
Volební sdružení Občané pro ZDRAVÉ
město děkuje Vám, všem našim voličům,
za důvěru, kterou jste nám projevili v komu-
nálních volbách 2010 a slibujeme Vám,
stejně tak, jako všem dalším občanům měs-
ta a přilehlých osad, že budeme pracovat
s takovým úsilím, abychom naplnili očeká-
vání a sliby, ke kterým jsme se v našem vo-
lebním programu zavázali.

Uvědomujeme si závazek a odpověd-
nost, která nás v nadcházejících čtyřech le-
tech čeká a jsme připraveni postupovat tak,
abychom se mohli kdykoliv a komukoliv
beze studu podívat do tváře a složit účty za
naše činy a rozhodnutí.

Občané pro ZDRAVÉ město

Listopad 2010 číslo 11, ročník XV Cena 5,- Kč

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČSSD
děkuje všem svým příznivcům za celkovou
podporu i za podporu jednotlivých kandi-
dátů pro komunální volby. Zároveň gratu-
luje vítězům a přeje jim do budoucí práce
hodně štěstí a energie.

Děkuji voličům, kteří dali ve volbách do
zastupitelstva města hlas kandidátům
KDU-ČSL. Rovněž děkuji všem občanům
města, kteří kandidovali na naší kandidát-
ce. Postupem času, s blížícími se volbami,
promyšlenou diskriminační agresivitou
kandidátů na kandidátce OBČANÉ PRO
ZDRAVÉ MĚSTO jsem si uvědomila , že
všichni museli projevit velkou odvahu.
DĚKUJI.

Předsedkyně dosud existující
ZO KDU-ČSL Nové Hrady

Ing. Marie Štanglová

ZO KSČM děkuje občanům Nových Hra-
dů a osad za podporu v komunálních vol-
bách ve dnech 15. a 16. října 2010.

Za Výbor ZO KSČM František Leštianský

Sdružení nezávislých kandidátů děkuje
všem svým voličům za odevzdané hlasy
v komunálních volbách. Zároveň gratulu-
jeme zvoleným kandidátům a přejeme jim
hodně správných rozhodnutí pro další roz-
voj našeho města.

Sdružení nezávislých kandidátů

Vážení spoluobčané,
děkujeme vám za podporu kandidátů
Občanské demokratické strany v ko-
munálních volbách a přejeme vám hodně
zdaru v osobním i profesním životě.

Ing. František Štangl

Vážení spoluobčané,

chtěla bych poděkovat Vám všem, kteří jste
v komunálních volbách dali hlas TOP 09,
která byť nová na městské politické scéně,
si dokázala získat vaši přízeň a budu ji za-
stupovat v novém městském zastupitel-
stvu. Vážím si Vašich preferenčních hlasů
a doufám, že dokáži důvěru, kterou jste mi
dali, nezklamat. Uvědomuji si, že byť jde
jen o jediný hlas mezi patnácti zastupiteli,
budu se přesto snažit prosazovat v maxi-
mální míře záměry TOP 09, které jsme
představili v našem volebním programu.
Doufám, že některé z jeho bodů podpoří i
další zastupitelé, neboť cílem s nímž jsme
do voleb vstupovali, byl další rozvoj No-
vých Hradů tak, aby se nám místním v něm
dobře žilo, ale aby jej rovněž navštěvovalo
stále více turistů a rádi se do něho vraceli.

Emile Koppensteinerová
zastupitelka za TOP 09

POZVÁNKA
na 1. veřejné zasedání
zastupitelstva města

Nových Hradů,
které se koná

v pátek 12. listopadu 2010
v 19.00 hodin

v kinosále Českého domu
v Nových Hradech

Program:
¡ Složení slibu zvolených zastupitelů
¡ Volba starosty
¡ Volba zástupců starosty

a členů rady města
¡ Jmenování oddávajících
¡ Interpelace
¡ Diskuse
¡ Závěr a usnesení

Mgr. Vladimír Hokr, starosta

Jak jsme zvládli říjnové komunální volby?
Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje, uplynulý měsíc byl v Nových Hradech hlavně ve

znamení komunálních voleb. Je to událost, která si vždy zaslouží pozornost nejen tím, že se koná
zpravidla jednou za čtyři roku. Její význam je nezanedbatelný pro všechny obyvatele Nových
Hradů a osad, a proto prostor na titulní stránce tohoto čísla NZ dáváme k dispozici všem stranám
či sdružením, která kandidovala a která chtějí vyjádřit poděkování za zájem o volby a další roz-
voj našeho domova. O výsledcích  voleb se dozvíte uvnitř čísla.

K. Jarolímková

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Vložená anketa
Sociální služby

na Trhosvinensku se týká
i oblasti Novohradska.

Děkujeme za vyplnění.

Výsledky voleb grafem

PODĚKOVÁNÍ
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Zápis z 23. schůze rady města
ze dne 10.  9. 2010

� 1. Žádost o pronájem
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem
prodejny v budově č. p. 11 na náměstí Re-
publiky v Nových Hradech Mysliveckému
sdružení Nové Hrady na den 25. 9. 2010.
Rada souhlasí s vyúčtováním spotřebované
elektrické energie a vody do 30. 9. 2010.
(Rada obdržela žádost Mysliveckého sdru-
žení Nové Hrady o pronájem prodejny
v budově č. p. 11 na náměstí Republiky
v Nových Hradech na den 25. 9. 2010 za
účelem zajištění občerstvení v rámci kul-
turní akce Města Nové Hrady. Rada sou-
hlasila s bezplatným pronájmem prodejny
v budově č. p. 11 na náměstí Republiky v
Nových Hradech na den 25. 9. 2010 a vyúč-
továním spotřebované elektrické energie a
vody do 30. 9. 2010.)

� 2. Žádost o koupi stavebního pozemku
v Nových Hradech
Rada souhlasí s prodejem pozemků parc. č.
272/9 díl e, 301/1 díl f, 301/5 díl g, 301/6 díl
j a 301/14 díl h o celkové výměře 981 m2

manželům Radkovi a Kateřině Fáčovým,
Zliv, dle podmínek pro prodej schválených
na 22. veřejném jednání zastupitelstva dne
25. 8. 2009 a postupuje projednání prodeje
na jednání zastupitelstva Města Nové Hrady.

� 3. Žádost o koupi stavebního pozemku
v Nových Hradech
Rada souhlasí s prodejem stavebního poze-
mku parc. č. 301/2 a 301/1 díl (i) o celkové
výměře 1000 m2 panu Petru Janulíkovi,
Frýdek-Místek a slečně Tereze Hadačové,
Nové Hrady dle podmínek pro prodej schvá-
lených na 22. veřejném jednání zastupitel-
stva dne 25. 8. 2009 a postupuje projednání
prodeje na jednání zastupitelstva Města
Nové Hrady.

� 4. Převod finančních prostředků na účet
TJ Sokol Nové Hrady
Rada bere na vědomí převod části fi-
nančních prostředků na účet TJ Sokol Nové
Hrady ve výši 506 095,- Kč na spolufinanco-
vání rekonstrukce kuželny v Nových Hra-
dech v rámci projektu "Stavební úpravy
kuželny, II. etapa" na základě usnesení z 27.
veřejného jednání zastupitelstva města
Nové Hrady bod 6 c), a pověřuje účtárnu
městského úřadu zajištěním převodu fi-
nanční částky.
(Usnesením z 27. veřejného jednání zastu-
pitelstva města Nové Hrady v bodě 6 c),
bylo schváleno zastupitelstvem navýšení
příspěvku pro TJ Sokol Nové Hrady ve výši
1 100 000,- Kč na spolufinancování rekon-
strukce kuželny v Nových Hradech v rámci
projektu "Stavební úpravy kuželny, II. eta-
pa". Rada bere na vědomí převod části fi-
nančních prostředků na účet TJ Sokol Nové
Hrady ve výši 506 095,- Kč a pověřuje úč-
tárnu městského úřadu zajištěním převodu
finanční částky.)

� 5. Výběrové řízení – dodávka nábytku
do MŠ Nové Hrady
Rada bere na vědomí provedené výběrové
řízení na dodávku nábytku do Mateřské
školy Nové Hrady a souhlasí s dodavatelem
a to společností Benjamín, s. r. o., Hradišť-
ská 849, Buchlovice, vzhledem k ekono-
micky nejvýhodnější nabídce.

Zápis z 24. schůze rady města
ze dne 22. 09. 2010

� 1. Polyfunkční pasivní dům
Rada souhlasí s darovací smlouvou mezi
Městem Nové Hrady a Sdružením NiPaS, a.
s. ve věci poskytnutí daru pro financování
výstavby polyfunkčního pasivního domu
ve sportovním areálu v Nových Hradech
v upraveném znění. Rada postupuje podkla-
dy pro schválení podání žádosti pro projekt
"Polyfunkční pasivní dům" k projednání na
jednání zastupitelstva města.
(Rada města opakovaně projednala podání
žádosti pro projekt Polyfunkční pasivní
dům. Informace o přípravě projektu již pro-
jednalo zastupitelstvo města. Projektový
partner Sdružení NiPaS, a. s. předložil nové
podklady, zejména aktualizovaný rozpočet
výstavby pasivního domu, náklady na pro-
voz pasivního domu a návrh darovací
smlouvy, na základě které by Sdružení Ni-
PaS, a.s. poskytlo městu Nové Hrady dar ve
výši 950 000,-Kč. Tyto finanční prostředky
by byly použity ke spolufinancování podílu
Města N. Hrady na realizaci projektu.)

� 2. Závěrečné vyhodnocení akce
Rada bere na vědomí Závěrečné vyhodnoce-
ní akce "Město Nové Hrady – rekonstrukce
školní jídelny a družiny v nemovité kulturní
památce" od Ministerstva financí ČR Praha.
(Rada obdržela Závěrečné vyhodnocení
akce "Město Nové Hrady – rekonstrukce
školní jídelny a družiny v nemovité kulturní
památce" od Ministerstva financí ČR Praha.
V kontrolované dokumentaci nebylo zjiš-
těno porušení závazných podmínek oprav-
ňujících použití poskytnutých dotačních
prostředků, Ministerstvem financí ČR bylo
tedy vydáno Závěrečné vyhodnocení akce.)

� 3. Program regenerace MPR a MPZ
Rada bere na vědomí informace o vyhodno-
cení aktivity jednotlivých historických měst
v Programu regenerace městských památ-
kových rezervací a městských památko-
vých zón za rok 2010. Rada pověřuje
Investiční odbor Městského úřadu přípra-
vou a zasláním anketního dotazníku Minis-
terstvu kultury Praha a svoláním pracovní
skupiny pro Program regenerace MPR a
MPZ.

� 4. Nabídka na monitoring bývalé skládky
Rada souhlasí s cenovou nabídkou na pro-
vádění monitoringu povrchových a podze-
mních vod bývalé skládky TKO Jižní město
Nové Hrady společností SaNo CB s. r. o.
Trhové Sviny a pověřuje starostu města ob-
jednáním provedení monitoringu povrcho-
vých a podzemních vod bývalé skládky
TKO Jižní město Nové Hrady dle nabídky.

� 5. Oznámení o záporném výsledku
hodnocení přijatelnosti
Rada bere na vědomí Oznámení o zápor-
ném výsledku hodnocení přijatelnosti pro-
jektu "Nové Hrady – vítejte u nás" od ROP
Jihozápad, Plzeň. Rada pověřuje starostu
města ve spolupráci s radním Mgr. M. Jaro-
límkem vypracováním a zasláním námitky
proti tomuto rozhodnutí.

� 6. Žádost o pronájem části pozemku
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku
parc. č. 827/19 v k. ú. Nové Hrady a pověřu-
je tajemníka zveřejněním záměru pronájmu
na úřední desce Městského úřadu.
(Rada obdržela žádost o pronájem části po-
zemku o výměře cca. 90 m2 par. č. 827/19
v k. ú. Nové Hrady od pana Jiřího Svobody,
Pod vodárnou 376, Nové Hrady.)

� 7. Žádost o povolení umístění sklopných
parkovacích zábran
Rada souhlasí s umístěním sklopných par-
kovacích zábran před vjezdy do garáží paní
Lindy Novákové a pana Jana Hambergera
po schválení MěÚ Trhové Sviny, odboru
dopravy a silničního hospodářství a po ná-
sledném písemném souhlasu majitelů garáží
s pravidelným prováděním zimního úklidu
v prostorou mezi zábranou a garáží.

� 8. Upozornění na nebezpečné stromy
Rada souhlasí na základě doporučení Ko-
mise životního prostředí a Odboru životní-
ho prostředí Městského úřadu s návrhem na
pokácení nebezpečných stromů ve vlastnic-
tví Města Nové Hrady, jejichž pádem by
mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení na
životě, zdraví osob či škodě velkého rozsa-
hu vzhledem k jejich umístění v blízkosti
veřejných cest.

� 9. Žádost o naplnění usnesení rady města
Rada bere na vědomí žádost paní M. Kasa-
nové ve věci uvažovaného prodeje pozemku
parc. č. 2272 v k. ú. Nové Hrady s tím, že
v případě prodeje bude zohledněna existen-
ce inženýrských sítí (vodovodní přípojka
k domu čp. 162) formou věcného břemene.

� 10. Oznámení o zastupování společnosti
Novhradtex s. r. o.  Nové Hrady
Rada bere na vědomí oznámení o zastupo-
vání obchodní společnosti Novhradtex s. r.
o., nám. Republiky 46 advokátem JUDr. Ji-
řím Švihlou, České Budějovice a pověřuje
starostu města přípravou podkladů k uvažo-
vané koupi nemovitosti čp. 9 v Nových
Hradech.
(Rada obdržela oznámení o zastupování
obchodní společnosti Novhradtex s. r. o.,
nám. Republiky 9 advokátem JUDr. Jiřím
Švihlou, České Budějovice. Zástupce spo-
lečnosti Novhradtex s. r. o. předložil Městu
Nové Hrady nabídku na odkoupení objektu
čp. 9 za cenu 5 800 000,- Kč. Rada pověřila
starostu města přípravou podkladů k uvažo-
vané koupi nemovitosti čp. 9 v Nových Hra-
dech (znalecké posudky, odhad nákladů na
rekonstrukci, možnosti čerpání dotací pro rea-
lizaci rekonstrukce za účelem výstavby nájem-
ních bytů). Tyto podklady budou následně
předloženy zastupitelstvu města, které rozhod-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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ne, zda Město Nové Hrady objekt koupí či ne.)

� 11. Kácení dřevin rostoucích mimo les
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Městského
úřadu, Odboru životního prostředí ve věci
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
(Rada byla seznámena s Rozhodnutím Měst-
ského úřadu Nové Hrady, Odboru životního
prostředí ve věci povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les. Jedná se o 3 ks vrby
křehké rostoucích na parcele č. KN 1188/1
v k.ú. Nakolice a 1 ks jírovec maďal rostoucí
na parcele č. KN 816/8 v k.ú. Nové Hrady a
1 ks jasan ztepilý rostoucí na parcele č. KN
222/3 v k.ú.Nové Hrady.)

� 12. Smlouva o dílo
Rada souhlasí se Smlouvu o dílo č. 10708
mezi Sdružením Růže, Borovany, Městem
Nové Hrady a Technickými službami města
Nových Hradů na realizaci díla "Oprava
hřbitova – budovy márnice a hřbitovní zdi".
Rada souhlasí s následným proplacením fi-
nančního podílu města v rámci této akce ve
výši 30% celkových nákladů. Rada pověřu-
je starostu města podpisem Smlouvy o dílo
č. 10708.

� 13. Žádost o souhlas k výměně bytu
Rada bere na vědomí žádost o výměnu bytů
(1+1) v ulici 5. května čp. 89 paní Marii Haš-
kovcové a bytu (3+1) v Hradební ulici čp. 26
v Nových Hradech panu Romanu Matějkovi
a postupuje žádost o výměnu bytů na jednání
komise sociálních věcí a zdravotnictví.

� 14. Žádost o konání kulturní akce
Rada souhlasí s pořádáním předvolební kul-
turní akce Místní organizací KDU-ČSL
Nové Hrady v Domě s pečovatelskou služ-
bou v Nových Hradech dne 3. října 2010.
(Rada obdržela žádost Místní organizace
KDU-ČSL v Nových Hradech o povolení
uspořádání předvolební kulturní akce v Domě
s pečovatelskou službou v Nových Hradech
dne 3. října 2010.)

� 15. Upozornění na existenci septiků
Rada bere na vědomí upozornění ředitele
Základní školy v Nových Hradech na exis-
tenci septiků v budově ZŠ v Hradební ulici
čp. 69 se žádostí o připojení této budovy na
městskou kanalizaci. Rada pověřuje Tech-
nické služby města Nových Hradů přípra-
vou rozpočtu k této akci a její zařazení do
finančního plánu roku 2011.

� 16. Žádost o povolení konání besídky
Rada bere na vědomí žádost Vincenckého
společenství Nové Hrady o pořádání besí-
dek pro obyvatele Domu s pečovatelskou
službou v Nových Hradech v době před vá-
nočními svátky a u příležitosti Dne matek a
souhlasí s pořádáním těchto kulturních akcí.

� 17. Žádost o souhlas s přijetím
finančního daru
Rada souhlasí s přijetím finančního daru ve
výši 1 600,- Kč pro Základní školu v No-
vých Hradech.

(Rada obdržela žádost ředitele Základní
školy Nové Hrady o souhlas s přijetím fi-
nančního daru ve výši 1.600,- Kč od paní
Stanislavy Kovářové.)

� 18. Aktualizace žádosti o příspěvek na
provoz keramické dílny Kána
Rada bere na vědomí aktualizaci žádosti
o příspěvek na provoz keramické dílny
Kána a žádá Základní školu v Nových Hra-
dech a Mateřskou školu v Nových Hradech
o zjištění počtu zájemců o keramické kurzy
a celkové využití keramické dílny ze strany
ZŠ a MŠ Nové Hrady.

� 19. Žádost povolení umístění el. zařízení
Rada souhlasí s umístěním elektrického za-
řízení na akci "Nové Hrady K23/8 - pí. So-
kolíková – úprava NN". Rada souhlasí se
Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení prá-
va odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Městem Nové Hrady a společností E.ON
Distribuce, a. s. České Budějovice pro tuto
stavbu za jednorázovou úplatu ve výši
10 000,- Kč a postupuje ji k projednání na
jednání zastupitelstva Města Nových Hradů.

� 20. Žádost o vyjádření k projektovému
návrhu
Rada souhlasí s projektovým návrhem stav-
by "Nové Hrady K23/8 - pí. Sokolíková –
úprava NN".

� 21. Žádost o opravu příjezdu k parcele
v Údolí
Rada bere na vědomí žádost o opravu pří-
jezdu k domu čp. 69 v Údolí u Nových Hra-
dů a pověřuje místostarostu Ing. Kasana
svoláním místního šetření za účasti zástup-
ců osadního výboru.
(Rada obdržela žádost o opravu příjezdu
k domu čp. 69 v Údolí u Nových Hradů od
pana MUDr. Jana Hejlka, Krčínova 20,
České Budějovice.)

� 22. Návrh na odprodej pozemku k. ú.
Nové Hrady
Rada bere na vědomí návrh na prodej poze-
mku parc. č. 829/21 o celkové výměře
397 m v k. ú. Nové Hrady od paní Marie Ka-
sanové a pana Františka Pavlíka, Nové Hra-
dy a pověřuje starostu dalším jednáním
o případné koupi pozemku.
(Rada obdržela návrh na odprodej pozemku
parc. č. 829/21 o celkové výměře 397 m v k.
ú. Nové Hrady od paní Marie Kasanové a
pana Františka Pavlíka, Nové Hrady.)

