reliéfů

„Jiný úhel pohledu“
Roman Baloun

a Pavla Balounová-Benešová
Řezbáři z Ateliéru Kamenná

Nenechte si
ujít prodejní
výstavu
originálních
dřevěných
soch, reliéfů
i drobněj-
ších před-
mětů.

V říjnu
otevřeno:'
pondělí –
pátek, 9.00
– 16.00 hod.

Dále tyto soboty nebo neděle: 9.10., 23.
a 24.10.2010, vždy 9.00 – 17.00 hod.

KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFEROU PRO
DOSPĚLÉ V NOVÝCH HRADECH 20. a 21. listopadu 2010

Všichni vzpomínáme na dětství a na dobu, kdy každý obrázek je ra-
dostí. Děti jsou skvělé a spontánní. Do zhruba 10. roku věku jsou jako
houby nadšeně nasávající každou novou zkušenost. Nemají předsudky,
kreslení si prostě užívají. Ale jak člověk roste, stává se kritickým, přijde
doba puberty a s ní zjištění, že právě ty moje obrázky ne-
jsou nic moc. Srovnáváme své kresby se skutečností a
vidíme rozdíly.

A to je chvíle, kdy si uvědomíme, že jsme dospěli
v mnoha oblastech: jsme rodiče, vyděláváme peníze,
umíme s nimi vyjít jako dospělí, naučili jsme se mnoho
nového, ale kreslíme stále jako děti. Pokud není člověk
výtvarně vzdělán, není často podle kresby poznat, je li mu
5, 10 nebo 50 - a dospělý člověk se stydí dítěti nakreslit
obrázek. Vzpomeneme si na touhu naučit se dobře realis-
ticky kreslit … a možná si na chvíli pomyslíme, že na to
nemáme – že je to jen pro ty výtvarně nadané.

Pokud vám výše napsané řádky připomínají vaše po-
city, tak právě pro vás je určený KURZ KRESLENÍ
PRAVOU HEMISFEROU pro dospělé (dolní věková
hranice je 12 let), který proběhne v Koželužně v Nových

Hradech o víkendu 20. a 21. listopadu 2010 pod vedením lektorky Mgr.
Lenky Kalové. (www.kalova.cz, tel. 725 696 133)

Lidé si často myslí, že dobrým kreslířem se může stát jen ten, kdo
má výjimečné nadání. Toto tvrzení je předsudek. Kdo se naučil psát,

naučí se i velmi dobře kreslit a to v jakémkoli
věku. Proč je tato výuka kreslení pravou hemi-
sférou tak efektivní?

Zjednodušeně řečeno, levá hemisféra pra-
cuje logicky, lineárně, postupně, racionálně a
verbálně. Pravá hemisféra je iracionální, pros-
torová, intuitivní, pocitová a kreativní. Tento
vědecky ověřený pohled upozornil na to, že
běžné vzdělávání rozvíjí jen část schopností
naší mysli. Využití schopností pravé hemisféry
umožňuje posunout naše osobní hranice. Na
kurzu se dozvíte mnoho zajímavého také o tom,
co nám mohou prozradit o člověku rysy tváře.

Na setkání s vámi se těší
Mgr. Lenka Kalová, lektorka kurzuJ

Tvoření v keramické
dílně Kána

Otevíráme předvánoční tvoření
drobných vlastnoručních keramických

dárků, hrnků, misek, Vánočních dekorací...

pro děti ve středu
6.10. 2010 od 16.hodin

pro dospělé ve čtvrtek
7.10.2010 od 17.30 hodin.

Na zájemce se těšíme, hodně tvůrčích
nápadů a radosti z tvořen za keramickou dílnu

přeje Ludmila Macková

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.,
Na malování a tvoření můžete přijít kdykoli, pravidelně i nepravidelně, vždy budete vítáni.
Stačí se vhodně obléci a vzít „desetikačku“ 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, začí-
náme od 7.10.2010.
Stačí se vhodně obléci, bez poplatku, tanečnice budou opět vystupovat na některých kultur-
ních akcích pořádaných novohradským KICem.

¢ Mateřský klub
Zveme Vás ke společnému programu klubu maminek, který bude aktualizován na propagač-
ních cedulích na Koželužně. Další info. Lucie Sovová.

¢ Klub deskových her druhé generace
První schůzka 4. 10. 2010, 14.00 – 18.00 hod., další předpokládané termíny: každé pondělí
v časech, které domluvíme na první schůzce (rozdělení podle věku). Zájemci se mohou po-
drobněji informovat také na KIC N. Hrady.

Další akce:

¢ Kurz Pletení z Pedigu v Koželužně
Sobota 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.

¢ Dny otevřených ateliérů
V sobotu a neděli, 23. - 24. 10. 2010, bude Koželužna otevřena pro veřejnost v rámci projek-
tu Dny otevřených ateliérů jižních Čech. Vždy od 9.00 do 17.00 hod., budou zde zpřístupně-
né tři výstavy a ke dvěma z nich zde můžete navštívit i jejich autorky. V sobotu od 14.00 do
16.00 hod. můžete zde potkat Martinu Petrusovou a v neděli ve stejném čase Danielu Roulo-
vou – Plockovou. A už nyní mohu také prozradit, že Daniela je autorkou výtvarného zpraco-
vání nových internetových stránek Kulturního a informačního centra Nové Hrady.

Na listopad připravujeme:

¢ Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou
20. - 21. 11. 2010, od 9.00 do 16.00 hod., od 12 let, vhodné i jako příprava na talentové
zkoušky uměleckého směru.
Info a přihlášky: Mgr. Lenka Kalová, tel. 725 696 133, www.kalova.cz