� 23. Smlouva o zřízení práva odp. věcné-
mu břemenu
Rada bere na vědomí Smlouvu o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
uzavřenou mezi Městem Nové Hrady a spo-
lečností E.ON Distribuce, a. s. České Budě-
jovice pro stavbu "Vyšné, K 225/1, p. Žiak -
úprava NN" a pověřuje starostu města jejím
podpisem.

� 25. Smlouva o zřízení práva odp. věcné-
mu břemenu
Rada bere na vědomí Smlouvu o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
uzavřenou mezi Městem Nové Hrady a spo-
lečností E.ON Distribuce, a. s. České Budě-
jovice pro stavbu "Vyšné, p. Haumer, K

186/4 - kabel NN" a pověřuje starostu města
jejím podpisem.

� 26. Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011
Rada bere na vědomí Oznámení o přípravě
sčítání lidu, domů a bytů 2011 od Statistic-
kého úřadu Praha a pověřuje paní Miluši
Blahutovou ve spolupráci s Technickými
službami Města Nové Hrady přípravou pot-
řebných podkladů pro sčítání domů v majet-
ku Města Nové Hrady.

� 27. Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě
Rada schvaluje Dodatek č. 1 k Mandátní
smlouvě uzavřené 31. 7. 2006 mezi Městem
Nové Hrady a společností Inženýring Praha
a. s. a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Dodatek řeší provedení závěrečného vy-
hodnocení akce.)

� 28.   Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Rada souhlasí se Smlouvou o uzavření bu-
doucí kupní smlouvy na plynárenské zaří-
zení - plynofikace města Nové Hrady - I. -
III. Etapa a postupuje ji k projednání na jed-
nání zastupitelstva města.

� 29. Realizace majetku státu – pozemky
k. ú. Údolí
Rada bere na vědomí oznámení o realizaci
majetku státu – pozemky parc. č. 501/2 a
501/9 v Údolí u Nových Hradů Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
Územní pracoviště České Budějovice.

� 30.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o dílo č. 87/2010 uzavřené mezi Městem Nové
Hrady a společností OKNO TECHNIK s.r.o.
České Budějovice a pověřuje starostu jeho
podpisem.
(Dodatek řeší vypořádání víceprací a méně-
prací v rámci projektu "Zvýšení kvality slu-
žeb DPS Nové Hrady - II. etapa". Cena díla
se tímto navyšuje o  46 492,- Kč.)

� 31. Informace pro jednání rady města
Rada bere na vědomí informace předsedy
TJ Nové Hrady o přípravě výběrového řízení
pro provedení stavebních činností v rámci
poskytnutého grantu z grantového progra-
mu Jihočeského kraje na akci "Rekonstruk-
ce zázemí sportovního areálu TJ Nové
Hrady" a navrhuje místostarostu pana Mi-
roslava Šlence za člena výběrové komise na
zhotovitele díla. Rada dodatečně určí staveb-
ní dozor po provedení výběrového řízení.
(Rada obdržela informaci předsedy TJ
Nové Hrady o přípravě výběrového řízení
pro provedení stavebních činností v rámci
poskytnutého grantu z grantového progra-
mu Jihočeského kraje na akci "Rekon-
strukce zázemí sportovního areálu TJ Nové
Hrady".)

� 32. Dodatek č. 1  ke smlouvě,
Položkový rozpočet stavby
Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo uzavřené mezi Městem Nové Hrady a
společností SEXTA spol. s r. o, Planá 67,
České Budějovice na realizaci díla "Mateř-
ská škola Nové Hrady - rekonstrukce II. eta-
pa" a pověřuje starostu jeho podpisem.
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(Předmětem dodatku je rozšíření díla o
úpravu elektrických rozvodů a další staveb-
ní práce v kuchyni mateřské školy, které si
vyžádala rekonstrukce kuchyně.)

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

� 34. Žádost o vyjádření k projektovému
návrhu
Rada souhlasí s projektovým návrhem pro
stavbu "Nakolice čp. 30 – pí. Brousková -
kabel NN" od společnosti Fiera, a. s. Jindři-
chův Hradec.

� 35. Oznámení a žádost o povolení
kulturní akce
Rada souhlasí s konáním kulturní akce
v Domě s pečovatelskou službou v Nových
Hradech pořádanou 23. 9. 2010 MO a OV
KDU - ČSL Nové Hrady.
(Rada obdržela žádost o povolení kulturní
akce (setkání s kandidátem do senátu Ing. J.
Zasadilem) v Domě s pečovatelskou služ-
bou od MO a OV KDU-ČSL Nové Hrady.)

� 36. Žádost o povolení umístění  stojanu
s fotografií na náměstí
Rada souhlasí s umístěním stojanu s foto-
grafií kandidáta KDU - ČSL na náměstí
v Nových Hradech a předvolebního bilbo-
ardu na dva sloupy veřejného osvětlení.
(Rada obdržela žádost MO – KDU-ČSL
o povolení umístění stojanu s fotografií kan-
didáta na náměstí v Nových Hradech a
předvolebního bilboardu na dva sloupy ve-
řejného osvětlení.)

� 37. Lékárna Nové Hrady
Rada bere na vědomí informace starosty
města o jednáních ve věci zajištění dalšího
provozu lékárny v Nových Hradech.
(Starosta města informoval radu o jedná-
ních s paní Mgr. Poláčkovou za účelem za-
jištění provozu lékárny v Nových Hradech
do konce roku 2010 a dále jednal o způsobu
ukončení nájemní smlouvy k objektu lé-
kárny.)

� 38. Realizace polních cest – Byňov
Rada bere na vědomí Oznámení o realizaci
polních cest v Byňově s názvem "Realizace
KPÚ v k. ú. Byňov - polní cesty HPC 5 a
HPC 10" od Pozemkového úřadu České Bu-
dějovice. Rada souhlasí s realizaci polních
cest v Byňově s názvem "Realizace KPÚ v k.
ú. Byňov – polní cesty HPC 5 a HPC 10.
(Rada obdržela Oznámení o realizaci pol-
ních cest v Byňově s názvem "Realizace
KPÚ v k. ú. Byňov – polní cesty HPC 5 a
HPC 10" od Pozemkového úřadu České Bu-
dějovice. Stavbu bude provádět na základě
provedeného výběrového řízení firma
STRABAG a. s. Praha.)

� 39. Garáže – Jižní město
Rada bere na vědomí informaci místosta-
rosty pana Ing. Kasana o přípravě výstavby
garáží v lokalitě Jižní město v Nových Hra-

dech a pověřuje místostarostu dalším
jednáním v uvedené věci.
(Místostarosta pan Ing. Kasan informoval
radu o přípravě podkladů pro plánovanou
výstavbu garáží v lokalitě Jižní město.
V současné době je potvrzeno 20 žádostí
o stavbu garáže od občanů Nových Hradů.)

� 40. Rozpočtový výhled
Rada města schvaluje rozpočtový výhled
pro Město Nové Hrady pro období 2011 -
2013.
(Starosta města informoval radu města o pří-
pravě rozpočtového výhledu pro období
2011 - 2013 pro Město Nové Hrady, který
byl na základě rozhodnutí zastupitelstva
města zpracován ve spolupráci s Finanční
komisí Rady města.)

Zápis z 25. schůze rady města
ze dne 30. 09. 2010

� 1. Kontrola usnesení z 24. jednání rady
města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 24.  schůze rady města.

� 2. Žádost o sdělení – trvalé užívání
pozemků
Rada bere na vědomí dotaz Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových, Územ-
ní pracoviště České Budějovice ohledně
pozemků parc. č. st. KN 488 a parc. č. 235/2
v k. ú. Nové Hrady a postupuje tento dotaz
Tělovýchovné jednotě Nové Hrady.
(Rada obdržela dotaz ohledně pozemků
parc. č. st. KN 488 a parc. č. 235/2 v k. ú.
Nové Hrady od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Územní pracoviště
České Budějovice. Na tyto pozemky podalo
Město Nové Hrady žádost o bezúplatný pře-
vod k Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových, Územní pracoviště
České Budějovice, který však při prošetřo-
vání nabývacích titulů ohledně pozemků
konstatoval, že k těmto pozemkům bylo
zjištěno právo trvalého užívání pro Tělový-
chovnou jednotu Nové Hrady. Úřad pro za-
stupování státu ve věcech majetkových
žádá vyjádření ohledně existence TJ Nové
Hrady resp. nástupnosti současné organiza-
ce. V případě prokázání nástupnosti budou
pozemky převedeny do majetku TJ Nové
Hrady. Rada vzala na vědomí dotaz Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých, Územní pracoviště České Budějovice
ohledně pozemků parc. č. st. KN 488 a parc.
č. 235/2 v k.ú. Nové Hrady a postoupila
tento dotaz Tělovýchovné jednotě Nové
Hrady.)

� 3. Smlouva o nájmu nemovitosti
Rada bere na vědomí návrh Smlouvy o ná-
jmu nemovitosti mezi Městem Nové Hrady
a Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Územní pracoviště České Bu-
dějovice na pozemek a stavební parcelu čís-
lo 249 v k. ú. Byňov. Rada pověřuje starostu
města dalším jednáním o smlouvě s tím, že
navrhuje, aby v ceně pronájmu bylo zohled-
něno, že část objektu slouží jako společen-
ská místnost pro potřeby veřejnosti (osadní
výbor, spolková činnost, volební místnost
ad.) a část jako obchod pro místní občany.

(Rada obdržela od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Územní pra-
coviště České Budějovice, návrh Smlouvy
o nájmu nemovitosti na pozemek a staveb-
ní parcelu číslo 249 v k. ú. Byňov, která je
zastavěna budovou čp. 110 (obchod a spo-
lečenská místnost). Tato budova je ve vlast-
nictví Města Nové Hrady. Rada pověřila
starostu města dalším jednáním o smlouvě s
tím, že navrhuje, aby v ceně pronájmu bylo
zohledněno, že část objektu slouží jako spo-
lečenská místnost pro potřeby veřejnosti
(osadní výbor, spolková činnost, volební
místnost ad.) a část jako obchod pro místní
občany.)

� 4. Rozhodnutí – Novohradské hory,
spol. s r. o. Nové Hrady
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Městské-
ho úřadu Trhové Sviny, Odboru životního
prostředí ze dne 29.9.2010 pod č.j. OŽP
24246/10/HP/Žoh.
(Rada obdržela Rozhodnutí Městského úřa-
du v Trhových Svinech o schválení plánu
opatření pro případ havarijního úniku látek
společnosti Novohradské hory, spol. s r. o.)

� 5. Oznámení o zahájení vodoprávního
řízení
Rada bere na vědomí Oznámení o zahájení
vodoprávního řízení od Městského úřadu
Trhové Sviny, Odboru životního prostředí
ze dne 29.9.2010 pod č.j. OŽP 28675/10
/ozn/Žoh.
(Rada obdržela Oznámení o zahájení vo-
doprávního řízení - Povolení k některým
činnostem a to geologickým pracím spoje-
ným se zásahem do pozemku v ochranném
pásmu vodního zdroje na pozemcích parc.
č. KN 86/3 a 74 v k. ú. Veveří, obec Nové
Hrady od Městského úřadu Trhové Sviny,
Odboru životního prostředí.)

� 6. Pozvánka
Rada bere na vědomí pozvánku na projed-
nání návrhu plánu společných zařízení KPÚ
Štiptoň a pověřuje starostu města a místos-
tarostu pana Ing. Kasana účastí na jednání.

� 7. Žádost o povolení záboru chodníku
Rada bere na vědomí žádost pana Jana De-
bery o povolení záboru části chodníku před
domem čp. 130 v ulici 5. května v Nových
Hradech z důvodu opravy fasády a pověřu-
je tajemníka stanovením poplatku dle
Obecně závazné vyhlášky č. 5/2007.

� 8. Smlouva o příspěvku
Rada souhlasí se Smlouvou o příspěvku
uzavřenou mezi Městem Nové Hrady a
Místní akční skupinou Sdružení Růže pro
projekt "Zvýšení kvality služeb v DPS
Nové Hrady - II. etapa" a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela Smlouvu o příspěvku mezi
Městem Nové Hrady a Místní akční skupi-
nou Sdružení Růže na předfinancování akti-
vit MAS spojených s administrací Programu
rozvoje venkova a na vytvoření zdrojů pro
rozvoj území v působnosti MAS. Příspěvek
by mělo Město Nové Hrady poskytnout ja-
kožto příjemce dotace z Programu rozvoje
venkova pro projekt "Zvýšení kvality slu-
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žeb v DPS Nové Hrady - II. etapa". Výše
příspěvku činí 12.400,- Kč.)

� 9. Rozsudek Okresního soudu
Rada bere na vědomí Rozsudek Okresního
soudu v Českých Budějovicích čj. 5T 117
/2010 - 262.

� 10. Žádost o pronájem pozemku
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku
parc. č. 827/16 v k. ú. Nové Hrady a pověřu-
je tajemníka zveřejněním záměru pronájmu
na úřední desce Městského úřadu.
(Rada obdržela žádost pana Radima a Jitky
Šulcových o pronájem části pozemku parc.
č. 872/16 v k. ú. Nové Hrady.)

� 11.   Zápis z jednání sociální komise –
přidělení bytů
Rada bere na vědomí jednání komise sociál-
ních věcí a zdravotnictví. Rada souhlasí se
zařazením žádostí do seznamu uchazečů
o byt 0+1 v DPS Nové Hrady, a to paní Šte-
fanie Filipové, Rychnov u Nových Hradů 3,
Jiřiny Ščévíkové, Jiráskova 184, Horní Pla-
ná, Blanky Trajerové, Besednice 241 a
manželů Dočekalových, bytem Věrtele 323,
Benešov nad Černou. Rada souhlasí s přidě-
lením bytu 0+1 č. 58 v DPS Nové Hrady
panu Františku Kolářovi, trvale bytem Praž-
ská 128, Suchdol nad Lužnicí. Rada souhla-
sí s přidělením bytu 0+1 č. 18 v DPS Nové
Hrady paní Věře Černé, (nám. Republiky
46, Nové Hrady). Rada schvaluje přidělení
uvolněného bytu 1+1 v Nových Hradech,
Komenského čp. 395/2 panu Vladimíru
Kuntovi, Nové Hrady. Rada schvaluje při-
dělení uvolněného bytu 1+2 v Nových Hra-
dech, Hradební 108 panu Michalu
Kortusovi, Údolí u Nových Hradů. Rada
schvaluje přidělení uvolněného bytu 1+2
v Nových Hradech, Komenského 181/2
paní Ladislavě Juřátkové, Nové Hrady.
Rada souhlasí s výměnou bytů ve vlastnic-
tví Města Nové Hrady mezi paní M. Haš-
kovcovou (bytem Hradební 27, N.Hrady) a
panem R. Matějkou (bytem 5. května 89,
Nové Hrady).

� 12. Zastupování po dobu nemoci
Rada bere ne vědomí informaci tajemníka
o zastupování paní Anny Morongové po
dobu její pracovní neschopnosti.
(Rada byla tajemníkem informována o za-
stupování paní Anny Morongové po dobu
její nemoci slečnou Ing. Jitkou Duspivovou.
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu urči-
tou podle § 39 ods. 2b zákoníku práce z dů-
vodu dočasně nepřítomného zaměstnance
po dobu pracovní neschopnosti do doby ná-
vratu paní A. Morongové zpět do práce.)

Zápis z 26. schůze městské rady
ze dne 11. 10. 2010

� 1. Kontrola usnesení z 25. jednání rady
města Nové Hrady
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 24. a 25.  schůze rady města.

� 2. Hospodaření příspěvkových
organizací TSM a ZŠ Nové Hrady
– rok 2009
Rada na základě závěrečného účtu města
bere na vědomí ztrátu Technických služeb
města Nových Hradů za rok 2009 ve výši
1 014 340,01 Kč a souhlasí se zaúčtováním
na účet Neuhrazená ztráta z minulých let.
Rada na základě závěrečného účtu města
bere na vědomí ztrátu Základní školy Nové
Hrady za rok 2009 ve výši 1 060,36 Kč a
souhlasí s uhrazením této ztráty z rezervní-
ho fondu ZŠ Nové Hrady.
(Rada na základě konzultace s Krajským
úřadem Jihočeského kraje opakovaně pro-
jednala hospodaření příspěvkových organi-
zací a způsob účtování vzniklých ztrát
hospodaření či zisku za kalendářní rok.)

� 3. Rozpočtová změna č. 3
Rada souhlasí s rozpočtovou změnou č. 3 a
postupuje ji k projednání na jednání zastupi-
telstva Města Nových Hradů.

� 4. Nákup dýchacích přístrojů SATURN S -
Rada souhlasí s nákupem 3 ks dýchacích
přístrojů SATURN pro potřebu Sboru dob-
rovolných hasičů Nové Hrady za cenu
6 000,- Kč od HZS ČEPRO Včelná.
(Rada obdržela informaci o možném vý-
hodném nákupu 3 ks dýchacích přístrojů
SATURN pro potřebu Sboru dobrovolných
hasičů Nové Hrady. Cena jednoho přístroje
je 2.000,-Kč.)

� 5. Dodatek č. 1 – "Snížení energetické
náročnosti ZŠ Nové Hrady"
Rada souhlasí s Dodatkem č. 1 Smlouvy
o dílo ev. č. 09038273, "Snížení energetické
náročnosti ZŠ Nové Hrady", č. projektu:
CZ.1.02/3.2.00/09.04816 mezi Městem Nové
Hrady a společností Tangenta, spol. s. r.o.,
České Budějovice a pověřuje starostu města
jeho podpisem.
(Předmětem Dodatku č.1 je vyčíslení více-
prací a méněprací. Celková cena díla se ne-
mění.)

� 6. Dodatek č. 3 – "ZTV Pod Zámeckým,
Nové Hrady – větev D"
Rada souhlasí s Dodatkem č. 3 ke Smlouvě
o dílo č. 17/2009 "ZTV Pod Zámeckým,
Nové Hrady – větev D" mezi Městem Nové
Hrady a zhotovitelem díla Milanem Ertlem,
Kaplice a pověřuje starostu města jeho pod-
pisem.
(Předmětem Dodatku č. 3 je provedení více-
prací – výměna neúnosného podloží, výmě-
na rozvodových pilířů a kabelová překládka.
Celková cena díla se navyšuje o 455 309,30 Kč
včetně DPH.)

� 7. Dodatek č. 1 – "Zvýšení bezpečnosti
obyvatel Nových Hradů"
Rada souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 18/2010 "Zvýšení bezpečnosti oby-
vatel Nových Hradů" od zhotovitele díla
Milana Ertla, Kaplice a pověřuje starostu
města jeho podpisem.
(Předmětem Dodatku č.1 je provedení více-
prací - příprava osvětlení pro přechod pro
chodce a odvodnění parkoviště do původní
nefunkční ul. vpusti. Cena díla se navyšuje
o 44 853,60Kč včetně DPH.)

� 8. Žádost o povolení k uskutečnění akce
Rada souhlasí s uskutečněním akce "Přátel-
ské posezení seniorů s kandidáty TOP 09"
v Domě s pečovatelskou službou v Nových
Hradech.
(Rada obdržela žádost o povolení k usku-
tečnění akce "Přátelské posezení seniorů
s kandidáty TOP 09" v Domě s pečovatel-
skou službou v Nových Hradech od pan
Ing. Krenauera, kandidáta TOP 09.)

� 9. Zahájení vodoprávního řízení
Rada bere na vědomí Oznámení o zahájení
vodoprávního řízení o povolení stavby "Re-
vitalizace rybníka na parc. č. 840" od Měst-
ského úřadu v Trhových Svinech, Odboru
životního prostředí - oddělení vodního hos-
podářství a rybářství.

� 10. Smlouva o smlouvě budoucí
o úhradě ceny
Rada souhlasí se Smlouvou o smlouvě bu-
doucí o úhradě ceny pro stavbu vodního díla
" Revitalizace rybníka na parc. č. 840 " a po-
věřuje starostu města jejím podpisem.
(Rada obdržela návrh Smlouvy o smlouvě
budoucí o úhradě ceny pro stavbu vodního
díly "Revitalizace rybníka na parc. č. 840"
mezi Městem Nové Hrady a organizační
složkou státu Zemědělskou vodohospodář-
skou  správou  Brno.)

� 11. Upomínka
Rada bere na vědomí upomínku v prodlení
platby za vodné a stočné odběratele Rezi-
dence Nové Hrady a.s. od společnosti
ČEVAK a.s. České Budějovice.
(Rada obdržela upomínku v prodlení platby
za vodné a stočné odběratele Rezidence
Nové Hrady a.s. od společnosti ČEVAK
a.s. České Budějovice. O prodlení je Město
Nové Hrady informováno jako vlastník ne-
movitosti bývalé buquoyské rezidence.)

� 12. Postoupení žádosti do dalšího
hodnocení
Rada bere na vědomí Vyrozuměmí o po-
stoupení do dalšího hodnocení Projektové
žádosti s názvem projektu "Centrum popu-
larizace vědy a výzkumu v Jižních Če-
chách" od Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, Praha.

� 13. Strategie bezpečnosti silničního
provozu Jihočeského kraje pro období
2010 - 2013
Rada bere na vědomí Strategii bezpečnosti
silničního provozu Jihočeského kraje pro
období 2010 - 2013.

� 14. Zápis ze schůze Osadního výboru
Byňov
Rada bere na vědomí Zápis ze schůze Osad-
ního výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze dne
4.10. 2010. Rada děkuje všem členům osad-
ních výborů za dobrou spolupráci a práci
pro osady v průběhu volebního období 2006
- 2010.
(Rada obdržela Zápis ze schůze Osadního
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň z jednání
ze dne 4.10. 2010. Předmětem jednání bylo
zejména hodnocení práce osadního výboru
v rámci končícího volebního období
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2006-2010. Starosta města informoval radu
města o proběhlém závěrečném jednání
s všemi osadními výbory, kde bylo provede-
no celkové hodnocení práce osadních výbo-
rů a předneseny návrhy pro další volební
období.)

� 15. Cenová nabídka
Rada bere na vědomí cenovou nabídku na
vytápění objektu čp. 110 v Byňově a pově-
řuje Mgr. M. Jarolímka ve spolupráci
s MěÚ Nové Hrady, Investičním odborem
prověřením možnosti podání žádosti o dota-
ci z některého z dotačních titulů.

� 16. Kvalifikační dohoda
Rada souhlasí s Kvalifikační dohodou mezi
Městem Nové Hrady a zaměstnancem Měs-
ta Nové Hrady panem Františkem Vaněč-
kem za účelem zvýšení kvalifikace studiem
na vysoké škole "Vysoké učení technické
v Brně, fakulta stavební" formou dálkového
studia v upraveném znění.

� 17. Dotaz – pozemek parc. č. 433/2
v k.ú. Štiptoň
Rada bere na vědomí dotaz manželů Pražá-
kových, bytem E. Beneše 622/11, České
Budějovice a doporučuje podání žádosti
o odkoupení pozemku parc. č. 433/2 o vý-
měře 128 m2 v k.ú. Štiptoň, jehož vlastní-
kem je Město Nové Hrady.
(Rada obdržela dotaz ohledně dalšího po-
stupu pro získání pozemku parc. č. 433/2
v k.ú. Štiptoň od manželů Pražákových,
České Budějovice.)

� 18. Územní souhlas
Rada bere na vědomí Územní souhlas se
změnou využití území pro účel změny kul-
tury pozemku parc. č. 161/1 díl "f" od Sta-
vebního úřadu, Městského úřadu Nové
Hrady.
(Rada obdržela Územní souhlas se změnou
využití území na pozemku parc. č. 161/1 díl
"f" v k.ú. Nové Hrady pro paní Hanu Pavel-
kovou, bytem Větrná 868/36, České Budě-
jovice od Městského úřadu Nové Hrady,
Stavebního úřadu ze dne 30.9.2010.)

� 19. Postoupení žádosti
Rada bere na vědomí žádost projektového
ateliéru AD s.r.o. České Budějovice o dopl-
nění podkladů pro akci "ZTV Nové Hrady -
Jižní město - I. Etapa" a pověřuje tajemníka
zajištěním souhlasu vlastníků dotčených
nemovitostí.

� 20. Vyúčtování
Rada bere na vědomí Vyúčtování 35. sezó-
ny 2009 - 2010 Kruhu přátel hudby při ZUŠ
v Trhových Svinech a souhlasí s vyplace-
ním  příspěvku ve výši 5000,- Kč.

� 21. Žádost o povolení ke kácení stromů
Rada souhlasí na základě doporučení Měst-
ského úřadu Nové Hrady, Odboru životního
prostředí s pokácením 2 ks stromů dubu let-
ního rostoucích na parc. č. KN 330/3 a KN
329/2 v majetku Města Nové Hrady.

(Rada obdržela Upozornění člena rady pana
Ing. Kasana na 2 nebezpečné stromy – duby
letní, rostoucích na parc. č. KN 330/3 a KN
329/2 a dále obdržela žádost o povolení ká-
cení stromů a keřů rostoucích mimo les.)

� 22. Zpráva o výsledku kontroly
Rada bere na vědomí Zprávu o výsledku kon-
troly provedené Finančním úřadem v Čes-
kých Budějovicích dle § 1 a § 16 zákona
ČNR č. 337/1992., o správě daní a poplatků.
(Rada obdržela Zprávu o výsledku kontroly
provedené dle § 1 a § 16 zákona ČNR č.
337/1992., o správě daní a poplatků Finanč-
ním úřadem v Českých Budějovicích. Kon-
trola byla zaměřena na poskytnuté finanční
prostředky ze státního rozpočtu za roky 2006
- 2010 a nebyly shledány žádné závady.)

� 24. Žádost o proplacení opravy autobusu
Rada souhlasí s navýšením dohodnuté ceny
opravy klimatizační jednotky autobusu Tě-
lovýchovné jednoty Nové Hrady o částku
10 231 Kč.
(Rada obdržela žádost Tělovýchovné jed-
noty Nové Hrady o proplacení opravy auto-
busu a navýšení dohodnuté ceny opravy

z 25 000,- Kč na 35 231,- Kč z důvodů
zvýšených nákladů na opravu klimatizační
jednotky.)

Zápis z 27. schůze městské rady
ze dne 13. 10. 2010 (mimořádné jednání)

� 1. Smlouva č. 09038273 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR
Rada souhlasí se Smlouvou č. 09038273
o poskytnutí podpory ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR pro akci "Snížení
energetické náročnosti ZŠ Nové Hrady"
v rámci Operačního programu Životní pros-
tředí. Rada pověřuje starostu jejím podpi-
sem a odesláním na Státní fond životního
prostředí ČR.
(Rada obdržela Smlouvu č. 09038273 o pos-
kytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR pro akci "Snížení energetické
náročnosti ZŠ Nové Hrady" v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí. Na základě
této smlouvy bude vyplacena dotace na spo-
lufinancování akce ve výši 135 975,95 Kč,
další část dotace pak bude poskytnuta z pros-
tředků Evropské unie.)
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MĚSTO NOVÉ HRADY, nám. Republiky č. 46, 373 33 Nové Hrady

Město Nové Hrady vyhlašuje výběrové řízení na pozici

TAJEMNÍK
městského úřadu Nové Hrady

Nutné předpoklady pro vznik pracovního poměru – viz. § 4, 5 zák. 312/2002 Sb.:
¡ státní občan České republiky starší 18 let
¡ způsobilost k právník úkonům
¡ trestní bezúhonnost
¡ nejméně tříletá praxe jako vedoucí zaměstnanec nebo při výkonu správních činností v pra-

covním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pra-
covním nebo služebním poměru ke státu nebo ve funkci člena zastupitelstva územního
samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce (praxe musí být spl-
něna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce)
¡ negativní lustrační osvědčení

Další požadavky:
¡ absolvovaná střední škola nebo vysoká škola
¡ řidičský průkaz sk. B

Požadované doklady:
¡ životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalos-

tech a dovednostech týkajících se správních činností a o jazykových znalostech
¡ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
¡ lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. – k přijetí přihlášky postačí čestné pro-

hlášení o podání žádosti o vystavení osvědčení
¡ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
¡ doklad o požadované praxi podle § 5 zák. 312/2002 Sb.

Platová třída:
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 74/2009 Sb., č. 130/2009Sb.,
č. 133/2009 Sb. a č. 201/2009 Sb.)

Přihlášky:
podle § 6 a 7 zák. 312/2002 Sb. se podávají se všemi náležitostmi písemně poštou nebo osob-
ně na Městský úřad Nové Hrady, nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady nejpozději do
22. 11. 2010, do 17:00 hod (rozhoduje poštovní razítko či razítko podatelny úřadu). Obálku
označte nápisem  Výběrové řízení – tajemník městského úřadu Nové Hrady – neotvírat.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Nové Hrady

V Nových Hradech, 2.11. 2010 vyvěšeno dne: 2.11.2010, sejmuto dne: 23.11.2010



ZÁPIS z 28. veřejného jednání
zastupitelstva města v Nových Hradech
dne 16. září 2010

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

Celkem bylo přítomno 15 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Zapisovatel: Jaroslav Šulc – tajemník Měst-
ského úřadu

Zasedání se konalo od 18.00 hodin v sále „Ko-
želužny“ v Nových Hradech, jednání zahájil a
vedl starosta Mgr. Hokr za přítomnosti 15 čle-
nů zastupitelstva. Pan starosta konstatoval, že
zápis z 27. zasedání byl řádně ověřen a zveřej-
něn a nebyla vůči němu vznesena žádná ná-
mitka.

Pan starosta seznámil s programem jednání
zastupitelstva. Požádal zastupitele o schválení
doplnění programu v bodě 3 o rozpočtovou
změnu č. 2 a doplnění bodu 6 – Soupis nových
pozemků KPÚ Štiptoň. Zastupitel pan Albert
požádal o doplnění programu o prodej pozemku
panu Švarcovi v lokalitě Pod Zámeckým.
Tento bod byl po dohodě zastupitelů zařazen
jako bod 2.7. – dispozice s majetkem. Další
doplnění programu ostatními zastupiteli ne-
bylo podáno. Předložený program byl schvá-
len 15 hlasy.

Hlasování:

Pro

p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p.  Sýkora, p. Vicány, p. Brychta,  p.
Ing. Kříha,  p. Leštianský,   p. Doroto-
vič,  paní  Mgr. Pospíšilová, p. Koll-
mann, p. Mgr. Jarolímek, p. Ing. Štangl,
p. Strnad, p. Šlenc

Proti -

Zdržel se -

Dále pan starosta navrhl složení návrhové
komise. Návrhová komise ve složení: paní
Mgr. Pospíšilová, pan Mgr. Jarolímek, a pan
Dorotovič byla schválena 12 hlasy, 3 se zdr-
želi hlasování. Předsedou komise byl zvolena
paní Mgr. Pospíšilová.

Hlasování:

Pro
p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p.  Sýkora, p. Vicány, p. Brychta,  p.
Ing. Kříha,  p. Leštianský,   p. Kollmann,
p. Ing. Štangl, p. Strnad, p. Šlenc

Proti -

Zdržel se paní Mgr. Pospíšilová, p. Mgr. Jarolí-
mek, p. Dorotovič

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su 28. jednání zastupitelstva: pan Strnad, pan
Leštianský - schváleno 13 hlasy, 2 zastupite-
lé se zdrželi hlasování.

Hlasování:

Pro

p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p.  Sýkora, p. Vicány,  p. Brychta,  p.
Ing. Kříha,   p. Dorotovič,  paní  Mgr.
Pospíšilová, p. Kollmann, p. Mgr. Jarolí-
mek, p. Ing. Štangl, p. Šlenc

Proti -

Zdržel se p. Strnad, p. Leštianský

1. Kontrola usnesení z 27. jednání zastupi-
telstva města
Kontrolu usnesení z 27. veřejného jednání
zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. Seznámil s postupem prací na
plnění tohoto usnesení a uvedl, v jakém sta-
diu rozpracovanosti se nalézají jednotlivě
přednesené body. Pan Šlenc upozornil na
chybu u bodu 4, kde je v zápise chybně
uveden rok 2009, správně má být pro rok
2010. Zastupitelstvo bere na vědomí před-
loženou kontrolu usnesení z 27. veřejného
jednání zastupitelstva v upraveném znění -
15 hlasy.

Hlasování:

Pro

p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p.  Sýkora, p. Vicány,  p. Brychta,  p.
Ing. Kříha,  p. Leštianský,   p. Doroto-
vič,  paní  Mgr. Pospíšilová, p. Koll-
mann, p. Mgr. Jarolímek, p. Ing. Štangl,
p. Strnad, p. Šlenc

Proti -

Zdržel se -

2. Dispozice s majetkem
2.1. Pan starosta informoval zastupitele o

Smlouvě o zřízení věcného břemene pro
stavbu „Vodovodní přípojka k objektu čp.
62 na pozemku č. 1480“ v k.ú. Štiptoň.
Mezi Městem Nové Hrady a panem Fran-
tiškem Němcem a paní Dagmar Němcovou
Nové Hrady. Pan Šlenc upřesnil, že se
účastnil místního šetření a potvrdil, že vo-
dovodní přípojka zasahuje do majetku
města pouze v délce 2,5 m. Zastupitelstvo
schválilo Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene pro stavbu „Vodovodní přípojka
k objektu čp. 62 na pozemku č. 1480“ v k.ú.
Štiptoň. Mezi Městem Nové Hrady a pa-
nem Františkem Němcem a paní Dagmar
Němcovou Nové Hrady bezúplatně –
15 hlasy.

Hlasování:

Pro

p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p.  Sýkora, p. Vicány,  p. Brychta,  p.
Ing. Kříha,  p. Leštianský,   p. Doroto-
vič,  paní  Mgr. Pospíšilová, p. Koll-
mann, p. Mgr. Jarolímek, p. Ing. Štangl,
p. Strnad, p. Šlenc

Proti -

Zdržel se -

2.2. Pan starosta Mgr. Hokr seznámil zastu-
pitele  se  Smlouvou  o  budoucí  smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na stavbu zařízení distribuční
soustavy s názvem „Nové Hrady ZTV – I.
etapa 25 RD“. Jedná se o umístění nových
kabelových rozvodů NN, VN a kioskové
trafostanice na pozemcích v majetku Města
Nové Hrady pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě Jižní město. Zastupitelstvo
schválilo Smlouvu o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu mezi Městem
Nové Hrady a společností E.ON Distribu-
ce, a.s. pro stavbu „Nové Hrady ZTV –
1. etapa 25 RD“ za jednorázovou úplatu
10 000.- Kč. Stavbou budou zatíženy poze-
mky parc. č. KN 829/8, 829/19, 829/41,
836/5, 829/25, 863/1, 863/27, 835/4, 863/24,
863/5, 863/16, 863/20, 882/4, 869/1 vše
v k.ú. Nové Hrady  – 15 hlasy.

Hlasování:

Pro

p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p.  Sýkora, p. Vicány,  p. Brychta,  p.
Ing. Kříha,  p. Leštianský,   p. Doroto-
vič,  paní  Mgr. Pospíšilová, p. Koll-
mann, p. Mgr. Jarolímek, p. Ing. Štangl,
p. Strnad, p. Šlenc

Proti -

Zdržel se -

2.3. Pan starosta seznámil zastupitele se
Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
pro stavbu „ Přípojka na klíč – Nové Hrady
K 866/1 – p. Dorazil – kabel NN “. Zastupi-
telstvo schválilo Smlouvu o smlouvě bu-
doucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi Městem Nové
Hrady a společností E.ON Distribuce, a.s.
pro stavbu „Přípojka na klíč – Nové Hrady
K866/1 – p. Dorazil –kabel NN“ za jedno-
rázovou úplatu 10 000.- Kč. Stavbou bude
zatížen pozemek parc.č 864/5 v k. ú. Nové
Hrady – 15 hlasy.

Hlasování:

Pro

p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p.  Sýkora, p. Vicány,  , p. Brychta,  p.
Ing. Kříha,  p. Leštianský,   p. Doroto-
vič,  paní  Mgr. Pospíšilová, p. Koll-
mann,Mgr. Jarolímek,p. Ing. Štangl, p.
Strnad, p. Šlenc

Proti -

Zdržel se -

2.4 Pan starosta informoval zastupitele o žá-
dosti o prodeji pozemku parc. č. 301/2
o výměře 921 m2 a 301/1 díl „ i “ o výměře
79 m2 celkem 1000 m2 slečny Terezy Ha-
dačové Nové Hrady a pana Patra Janulíka
bytem Frýdek-Místek v k.ú. Nové Hrady
za účelem stavby rodinného domu. Zastu-
pitelstvo schválilo prodej pozemků parc. č.
301/2 o výměře 921 m² a 301/1 díl „i“ o vý-
měře 79 m², celkem tedy stavební poze-
mek o celkové výměře 1000 m² v k. ú.
Nové Hrady slečně Tereze Hadačové, by-
tem Nové Hrady a panu Petru Janulíkovi,
bytem Frýdek–Místek za cenu stanovenou
dle podmínek schválených zastupitelstvem
města na 24. veřejném jednání zastupitel-
stva města dne 10. 12. 2009  – 15 hlasy.

Hlasování:

Pro

p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p.  Sýkora, p. Vicány, p. Brychta,  p.
Ing. Kříha,  p. Leštianský,   p. Doroto-
vič,  paní  Mgr. Pospíšilová, p. Koll-
mann, p. Mgr. Jarolímek,p. Ing. Štangl,
p. Strnad, p. Šlenc

Proti -

Zdržel se -

2.5 Pan starosta informoval zastupitele o pro-
deji pozemků par. č. 272/9 díl „ c “ o výmě-
ře 1 m2 , 301/1 díl „ f “ o výměře 488 m2 ,
301/5 díl „ g “ o výměře 373 m2, 301/6 díl „
j “ o výměře 29 m2, a 301/14 díl „ h “ o vý-
měře 90 m2, celkem stavební pozemek o
celkové výměře 981 m2, v kú. Nové Hrady
manželům Kateřině a Radkovi Fáčovým,
bytem Zliv. Pan Ing. Štangl se domnívá, že
by měla být uvedena cena za 1 m2 prodáva-
ného pozemku, pan starosta odpověděl, že
i při minulých prodejích nebyla uváděna
cena, ale bylo schvalováno podle podmí-
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nek schválených zastupitelstvem. Zastupi-
telstvo schválilo prodej pozemků parc. č.
272/9 díl „c“ o výměře 1 m², 301/1, díl „f“
o výměře 488 m², 301/5 díl „g“ o výměře
373 m², 301/6 díl „j“ o výměře 29 m² a
301/14 díl „h“ o výměře 90 m² , celkem
tedy stavební pozemek o celkové výměře
981 m² v k. ú. Nové Hrady manželům Ka-
teřině a Radkovi Fáčovým, bytem Zliv za
cenu stanovenou dle podmínek schvále-
ných zastupitelstvem města na 24. veřej-
ném jednání zastupitelstva města dne
10. 12. 2009 – 15 hlasy.