Další informace k aktivitám v Koželužně získáte na KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195, 602 150 208, K. Jarolímková,  kic@novehrady.cz.
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Jsme na cestě k sobě…
V srpnu loňského roku mohly české i rakouské děti společně výtvar-

ně tvořit na téma motýl a jeho proměna. Tvůrčí práce se uskutečnila
v prostorách základní školy v Harbachu. A právě děti položily první ká-
men kamenné spirály, která mohla o rok později vyrůst nejen díky fi-
nančním prostředkům EU, ale především díky společné iniciativě žen
na obou stranách hranice. Tyto ženy byly tvůrci myšlenky a v letošním
roce se dvakrát sešly v keramické dílně novohradského kláštera, aby
společně pracovaly na další části spirály, na výrobě housenky, bez které
by motýl nebyl motýlem. Setkání se opravdu vydařila, byla plná nejen
tvůrčí atmosféry, ale především velmi přátelského setkání žen, které od
sebe odděluje pouhých 10 kilometrů a přece jsou si na první pohled do-
cela vzdálené. Společná práce rukou, dobře připravené společenské
hry, ochota vyjít a odvaha udělat krok „za hranici“ nakonec zvítězily
nad předsudky nebo třeba obavou z nedorozumění. Aby dosavadní
setkávání žen neskončila hned v začátku, byly všechny další zájemky-
ně srdečně pozvány na sobotu 2. října do základní školy v Harbachu,
kde společně plánovaly další možnosti spolupráce, například výmě-
nu kuchařských nebo bylinných receptů, keramiku, výměnné pobyty
dětí, dětské divadlo, výlety, atd. P. Chrtová

Řemesla a Bramborování
na kovárně v Nových Hradech
Kdy? V sobotu a v neděli dne 23.- 24.10.2010 od 13 do 17 hodin

bude otevřena kovárna
V sobotu 23.10. budou ještě bramborové dobroty
a od 15 hod. loutkové divadlo

Kde? V historické kovárně v Nových Hradech
Společnost Rožmberk o.p.s. a kovář Daniel Černý Vás zvou ve
dnech 23.- 24.10.2010 do Novohradské kovárny, která se zapojí do
Jihočeského projektu „Den otevřených ateliérů“. Po oba dny bude
kovárna otevřena od 10.00 do 17.00 hod. a najdete zde nejen kovář-
ství, ale i jiná řemesla.

Na sobotu jsme ještě připravili ochutnávku tradičních bramboro-
vých jídel, tvůrčí dílny pro děti a od 15 hod. loutkové divadlo s po-
hádkou „Perníková chaloupka“.

Tato akce je součástí Jihočeského projektu „Den otevřených
ateliérů“ a finančně je podpořena Městem Nové Hrady v rámci pro-
jektu „Bramborování na kovárně“.
Bližší informace Olga Černá, tel. 602 471 653,
e-mail: cerna@rozmberk.org.

V sobotu 4. září se sešlo na hraničním přechodu Šejby - Harbach několik lidí z Čech a Rakouska
a všichni s sebou přinesli kameny různých velikostí. Důvodem tohoto setkání bylo společně polo-
žit základ kamenné spirály, jako jedno ze zastavení poutní cesty Via Verde, která bude propojo-
vat i spojovat obě země. Dnes je už spirála hotová, a tak si k ní můžete ze Šejb udělat pěkný
podzimní výlet. K. Jarolímková (i foto)

Příjemné a ryze ženské setkání v Harbachu bylo pokračováním normál-
ního vzájemného „sousedského“ poznávání, které před nedávnem za-
čalo a o kterém píše i Pavla Chrtová ve svém článku „Jsme na cestě
k sobě…“. Nezbývá, než si přát aby všechny ženské, které při setkání
byly a jsou si vědomy své síly věci měnit, aby měly dost času a energie
a uskutečnily společné nápady. Má to smysl. K. Jarolímková (i foto)
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MAS Sdružení Růže Vás zve na kurz a exkurzi na téma:
obnova sakrální architektury

V rámci realizace projektu spolupráce s názvem „Rehabilitace drob-
ných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí“ připravuje MAS Sdru-
žení Růže na říjen praktický kurz „podmalby na skle“ a exkurzi do
Novohradských hor. Obě akce jsou financovány z Programu rozvoje
venkova a pro účastníky jsou zdarma. Lze se zúčastnit obou akcí, nebo
jen jedné. Přihlášky zasílejte e-mailem: cerna@rozmberk.org, nebo pí-
semně na adresu MAS Sdružení Růže, Žižkovo nám. 107, 373 12 Boro-
vany, případně telefonicky: 602 471 653.

¢ Kurz podmalby na sklo
Kurz proběhne na kovárně v Nových Hradech v sobotu dne

16.10.2010 (od 10 do 17 hod.). Jedná se o celodenní praktický kurz, na
kterém se uchazeči seznámí s historií, tradicí i technikou podmaleb na
skle. Účastníci si sami zhotoví svůj obrázek buď podle svého vlastního

námětu, nebo dle připravené šablony. Potřebný materiál bude k dispo-
zici. Kurz povede zkušený lektor Jiří Honiss.

¢ Exkurze na téma obnova sakrální architektury
se uskuteční v neděli dne 17.10.2010 (od 9.00 - 17.00 hod.) a povede

ji Milan Koželuh. Plánovaná trasa: POHOŘÍ - Šance – Pohoří (cca 2,5 -
3,5 hodiny chůze + 1 hod. zastávky). Jedná se o málo známé okolí Po-
hoří na Šumavě. Podle počasí a zájmu lze zahrnout i Pavlínu, či posled-
ní drobnou sakrální stavbu postavenou před válkou, dnes ztracenou na
křižovatce zaniklých cest v lukách.

Odjezdy autobusu budou z autobusových nádraží: Borovany -
9.00 hod., Trhové Sviny - 9.20 hod., Nové Hrady - 10.00 hod., Horní
Stropnice 10.20 hod., Benešov nad Černou - 10.40 hod. Plánovaný ná-
vrat do Borovan v 17.00 hod.

1. Jihočeští trubači
Jihočeští trubači zahajovali sobotní akci mysliveckým troubením i s vý-
kladem. Ve čtyřhodinovém hudebním bloku měli své dva výstupy, kdy
odperezentovali i Trubačskou školu z Č. Budějovic.

2. Myslivecké občerstvení
Myslivecké „stanoviště“ bylo celý den v obležení a plné lákadel, kvůli
kterým přijeli do města na ochutnávku návštěvníci i ze vzdálenější-
ho okolí.

ZAVÍRÁNÍ LETNÍ TURISTICKÉ
SEZONY PO NOVOHRADSKU

Už když jsme plánovali v loňském roce
akce na rok 2010 a chtěli jsme udělat něco na
závěr hlavní turistické sezony, věděli jsme, že
by to chtělo zase něco nového. Anebo zkombi-
novat to, co už jsme samostatně dělali, co bude
lidi bavit a zároveň odprezentujeme naše měs-
to jako „pohodové a rozverné“. Když jsme pak
společně začali dávat dohromady program, os-
lovovali další možné účastníky akce, novo-
hradské myslivce, rybáře, trhovce, kapely a
místní restaurace, věřili jsme, že by to mohla
být docela i pěkná společenská a příjemná
akce. No a když jsme vymýšleli soutěže do ne-
tradičních gastro-disciplín a představovali
jsme si soutěžící v zápalu boje, tak potom jsme
se už opravdu začali těšit na sobotu 25. září
2010. Doufáme, že podobně příjemný, roz-
verný a pohodový pocit z této akce jste měli i
vy, kteří jste se přišli buď jenom podívat nebo
soutěžit. Díky vám všem totiž mělo letošní
zavírání hlavní turistické sezony tak skvělou
atmosféru.

Děkuji tedy myslivcům za zajištění té správ-
né krmě i „odbornou“ pomoc při soutěžích, za
rybáře děkuji především paní ing. L. Bártové,

že na náměstí plavali i novohradští kapři,
trhovcům za nabídku potravinových produktů
a věříme, že pro příští rok jich získáme i víc,
děkuji Láďovi Ružičkovi za napečené buchty a
i dalším prodejcům občerstvení za to, že si
všichni návštěvníci přišli na své. Všem účin-
kujícím kapelám díky za skvělý čtyřhodinový
hudební zážitek a Notám z harmoniky za diva-
délko pro děti. Také děkuji restauracím Pod
radnicí, Tereze, U Haidingera, U Václava, Re-
zidenci a devíti statečným z divácké soutěže,
kteří se ochotně proběhli po městě. Děkuji
Všem pořadatelům za to, že mne poslouchali a
vydrželi to až do finále, hasičům za stavění a
bourání stanu, kolegům z TSM za technickou
podporu, manželům Čupitovým za spolupráci
při parkování. Děkuji divákům za jejich návště-
vu, děkuji i za finanční podporu v dobrovolném
vstupném a Dobré Vodě za vodu. A hlavně dě-
kuji všem soutěžícím ze všech družstev za to,
že do toho s námi šli, protože bez nich by ne-
byla ta správná legrace… Tak snad za rok na
viděnou.

K. Jarolímková (KIC N. Hrady)

KIC Nové Hrady informuje
Ačkoli hlavní turistická sezona skončila,
některé činnosti a aktivity související s tu-
ristikou a propagací města pokračují. Proto
několik následujících informací:

1. V první polovině října bychom chtěli spus-
tit nové internetové stránky KIC N. Hrady
– www.kicnovehrady.cz, které budou roz-
děleny na „íčko“, „kulturu“, „knihovnu“ a
„video“.
V sekci služeb (ubytovatelé, restaura-
ce a další) využijeme stávajících dat
z www.novehrady.cz (na nich bude rov-
něž umístěn odkaz na nové stránky
KICu). Do konce listopadu bychom rádi
zaktualizovali všechna data, takže vás
všechny, koho se to týká, prosíme o pří-
padné změny vaší nabídky a kontaktů.

2. Také bychom chtěli poprosit všechny
spolky, zájmová sdružení, školy a další
instituce, aby postupně začali připravo-
vat program akcí a aktivit na příští rok,
abychom na začátku roku 2011 mohli
k tomu opět vydat tištěný propagační
materiál a také dle možností zkoordino-
vat termíny významnějších novohrad-
ských i osadních akcí.

Děkujeme za spolupráci. K. Jarolímková
(za KIC N.Hrady)
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5. Losování tomboly
Součástí programu byla i myslivecká tombola o srnce, kterou připravi-
li myslivci. Vítězovi, Tomáši Horelicovi přejeme dobrou chuť!

3. Trh s jídlem
Součástí akce byl i malý trh s potravinami, např. ovčí sýry, maso, med,
mošt, cukrovinky, konopné výrobky a koláče. Věříme, že příští rok takto
přilákáme do Nových Hradů i další výrobce různých regionálních pot-
ravinových produktů a budeme moct ochutnat zase něco nového.

4. Rybáři
Díky paní Bártové se návštěvníci našeho města dozvěděli, že k Hradům
patří i rybáři. Největší radost měli asi děti a účastníci divácké soutěže,
kteří si za odměnu mohli ulovit svoji rybu.

6. Divácká soutěž
Vítěz divácké soutěže Ondra Morong v akci, respektive v Restauraci
U Václava, kdy ještě nevěděl, jak dobře dopadne.

7. Vyhlášení divácké soutěže
Pokus o zapojení diváků a návštěvníků akce dopadl celkem fajn. Přihlá-
silo se devět statečných soutěžících, kteří měli za úkol oběhnout místní
restaurace, „natankovat“ a co nejrychleji se vrátit na náměstí ke kašně.

8. Škubání kachny Nakolice
První disciplína – Škubání kachny – měla ukázat jak se u nás umíme
postavit k práci. Myslím, že skvěle, všichni škubali jak o život.

9. Hodnocení škubání kachen
Zodpovědnost za vyhodnocení první disciplíny přenechali pořadatelé
raději na odborníkovi od myslivců.

ZAVÍRÁNÍ LETNÍ TURISTICKÉ SEZONY PO NOVOHRADSKU
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11. Pivní štafeta
Při pivní štafetě se vypilo zhruba tolik piva, kolik se ho vycintalo při
běhu, škoda ho. Myslivcům děkujeme za jeho plynulý přísun.

12. Přenášení vody
U startu třetí disciplíny – Přenášení vody v ústech – to vypadalo ještě hezky.
Voda byla čistá až průzračná. O pár metrů dále to už bylo jiné „sousto“.

13. Přenášení vody
Každé družstvo si „vyrobilo“ svoji originální bakteriální vodu, kterou
na trhu sotva najdete. Některým soutěžícím fandili dokonce i ti nejbliž-
ší. Fotodokumentace z této disciplíny je pouze pro silné nátury.

14. Chytání ryb
Při čtvrté soutěži – Chytání ryb – jsme museli nejprve poměrně dlouho
vysvětlovat, jaká jsou pravidla. Někteří stále nechápali co musí udělat
s návnadou.

15. Chytání ryb
Nejen na soutěžících, ale i divácích bylo vidět, jak tato disciplína zauja-
la. Sotva se někdo nesmál. K.J.

16. Hadí soutěž
Díky závěrečné páté soutěži – Hadování – dostali opět diváci šanci uká-
zat, kolik smyslu pro humor v nich je. Byl to skvělý pohled a obrázek
toho, jak si dokážeme společně „hrát“. Za to opravdu díky!