Hlasování:

Pro

p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p.  Sýkora, p. Vicány,  p. Brychta,  p.
Ing. Kříha,  p. Leštianský,   p. Doroto-
vič,  paní  Mgr. Pospíšilová, p. Koll-
mann, p. Mgr. Jarolímek,p. Ing. Štangl,
p. Strnad, p. Šlenc

Proti -

Zdržel se -

2.6. Pan starosta Mgr. Hokr informoval zastu-
pitele o odstoupení manželů Olgy a Jaro-
míra Novákových od koupě pozemků parc.
č. 301/9, 301/8, 301/14 díl „ x “ a 301/13 díl
„ w “ o celkové výměře 796 m2 v k. ú.
Nové Hrady. Zastupitelstvo bere na vědo-
mí odstoupení manželů Olgy a Jaromíra
Novákových od koupě pozemků parc. č
301/9, 301/8, 301/14 díl „x“,a 301/13 díl
„w“ o celkové výměře 796 m² v k. ú. Nové
Hrady – 15 hlasy.

Hlasování:

Pro

p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p.  Sýkora, p. Vicány,  p. Brychta,  p.
Ing. Kříha,  p. Leštianský,   p. Doroto-
vič,  paní  Mgr. Pospíšilová, p. Koll-
mann, p. Mgr. Jarolímek,p. Ing. Štangl,
p. Strnad, p. Šlenc

Proti -

Zdržel se -

2.7. Tento bod byl doplněn na základě poža-
davku pana zastupitele Alberta. Starosta
města informoval radu o žádosti manželů
Václava a Pavly Švarcových o prodeji čás-
ti pozemku par. č. 317 v k.ú. Nové Hrady.
Uvedl, že cena 285 Kč za m2 dokoupeného
pozemku byla schválena zastupitelstvem a
takto stanovenou cenu by bylo možné změ-
nit pouze novým usnesením zastupitelstva.
Navrhl vypracování cenové mapy, která by
zohlednila současný stav. Dále požádal
pana Alberta, aby doplnil informaci k to-
muto prodeji, vzhledem k tomu, že byl
osobně požádán manželi Švarcovými o
předložení této žádosti zastupitelstvu. Pan
Albert oznámil, že prodej pozemků v loka-
litě Pod Zámeckým několikrát projednával
se Stavebním úřadem v Nových Hradech a
souhlasí se stanoviskem vedoucího Sta-
vebního úřadu pana Prášila prodat tyto po-
zemky za cenu 90,- Kč/ m2 a to
z následujících důvodů: pozemky jsou za-
rostlé keři, pozemky jsou podmočené, jsou
mimo zastavitelné území, město by se o ně

mělo starat a to by vyžadovalo investice.
Pan starosta souhlasil s tím, že tento poze-
mek v současnosti nemá cenu 285 Kč, ale
jeho cena byla stanovena původním roz-
hodnutím zastupitelstva. Pan Ing. Štangl se
domnívá, že je úplně jedno jak bude tento
pozemek využit a k čemu bude sloužit, po-
kud dojde k přikoupení pozemku, bude vy-
tvořen jeden celek k rodinnému domu a
cena 285 Kč odrážela v minulosti kom-
plexně vynaložené náklady města na tuto
lokalitu. Navrhuje vytvořit průměr mezi
cenou 285 a 90 Kč a za tuto novou cenu po-
zemky prodat. Pokud byly prodány poze-
mky panu Haiderovi, souhlasil s cenou
90 Kč, protože pokud by se na nich v bu-
doucnosti stavělo, bude to vyžadovat ne-
malé investice a tyto bude platit kupující.
Pan Ing. Kříha doplnil, že je nutné navrh-
nout pozemky k prodeji a tyto pozemky
prodat jako celek případným zájemcům.
Pan Dorotovič upřesnil, že on dokupoval
od města pozemky, na kterých má stavbu a
jednalo se o travnatý porost a s cenou, kte-
rou zaplatil, souhlasí. S návrhem pana Ing.
Kříhy, a to prodejem pozemků jako celku
souhlasí. Pan Ing. Kasan upřesnil, že se
účastnil několika místních šetření v dané
lokalitě, souhlasí s prodejem pozemků jako
celku a domnívá se, že řešením by bylo vy-
pracování nové cenové mapy pro tyto po-
zemky určené k prodeji. Pan Ing. Štangl se
domnívá, že cenová mapa neřeší tento
problém. Pan Sýkora se domnívá, že je nut-
né stanovit cenu pozemků, objektivně ji
zhodnotit a dál řešit prodej pozemků v celé
lokalitě. Pan Brychta souhlasí s názorem,
že je třeba prodej řešit jako celek. Pan sta-
rosta navrhuje svolání komise z členů za-
stupitelstva, která připraví návrh ceny
pozemků. Dále konstatoval, že pan Švarc
může stavět obytný dům nezávisle na pří-
padném dokoupení sousedního pozemku.
Pan Švarc upozornil zastupitele, že potře-
buje vědět, zda bude možné dokoupit po-
žadovaný pozemek z důvodu terénních
úprav okolo objektu. Pan starosta požádal
pana Alberta o zformulování návrhu usne-
sení. Pan starosta upozornil, že pokud se
nedohodnou zastupitelé na ceně, není mož-
né návrh odhlasovat. Navíc nelze hlasovat
bez předchozího zveřejnění záměru, hlaso-
vatelné je tedy předběžné stanovení ceny.
Pan Kollmann navrhuje snížení ceny, do
které se promítne věcné břemeno tak, aby
byla jednotná kriteria pro další případné
prodeje. Pan starosta dále upozornil na
skutečnost, že prodej je nutné uskutečnit
na základě vypracovaného Geometrického
plánu. Pan Ing. Kříha se dotazoval, proč
nebyl pan Švarc upozorněn na nutnost
předložení geometrického plánu, když o
prodej žádal radu města již několikrát. Pan
starosta vysvětlil, že geometrický plán ne-
byl vypracován, protože pan Švarc nesou-
hlasil s cenou. Pan Ing. Kasan navrhuje,
aby rada připravila cenovou nabídku pro-

deje pozemků v lokalitě Pod Zámeckým a
další zastupitelstvo by poté rozhodlo o pro-
deji. Zastupitelstvo pověřilo radu města
svoláním místního šetření do 30. 9. 2010 a
přípravou návrhu ceny pro uvažovaný pro-
dej pozemků v návaznosti na stavební po-
zemky v lokalitě Pod Zámeckým – 15
hlasy.

Hlasování:

Pro

p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p.  Sýkora, p. Vicány, p. Brychta,  p.
Ing. Kříha,  p. Leštianský,   p. Doroto-
vič,  paní  Mgr. Pospíšilová, p. Koll-
mann, p. Mgr. Jarolímek,p. Ing. Štangl,
p. Strnad, p. Šlenc

Proti -

Zdržel se -

3. Rozpočtová změna č. 1. a 2.
Pan starosta seznámil zastupitele s obsa-
hem Rozpočtové změny č. 1 a 2. dle před-
loženého rozpisu od správce rozpočtu paní
Evy Stráské. Pan Ing. Kříha se dotazoval,
zda byla za vypracování grantu do 5. výzvy
zaplacena odměna. Pan starosta upozornil
na skutečnost, že paní Stráská je na dovole-
né mimo republiku a proto se nemůže
zúčastnit dnešního jednání. Pokud budou
nějaké dotazy je možné je zodpovědět pí-
semně. Zastupitelstvo schválilo rozpočto-
vou změnu č. 1 dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změ-
nu č. 2 dle předloženého návrhu. 10 hlasy.
Zastupitel pan Brychta nehlasoval.

Hlasování:

Pro
p.  Sýkora, , p. Dorotovič, paní Mgr.
Pospíšilová, p. Ing. Kasan, p. Mgr.
Hokr,   p. Mgr. Jarolímek, p. Leštianský,
p. Kollmann,   p. Vicány,  p. Šlenc

Proti p. Ing. Kříha

Zdržel se - p. Albert, Ing. Štangl, p. Strnad

4. Služby Nové Hrady s.r.o. – účetní uzávěrka,
změna plnění smluvních závazků
Pan starosta informoval zastupitele o před-
ložené účetní uzávěrce Služeb Nové Hra-
dy s. r. o. za rok 2009. Dále informoval
zastupitelstvo o předpokladu plnění závaz-
ků na splátky úvěru na přestavbu centrální
kotelny v Nových Hradech předložený jed-
natelem společnosti Služby Nové Hrady s.
r. o. panem J. Haiderem. Starosta města
uvedl, že v minulosti stanovené částky na
splácení úvěru jsou v současnosti nereálné
a souhlasí s podaným návrhem na splácení
dluhu v navrhované výši. Zastupitelstvo
vzalo na vědomí Účetní uzávěrku Služeb
Nové Hrady s. r. o. za rok 2009. Zastupi-
telstvo vzalo na vědomí Předpoklad plnění
smluvních závazků na splátky úvěru na
přestavbu centrální kotelny v Nových Hra-
dech předložený jednatelem společnosti
Služby Nové Hrady s.r.o. panem J. Haide-
rem a schválilo změnu splátkového kalen-
dáře pro splácení úvěru na přestavbu
centrální kotelny v Nových Hradech pos-
kytnuté Městem Nové Hrady společnosti
Služby Nové Hrady s. r. o. dle návrhu –
14 hlasy. Nehlasoval zastupitel pan Šlenc.
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Návrh splácení úvěru

plán
splátek předpoklad

do 31.12. 2008 500 000 250 000

do 31.12. 2009 300 000 200 000

do 31. 12. 2010 500 000 250 000

do 31.12. 2011 500 000 250 000

do 31. 12. 2012 700 000 250 000

do 31.12. 2013 135 260 250 000

do 31.12. 2014 250 000

do 31.12. 2015 250 000

do 31.12. 2016 250 000

do 31.12. 2017 250 000

do 31.12. 2018 185 260

CELKEM 2 635 260 2 635 260

Hlasování:

Pro

p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,   p. Mgr.
Jarolímek, p. Vicány, p. Brychta, p. Leš-
tianský,   p. Dorotovič,  p. Kollmann
p. Albert, p.  Sýkora, p. Ing. Kříha,
paní Mgr. Pospíšilová, p. Ing. Štangl,
p. Strnad

Proti -

Zdržel se -

5.  Projekt Polyfunkční pasivní dům
v Nových Hradech
Pan Mgr. Hokr informoval zastupitele
o přípravě projektu „Polyfunkční pasivní
dům v Nových Hradech“, který by byl pos-
taven v areálu Tělovýchovné jednoty Nové
Hrady v prostoru mezi plotem a bývalým
hokejovým stadionem. Jedna z možných
variant využití tohoto objektu je vytvoření
zázemí pro činnost Tělovýchovné jednoty.
Projednávání tohoto bodu se zúčastnil pan
Ing. Nedvěd, který poděkoval zastupitel-
stvu za pozvání na jednání a představil ten-
to projekt. Sdělil, že se jedná o moderní
nízkoenergetický dům spadající do projek-
tů alternativních budov s úsporou jak ve
stavebnictví, tak především ve spotřebě
energií.Tento projekt je připravován již
dva roky a společnost NIPAS zařadila ten-
to projekt jako pilotní stavbu s možností
využití pro různá školení a dále s využitím
jako zázemí pro sportovní aktivity. Dále
byly řešeny finanční otázky spojené se za-
placením DPH u tohoto projektu. Pan Ing.
Štangl upozornil zastupitele, že se jedná o
jedinečnou šanci jak bez dramatického ná-
kladu na město získat nový objekt. Pan Al-
bert se domnívá, že je to lákavá nabídka
pro město, ale není přesvědčen o tom, že je
to nutné. Pan Vicány se domnívá, že pokud
se vybuduje něco pro město a jeho občany
a město bude vlastníkem, je to vždy dobré.
Pan zastupitel Leštianský se dotazoval, kdo
bude objekt provozovat a kdo bude po 5-ti
letech platit spotřebu energií. Pan Ing. Ne-
dvěd odpověděl, že se bude jednat o ener-
geticky výhodnou stavbu i do budoucnosti,

zatím ale není kvalitní odhad spotřeby po
5-ti letech. Pan Sýkora se dotazoval, kolik
to bude stát Tělovýchovnou jednotu pokud
by objekt provozovala po 5-ti letech. Pan
starosta odpověděl, že odhad nákladů bude
předložen zastupitelům při příštím projed-
nání, kdy se bude schvalovat podání žádos-
ti o dotaci. Pan Ing. Nedvěd požádal o
projednání a schválení tohoto projektu do
konce měsíce září vzhledem k nutnosti po-
dání přihlášky do grantového programu.
Pan starosta slíbil svolání mimořádného
jednání zastupitelstva v nejbližším mož-
ném termínu, a to je 29. září 2010. Zastupi-
telstvo vzalo na vědomí informaci o
přípravě projektu „Polyfunkční pasivní
dům v Nových Hradech“ – 15 hlasy.

Hlasování:

Pro

p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,   p. Mgr.
Jarolímek, p. Vicány, p. Brychta, p. Leš-
tianský,   p. Dorotovič,  p. Kollmann p.
Albert, p.  Sýkora, p. Ing. Kříha, paní
Mgr. Pospíšilová, p. Ing. Štangl, p.
Šlenc, p.Strnad,

Proti -

Zdržel se -

6.  Soupis nových pozemků KPÚ Štiptoň
Pan starosta Mgr. Hokr informoval zastu-
pitele o návrhu pozemkových úprav rámci
prováděné Komplexní pozemkové úpravy
pro k. ú. Štiptoň týkající se pozemků ve
vlastnictví Města Nové Hrady. Pan starosta
upřesnil že došlo k výraznému nárůstu po-
zemků ve vlastnictví města (o 50,26 %).
Pan starosta upozornil, že schválením po-
zemkové úpravy získalo město strategické
pozemky v lokalitě u lomu, kde město zís-
kává 1,5 hektaru v uvažované průmyslové
zóně. Dále město získalo pozemky navazu-
jící na městské lesy a také cestu uvnitř osa-
dy Štiptoň.
Zastupitelstvo schválilo návrh pozemkových
úprav v rámci Komplexní pozemkové úpra-
vy pro k. ú. Štiptoň týkající se pozemků ve
vlastnictví Města Nové Hrady – 14 hlasy.
Nehlasoval zastupitel pan Dorotovič.

Hlasování:

Pro

p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p.  Sýkora, p. Vicány,  p. Brychta,  p.
Ing. Kříha,  p. Leštianský,    paní  Mgr.
Pospíšilová, p. Kollmann, p. Mgr. Jarolí-
mek, p. Ing. Štangl, p. Strnad, p. Šlenc

Proti -

Zdržel se -

7. Interpelace
Pan Ing. Štangl předal panu starostovi in-

terpelaci na jednotlivé členy Rady města Nové
Hrady s dotazem na neprojednání žádosti na
vybudování „Centra popularizace vědy a vý-
zkumu“ která byla odeslána do Operačního
programu Ministerstva školství a kultury Praha.
Žádost byla projednána pouze v Radě města.

Pan Ing. Kříha předal starostovi města in-
terpelaci na členy Rady Města Nové Hrady tý-
kající se řešení přechodné bytové náhrady
rodině Kanálošů po dobu rekonstrukce byto-
vého domu na farmě Na Zámeckém, který je
ve vlastnictví pana  MVDr. Kypeta.

Pan starosta Mgr. Hokr převzal písemné
interpelace na členy rady a potvrdil, že na in-
terpelace rada odpoví ve stanovené lhůtě.

8.  Diskuse
Diskusi zahájil pan starosta s dotazem na

zastupitele pana Dorotoviče, v jakém stádiu se
nachází oprava střechy v areálu TJ, na kterou
byly zajištěny finanční prostředky z grantové-
ho programu Jihočeského kraje.

Pan Dorotovič odpověděl, že minulý týden
byla odeslána smlouva na Jihočesky kraj. Pan
Dorotovič se domníval, že opravu bude prová-
dět stejná firma, která prováděla nacenění,
tedy firma Gregor a prohlásil, že nevěděl, že je
nutné  dělat výběrové řízení.

Pan starosta odpověděl, že v usnesení za-
stupitelstva z června 2010 bylo stanoveno, že
bude městu Tělovýchovnou jednotou předlo-
žena zadávací dokumentace k výběrovému ří-
zení, že bude mít město zástupce ve výběrové
komisi a že město následně zajistí stavební do-
zor. Potvrdil, že se nezříká stejné iniciativy a
pomoci, která byla poskytnuta TJ Sokol Nové
Hrady v případě opravy kuželny. Dále uvedl,
že nevidí sebemenší iniciativu vedení TJ v této
věci a konstatoval, že již mohl být vybrán
zhotovitel. Pokud se tak nestalo, bude trvat
nejméně měsíc vyřizování výběrového řízení
a s opravou střechy se započne nejdříve kon-
cem října.

Pan Dorotovič opětovně potvrdil, že se do-
mníval, že opravu střechy bude provádět firma
Gregor a že je to firma, která již byla vybrána.

Pan starosta se dotazoval, proč do dnešní
doby neudělal nikdo z vedení TJ ani jeden
krok v tom, aby se v těchto věcech jednalo
s městem, když jsou stanoveny postupy, které
je nutno dodržovat. Oprava střechy v areálu
TJ již mohla probíhat, ale nebyly udělány žád-
né kroky. Potvrdil, že 3 měsíce je schválena
dotace a přitom se absolutně nic nedělá. Závě-
rem pan starosta sdělil, že nerozumí tomu,
proč pan Dorotvič nebo někdo jiný z TJ v této
věci nic nečiní, kdy bylo právě panem Doroto-
vičem v minulosti na jednání zastupitelstva
poukazováno na neodkladnou nutnost řešení
opravy střechy.

Dále pan starosta otevřel v rámci diskuse
otázku prodeje domu čp. 9 v Nových Hradech
manželi Gaiswinklerovými. Vzhledem k ukon-
čení výrobní činnosti majitelem domu je tento
objekt volný a byl nabídnut Městu Nové Hra-
dy k odkoupení. V této záležitosti proběhla
dvě jednání s majiteli objektu o jeho možném
odkoupení. Pan starosta má k dispozici odbor-
ná vyjádření a statický posudek domu čp. 9
v Nových Hradech. Dále pan starosta infor-
moval zastupitele o oficiální ceně k prodeji to-
hoto domu a to ve výši 5,8 mil. Kč. Uvedl, že
objekt je památkově chráněn a podle jeho ná-
zoru je možné čerpat finanční prostředky
z fondů MPR a MPZ. Pan starosta navrhuje
jako další možné využití tohoto domu jeho
přestavbu na ubytovací kapacity menších bytů

listopad 2010 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 9

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 8

pokračování na str. 10



z reálnou možností vybudování 13 až 15 byto-
vých jednotek. Dále upozornil na to, že se jed-
ná o velkou finanční investici města, a proto je
třeba seriozní rozhodnutí na základě přesných
podkladů. Domnívá se, že o této koupi by
mělo rozhodovat nové zastupitelstvo. Pan sta-
rosta sdělil, že pro možnost projednání bude
pro zastupitele připraven posudek od projek-
tanta, který by měl popsat přesný stav objektu
a stanovit odhad nákladů na rekonstrukci.

Pan Ing. Štangl se domnívá, že tento objekt
není památkou a jeho stav je takový, že ne-
umožňuje stavbu bytů vzhledem ke špatnému
stavu stropů a střechy. Podle jeho názoru nese
v sobě objekt historii přestavby od bývalého
hotelu až po současný stav. Je nutné zjistit,
jaké finanční prostředky by si rekonstrukce
vyžádala a jaké další finanční prostředky by
bylo možné získat z jiných zdrojů a z granto-
vých programů.

Pan Sýkora uvedl, že zastupitelstvo musí
zvážit další možné záležitosti v případě od-
koupení tohoto domu jiným zájemcem s tím,
že jeho využití může mít negativní vliv na ob-
čany Nových Hradů.

Pan Šlenc se obává, aby v případě prodeje
jinému zájemci než Městu Nové Hrady, nešlo
o spekulativní koupi za účelem tzv. vyprání
peněz.

Pan Ing. Štangl se domnívá, že tato situace
již nehrozí, neboť každý si v současné době
rozmyslí, kde bude investovat.

Pan Roule se domnívá, že se nedá odhad-
nout v jakém stavu je stará budova a ten, kdo
vlastní starý objekt ví, co to přináší.

Pan Mgr. Jarolímek upozornil na skuteč-
nost, že se jedná o dům na náměstí a že je nut-
né zvážit všechny okolnosti prodeje jinému
případnému zájemci, než je město.

Pan starosta uvedl, že je nutné zajistit pot-
řebné odborné posudky a vypracovat kvalifi-
kovaný odhad budoucích nákladů a tyto
dokumenty předložit k posouzení a rozhodnutí
na jednání zastupitelstva.

Pan Ing. Kříha se dotazoval, v jakém stavu
je rekonstrukce kuželny, kdy bude hotová a
jaká  bude  cena.

Pan starosta odpověděl, že předpoklad je
do konce roku a bude dokončena čtyřdráha a
část zázemí. Cena celkového díla je 4,3 mil.
Kč, z toho v letošním roce bude fakturováno
3,5 mil Kč.

Pan Ing. Kříha se dále dotazoval, komu
bylo vyplaceno za zpracování nepřijaté žádos-
ti na opravu komunikací.

Pan starosta odpověděl, že za zpracování
dostala zaplaceno na základě smlouvy firma
Petr Heidinger, České Budějovice. Zastupi-
telstvo schválilo zpracování projektu touto fir-
mou, projekt byl vyhotoven, ale byl zastaven
na základě rozhodnutí nadřízených orgánů.

V případě, že by po přehodnocení Město Nové
Hrady prostředky nezískalo, bude postupová-
no podle smlouvy – tj. vyplacené finanční
prostředky budou vráceny.

Pan Ing. Kříha kritizoval skutečnost, že žá-
dost na přestavbu bývalého objektu jeslí za 90
mil. nebyla předložena zastupitelstvu a že o ní
rozhodlo pouze 5 radních a o provozních ná-
kladech se nikdy nehovořilo na rozdíl od stav-
by Polyfunkčního domu v Nových Hradech za
10,5 mil. Dále se dotazoval, zda jsou zpraco-
vány finanční náklady po pětileté lhůtě udrži-
telnosti.

Pan Mgr. Jarolímek odpověděl, že v žád-
ných projektech se nezpracovává následné fi-
nanční zatížení po pětileté lhůtě udržitelnosti.
V případě tohoto projektu je po pětileté době
možné využít opravené prostory na jiný účel
(ubytovací kapacita, učebny, atd.)

9. Závěr a usnesení
Pan starosta města ukončil jednání zastupi-

telstva a poděkoval všem přítomným zastupi-
telům i občanům města za účast na 28. jednání
zastupitelstva Města Nových Hradů.

Starosta Mgr. Vladimír Hokr
Ověřovatelé zápisu:

Václav Strnad, František Leštianský

ZÁPIS z 29. veřejného jednání
zastupitelstva města v Nových Hradech
dne 29. září 2010

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

Omluveni: paní  Mgr. Pospíšilová,
p. Leštianský

Celkem bylo přítomno 13 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Zapisovatel: Jaroslav Šulc – tajemník Měst-
ského úřadu

Zasedání se konalo od 18.00 hodin v sále
„Koželužny“ v Nových Hradech, jednání za-
hájil a vedl starosta Mgr. Hokr za přítomnosti
13 členů zastupitelstva. Pan starosta konstato-
val, že zápis z 28. zasedání byl řádně ověřen,
předán ke zveřejnění a nebyla vůči němu
vznesena žádná  námitka.

Pan starosta seznámil s programem jednání
zastupitelstva. Doplnění programu ostatními
zastupiteli nebylo podáno. Předložený prog-
ram byl schválen 13 hlasy.

Hlasování:

Pro

p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p.  Sýkora, p. Vicány, p. Brychta,  p.
Ing. Kříha,   p. Dorotovič,  , p. Koll-
mann, p. Mgr. Jarolímek,p. Ing. Štangl,
p. Strnad, p. Šlenc

Proti -

Zdržel se -

Dále pan starosta navrhl složení návrhové
komise. Návrhová komise ve složení: p. Ing.
Štangl, p. Ing. Kasan, p. Sýkora byla schvále-
na 11 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování.
Předsedou komise byl zvolen p. Ing. Štangl.

Hlasování:

Pro
p. Albert, p. Mgr. Hokr,  p. Vicány, p.
Brychta,  p. Ing. Kříha, p. Kollmann, p.
Ing. Štangl, p. Strnad, p. Šlenc, p. Mgr
Jarolímek, p. Dorotovič

Proti -

Zdržel se p. Ing. Kasan, p.Sýkora

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su 29. jednání zastupitelstva: pan Mgr. Jarolí-
mek a p. Dorotovič. Ověřovatelé zápisu byli
schváleni dle návrhu 11 hlasy, 2 zastupitelé se
zdrželi hlasování.

Hlasování:

Pro
p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p.  Sýkora, p. Vicány, p. Brychta,  p.
Ing. Kříha,  p. Kollmann, p. Ing. Štangl,
p. Šlenc, p. Strnad

Proti -

Zdržel se pan Mgr. Jarolímek,  p. Dorotovič

1. Kontrola usnesení z 28. jednání zastupi-
telstva města
Kontrolu usnesení z 28. veřejného jednání
zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. Seznámil s postupem prací na
plnění tohoto usnesení a uvedl, v jakém
stadiu rozpracovanosti se nalézají jednotli-
vě přednesené body. Zastupitelstvo bere na
vědomí předloženou kontrolu usnesení
z 28. veřejného jednání zastupitelstva –
13 hlasy.

Hlasování:

Pro

p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p.  Sýkora, p. Vicány, p. Brychta,  p.
Ing. Kříha,    p. Dorotovič,   p. Koll-
mann,Mgr. Jarolímek,p. Ing. Štangl, p.
Strnad, p. Šlenc

Proti -

Zdržel se -

2. Polyfunkční pasivní dům
v Nových Hradech
Pan starosta Mgr. Vladimír Hokr uvedl, že
tento bod byl rozdělen na bod 2.1 (a) -
projednání darovací smlouvy a bod 2.1.
(b) – žádost o dotaci na projekt výstavby
Polyfunkčního pasivního domu v Nových
Hradech. Dále seznámil zastupitele s při-
pravenou Darovací smlouvou mezi obda-
rovaným městem Nové Hrady a dárcem
Sdružením NiPaS České Budějovice ve
výši 950 000,- Kč na realizaci tohoto pro-
jektu. Dále informoval zastupitele o úpravě
projektu z důvodu nepřekročení plánované
výše o DPH. Rozpočet města jako vedou-
cího partnera projektu je 9,5 miliónu ko-
run, spoluúčast města na projektu bude
10%, tj. 950 000,- Kč, které budou pokryty
z daru od partnera projektu Sdružení Ni-
PaS. Pan Ing. Štangl navrhl úpravu formu-
lace usnesení, která byla navrhovatelem
přijata. Byla schválena Darovací smlouva
mezi obdarovaným městem Nové Hrady a
dárcem Sdružením NiPaS České Budějo-
vice ve výši 950 000,- Kč na realizaci pro-
jektu. Dále bylo schváleno podání žádosti
o podporu do Operačního programu Ev-
ropská územní spolupráce Rakousko –
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Česká republika 2007 – 2013.
Bylo hlasováno odděleně o bodu 2.1 (a) a
bodu 2.1. (b). Bod 2.1. (a) byl schválen 13
hlasy. Bod 2.1. (b) byl schválen též 13 hlasy

Hlasování k bodu 2.1. (a) – Darovací smlouva:

Pro

p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p.  Sýkora, p. Vicány, p. Brychta,  p.
Ing. Kříha, p. Dorotovič, p. Kollmann,
Mgr. Jarolímek,p. Ing. Štangl, p. Strnad,
p. Šlenc

Proti -

Zdržel se -

Hlasování k bodu 2.1. (b) – Žádost o dotaci na projekt „Po-
lyfunkční pasivní dům v Nových Hradech“:

Pro

p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p.  Sýkora, p. Vicány, p. Brychta,  p.
Ing. Kříha, p. Dorotovič, p. Kollmann,
Mgr. Jarolímek,p. Ing. Štangl, p. Strnad,
p. Šlenc

Proti -

Zdržel se -

3. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

4. Diskuse
Nebyl podán žádný diskusní příspěvek za-
stupiteli Města Nové Hrady.

5. Závěr a usnesení
Pan starosta města ukončil jednání zastu-
pitelstva a poděkoval všem přítomným
zastupitelům za účast na 29. jednání zastu-
pitelstva Města Nových Hradů a za práci
pro město a osady v průběhu celého voleb-
ního období.

Starosta Mgr. Vladimír Hokr
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Michal Jarolímek, Ivan Dorotovič

listopad 2010 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 11

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 10

Přednášky o Novohradsku pro žáky škol
Od 19. do 26. října se žáci základní školy

zúčastnili 3 besed pořádaných městem.
Nejdříve se žáci 7. až 9. tříd seznámili po-

drobněji s nejbližším okolím našeho města i
s Novohradskými horami. Díky přednášející-
mu panu M. Koželuhovi zjistili, že se v našem
městě nachází nejvíce památek na počet oby-
vatel v České republice. Prostřednictvím pro-
mítaných fotografií navštívili nejen nejvyšší
hory, ale i například prales Hojnou Vodu.
Žáky zaujala i historie plavení dřeva. Ve vy-
právění nechyběla zmínka o významné tradici
sklářského řemesla v našem pohraničí. Na zá-
věr si odnesli krátký testík, který měl prověřit
získané vědomosti.

Ve druhé besedě 21. října s p. P. Mörtlem
o plavení dřeva, které se zúčastnili i žáci z Be-
nešova n. Černou, se dozvěděli podrobnější
informace o tom, jak vory vznikaly, jak dlouhé
kmeny se používaly k vázání, kolik metrů
vory měřily, kolik mužů je řídilo i to, jak tato
práce byla nebezpečná.

Poslední z trojice besed byla 26. října na
téma sklářství. Pan Milan Frajt dětem vyprá-
věl o původu skla i o nejstarších sklárnách
u nás. Posluchači se dozvěděli, které suroviny
se k výrobě používaly a prohlédli si i sklářskou
píšťalu a ukázky práce sklářů. Zopakovaly si
informace o novohradské raritě – neprůhled-
ném sklu hyalitu. Mgr. K. Marešová

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Mgr.Vladimíru Hokrovi –
starostovi, paní Dagmar Šabatkové, firmě
Petrův Zdar a Vincentskému společenství
za krásná přání k narozeninám.

manželé Janáčkovi

Děkuji všem za projevenou účast, za kvě-
tinové dary a kondolence při úmrtí a po-
hřbu paní Eriky Králové. dcera Marie

Vážení spoluobčané,
rád bych prostřednictvím Novohradského zpravodaje poděkoval všem za podporu, kterou v ko-
munálních volbách vyjádřili našemu sdružení Občané pro ZDRAVÉ město a také mně osobně.
Vnímám výsledek voleb jako ocenění naší práce pro město a osady za volební období 2006 –
2010 a jako souhlas občanů s naším pojetím komunální politiky, která je de facto založena na
tom, že si nehrajeme na politiku, ale zaměřujeme se na rozumné a lidsky pojaté spravovaní města
a osad. Jsem velmi rád, že občané ocenili naší slušnost, otevřenost, starostlivost, vztah k městu a
jednotlivým osadám a snahu o co nejširší zapojení občanů do veřejného života.

Volební výsledek nám dává do dalšího čtyřletého období velmi silný mandát k realizaci voleb-
ního programu, neznamená však, že budeme přehlížet jiné názory a opustíme zásady, se kterými
jsme šli do voleb v roce 2006 a které jsme neopustili ani v průběhu celého volebního období. Věřím,
že i s ostatními zvolenými zastupitelkami a zastupiteli budeme společně řešit problémy města a osad
a společně konstruktivně hledat co nejlepší možná řešení.

Ještě jednou děkuji za podporu a věřím, že se i v následujících čtyřech letech budeme všichni
společně podílet na dalším rozvoji města a osad a dělat takové kroky, které povedou k ještě lep-
šímu a kvalitnějšímu životu našich občanů.

Mgr. Vladimír Hokr (Občané pro ZDRAVÉ město)

Přednáškový cyklus Fenomény Novohradska
V měsíci říjnu se uskutečnily čtyři přednášky v rámci cyklu Fenomény Novohradska, které byly
součástí projektu „Rozvoj vzdělávacích kapacit města“ a pořádalo jej Město Nové Hrady.
Přednášejícími byli lidé, kteří novohradskou oblast velmi dobře znají, takže jimi přednášená té-
mata určitě zaujala a posluchači se mohli dozvědět o naší historii opět něco nového. Kromě pod-
večerních přednášek se uskutečnily i přednášky pro žáky základní školy. Podrobněji se k tomu
po uzavření celého cyklu vrátíme ještě v příštím NZ. K.J.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Vložená anketa

Sociální služby

na Trhosvinensku se týká

i oblasti Novohradska.

Děkujeme za vyplnění.
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okrsek č. 1 č. 2 č. 3

počet voličů v seznamu 781 1092 212

počet voličů 462 777 135

volební účast (v %) 59,15 71,15 63,68

počet platných hlasů 6 579 11 050 1 924

okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3 Celkem

číslo, název strany hlasy v % hlasy v % hlasy v % hlasy v %

1  KDU-ČSL 153 2,33 347 3,14 164 8,52 664 3,40

2  TOP 09 226 3,44 729 6,6 152 7,9 1 107 5,66

3  ODS 504 7,66 1�150 10,41 205 10,65 1 859 9,51

4  SNK 461 7,01 661 5,98 50 2,6 1 172 5,99

5  Občané pro ZDRAVÉ město 3�515 53,43 5�982 54,14 905 47,04 10 402 53,20

6  Komunistická str.Čech a Moravy 842 12,8 898 8,13 191 9,93 1 931 9,88

7  Česká str.sociálně demokrat. 878 13,35 1�283 11,61 257 13,36 2 418 12,37

6 579 11 050 1 924 19 553

Volby do zastupitelstva města Nové Hrady
konané ve dnech 15. - 16. 10. 2010

Pořadí kandidátů stran dle získaných hlasů
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Komunální volby v Nových Hradech
Proč to dopadlo zrovna takto?

Říká se, že po bitvě je každý generál. Za-
hraju si tedy na generála a pokusím se několi-
ka poznámkami vrátit k právě proběhlým
komunálním volbám. Výsledky v našem měs-
tě jsou již dobře známy a předpokládám, že
řada místních občanů je již náležitě prodisku-
tovala. Nesporným faktem je, že výsledky
mnohé ze zúčastněných i přihlížejících pře-
kvapily a vzbudily pozornost i v poměrně ši-
rokém okolí.

Je to logické. Asi by se totiž těžko v Jihoče-
ském kraji hledala obec či město srovnatelné
velikosti, kde jedna volební strana či sdružení
získala více jak 50% hlasů. Navíc při více jak
65% volební účasti. To se opravdu jen tak ne-
vidí. Nic ale není bez příčiny. Dovolím si pro-
to některé důvody pojmenovat. Uvědomuji si
přitom, že můj názor je sice zasvěcený, ale
může být též zaujatý. Řazení jednotlivých dů-
vodů není dle jejich důležitosti. Řadím je spíš
dle jakési časové posloupnosti tak, jak se
postupně objevovaly.
1) Minulá koalice ve složení Občané pro

ZDRAVÉ město, KSČM a ČSSD zanecha-
la za sebou výsledky, kde pozitiva převažo-
vala nad negativy. Tato koalice neudělala
žádné chyby, které by občané pocítili na
„vlastní kůži“. Naopak se jí podařilo zreali-
zovat řadu aktivit, které zlepšily podmínky
pro život v Nových Hradech. Soustředila se
přitom nejen na výstavbu, rekonstrukce a
opravy, ale rovněž na aktivity, které oboha-
covaly nabídku kulturních, společenských,
vzdělávacích a sportovních akcí.

2) Opozice ve složení ODS, SNK-ED a
KDU-ČSL se snažila hledat chyby koalice,
ale jejich snaha narážela na nedostatek té-
mat. Aby vůbec mohla něco kritizovat, mu-
sela se uchylovat ke kritice tzv. procesních
chyb (tj. že někdo něco neudělal dle jedna-
cích řádů, někdo něco nezapsal či nevyvě-
sil včas, apod.). V některých případech
byla tato kritika i oprávněná, ale protože se
tyto chyby nikdy nedotkly občanů a nepři-
nesly jim žádné problémy či zhoršení podmí-
nek pro život ve městě, nezhoršily nijak
dojem z vládnutí koalice. Naopak. Úsilí opo-
zice působilo v průběhu volebního období
stále více křečovitěji a občané začali opozici
vnímat ne jako ty, kteří hlídají a oponují, ale
jako ty, kteří házejí klacky pod nohy.

3) Ač koalice pracovala jako tým a svých vý-
sledků (pozitivních i negativních) dosaho-
vala společným úsilím řady lidí ze všech tří
stran, v očích většiny občanů byla vnímána
především prostřednictvím osoby starosty.
A nutno říci, že toto vnímání bylo pozitiv-
ní. Schopnost komunikovat se všemi obča-
ny, vciťovat se do jejich problémů a citlivě
hledat jejich řešení, je dle mého soukromé-
ho názoru hlavní devizou každého úspěš-
ného starosty.
Není divu, že ODS právě toto kritizovala,
(tato vlastnost totiž nejvíce odlišovala je-
jich kandidáta od současného starosty), pe-
jorativně to nazývala „klábosením na
náměstí“ a kladla proti tomu jinou kvalitu,
konkrétně „leštění klik“ na úřadech, minis-
terstvech, apod. Občané však dali volbami
jasně najevo, co je jim bližší.