10. Start pivní štafety
Při druhé disciplíně – Pivní štafetě – měli možná výhodu ti zdatnější
„pijáci“, ale vzhledem k mokrému povrchu se dalo lehce ztratit vteřiny
třeba při nevydařeném smyku po trávě.

ZAVÍRÁNÍ LETNÍ TURISTICKÉ SEZONY PO NOVOHRADSKU
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Sobota 2.10.2010 20.00 hod.

· Dopisy pro Julii
Dopisy pro Julii jsou dojemnou a zároveň hravou
love-story, vyprávěním o jiskřivé mladé lásce,
ale také o vzkříšení lásky zdánlivě dávno ztrace-
né. Když mladá Američanka Sophie (Amanda
Seyfriedová, známá z muzikálového hitu Mam-
ma Mia!), přicestuje do italské Verony, setkává
se tu se skupinou dobrovolníků. Jejich prací je
odpovídat na dopisy, které toužící ženy vkládají
do mezer ve zdech starobylého domu, jenž byl
podle pověstí svědkem vášnivé a tragické lásky
Romea a Julie. Právě tady Sophie objeví dopis
napsaný před padesáti lety! A tento okamžik
změní život nejen Sophii, ale i mnoha dalším li-
dem. Podnikavé dívce se podaří najít pisatelku
dopisu – Claire (Vanessa Redgraveová), která do
Itálie přijede se svým vnukem (Christopher
Egan), a společně se vydají hledat Lorenza, jehož
Claire před půl stoletím opustila... A jakou roli
sehraje v příběhu snoubenec Claire Victor (Gael
Garcia Bernal)?
Romantická komedie, české titulky,
přístupný, 105 min., 55,-Kč

Středa 6.10.2010 17.00, 20.00 hod.

· Kajínek
Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího
Kajínka, který je považován za prvního nájemné-
ho vraha v České republice. Díky svému útěku z
vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a
také nejhledanější člověk v Evropě. Pět týdnů,
kdy unikal policii, je dodnes zahaleno tajem-
stvím. Filmový Kajínek je silným příběhem nej-
známějšího vězně u nás, příběhem dvojnásobné
vraždy, příběhem obhájkyně hledající nové dů-
kazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání do
státní správy i příběhem manipulace. Je Jiří Kají-
nek obětí konspirace nebo chladnokrevný zabi-
ják? Snaží se dokázat svou nevinu nebo zastrašit
a ovlivnit svědky?
Akční thriller, česky,
přístupný od 15 let, 118 min., 55,-Kč

Sobota 24.11.2010 ZMĚNA TERMÍNU!

· Precious
Šestnáctiletá obézní Afroameričanka Claireece
„Precious" Jones (Gabourey Sidibe) žije krutým
životem. Nejen, že hlavní hrdinku psychicky týrá
a ponižuje její matka (Mo´Nique), ale navíc čeká
již druhé dítě se svým nepřítomným otcem. Opo-
rou jí není ani okolní svět a školou prochází s
dobrými známkami, aniž by si kdokoliv všiml, že
neumí číst ani psát. Precious je někdy na dně, ale
nikdy se nevzdává. Pod hrozbou vyloučení ze
školy přijímá nabídku přestupu do alternativní
školy. I když nezná význam slova alternativní,
instinkt jí napovídá, že je to příležitost, na kterou
čekala. Zde potkává trpělivou učitelku, paní Rai-
novou (Paula Patton). Precious nastupuje na no-
vou cestu, která ji vyvede z temnoty, bolesti a
bezmocnosti k lásce a svobodnému rozhodování.
Drama, české titulky,
přístupný od 15 let, 109 min., 55,-Kč

Středa 13.10.2010 20.00 hod.

· Čarodějův učeň
Balthazar Blake (Nicolas Cage) je čarodějným
mistrem, který se v současném Manhattanu snaží
ubránit město před svým úhlavním nepřítelem
Maximem Horvathem (Alfred Molina). Baltha-

zar na to ale sám nestačí, a proto vyhledá pomoc
Davea Stutlera (Jay Baruchel), zdánlivě obyčej-
ného člověka, který v sobě ale ukrývá netušené
možnosti, a učiní z něj navzdory jeho pochybám
svého učně. Čaroděj svého nedobrovolného žáka
v rychlosti zasvětí do základů tajného umění ma-
gie a kouzel a společně se tato neobvyklá dvojice
pokouší s pomocí svých schopností postavit jed-
něm z nejagresivnějších a nejzákeřnějších čaro-
dějů všech dob. Dave je nucen v sobě najít
veškerou odvahu k tomu, aby jako Čarodějův
učeň svůj výcvik přežil, zachránil město a získal
srdce své vyvolené.
Akční fantasy, české titulky,
přístupný, 110 min., 55,-Kč

Sobota 16.10.2010 20.00 hod.

· (K)lamač srdcí
Alex se svou sestrou provozuje společnost, která
poskytuje vskutku „speciální“ služby: rozbíjí
partnerské vztahy na objednávku! Jednoho dne si
je najme bohatý muž, jenž není spokojen s ženi-
chem své dcery. Dvojice „obchodníků se štěs-
tím“ má ovšem na svůj úkol jenom týden. Hra
o čas a lásku může začít. Romain Duris (Erasmus
a spol., Rozvod po francouzsku) a Vanessa Para-
dis (Poloviční šance) v romantické komedii
o tom, že každá životní jistota je relativní a láska
si nedá poroučet.
Komedie, české titulky,
přístupný, 105 min., 55,-Kč

Středa 20.10.2010 13.45 (ŠD)
17.00 hod.

· Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty
Pradávné bitvě mezi kočkami a psy zašla jedna
kočička až příliš daleko. Kitty Galore, bývalá
agentka kočičí špiónské organizace, se dala na
špatnou cestu a vymyslela ďábelský plán, kterým
si podmaní nejen psí nepřátele, ale pokoří i své
bývalé kočičí kamarády. Tváří v tvář takové bez-
precedentní hrozbě musí kočky a psi poprvé v
historii spojit své síly do neobvyklé aliance, aby
zachránili sebe i lidstvo. Komedie spojující lout-
kařské umění a počítačovou animaci. Připravte se
na akční komedii, ve které budou chlupy lítat!
Komedie, přístupný, 90 min., 55,-Kč

Středa 20.10.2010 20.00 hod.

· Sexy 40
Sandy (Catherine Zeta-Jones) je šťastně vdaná,
má dvě děti a myslí, že už jí v životě nic nechybí.
Jednoho dne náhodou odhalí nevěru svého man-
žela. Rozhodne se k radikální- mu kroku: opustí
ho a přestěhuje se i s dětmi do New Yorku, najde si
práci, přátele a začíná nový život. Brzy po příjezdu
Sandy nečekaně vstoupí do života sympatický mla-
díček Aram (Justin Bartha), který pracuje v kavárně
pod jejím bytem. Aram Sandy občas hlídá děti,
které jeho společnost a zábavné hry přímo zbož-
ňují. Také Sandy začíná nechtěně podléhat jeho
neodolatelnému klukovskému šarmu...
Komedie, české titulky,
přístupný od 12 let, 95 min., 55,-Kč

Neděle 24.10.2010 20.00 hod.

· Machři
Komedie o pěti přátelích a bývalých spoluhrá-
čích, kteří se po letech sejdou, aby vzdali poctu
svému zesnulému basketbalovému trenérovi z
dětství. Spolu se svými ženami a dětmi stráví ví-

kend 4. července v domě u jezera, kde před léty
slavili své vítězství. Navazují tam, kde přestali a
zjišťují, proč zestárnout neznamená nutně do-
spět.
Komedie, české titulky,
přístupný, 102 min., 55,-Kč

Středa 27.10.2010 20.00 hod.

· 22 výstřelů
Charismatický Jean Reno jako Charly Mattei
hraje ve francouzském thrilleru bývalého mafiá-
na, který poslední tři roky vede klidný život
v ústraní a věnuje se své rodině. Jednoho rána ho
na parkovišti přepadnou maskovaní muži a za-
sáhnou 22 kulkami. On však střelbu přežije a
jeho krutá pomsta na sebe nenechá dlouho čekat.
Minulost Matteia dožene, když se objeví jeho ka-
marád z dětství. Přísahali si věrnost na život a na
smrt, ale věci se mají po letech jinak
Akční thriller, české titulky,
přístupný od 12 let, 118 min., 55,-Kč

Sobota 30.10.2010 20.00 hod.

· Agora
Píše se rok 391 po Kristu a Egypt se nachází pod
nadvládou upadajícího římského impéria. Násil-
né, náboženské nepokoje pronikají ulicemi Ale-
xandrie až za brány slavné městské knihovny.
V jejích zdech zůstává uvězněna i vynikající as-
tronomka a filozofka Hypatia (Rachel Weisz),
která je i se svými věrnými stoupenci odhodlaná
knihovnu bránit. Dva muži jsou ale odhodláni
bojovat nejen o záchranu veškeré moudrosti an-
tického světa, ale také o lásku krásné Hypatie.
Vtipný, bohatý a privilegovaný Orestes (Oscar
Isaac) a Davus (Max Minghella), mladý otrok,
který se zmítá mezi tajnou láskou ke své paní a
vidinou svobody, kterou by získal, kdyby se při-
dal k nepřátelským křesťanům… Film Agora vy-
práví nejen o moudré Hypatii a jejím životě, ale
také o době, kdy ze starověkých chrámů odcházeli
staří bohové a nastupovala nová náboženství.
Historické drama, české titulky,
přístupný od 12 let, 127 min., 55,-Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – říjen 2010

PŘIPRAVUJEME na listopad:

Středa 3.11.2010 20.00 hod.

· Největší z Čechů
Režisér (Jaroslav Plesl), jeho producentka (Si-
mona Babčáková) a kameraman (Jiří Vyorálek)
jsou živořící umělci, kteří už sice mají za sebou
filmy, co dostaly ceny, lvy, dobré kritiky a hrály se
s úspěchem na řadě festivalů. Ale nechodí na ně
diváci. Jejich další spolupráce se řítí do ztracena,
protože životní projekt režiséra nezískal grant,
což znamená, že se nebude točit. Producentka
s režisérem odjíždějí do Pelhřimova, do metropo-
le českých rekordů a kuriozit, kam je zavolal šéf
Agentury Dobrý den (Igor Bareš). Agentura má
totiž jeden problém. Často se o ní a jejích rekord-
manech mluví, ale nikdo to nebere vážně. A tak
se rozhodnou najmout kritikou uznávaného reži-
séra, aby natočil film o nejvýjimečnějších lidech,
kteří dosud mají jen nálepku bláznů a magorů,
pouťové atrakce. Šéf Agentury má pro naše fil-
maře tři čtvrtě miliónu v hotovosti, jako zálohu
na natáčení, což je tak významný argument, že
další debata je celkem zbytečná. Zadání je jasné:
Hluboce lidské příběhy lidí, co dokázali vlastní
pílí něco, co nikdo jiný na světě patrně neumí.
Česká komedie,
film přístupný od 12 let, 100 min., 55,-Kč

Dále: Serge Gainsbourg: JE T´AIME, Karate
Kid, Let´s dance, The Doors, Koncert, Shrek
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.....už víme termín dalších závodů. Jedeme
na největší rybník Vysočiny na Velké Dářko,
kde budou závody 21. – 22. 8. 2010. Slaďuje-
me posádku, náborujeme další nadšence a
hlavně trénujeme každý týden. Zkoušíme si
nový druh startu, který používají i profesioná-
lové a vyžaduje to velké soustředění od každé-
ho člena posádky a celkové sjetí všech
pádlujících. Každý další trénink cítím, že mám
více sil do pádlování, lépe se mi dýchá a zvy-
kám si na rozložení sil. Vlastně se musíme učit
nový styl, na Dářku chceme soutěžit i v jízdě
na 1.000 m a to je úplně něco jiného než 200 m.
Termín závodů se nekompromisně blíží a mi
se snažíme naučit se co nejvíce. Je období do-
volených, takže na tréninky se nemůžeme ni-
kdy sejít v plném počtu a to je škoda. Ještě je tu
jeden problém, máme třetinu nových členů a ti
nemají trička. Napadá mě spásná myšlenka a
začínám jí proměňovat v realitu. Na trénink
přináším několik návrhů na týmové triko či
dres a nakonec společnými silami vybíráme
konečný návrh. Nakonec si většina objednává
profi dres i s trenkami, ti kteří ještě neví, jestli
budou s námi pokračovat příští sezonu si ob-
jednávají levnější variantu a tím je bavlněné
triko se stejným potiskem. Den „D“ je tu. Je
pátek 20.8.2010 odpoledne, nakládám do auta
cestou dalších 5 lidí a jedeme směr Brno, kde
máme vyzvednout dresy a pak zpět k Havlíč-
kovu Brodu do campu na Velké Dářko. Okolo
9. hodiny večer dorážíme na místo, kde ostatní
již postavili z karavanu, stanů a přístřešku
naše malé „městečko“. No jo, pivo – gril – ko-
řalka, hlavně pomalu, zítra budeme potřebovat
každý sval na těle. Jdeme spát okolo půlnoci,
noc je klidná a teplá. Ráno nás budí svými pa-
prsky sluníčko, na obloze není žádný mráček.
Někteří z nás skáčou do vody Velkého Dářka,
voda je krásně osvěžující a skoro čistá. Z am-
plionu se ozývá: „nástup posádek je v 9 hodin
před pódiem“. Výborně, už to začíná a je vi-
dět, jak jsou všichni napnutí. Každá posádka
dostává cedulku se svým názvem a v půlkruhu
se stavíme před pódiem. Je tu celkem 59 sou-
těžících posádek, ale ne všichni se sebou bu-
dou soutěžit. Vysočina si jezdí svou soutěž,
což je Liga Vysočiny a ti mají zde zastoupení
32 posádek, firemních posádek je 6, ženských
posádek je 7 a posádek Grand Prix je 14. Kaž-