4) Volební kampaň byla dle mého názoru ze
strany opozice vedena dlouho poměrně po-
zitivně. Jakoby opozice zapomněla na kri-
tiku a chtěla se soustředit pouze na
představení svého programu. Pozitivní
hesla, nevtíravé propagační materiály a
v podstatě smířlivé výhledy na spolupráci
po volbách.
Především pro ni škoda, že jí to nevydrželo
až do konce. Leták, kterým se prezentovala
v předvečer voleb, měl u lidí naprosto
opačný efekt, než který měl vyvolat. Ať už
to vymyslel a napsal kdokoliv (mně jsou
známí pouze distributoři), je zcela jasné,
že pod opozicí podřízl větev. Lidé ani ne-
museli znát souvislosti převážné většiny
těch věcí, o kterých se v letáku psalo, aby
správně intuitivně vytušili, že leták je zá-
keřnost založená na nesmyslech, manipu-
lacích, polopravdách či vyložených lžích.
A navíc nepodepsaná, což nelze chápat ji-
nak, než jako zbabělost. Zdá se být proto
zcela logické, že pokud někoho z tzv. opo-
zičních stran lidé chtěli volit, pak většinou
ty kandidáty, kteří se prezentují nekonflikt-
ním a konstruktivním jednáním. Minimum
voličů (možná snad jen sami kandidáti a
někteří jejich příbuzní) tak dávalo hlasy
pouze jedné z opozičních stran. Převážná
většina vybírala napříč kandidátkami a tím
způsobila, že se do zastupitelstva nedostal
ani jeden z tzv. lídrů čtyř opozičních stran.

Tím tak voliči dali jednoznačně najevo,
jaké chování a vystupování svých zastupi-
telů si přejí a jaké si prostě nepřejí.

5) Volební kampaň koalice se naopak vyvaro-
vala podobným strategickým chybám. Na
začátku byla dohoda všech tří subjektů, že
výsledky „vládnutí“ budou nejprve odpre-
zentovány společně v Novohradském zpra-
vodaji a poté si je každá strana může využít
ve svých předvolebních materiálech. Každá
ze tří stran si pak vedla kampaň svou vlast-
ní. Možná ale k vlastní škodě si jak KSČM,
tak i ČSSD ve své individuální propagaci
neodprezentovala výsledky minulých čtyř
let dostatečně důrazně. Obě strany se sou-
středily především na program pro další
období. Avšak při výrazné podobnosti
programů všech sedmi volebních uskupení
a při předpokládané malé ochotě voličů po-
drobně programy číst a porovnávat je mezi
sebou, nedaly voličům jinou možnost na
sebe upozornit.
Další důvod relativního neúspěchu KSČM a
zřejmě i ČSSD v počtu získaných mandátů
pak osobně vidím v tom, že volební souboj
se díky vystupování některých kandidátů
opozice zúžil ve vnímání velké části obča-
nů Nových Hradů na střet mezi stranami
opozice a sdružením Občané pro Zdravé
město reprezentovaným především sou-
časným starostou. Voliči přestali chápat
tyto strany jako účastníky tohoto střetu a
když vybírali vítěze, uvažovali především
o Občanech pro Zdravé město. Tomuto
sdružení pak dávali nejčastěji křížek jako
celku a s výjimkou starosty z něho nevybí-
rali jednotlivé kandidáty. To se dá docela
dobře poznat podle minimálních rozdílů
mezi počty získaných hlasů u jednotlivých
kandidátů. Tím se stalo, že v tomto sdruže-
ní na rozdíl od ostatních nikdo nikoho ne-
přeskočil.

Nejsem profesionální politický analytik.
Vše výše uvedené je pouze mým osobním ná-
zorem, se kterým nikdo nemusí souhlasit.
Upřímně řečeno, nejde ani tak o důvody proč
byl volební výsledek v našem městě takový,
jaký byl. Teď jde především o to, jakým způ-
sobem se vítězné sdružení Občané pro Zdravé
město a jeho dva předpokládaní koaliční part-
neři vypořádají s obrovskou důvěrou, kterou
jim občané udělili pro řízení rozvoje města a
osad v následujících čtyřech letech. Jako člen
kandidátky vítězného sdružení mohu potvrdit,
že všech devět zastupitelů je plně odhodláno
důvěru voličů nezklamat a vypořádat se s tou-
to velkou odpovědností se ctí a čistým svědo-
mím.

Michal Jarolímek
Občané pro Zdravé město

Kdo vyhrál volby?
V Nových Hradech žiji dlouhá léta. Mnoho kandidátů z různých politických stran v našem
městě znám, některé dokonce od dětství. Proto jsem si myslela, že mne již ničím nemohou
překvapit. Ovšem před místními komunálními volbami mne někteří z nich doslova šokovali
tím, k čemu se snížili za tiché podpory svých spolustraníků. Má vůbec zloba, arogance a tou-
ha po moci nějaké hranice? Ukázalo se, že má a že je dokonce určujeme my občané.

Voliči z Nových Hradů, Údolí, Byňova a přilehlých osad přišli k volebním urnám a zvolili
slušnost.

Patří jim za to velký dík. Romana Šulcová
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Návštěva předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR a senátora
v Centru biologických technologií v Nových Hradech

Dne 4.10. jsme na našem pracovišti přivítali paní Miroslavu Němco-
vou a pana Tomáše Jirsu.

Navštívili areál zámku, prohlédli si laboratoře krystalizace proteinů a
fluorescenční mikroskopie. Pokračovali do CBT, kde jim docent Štys
představil biotechnologický provoz, laboratoř mikroskopie atomové
síly, mikroskop s kultivační komorou pro studium biokompatibility im-
plantátů a infekce zánětlivých chorob. Dále jim byla představena meto-
da medicínské buněčné diagnostiky pomocí analýzy obrazu. Na závěr
jsme se pochlubili naší prací s mládeží - Letními školami organizovaný-
mi pro středoškolské a vysokoškolské studenty, Youth Clubem a také
kurzy celoživotního vzdělávání.

Mgr. Naďa Štysová, Ústav fyzikální biologie JU

SPOLUPRÁCE CENTRA BIOLOGICKÝCH
TECHNOLOGIÍ V NOVÝCH HRADECH

S PRŮMYSLEM
Centrum biologických technologií v Nových Hradech se zúčastnilo

soutěže o nejlepší spolupráci vysokých škol s průmyslem, kterou vy-
hlásila Česko-americká obchodní komora spolu s MŠMT.

Ústav fyzikální biologie JU se účastnil s firmou STP plast se společ-
ným projektem, jehož cílem je vývoj bioreaktorů pro farmacii a čištění
odpadních vod. Spolupráce ÚFB s firmou STP plast zásadně rozšiřuje
rozsah jejich znalostí. Doposud se zabývala výrobou bazénů a jímek.
Výroba bioreaktorů slibuje mnohem vyšší přidanou hodnotu a zavedení
nových vysoce kvalifikovaných výrobních procesů. Bioreaktory vyvíje-
né v Nových Hradech jsou světově unikátní a chráněné mezinárodními
ochrannými vzory.

Firma STP plast má sídlo ve Stráži pod Ralskem.
Mgr. Naďa Štysová, Ústav fyzikální biologie JU

Před volbami se rozjela diskuze o projektu
přestavby jeslí na Centrum popularizace vý-
zkumu a vývoje v jižních Čechách. Ta věc se
mne osobně dotýká, tak se k ní musím vyjád-
řit. Nejspíš to není všeobecně známo, ale po-
pularizací výzkumu se v Akademickém a
univerzitním centru zabýváme už deset let, a
to vždy každodenně po celé prázdniny a podle
možností (cca 40 akcí do roka) mimo toto ob-
dobí. Pokud je nám známo, a jakože si takové
průzkumy namátkově děláme a máme zprávy
od našich partnerů – středoškolských učitelů,
jsme jediní v celé České republice.

Co tím chci především říci: žádost o cen-
trum propagace vědy a technologií si podala
řada obcí, škol a jiných organizací. V jižních
Čechách to byla Hvězdárna a planetárium
České Budějovice s pobočkou na Kleti, Střed-
ní odborná škola elektrotechnická, Centrum
odborné přípravy Hluboká nad Vltavou, Vy-
soká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích a město Nové Hrady. Z nich je
město Nové Hrady nejlépe připraveno a má
nejlepší zázemí ve spolupracujících odbor-
ných institucích, Jihočeské univerzitě a Aka-
demii věd ČR. Troufám si říci, a obhájím to
před každým laickým i odborným oponentem,

že ze všech žadatelů, a to z celé České republi-
ky, máme největší zkušenost s provozováním
podobných aktivit a tudíž můžeme předpoklá-
dat minimum problémů s udržitelností projek-
tu. Ostatně, právě v polovině září nám
skončila doba udržitelnosti vědeckotechnické-
ho parku a náš projekt byl opakovaně hodno-
cen velmi kladně, byl i oceněn. Bylo to proto,
že jsme jasně věděli, pro koho a proč projekt
připravujeme a jak budeme vzniklou budovu
provozovat. Jistě je to možno považovat za
pouhý slib, ale ručím za to, že stejně dobře
jsme připraveni i pro centrum popularizace,
propagace a medializace vědy a techniky, jak
se výzva jmenovala. Ostatně, bývalé jesle již
posledních šest let provozujeme s ročními ná-
klady jistě přes 500 tis. Kč. Povýšení nákladů
na 1 mil. Kč, předpokládaný panem radním
Kříhou, je jistě v našich možnostech. Nehledě
na to, že předpokládáme, že náš výnos, díky
zvýšení možností získávání projektového
financování, bude násobně vyšší.

Celá diskuse má ještě jeden aspekt, možná
ještě o něco zajímavější (nebo humornější?).
Totiž: celá přestavba mohla být levnější a
méně náročná, byť nároky na provoz by to nej-

spíš nezmenšilo. Projekt na přestavbu býva-
lých jeslí byl totiž financován z dotace Jihoče-
ského kraje, jejímž cílem bylo zvýšit
absorpční kapacitu regionu pro dotace ze
strukturálních fondů. Dotaci obdržel Ústav
systémové biologie a ekologie AVČR. Z ní
pořídil projekt přestavby a úpravy zámku a
právě poměrně ambiciózní projekt přestavby
jeslí.

Novohradské instituce se účastnily dvou
žádostí na vybudování vědeckých center
z programu Věda a výzkum pro inovace.
Ústav fyzikální biologie JU, spolu s vodňan-
skou Fakultou rybářství a ochrany vod, podal
žádost o vybudování regionálního centra „Ji-
hočeské výzkumné centrum akvakultury a
biodiverzity hydrocenóz“ do prioritní osy 2 –
centra aplikovaného výzkumu. Tato žádost je
financována. Předpokládám, že novohradská
veřejnost význam tohoto projektu pro region
snadno pochopí. Ústav systémové biologie a
ekologie AVČR spolu s Mikrobiologickým
ústavem AVČR podal projekt do prioritní osy
1 – centra základního výzkumu. Tento projekt
nebyl financován, ale ani v něm, velmi rozum-
ně, nebylo žádáno o přestavbu jeslí.

O přestavbě jeslí a jejich financování

pokračování na str. 15
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Neboli pokud měly být krajské fondy vy-
naložené na projekt na přestavbu jeslí využity,
zbývalo pouze podat žádost do prioritní osy 3 -
centrum popularizace, propagace a medializa-
ce vědy a techniky. Region by byl mohl opráv-
něně žádat, aby takovou žádost podal příjemce
dotace, Ústav systémové biologie a ekologie
AVČR. Taková žádost by ovšem měla velmi
malou šanci na úspěch, Ústav systémové bio-
logie a ekologie AVČR již mezitím obdržel
příslib jiné velké dotace pro stavbu umístěnou
v Brně.

Také většina aktivit propagace vědy a vý-
zkumu byla zajišťována buď Ústavem fyzikál-
ní biologie JU nebo třetí stranou, například
střediskem společných činností AVČR. Nebo-
li, aby prostředky vynaložené krajem splnily
svůj účel, zbýval jediný žadatel, město Nové
Hrady. Na nějakou zásadní změnu projektu sa-
mozřejmě nebyl čas ani prostředky.

Teď k té zarážející – nebo humorné – strán-
ce věci. O dotaci na projektovou přípravu pro
opravu jeslí rozhodlo předchozí vedení Jiho-
českého kraje v čele s hejtmanem Zahradní-

kem a zastupiteli za ODS. Totéž vedení kraje
také kontrolovalo splnění dotace. Pokud se
tedy zdálo, že přestavba objektu a jeho provoz
jsou na rozměry Nových Hradů příliš ambici-
ózní, měli to být krajští radní, kdo měl zasáh-
nout. Pokud se nyní titíž lidé nad projektem
pozastavují …

Krajští radní ve věci projektů VaVpI neza-
sáhli především jiným, mnohem závažnějším,
způsobem. Na rozdíl od, například, města
Brna spolu s Jihomoravským kraje či města
Ostravy spolu s Moravskoslezským krajem,
nevznikla jediná regionální strategie, jak zís-
kávat projekty z programu Věda a výzkum pro
inovace. Proto také bude výtěžek z těchto
programů v jižních Čechách, vzhledem k obje-
mu jihočeské vědy, nižší, než by mohl být. A
už vůbec není jasné, zda vzniklé instituce bu-
dou působit ve prospěch regionu. Tedy, jak
doufám, s výjimkou „Jihočeského výzkumné-
ho centra akvakultury a biodiverzity hydroce-
nóz“. Minimálně ale na součinnost projektů
VaVpI s regionem bude mít, díky tomuto poli-
tickému selhání, jeho vedení minimální vliv.

Když se tedy vrátím k projektu přestavby
jeslí a shrnu. Každý projekt s sebou nese zá-
vazky. Ty se jistě mohou jevit jako ohrožující.

Sám život je velmi nebezpečný a většinou
končívá smrtí. Někdo se na nebezpečí dobře
připravuje a je si jich vědom, pak tváří v tvář
jim obstojí. A my jsme připraveni dobře. Což
ostatně věděli i krajští zastupitelé, když od-
souhlasili dotaci na přípravu projektu i způ-
sob, jak byla čerpána.

Závěrem něco na ještě optimističtější notu,
pokud je v kontextu našich úspěchů v posled-
ním roce vůbec možná. „Jihočeské výzkumné
centrum akvakultury a biodiverzity hydroce-
nóz“ bylo uděleno a je financováno. Na No-
vých Hradech se z tohoto projektu již nic
stavět nebude, bude se jen bádat. Každopádně
se ale díky tomuto projektu Nové Hrady pevně
umístily na vědecké mapě Evropy v oboru ry-
bářství a vodního hospodářství. Což si nepo-
chybně zaslouží. Novohradské rybářství ze
spolupráce s Jihočeskou univerzitou již dříve
profitovalo a bude nyní ještě více. Pokud bu-
dou rekonstruovány jesle na Centrum popula-
rizace VaV v jižních Čechách, budou
profitovat i další novohradští občané, napří-
klad z prodloužení turistické sezóny a z přílivu
dalších turistů.

Dalibor Štys, ředitel Ústavu
fyzikální biologie Jihočeské univerzity

Staré památné stromy na Novohradsku III
Po odmlce pokračuje cyklus o památných

stromech na Novohradsku, tentokrát v oblasti
jižně a západně od Nových Hradů.

Jeden z památných dubů letních v Údolí
roste na hranici národní přírodní památky Ter-
čino údolí a údolského dvora. Nedaleko toho-
to dubu teče náhon, který byl veden z řeky
Stropnice k napájení rybniční soustavy smě-
rem do Bažantnice a na sádky ve Štiptoni. Dub
byl v osmdesátých letech zasažen bleskem,
jeho koruna byla na několika místech poško-
zená a vylomeny kosterní větve. Teď po ošet-
ření je naděje, že se tento dub udrží i do
budoucna.

Druhý z dubů v osadě Údolí je tzv. Hranič-
ní dub, který roste na okraji louky a lesa pod
bývalou loveckou chatou Švýcarský dům.
Tento dub tvořil majetkovou hranici mezi
parkem v Terezině údolí a sousedními poze-
mky. Jedná se o zdravý strom s mohutně vy-
vinutou korunou, dosahující výšky 30 metrů
a je to jeden z nejkrásnějších starých stromů
v Terezině údolí u Nových Hradů.

Starý památný strom Jetzkova lípa roste
v jižní části osady Údolí. Je známá tím, že
v bezprostřední blízkosti vyvěrá poměrně sil-
ný pramen velice kvalitní vody. Někteří do-
morodci ji dokonce označují jako léčivou
vodu. Tato lípa byla vysazena v blízkosti stu-
dánky jako dominanta, jméno má po původ-
ním majiteli pozemku i studánky Jetzkovi.

Další mohutnou lípou, která dosahovala
stáří 300 - 350 let, byla Krčínská lípa, jejíž za-
sazení se váže ke známému budovateli jihoče-

ských rybníků Jakubu Krčínovi z Jelčan a Se-
dlčan, který v době budování rybníků na No-
vohradsku dal podnět k založení osady Krčín.
Tato lípa byla zničena letní bouřkou v roce
2008.

Jiná stará památná lípa - Chudějovská roste
u východního okraje obce Chudějov, její stáří
je odhadováno na 200 až 250 let. Byla vysaze-
na poblíž božích muk, jejichž torzo se v sou-
časné době u této lípy nachází. Tvoří
dominantu při vjezdu do osady Chudějov.

Starý památný strom Žumberský jilm roste
ve farské zahradě v osadě Žumberk a připomí-
ná svým výskytem velkou lokalitu jilmů drs-
ných, které v osadě Žumberk a v jeho okolí
rostly v 18. a 19. století až do doby, kdy jilmy
postihla houbová choroba grafióza. To se stalo
v osmdesátých letech minulého století, kdy
většina těchto starých jilmů odumřela a zacho-
val se pouze jediný. Z tohoto jilmu, který pro-
jevil odolnost a nepodlehl chorobě, se také
braly rouby pro vyšlechtění odolnějších typů
jilmu drsného. Ve farské zahradě je ještě celá
řada mladých jilmů, které se tam objevily jako
náletové dřeviny.

Takzvané Olbramovské lípy rostou na hra-
nici katastru osady Meziluží. Jsou významné
jednak tím, že byly vysazeny pravděpodobně
v 18. století u kapličky, ze které dnes zbyla je-
nom hromada kamenů. Ale měly ještě další
význam, a to jako důležitý orientační bod, kte-
rý byl také součástí obranného systému, budo-
vaného na sklonku první Československé
republiky.

Olbramovský dub, který roste po pravé
straně silnice ze Svéboh do Horní Stropnice,
byl v minulosti označován jako „formanský
dub“, protože označoval odbočku pro tehdejší
přepravce, formany, kteří vozili zboží z Čech
do Rakouska a zpátky. Měli stanici ve dvoře
Olbramov, kde přepřahali koně a také to bylo
místo pro odpočinek a občerstvení pro forma-
ny.

Dalším starým památným stromem je dub
letní, který roste na pastvině východně od
Světví. Tento dub se označoval v minulosti
jako „krmelecký“ dub. V bezprostřední blíz-
kosti byly umístěny krmelce pro bažantnici,
která v době, než byl postaven dvůr ve Světví,
zaujímala tuto lokalitu a sloužila převážně
k loveckým účelům. Tento dub má pravidel-
nou, mohutně vyvinutou korunu, je zdravý a
tvoří dominantu celé lokality.

Památná lípa srdčitá v Mýtinách upomíná
na zaniklou osadu Mýtiny, která se nacházela
jižním směrem v údolí potůčku směrem k Ve-
veří. Tato lípa stála u božích muk, nedaleko
kaple, která je opravována. Stáří této lípy se
odhaduje na 250 let.

Starý památný strom Veverská lípa roste
na východním okraji zaniklé vesnice Veveří.
Tato lípa má stáří 250 až 300 let a tvoří domi-
nantu svou mohutnou korunou i výškou celé
osadě Veveří. Ve Veveří se nachází ještě ně-
kolik dalších starých stromů, zejména lip srd-
čitých, několik jasanů, javorů a dubů.