dá z těchto kategorií si soutěží sama a my jsme
součástí Grand Prix, samozřejmě zase ti nej-
méně zkušení s nejkratší praxí. Naděje jsou
malé, ale nevzdáme se. Je rozlosováno a
máme dostatek času, Grand Prix se pojede až
po obědě. Je okolo půl jedné a celá naše posád-
ka se přesouvá k molu, kde za chvilku nastou-
píme do lodi a sjedeme si první rozjezd.
Vyjíždíme na vodu, hladina je klidná, sluníčko
pálí a vypětí by se dalo krájet. Je třeba se za-
hřát, ohni záda – natáhni ruku – všichni nastej-
ně – hop, hop, hop pokřikuje bubenice a mlátí
paličkou do bubnu. Pomalu se přibližujeme ke
startovní pozici, kde se řadíme do lajny s další-
mi 5-ti loděmi. Všichni připravit zní první po-
kyn od startujícího a náhle zazní klakson
oznamující start. Všichni se opírají veškerou
silou do pádel, adrenalin by se mohl prodávat
po kýblech, vypětí je neskutečné. První polo-
vina startu je skvělá a následuje ještě rychlejší
tempo, které jsme jako nové tolikrát zkoušeli
na tréninku. V domnění, že tento styl již ovlá-
dáme, přišla osudová rána a projevilo se to,
čeho jsme se nejvíce báli. V tom velkém vypě-
tí se projevila nesouhra posádky a všichni
jsme se navzájem ve vodě pomlátil pádly což
mělo za následek ztrátu rychlosti a propad
lodi. Rychle jsme se srovnali, ale na předjetí
ostatních lodí to už nestačilo. No nic, ještě
máme před sebou další dva závody, nejezdí se
na čas, ale na součet umístění, tak to můžeme
napravit. Krátký hodinový odpočinek k nabrá-
ní sil a už jsme ve druhém rozjezdu. Adrenalin
je zase neskutečný, pocit, že musíme zlepšit
výsledek nás žene kupředu. Dohoda je jasná,
startovat budeme po startu, nesmíme to už po-
kazit. Stojíme s lodí na startu a čekáme na po-
vel. Startující ještě rovná lodě, dvojka couvne,
pětka kousek dopředu, jednička couvne, atd.
No je to šíbování jako na dráze, k tomu ta ner-
vozita, nesmíme se moc rozhodit. Musíme
kousek couvnou, to není dobré pomyslel jsem
si. Najednou zazněla siréna a je tu start. Zase
zabíráme ze všech sil a tentokrát to vychází,
jedeme dobře. Ubývá sil, chybí ještě hodně
tréninků, ale musíme vydržet. Závod je vyrov-
naný a o výsledku rozhodují centimetry. Jsme
čtvrtí, co se dá dělat, konkurence je tvrdá.
Rychle si odpočinout, za půl hodiny jedeme
znovu. Poslední jízda, poslední rozjezd a

z jeho výsledku se hlavně bude počítat
celkové umístění. Stojíme zase na startu, mír-
ně fouká větřík a zase se řadí lodě do roviny.
Trochu nás to unáší do boku, kde je bojka.
Všichni na lodi jsou připraveni na start, ale
startujícímu se nelíbí, jak jsou lodě srovnané.
Už máme u boku lodě bojku a já nevím kam
strčit pádlo, bojka mě omezuje. Najednou za-
zněl startující signál a všichni vyjíždíme. Do
pádla se mi plete provaz od bojky a to mě zpo-
maluje. Musím vynechat jedno tempo, ale pak
se hned zapojuji do pádlování a bojuji s ostat-
ními o co nejlepší výsledek. Do cíle dojíždíme
jako čtvrtí a jsme rádi, že to máme za sebou.
Teď už jen přípravy na neděli, jede se závod na
1.000 metrů a to je pro nás novinka. Odpočí-
váme a chystáme se na večer na vyhlášení vý-
sledků. Každá kategorie se vyhlašuje zvlášť a
v Grand Prix je naše posádka vyhlášena na 11-
tém místě. Při takto silné konkurenci jsme
s výsledkem velice spokojeni, přeci jen je to
náš druhý závod a za námi zůstali tři zkušeněj-
ší posádky. Večer v campu je doprovázen roc-
kovou skupinou a ohnivou show doplněnou
velkým ohňostrojem. Jdeme spát dlouho
v noci a těšíme se na ráno. Probuzení je zase
do krásného sluncem prosvíceného dne. Na
poradě kapitánů zjišťujeme, že do závodu na
1 km se přihlásilo celkem 9 posádek a všechny
jsou z Grang Prix. No bude to nářez, v duchu si
říkám a kráčím to říct ostatním. V prvním roz-
jezdu jedou 4 lodě, ve druhém 5 lodí, startuje
se 15 vteřin po sobě a jede se na trati 500 met-
rů se dvěma otočkama okolo bojek. Sedáme
do lodi, jsme v prvním rozjezdu a startujeme
jako třetí v pořadí. Nikdo z nás (teda až na jed-
noho) neví, jakým tempem jet tak dlouhou
trať, aby nám vydrželi síly. Už, už se chystáme
ke startovní čáře, dvě lodě před námi už vyjeli
a startující odpočítává 15 vteřin. 5 – 4 – 3 –
všichni jsou napnutí a připraveni vyjet do ne-
známa – 2 – 1 – start. Rozjezd, síla, všichni na-
plno zabírají a bubenice začíná určovat tempo.
Po tři sta metrech přichází první otočka kolem
bóje, kterou náš profi kormidelník zvládá bra-
vurně a šetří nám drahocenné metry a síly.
Zase jedem naplno a trochu přidáváme na
tempu. Koutkem oka sleduji, že pomalu a jistě
doháníme loď před námi. Loď jedoucí za námi
nás chtěla dojet a hodně přidává na tempu a
síle, jenže přecenili své schopnosti a začali se
propadat. U nás bylo sil ještě dost, první krize