Ing. J. Šáchová

O přestavbě jeslí
(pokračování ze str. 14)
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Růže pro Nazaret – Nazaret pro Růži
Rádi bychom veřejnosti Trhovosvinenska

představili projekt Nazaret 2011. Organizace
Nazaret vznikla v Trhových Svinech rozděle-
ním diakonického zařízení Domeček na dva
subjekty. S tím, že jeden pod názvem Dome-
ček se bude dále věnovat především práci
s dětmi a mládeží a nově vzniklý Nazaret spíše
dospělým lidem s postižením. To bylo na za-
čátku roku 2005 a Nazaret pak postupně
opouštěl objekt Domečku a posléze i Trhové
Sviny. Bylo to umožněno ochotou správy
města Borovany poskytnout pro jeho aktivity
vhodné prostory v areálu borovanského zám-
ku. V současné době Nazaret v Borovanech
zaměstnává přes 20 osob (většinou s handica-
pem), poskytuje sociální služby patnácti kli-
entům a nabízí volnočasové aktivity dětem i
dospělým z Borovan i dalších obcí regionu.
Jsme vděčni, že Sdružení Růže přispívá na
provoz organizací jako jsme my. (Také Borův-
ce a Domečku).

Nazaret jako jediný poskytuje v regionu
tyto dvě sociální služby: Sociálně terapeutic-

kou dílnu a Centrum denních služeb. Daří se
pomocí pracovní terapie integrace lidí i s těž-
ším handicapem (vozíčkáři, nevidomí,…)
Vyrábíme především keramiku, ale i tkané a
šité výrobky. Snažíme se o stálou inovaci a
snad i díky tomu v podstatě nestačíme vyrá-
bět. Kapacita borovanských dílen je již téměř
naplněna. Rádi bychom získali další prosto-
ry, abychom mohli zaměstnat více handica-
povaných osob, ale i přijmout další klienty.
Lidi s handicapem, kteří by jinak zůstávali
doma. Také bychom chtěli naši nabídku za-
městnání i sociálních služeb rozšířit na celý
region. Proto vznikl projekt Nazaret 2011
aneb Tkalcovna. Přístavbou u husitského
kostela v Trhových Svinech bychom chtěli
získat nové dílenské prostory pro klienty i za-
městnance a zřídit zde i kavárnu spojenou
s obchůdkem pro odbyt našich výrobků. Také
by to zlepšilo naši dostupnost z dalších míst
regionu. Finanční prostředky se budeme sna-
žit získat v dotačních řízeních, od sponzorů
(právnických i fyzických osob) i drobných

dárců. Proto vyhlásil Nazaret ve-
řejnou sbírku. Víme, že začínáme
realizovat náš projekt v době,
která přeje spíše úsporám. Věří-
me však, že se jedná o věc smys-
luplnou, která pomůže mnoha
potřebným spoluobčanům. Na-
konec motivem naší práci je: „Ne
pouhá pomoc potřebným, ale spí-
še podpora v jejich dobrém sna-
žení“. Proto se snažíme pro
každého z klientů, ale i zaměst-
nanců vypracovat plán osobního
rozvoje a najít pro každého člo-

věka s handicapem činnost, kterou může vy-
konávat, aby se handicap umenšil a naopak
mohlo rozvinout nějaké nadání a obdarování.
Budeme vděční za každý příspěvek do kasič-
ky veřejné sbírky (Trhové Sviny, Borovany,
České Budějovice, Praha) popřípadě na účet:
2670128379/0800 u České spořitelny a.s.

Do budoucna bychom rádi byli přínosem
pro region i v tom, že Nazaret bude udržovat
místní řemeslné tradice a předávat je další ge-
neraci. Přivítáme každou objednávku napří-
klad na upomínkové předměty pro různá
výročí a slavnosti obcí. Karel Filip

Veřejná sbírka pro Nazaret
Ve zdejším regionu Trhosvinenska není

nejspíš nutné představovat chráněnou dílnu
Nazaret, středisko DM CČSH. Hlavním po-
sláním střediska je především prostřednictvím
poskytování sociálních služeb pomoci handi-
capovaným se začleněním do společnosti.
Také vzniklé výrobky z textilní a keramické
dílny si nachází čím dál více obdivovatelů a
příznivců. Prostory v borovanském Podzámčí
nám vyhovují, ale právě pro zvyšující se zájem
o umístění uživatelů sociálních služeb a též
stoupající zájem o naše výrobky, nejsou tyto
prostory dostatečné. Tuto daší potřebnou kapa-
citu bychom již nechtěli získat ponájmem, ale
stavbou. Už proto, že následný provoz je eko-
nomičtější. A rovněž pro pocit jistoty do
budoucna.

Na základě povolení Krajského úřadu Jiho-
českého kraje se Nazaret rozhodl uspořádat
veřejnou sbírku. Účelem této sbírky je získat
finanční prostředky na vybudování vlastní bu-
dovy včetně vybavení a vlastního provozu Na-
zaretu pro poskytování sociálních služeb
lidem s handicapem z regionu a rovněž pro za-
městnávání handicapovaných osob v chráně-
ných dílnách. Tato stavba bude umístěna

v Trhových Svinech jako sídle mikroregionu.
Chceme tu být pro celé Trhosvinensko (obce
Sdružení Růže) a takto budeme moci rozšířit
naši nabídku i na střední a jižní část regionu.

Dovoluji si tedy touto cestou požádat
o spolupráci a pomoc při získávání finančních
prostředků, které chceme schromažďovat na
zvláštním účtu č. 2670128379/0800 u České
spořitelny a.s.

Zároveň je možnost přispět i do pokladni-
ček, které budou pro tyto účely rozmístěné
v regionu. Prozatím máme instalovanou kasič-
ku v borovanském infocentru a díky paní No-
váčkové v Trhových Svinech na náměstí
v drogerii U bílého anděla.

Pravidelně budeme na našich webových
stránkách (www.nazaret.cz) informovat o sta-
vu sbírkového konta. Věříme, že s Vaší pomo-
cí, podnikatelů, kraje, obcí , nadací a nadšenců
se nám podaří této stavbě vdechnout život a
pomoci zajistit budoucnost handicapovaným
v našem regionu.

Těšíme se na setkávání při různých akcích
v Nazaretu, kde budeme sbírku a celý projekt
prezentovat.

KRUH  PŘÁTEL HUDBY
PŘI  ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÉ

ŠKOLE V TRHOVÝCH
SVINECH

36. KONCERTNÍ SEZÓNA
2010 - 2011

260. - 265. hudební večer

24. listopadu – EUFORIO KVINTET
Slovensko

Barbora Gálová - flétna
Linda  Česáková - hoboj

Martina Kamenská - klarinet
Aleš Chutný - fagot

Lukáš Golej - lesní roh

15. prosince – CIMBAL CLASSIC
Kateřina a Dalibor Štruncovi

Vánoční koncert

19. ledna – JAN ŠKRDLÍK - violoncello
Šárka Bezperátová - klavír

16. února – MUSICA DOLCE VITA
Daniela Demuthová - mezzosoprán

Žofie Vokálková - flétna
Zbyňka Šolcová - harfa

16. března – WIHANOVO KVARTET
koncert se koná v Augustinově sále

kláštera v Borovanech
Leoš Čepický - housle

Jan Schulmeister - housle
Jiří Žigmund - viola

Aleš Kaspřík - violoncello

13. dubna – ORBIS TRIO
Petra Vilánková - housle
Petr Malíšek - violoncello

Stanisav Gallin - klavír

Koncerty probíhají od 19 hodin
v Kulturním domě v Trhových Svinech
(vyjma Wihanova kvarteta – Borovany)

Koncerty finančně podporuj Nadace Život
umělce, Nadace ČHF, Sdružení Růže, Sv.
Jan nad Malší, Trhové Sviny, Besednice

Informace v ZUŠ T. Sviny,
tel. 386 322 487 e-mail zusts@quick.cz

Předplatné je vhodným dárkem
pro Vaše blízké!
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Podzimní zprávičky ze školky…
Voní stromy, voní les, na kaštany jdeme dnes.
Les je jako pohádka,  žijí si tu zvířátka.

Chceme Vás seznámit s naší podzimní nabídkou. Tak jako se vybar-
vily listy na stromech, tak se vybarvuje naše školka. Všechny čtyři třídy
plně využívají pestré nabídky podzimu.

Ve třídě KOŤÁTEK jsme si udělali ovocný salát, z přinesených
dýní a přírodnin jsme si vyzdobili chodby a společně chodíme na vy-
cházky do lesa na přírodniny, z nichž si budeme vytvářet zvířátka.

Ve třídě ŽABIČEK jsme si upekli z jablíček a oříšků štrůdl, byl moc
dobrý, nezbyl ani kousek. Chodíme společně na přírodniny do lesa a
potom z nich vytváříme skřítky „podzimníčky“.

Ve třídě SLUNÍČEK jsme chodili na dlouhé vycházky do lesa na
přírodniny a pomáhali jsme krmit zvířátka. Pekli jsme si brambory. Na
vycházce městem jsme navštívili místní truhlárnu. A rozjíždíme
němčinu pro předškoláky.

Ve třídě BROUČKŮ jsme si také upekli štrůdl, připravili jsme si
ochutnávku mrkvového a zeleninového salátu. Chodíme krmit kachny.
Sbíráme jeřabiny, šípky a vaříme si bylinkový čaj proti nachlazení.
Chodíme pravidelně na žaludy a kaštany a budeme s nimi krmit lesní
zvířátka v zimě.

Ve středu 13.10. jsme měli velkou DRAKIÁDU na louce za zám-
kem. Děti byly nadšené z barevných draků, jen vítr nám nepřál, moc ne-
foukal, ale my jsme svou vytrvalostí a trpělivostí naše dráčky k nebi
poslali aspoň na chvíli.

Ke každému ročnímu období připravujeme akce a tvoříme výrobky,
kterými zdobíme naše školky, přijďte se podívat, jak jsou malé děti ši-
kovné. VAŠE ŠKOLKA (i foto)

Pečení štrůdlu Výroba ovocného salátu
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Zájmové útvary ve školní družině
I v letošním roce jsme připravili pro naše děti zajímavý program. Naší celoroční hrou jak již víte

je: „Školní družina má talent“. V rámci tohoto projektu podnikneme také různé exkurze a výlety.
Každý měsíc chodíme do kina díky paní K. Jarolímkové a KIC N. Hrady.

Pravidelně organizujeme zájmové útvary:
¡ pondělí 14.00 – 15.00: Zpíváme a hrajeme si pro radost – paní vych. B. Vochosková

¡ úterý a středa 13.00 – 14.00: Výtvarný kroužek – paní  vych. V. Cepáková

¡ středa 14.00 -15.30: Aerobik – paní vych. M. Michaleová

¡ čtvrtek 14.15 - 15.15: Sportovní a míčové hry – paní.vych. B. Vochosková

V druhém pololetí doufáme, že budeme moci obnovit kroužek Kuželek. Ale to bude možné až po
dokončení rekonstrukce kuželny. ved. vychovatelka B. Vochosková

Školní
družina

má talent
Tak už jsem tady zase a

tentokrát v celé své kráse.
Jmenuji se Valentýn Ta-
lenťák a jsem novou tváří
školní družiny. Proběhl u
nás totiž konkurz na nej-
lepšího moderátora a mas-
kota naší soutěže a já jak
vidíte jsem uspěl nejlépe.
Nakreslila mě Nikolka Ko-
lářová z 1. B a myslím, že jsem se jí moc po-
vedl. Ale i ostatní děti nakreslily krásné
postavičky: na druhém místo se probojoval
Talenťák Elišky Rolínkové a na třetí místo
Šárky Nohavové.

A co se vlastně u nás dělo?
Měsíc září proběhl ve znamení hesla „Ukaž

co umíš“. Děti malovaly, muzicírovaly a před-
váděly různá pohybová vystoupení. Takto
bude totiž u nás probíhat každý měsíc. Vždy
na dané téma si děti budou připravovat samy i
za pomoci vychovatelek výtvarné, pohybové a
hudební číslo, které potom předvedou ostat-
ním. Budou soutěžit kdo je nejlepší. Já vám
potom přinesu nové informace o našich
vítězích.

A jak dopadlo toto kolo?
Oranžové oddělení (2. a 3. třídy)
Výtvarná část  Obrázek z prázdnin:
1. místo J. Zíka, 2. místo B. Čadová,
3. místo J. Smolec
Hudební část: 1. místo A. Kubíčková,
B. Čadová – „Šípková růžičko“,
2. místo B. Čadová, K. Šislerová,
V. Ferenčíková – „Kdyby byl Bavorov“,
3. místo V. Švarc „Anglická abeceda“
Pohybová část: 1. místo A. Zeman – karate,
2. místo Kubíčková, Čadová, Blafková – břiš-
ní tance, 3. místo F. Bláha – Indiánský tanec
Červené oddělení (4. a 5. třída)
Výtvarná část Obrázek z prázdnin:
1. místo T. Škvařilová, 2. místo K. Polesová,
3. místo E. Rolínková
Hudební část:
1. místo K. Polesová– „Když královnou jsem já“,
2. místo E. Rolínková – „Poslední večeře“,
3. místo T. Fritzová – hra na flétnu - „Já do
lesa nepojedu“
Zelené oddělení (1. třídy)
Výtvarná část  Obrázek z prázdnin:
1. místo V. Machová, 2. místo D. Hofer,
3. místo M. Rolínek
Hudební část: 1. místo N. Krenauerová,
2. místo N. Hriňová, 3. místo K. Trsková
Pohybová část: 1. místo M. Rolínek – karate,
2. místo M. Dumko Kung fu,
3. místo V. Drachovský, D. Hofer – Vystoupe-
ní dvou kouzelníků

A v příštím měsíci vám přinesu výsledky za mě-
síc říjen a to na téma – „Máme rádi zvířátka“

Divadelní představení pro děti
V pondělí 25. října uspořádalo naše KIC v kinosále pro II. stupeň ZŠ divadelní představení
nazvané Královská moudrost. Děti přišly natěšené, že se ulejou ze školy a kvůli tomu tedy ně-
jakou nudnou pohádku rády přežijou. To ovšem ještě nevěděly, co je zač Víťa Marčík a jeho
kamarád Adam! Ti je totiž všechny úplně vtáhli do děje a donutili je spolupracovat a pomáhat
dotvářet děj pohádky, až se sál chvílemi otřásal. Po představení si děti ještě mohly prohléd-
nout loutky a zkusit si je vodit, což většina z nich využila. Při odchodu děti přiznaly (některé
docela neochotně, aby se před někým neshodily), že se velice dobře bavily. A nejen ony, ba-
vili se i dospělí. D. Císařová
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I vaše dítě se může stát skautem!
Máte pocit, že se vaše dítě doma nudí a myslíte si, že by se mohlo místo toho hezky pobavit?
Pak může přijít mezi nás do skautského oddílu KOMETA Horní Stropnice. S námi se určitě

nudit nebude! Každý týden má jedinečnou možnost strávit pár hodin plných zábavy a her na tra-
dičních schůzkách a výpravách a také si užívat na netradičních akcích (podívá se s námi na film
v kině, navštívíme divadlo, výstavu či si pořádně užijeme v přírodě).

V našem oddílu bude mít každý dveře otevřené dokořán. Je tu pro něj skvělá příležitost poz-
nat dobrou partu, zažít nové věci a dozvědět se i vyzkoušet si něco, co hned tak někdo neumí.
Stačí jen přijít na skautskou schůzku.

KDY SE SCHÁZÍME?
Kdy? Kdo? Poznámka

Pondělí 14:45 – 16:15 hod Skauti a Skautky Chlapci a děvčata 11 let – 15 let

Úterý 14:45 – 16:15 hod Vlčata a Světlušky Chlapci a děvčata ve věku 6 let – 10 let

Středa 14:45 – 16:15 hod Skauti a Skautky Chlapci a děvčata 11 let – 15 let

Čtvrtek 14:45 – 16:15 hod Vlčata a Světlušky Chlapci a děvčata ve věku 6 let – 10 let

KDE SE SCHÁZÍME?
Schůzky probíhají v zasedací místnosti na OÚ Horní Stropnice (zasedací místnost se nachází ve
dvoře OÚ Horní Stropnice)

...co je skauting? Může se přidat každý?
SKAUTING – to je PARTA a PŘÍLEŽITOST

Skauting, to je především šance stát se součástí týmu mladých lidí, mít kamarády, prožívat
život naplno, trávit čas dynamicky, aktivně, zábavně a zajímavě, rozvíjet své schopnosti, pomá-
hat světu kolem sebe a také hledat směr pro svůj život!

Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dě-
lat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou, a způsobem, jak
poznávat nové věci. Prostřednictvím volného času tak učí děti a mladé lidi být užitečnými členy
naší společnosti a všestranně rozvinutými osobnostmi.

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

Ve skautingu člověk používá GPSku, foťák, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit nebo
sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem přitom –
že má cenu se o něco snažit… má cenu se zapojit… má cenu spolupracovat… má cenu být sou-
částí věcí, ne pozorovatelem… Přes společné cíle skautské výchovy je každý oddíl trochu jiný.
Například zaměřený na jiné druhy programů.

Více informací o činnosti skatech získáte na www.skaut.cz nebo na stránkách oddílu
www.kometa.estranky.cz nebo přímo u vedoucího oddílu na tel.: 605 349 799 nebo 775 039 448,
e-mail: junak.siriust@seznam.cz

Petr AKSAMIT – HVĚZDÁŘ, Vedoucí skautského oddílu KOMETA Horní Stropnice

Skauti sečetli
obsah sbírkových

pokladniček
Již po páté se skautský oddíl KOMETA

Horní Stropnice zapojil do celorepubliko-
vé charitativní sbírky „Postavme školu
v Africe“, která se v naší republice konala
sedmým rokem.

Spočítáním sbírkových pokladniček
jsme uzavřeli tento ročník charitativní sbír-
ky. V letošním roce se sbírka konala ve
dnech 4. – 10. října 2010. V úterý 5. října
2010 občané Horní Stropnice a Nových
Hradů mohli potkat dvě skupinky skautů,
kteří vybírali příspěvky na stavbu základní
školy v Etiopii.

Díky šesti předchozím ročníkům sbírky
postavili skauti a Člověk v tísni v Etiopii,
patřící mezi pět nejchudších států světa, už
jedenáct škol pro 2700 dětí.

V letošním ročníku sbírky dárci z Horní
Stropnice přispěli skautům do kasičky cel-
kovou částkou 2.330,- Kč a na Nových
Hradech 3.696,- Kč. Prodejem sbírkových
triček jsme získali 500,- Kč. Náš oddíl na
účet Člověka v tísni při ČT, o.s.p., který
sbírku pořádal spolu s JUNÁKEM – sva-
zem skautů a skautek ČR odesílá částku
6.526,- Kč.