Jak jsem se stal drakem ...

pokračování na str. 34
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už byla dávno překonána a tak ještě malinko
zrychlujeme. Na druhé otáčce pozoruji, že
jsme skoro dojeli loď před námi, a tak částečně
dojela loď před nimi. To je skvělé pomyslel
jsem si, když nepovolíme, tak jsme na čas
předjeli už dvě lodě. Náš kormidelník pojal
otáčku jako svůj osobní boj a okolo bojky pro-
jel tak, že jsme do ní strčili a zase jsme nahnali
pár drahocenných vteřin. Posledních 200 met-
rů křičí kormidelník a všichni zrychlují tempo
a vkládají do pádla poslední síly. Loď viditelně
zrychlila a dojeli jsme loď před námi. Cíl, slá-
va, zvládli jsme to. Na břehu hlasatel křičí do
mikrofonu pořadí lodí: „........ a prozatím
na prvním místě je s časem 4:38 posádka
SATANI Z DOUBÍ“, k tomu žertovně dodá-
vá, že jsme držiteli světového časového rekor-
du na 1 km na Velkém Dářku. Po druhém
rozjezdu je všechno jasné. Na našem prvním
závodě na 1000 metrů jsme skončili na krás-
ném šestém místě a příště, příště budeme zase
o chlup lepší. :-)

Toto byl poslední závod sezony, kde se jelo
o body do Grand Prix. Jelikož se na bodování
počítá průměr z pěti závodů, chybělo nám na
celkové pořadí mnoho bodů, ale i tak je to krás-
né. V celorepublikovém pořadí jsme skončili
na 38. místě z 235 posádek a z toho v západní
divizi je 153 posádek, kde jsme na 14. příčce.
Příští rok se polepšíme a budeme se snažit
o umístění v první dvacítce celkového pořadí.

Bohuslav Poles

Šatny a Klubovnu vylepší projekt
Sdružení nízkoenergetických a pasivních domů při Jihočeské

hospodářské komoře připravuje už dlouho dobu pilotní projekt na
výstavbu pasivních domů v jižních Čechách. Protože Nové Hrady
potřebují vylepšit sportovní zařízení, tak po dohodě s politickou re-
prezentací i s tělovýchovnou jednotou chystáme tento projekt jako
klubovnu a šatny ve sportovním areálu v Nových Hradech. Projekt
by měl být spolufinancovaný z příhraničních strukturálních fondů a
Sdružení nízkoentergetických a pasivních domů přispěje sponzor-
sky na projekt, technickou přípravou i inženýrskou činnost v hodno-
tě asi milión korun. Město tak získá vylepšené zázemí pro sportovce
v podstatě zadarmo.

Jan Nedvěd, člen představenstva Jihočeské hospodářské komory

TOP 09 chystá tenisový den
Novohradská TOP 09 chystá na sobotu 9. října společně s městem a Tělovýchovnou jednotou
Nové Hrady tenisový den. Ten zároveň také otevře nové tenisové kurty u fotbalového hřiště.
Na jejich rekonstrukci se podílela například společnost Rezidence Nové hrady a.s. a firma
MANE. Program celého dne bude vypadat tak, že všichni příchozí budou rozlosováni na čtyř-
hry. Doufám, že pavouk bude dostatečně široký, aby se mohlo hrát celý den. Měli by proto přijít
i lidé, kteří třeba s tenisem začínají, nebo si to chtějí vyzkoušet. Určitě vítáme hlavně mladé te-
nisty, kteří se budou ucházet pod vedením profesionálního trenéra i o místa v dětském teniso-
vém klubu. Součástí programu je také exhibice dvou úspěšných krajských tenistů a hlavním
cílem je samozřejmě zábava, takže nebude chybět ani občerstvení a country. Jan Nedvěd

Tip pro milovníky pohybu
Pražská divadelně-taneční skupina La Putyka pokřtí 7. října nově

vznikající taneční prostor Kredance v Riegrově ulici č. 51. Od 11. října
tam pak budou probíhat rozmanité hodiny tance pro dospělé i děti. Cí-
lem Kredance je vytvořit prostředí pro zajímavé taneční projekty a ve-
řejnosti nabídnout netradiční hodiny tance.

U zrodu Kredance stojí dvě tanečnice, Bára Čepičková a Markéta
Málková. Obě pocházejí z jižních Čech a ke spolupráci si přizvaly pro-
fesionální tuzemské i mezinárodní lektory včetně členů baletního sou-
boru Jihočeského divadla. „Chtěly jsme vytvořit místo, kde se budou
setkávat lidé různého věku se zájmem o tanec,“ říká Markéta Málková.

V Kredanci se bude tančit hlavně současný moderní tanec, známý
také jako scénický či výrazový. Připraveny jsou i hodiny arabských tan-
ců, Street dance a baletu. Lahůdkou bude Latino zumba, kterou povede
lektor Jesús Escobara z Peru výrazným latinsko-americkým stylem. Na-
bídku doplní tai-či, čchi-kung a vinyasa jóga. Kredance nabídne širokou
škálu hodin pro veřejnost, z nichž většina je vhodná pro začátečníky.

Více informací o tanečním prostoru a hodinách
najdete na www.kredance.cz

Jak jsem se stal drakem...
(pokračování ze str. 33)

Distanční běh na Pasekách
V sobotu 4. září se na Pasekách uskutečnil závod v Distančním
běhu, který pořádal Ing. Robert Blíženec. Ačkoli nejsem „koňák“,
tak když mne telefonicky informoval o akci a o tom, jak je pěkné vi-

dět klusající koně po krajině, dos-
tala jsem chuť se jet na takovýto
závod podívat. Už samotné pros-
tředí i den s téměř podzimním po-
časím navozovalo pro mne téměř
melancholickou náladu… No ale
proto o závodě nepíši. Informuji
z toho důvodu, že jedním ze zá-
vodníků byla i paní Jana Juráňová
se svým koněm, kterou mnozí
z vás znáte z úplně jiného prostře-
dí (víte ze kterého?). A na závo-
dech jí to šlo dobře, protože ve
své kategorii skončila na třetím
místě! K.J. (i foto)
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Co je čchi-kung a proč se mu věnovat?
Čchi-kung (psáno i jako Chi Kung

nebo Qi Qong) je jeden z nejstarších
druhů čínského umění. Přeloženo do
češtiny “efektivní zacházení s životní
energií” nebo “pěstování energie”.

Jde o soubor tělesných, decho-
vých a duševních cvičení, které mají
za cíl harmonizovat všechny tři slož-
ky, ze kterých se každý člověk skládá -
TĚLO, MYSL a ŽIVOTNÍ ENERGII.
A tím dochází ke zlepšení a udržení
dobrého tělesného i duševního zdraví.
Jeho prvotním úkolem je odstranění omezení a bloků v proudu energie
v těle. Tato omezení a bloky vedou k energetické nerovnováze, jež se
často projevuje jako fyzické nebo duševní onemocnění. Skrze praxi
čchi-kung přivedeme tělo zpět do rovnováhy a harmonie. Energie pak
může v těle znovu volně proudit a tím se výrazně sníží riziko onemoc-
nění.
Stejně jako tradiční čínská medicína vychází Čchi-kung z poznatků
o protikladech Jin a Jang, z teorie pěti prvků, ze znalosti energetických
drah a podobně. Přestože aplikuje poznatky pocházející z jeho více než
sedmitisícileté historie, není v rozporu s moderním, západním způso-
bem života. Právě naopak. Je možné jej praktikovat v běžném životě
zaměstnaného člověka, který má mnoho povinností.
Čhi kung je vhodné cvičení pro všechny ženy i muže, bez ohledu na
věk a tělesnou kondici.
Cvičení je pro každého, kdo:
¡ chce získat životní sílu a klid mysli
¡ chce zlepšit nebo dlouhodobě upevnit své zdraví,
¡ se chce zbavit únavy a mít více životní energie,
¡ chce vnést do svého života větší uvolnění a nadhled,
¡ chce lépe poznat, jak funguje tělo, energie a mysl a díky tomu žít spo-

kojenější a naplňující život,
Co je Čchi (přeloženo do češtiny = Energie)

Po celý svůj život jsme obklopeni vzduchem. Žijeme vlastně na dně ob-

rovského oceánu vzduchu, ale většinou si jeho přítomnost
vůbec neuvědomujeme. Naše smysly okolní vzduch zaregis-
trují až ve chvíli, kdy se zřetelně projeví, například když se
jdeme projít za větru nebo za jízdy autem otevřeme okno. Te-
prve tehdy jsou naše smysly pohybujícím se vzduchem sti-
mulovány natolik, abychom si uvědomili jeho přítomnost.
Stejným způsobem jsme “ponořeni” do oceánu energie neboli
čchi. Čchi je však nesrovnatelně méně hmotná než vzduch, a
proto není divu, že si její existence většina lidí za celý svůj ži-
vot ani nepovšimne. Je tomu tak proto, že její projevy nejsou
dostatečně intenzívní a lidé na ně dostatečně citliví.
Existuje mnoho druhů čchi, stejně jako i způsobů, jakými se

projevuje. Dalo by se dokonce říci, že všechny jevy v tomto světě jsou
projevem univerzální, všudypřítomné čchi. V čchi-kung se však zamě-
řujeme výhradně na čchi, která řídí a “oživuje” naše těla a která se také
někdy nazývá “životní silou” nebo “životní energií”. Silná čchi je ne-
zbytná k tomu, aby držela při životě všechny buňky našeho těla a aby
všechny části našeho těla správně fungovaly.

Cvičení se skládá ze tří částí:
1. EFEKTIVNÍ SYSTÉM ŠETRNÉHO TĚLESNÉHO CVIČENÍ

= Pohyby »› trénink těla
  Odstraňuje omezení a bloky = méně svalových křečí a ztuhlostí svalů.
  Zvyšuje se schopnost vnímání svého těla a jeho potřeb.
  Pravidelná cvičení tělo přivádí do stavu rovnováhy a hlubokého

stupně tělesného uvolnění.
  Dalším z důsledků cvičení je schopnost používat právě takové

množství energie, které je  k vykonání toho kterého úkolu třeba.
Většina lidí se velmi rychle vyčerpá, protože si nejsou vědomi své ener-
gie a množství v jakém ji používají.

2. SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA  = Postoje »› trénink energie
  Pomocí cvičení postojů se posiluje tělo.
  Dodáte svému tělu dostatečnou sílu a pružnost, aby dosáhlo snad-

nějšího a přirozenějšího držení = bolesti zad se stanou pouhou nepří-
jemnou vzpomínkou.

  Hluboké a vědomé dýchání způsobí, že máte v krvi více kyslíku,
který Vám osvěží tělo i mysl.

Ke zvýšení účinnosti postojů se vyučuje základní automasáž.

3. ROZVOJ VNITŘNÍHO KLIDU = Koncentrace »› trénink mysli
  Základem tréninku mysli jsou různé techniky pročištění dechu.
  Cvičení probíhá v souladu s hlubokým, vědomým dýcháním spoje-

ným s vysokou koncentrací mysli.
  Plným soustředěním na své tělo a provedením cviků v maximálním

uvolnění,mozek nemá čas zabývat se starostmi všedního dne = od-
bourání stresu a získání pocitu duševní  a fyzické pohody.

  Techniky tréninku mysli jsou podpořeny praxemi, které slouží k
ovládání a přeměně emocí.

Po pravidelném cvičení získáte vnitřní rovnováhu, která se v běžném
životě často lehce ztrácí.
Cvičení probíhá v plném soustředění = VĚDOMĚ, tím si společně pro-
cvičíme tělo i mysl.
Je na Vás, jaké cíle hodláte realizovat a jak daleko se chcete po cestě
sebepoznání vydat.

· 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)

· Prodám dveře vchodové plastová a okna.
Dále zahradní chatku 4 x 3 m, Vše nové z neuskutečněné stavby.
Sleva z PC. Přivezu. Tel.: 777 106 709.

· Koupím stavební parcelu na Nových Hradech. Tel.: 606 509 340.

i n z e r c e
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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

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