Lidé, kteří nepotkali skupinku skautů
v ulicích, a přesto by chtěli přispět v této
sbírce, mohou využít dárcovské SMS ve
formátu DMS AFRIKA na telefonní číslo
87777. Odesláním DMS zprávy přispějete na
konto „Postavme školu v Africe“ 30,- Kč.

www.kometa.estranky.cz
Petr Aksamit, vedoucí skautského oddílu

KOMETA Horní Stropnice

foto: KOMETA
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Vánoční koncert

Jakuba Smolíka
ve čtvrtek 9.12.2010, od 19.00 hodin

v sále Hotelu Máj Nové Hrady

vstupenky 200,- Kč, senioři 150,- Kč, děti do 15 let 100,- Kč

pořádá KIC N. Hrady, tel. 386 362 195

KIC Nové Hrady informuje

1. V polovině října jsme spustili nové in-
ternetové stránky KIC N. Hrady –
www.kicnovehrady.cz., které jsou roz-
děleny na „íčko“, „kulturu“, „knihovnu“
a „video“.
V sekci služeb (ubytovatelé, restaurace a
další) jsme využili stávajících dat
z www.novehrady.cz. (na nich bude
rovněž 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. Zaneste nám
prosím do konce listopadu přehled va-
šich zajímavých akcí. Děkujeme za spo-
lupráci.

3. Ve čtvrtek 25.11.2010 od 13.00 hod.
se uskuteční v novohradské Koželužně
pracovní schůzka pracovníků informač-
ních a kulturních center, které působí na
území MAS Sdružení Růže a majitelů,
provozovatelů, pracovníků a fandů nejen
existujících ale i plánovaných muzeí, ex-
pozic, galerií a sbírek, které se nacházejí
na území MAS Sdružení Růže. Svoji
účast prosím potvrďte do 19.11. na tel.
602 150208 nebo kic@novehrady.cz.
Děkujeme za spolupráci, KIC N. Hrady

Poděkování za práci „kulturní“ komise
V polovině října před komunálními volbami se uskutečnila poslední schůzka členů Komise
města pro kulturu, mládež a sport. Vzhledem k tomu, že se jí nemohli účastnit všichni členo-
vé komise, chtěla bych ještě jednou touto cestou poděkovat všem aktivním lidem z této komi-
se, kteří věnovali svůj volný čas a energii při organizační a pořadatelské práci při kulturních
akcích a byli důležitými pomocníky pro činnost novohradského kulturního centra.

S. Kovářová

Město a KIC Nové Hrady
zve spoluobčany
na tradiční

Zpívání
u Vánočního
stromu
a zapálení první
adventní svíce

1. Adventní neděle

28.11.2010, 17.00 hod.

novohradské náměstí

Vystoupí
Novohradský smíšený sbor
a
pěvecké sbory ze ZŠ N. Hrady

Občerstvení u stánků

„Protekční kultura“
Ačkoli „horká“ nebo „hořká“ předvolební ná-
lada postupně vyprchává, přesto bych se ještě
k jedné události z té doby chtěla stručně vrátit.
V předvečer voleb dostali někteří novohradští
občané do svých schránek předvolební „le-
ták“, který obsahoval několik tvrzení o sou-
časném vedení města. Dvě z nich se týkaly i
mé osoby, a tak bych se ráda nyní k jednomu
vyjádřila. Je to tak trochu vzorový příklad pří-
sloví, že účel světí prostředky a touha po moci
je velká.

V tabulce vydané opozicí je vedle sebe
dáno „NE klientelismu, rodinnému či kama-
rádskému zvýhodňování a Na uvolněné místo
Samostatného referenta kultury a KIC byla
přijata paní Květa Jarolímková, manželka
radního Mgr. Michala Jarolímka“.

Nejprve zcela věcně. Do výběrového řízení
v roce 2007 na samostatného referenta KIC se
přihlásilo 7 zájemců, 5 z nich byli u výběrové-
ho pohovoru, členové komise byli J. Heider,
A. Kedrušová, Mgr. T. Rolínek, L. Albert a S.
Kovářová. Komise svým součtem hodnotících
bodů vyhodnotila na 1. místě Helenu Žiako-
vou a na 2. místě K. Jarolímkovou. Paní Žia-
ková se po několika dnech z osobních důvodů
rozhodla nenastoupit, takže byl osloven adept
druhý v pořadí. V případě nezájmu druhého,
by byl osloven třetí v pořadí. Další informace
k výběrovému řízení nebo potvrzení mých
slov může každý ověřit jak u členů výběrové
komise (nebo v zápisu) nebo u paní Žiakové.

Nejprve proč jsem se do výběrového řízení
přihlásila. Již před tím, než se stal manžel rad-
ním, jsem celkem aktivně pracovala v někte-
rých zájmových sdruženích, zhruba dva roky
jsem byla zaměstnancem Města, kde část
úvazku byla věnována cestovnímu ruchu a

projektům, dále jsem byla členem redakce No-
vohradského zpravodaje a náplň práce po mé
předchůdkyni paní Loškové mne opravdu za-
jímala. Proto jsem si dovolila přihlásit do vý-
běrového řízení. A pokud by bývalo bylo
výběrové řízení už v době, kdy nastupovala
paní Lošková, také bych se přihlásila, ale
tehdy se výběrko nekonalo.

A nyní k účelu, který světí prostředky.
Výše popsané informace k výběrovému řízení
byly bohužel známy i opozici, respektive těm,
kteří zmiňovaný předvolební leták připravili.
O tom, jak proběhlo výběrové řízení v roce
2007 si ověřili i u paní H. Žiakové, čímž se do-
zvěděli pouze to, o čem nyní informuji já.
Přesto to však použili jako „špínu“, která má
ublížit, účel tedy světil prostředky, touha po
moci byla prostě silnější.

Proč se k tomu vyjadřuji, když volby pro
mne „dopadly dobře“ a já jsem jak „potrefe-
ná husa, která se ozývá“? Protože si myslím,
že výše popsané politicko-mocenské praktiky
a chování se stávají běžnou normou, že to tak
prostě v komunální politice chodí a že už si na
to zvykáme a za chvíli už nám ani nebude div-
né, když budeme na ulici po sobě plivat.

Nevím jak Vy, ale já se s tím smířit nechci.
Opravdu raději lidi na ulici zdravím, chci říkat
normálně co si myslím o čemkoli a komkoli,
nechci lidi rozlišovat podle politické a jiné pří-
slušnosti. A hlavně mé povolání vyžaduje
s lidmi komunikovat, spolupracovat a tvořit.
„Protekční prašivinou“ určitě netrpím, chci
svou práci nadále dělat co nejlépe, co síly a
„krátká“ pracovní doba stačí a chci se těšit na
vše dobré, co uděláme a co nám další dny
přinesou.

K. Jarolímková (KIC N. Hrady)
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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.
Zatím pozastaveno, jakmile zajistíme lektorku, budeme všechny přihlášené tanečnice infor-
movat

¢ Klub deskových her druhé generace, pondělí, 15.00 – 18.00 hod.
Určeno pro děti od šesti do patnácti let, dospělý doprovod vítán (může se také zapojit).
Děti si zahrají zajímavé hry, při kterých se jednak pobaví a také procvičí logické myšlení a
představivost.
V sobotu 6.11.2010 od 10.00 hod. bude pro děti připravena Miniolympiáda deskových her,
kterou si nenechte ujít a přijďte si zahrát !!!

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

Další informace k aktivitám v Koželužně získáte na KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195, 602 150 208, K. Jarolímková, kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz

Kurz Pletení z pedigu
v Koželužně

V sobotu 9.10.2010 jsme uspořádali další kurz
zaměřený na pletení košíků z pedigu. Slíbili
jsme to nejen těm, kteří jej absolvovali v létě,
ale i dalším zájemcům, na které se poprvé ne-
dostalo. Paní Eva Tyrnerová se opět všem vě-
novala a radila jak tuto techniku zvládnout a
odnést si domů originální a vlastnoručně stvo-
ření výrobek. A dařilo se opravdu všem. Takže
ať vaše výrobky slouží dobře svému účelu.

K. Jarolímková

Lidé si často myslí, že dobrým kreslířem
se může stát jen ten, kdo má výjimečné
nadání. Chcete li se zbavit tohoto před-

sudku, přijďte na kurz kreslení i pro úplné
začátečníky. Kurzy jsou určeny všem od
12ti let, horní věková hranice omezená
není. Kurz je vhodný i jako příprava na
talentové zkoušky uměleckého směru.

Kurz kreslení pravou
mozkovou hemisférou

NOVÉ HRADY
Koželužna

(V Nových Hradech vlevo na cestě
z náměstí k hradu, cedulky vás navedou.)

sobota a neděle
20. a 21. listopad 2010
denně od 9 do 16 hodin

TISK NA LÁTKU aneb originální dárek vyrobíte sami
V sobotu 20.11.2010 od 10.00 do 14.00 hod. hodin bude v Koželužně příležitost vyrobit si
originální vánoční dárek. Ukážeme vám, jak můžete originálním barevným tiskem ozdobit
textil, tričko nebo látkovou tašku. Můžete si tak vytvořit sami vánoční dárek, který určitě po-
těší. Tvořit zvládnou děti i dospělí.

Poplatek za „radu“ a  barvy  cca 50,- Kč (dle rozsahu práce),
materiál k potisku si vezměte vlastní.

Dny otevřených ateliérů v Koželužně
V rámci akce Dny otevřených ateliérů, která se v jižních Čechách konala již potřetí, jste mohli
23. - 24. října navštívit novohradskou Koželužnu a prohlédnout si obrázky Daniely
Roulové-Plockové a mandaly Martiny Petrusové (obě výtvarnice byly přítomny) a navíc neob-
vyklé sochy a reliéfy řezbářů Balounových z Ateliéru Kamenná. Po prohlídce výstavy jste si
mohli namalovat svoji vlastní mandalu (kruhový abstraktní obrázek) a mohli jste se z ní dozvě-
dět něco o sobě, o svých pocitech a rozpoložení, protože taková mandala tohle všechno vyzařuje.

Návštěvníků nebylo málo, bohužel většina nebyla místních. „Přespolní“ pěli chválu, že se
v Nových Hradech neustále něco děje, že u nich to tak vůbec není. Mezi řečí s novohradskými jsme
se dozvěděli, že někteří naši spoluobčané nevědí, kde Koželužna je, nebo dokonce ani co to je.

Pro neznalé tedy upřesnění: Koželužna stojí ve dvorku za tzv. „Šmoulím domem“ v Komen-
ského ulici, která vede ke hradu, je tu hlavně pro novohradské občany a nabízí různé aktivity pro
děti i pro dospělé a je otevřena zpravidla každý den. Kromě výstav se tu pořádají přenášky na
různá témata, cestovatelské besedy s promítáním, kurzy pro šikovné i zdánlivě nešikovné ruce a
další. V srpnu tu mohly novohradské děti trávit každý den a volně tvořit, nejvíce se jim líbila vý-

roba dřevěných domečků, budek,
panáčků, vozítek … Nemusely se
nudit doma nebo na ulici. Od září se
zde každé pondělí odpoledne mo-
hou děti pobavit nad zajímavými
deskovými hrami, třetím rokem
jsou středy určené pro malování a
tvoření, čtvrtky by měly být opět ve
znamení orientální hudby, pokud se
podaří zajistit novou lektorku na
tanec pro malé orientální tanečnice.

Koželužna je takový náš tvořivý
a živý domeček, je tu pro vás pro
všechny, tak se nebojte vstoupit.

D. Císařová

Společné zpívání
Vánočních koled

Hledáme zpěváčky a zpěváky všech vě-
kových kategorií do česko-rakouského
sboru pro nacvičení jedné české a jedné ra-
kouské koledy.

Zkoušky proběhnou 27.11.2010 od 13.30
hod. ve školce v Harbachu a 4.12.12.2010 od
13.30 hod. v klášteře v Nových Hradech.

Vystoupení sboru pak bude při advent-
ních trzích, a to 5.12. v N. Hradech a 8.12.
v Harbachu.

Další informace získáte a přihlásit
se můžete u P. Chrtové na tel. 603 845 863,
pavla.chrtova@centrum.cz
nebo na KIC N. Hrady.
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OKÉNKO DO KNIHOVNY
Francisco Arredondo
Statek a život na venkově
Tato knížka ti přiblíží statek a život na venko-
vě. Dozvíš se něco o lidech, kteří tam pracují,
o zvířatech, která člověku pomáhají při práci,
ale i o těch, jež mu přinášejí radost. Povíme ti
také o rostlinách a jejich pěstování i o tom,
jak se vyrábí některé potraviny. Dozvíš se,
jak se život na venkově změnil zavedením
strojů.

Markéta Procházková
Abeceda pro mrňousky
Bohatě ilustrovaná kniha vznikla z potřeby
pomoci prvňáčkům a předškoláčkům, aby si
snáze zapamatovali písmenka abecedy. Proto
písmena v knize ožívají, stávají se z nich živé
bytůstky s vlastním veršovaným příběhem,
který lehce zapamatovatelnými rýmy znázor-
ňuje a vysvětluje jejich podobu. Říkanky dopl-
ňují drobné úkoly.

Kjartan Poskit
Zapeklité hlavolamy Ďábelského profesora
Geniální kriminální mozek a proradný zlo-
duch Ďábelský profesor konečně dosáhl svého
vytouženého cíle - své vlastní knihy Vražedné
matematiky. V troufalém pokusu zdrtit mysl
čtenářů naplnil ji zapeklitými hlavolamy. Set-
káte se v ní s přetékající nádrží s naloženými
jazyky ve městě Nenasytnu, budete svědky
klání mafiánů za úsvitu v pojídání slaných ty-
činek a možná vás zachvátí i nepopsatelná
hrůza z toho, co se skrývá na dně profesorovy
ledničky? Změřte své síly s úhlavním nepříte-
lem nás všech a přesvědčte se na vlastní kůži,
jestli přežijete setkání s Megavoltovou kryp-
tou či Šipkami osudu a jaké štěstí vás čeká ve
hře Podej jed dál. Vražedná matematika své
jméno nedostala jen tak pro nic za nic.

Táňa Kubátová
Převozníci
První ze dvou příběhů sester Kalendových sle-
duje osudy o rok starší Báry od chvíle, kdy do
jejího života zasáhne manželova nevěra. Těžké
období, které následuje, přečkává Bára v rodi-
čovském domě. Rodiče, sestra Jitka, bratr Honza

i teta Klára zde spolu s obřím psem Hugem a pa-
pouškem Alfrédem vytvářejí ovzduší plné hu-
moru, i když mnohdy šibeničního. Tato svérázná
atmosféra pomůže Báře znovu nalézt smysl pro
humor a optimistický pohled na svět.

Lenka Lanczová
Milenky a hříšníci
Zatímco Ivana, dvaačtyřicetiletá učitelka češ-
tiny, má skvělého manžela, tři dospívající děti,
psa, kočku a rozsáhlé (a někdy hodně únavné)
příbuzenstvo z manželovy strany - a také sko-
ro nesplnitelný sen: mít aspoň pár dní sama
pro sebe, prožít je v klidu, nejlépe v poloze
ležmo, spát, číst si a o nic a nikoho se nemuset
starat, Klára, osmadvacetiletá, štíhlá, krásná,
svobodná a sexy, tráví většinu večerů i víken-
dů sama, pouze se svou sedmiletou dcerkou v
bytě, kde je tak strašně ticho a prázdno. Netou-
ží po dalším zklamání podobném tomu, jakého
se jí dostalo od Klárčina otce (a na kterém je

stále jaksi citově závislá). Ivana s Klárou ne-
mají nic společného, vlastně se ani neznají,
každá žije svým životem - a tak by to asi zůsta-
lo napořád, kdyby se Klára neseznámila s Vik-
torem a neukázalo se, že přece jen něco
společného mají: Ivanina manžela.

Lenka Lanczová

Manželky, milenky, zoufalky

V osmnácti měla Alexandra o svém budoucím
životě jasné představy - věděla, co chce (žít si
jako v pohádce po boku bohatého sexy manže-
la), stejně jako věděla, co nechce (hlavně ne
vzít si obyčejného chlapa). Její kamarádky na
tom byly dost podobně. Jenže... Za dvacet let
od maturity ušla každá z šestice někdejších spo-
lužaček a kamarádek dlouhý kus cesty a z růžo-
vých plánů zbyla víceméně hořkoslaná torza.
Polovina života pryč, správní chlapi zadaní a ty
děti taky jaksi nejsou až tak dokonalé...

Nový Zéland – země protinožců
Plakátek, zvoucí na 19. října na cestovatel-

skou přednášku sliboval poutavé i poučné vy-
právění a promítání nádherných fotografií a
videosekvencí, opravdu nelhal. Příběh Jiřího
Máry a jeho syna Jirky se také mohl jmenovat
Příběh o splnění životního snu. Cestou na
opačný konec zeměkoule chtěli dokázat, že
těžkou nemocí a invalidním vozíkem život ne-
končí a chtějí přesvědčit i ostatní, že nic není
nemožné. Pan Mára děti a ostatní přítomné se-
známil se všemi důležitými místy velmi pestré
novozélandské přírody i se životem a zvyky
místních obyvatel, viděli jsme, kde se natáčel
film Pán prstenů …

Přednáška byla poutavá, dotazů spousta,
potlesk nebral konce.

D. Císařová, knihovnice

INFORMACE Z KNIHOVNY
Tak jako vloni, pořádá letos 18. listopadu Městská knihovna pro starší žáky ZŠ exkurzi do Ji-
hočeské vědecké knihovny, k tomu ještě přidáme prohlídku českobudějovické radnice.

Kniha jako dárek pod stromeček je název prodejní výstavy knih, která začíná v sobotu
27. listopadu od 14 do 18 hodin a pokračuje až do konce prosince vždy ve výpůjční době
v knihovně. Pokud nebudete vědět, čím obdarovat svého bližního, který knihou nepohrdne,
přijďte si vybrat, prodávat se bude za ceny, za které nakupují knihovny (máme slevy).

Od 1. prosince až do Vánoc můžete využít Adventní amnestie – období, kdy lajdákům bu-
dou prominuty pokuty za pozdní a ještě pozdnější vrácení knih (někteří se dokonce bojí do
knihovny přijít) a nově přihlášeným čtenářům bude odpuštěn roční poplatek.

Dopoledne strávené v knihovně – každý 1. čtvrtek v měsíci od 9.30 hod. se v knihovně
schází maminky s malými dětmi, aby v nich pěstovaly vztah ke knížkám a ke čtení. Mrňous-
kové začínají spolu kamarádit, maminky také. Přijďte a připojte se, vítáme každého.

D. Císařová, knihovnice

Městská knihovna v Nových Hradech

AMNESTIE
OD 1. PROSINCE DO VÁNOC

budou čtenářům prominuty pokuty
za překročení výpůjční lhůty

PŘIHLAŠOVÁNÍ NOVÝCH
ČTENÁŘŮ ZDARMA

KNIHA JAKO DÁREK
POD STROMEČEK

ZVEME VÁS NA

PRODEJNÍ
VÝSTAVU KNIH
v sobotu 27. listopadu

od 14 do 18 hod.
a ve výpůjční době až do Vánoc

v Městské knihovně N. Hrady



Kompas pro cestu
po Jižních Čechách

Již po několikáté nabízel veletrh turistických zážitků Kompas svým náv-
štěvníkům zajímavá místa a aktivity Jižních Čech pro jednodenní výlety nebo
dovolenou. O druhém říjnovém víkendu měla tak v Českých Budějovicích ji-
hočeská města a instituce zaměřené na cestovní ruch prezentační stánky, kde
prostřednictvím propagačních materiálů a svých zástupců prezentovala Jižní
Čechy „jako na dlani“.

Město Nové Hrady a Novohradsko prezentovalo naše KIC především
prostřednictvím modelu Novohradských hor, jehož autorem je pan Milan
Koželuh. Většina novohradských občanů tento model už dobře zná z loňské
výstavy o zdejší historii, nicméně pro většinu návštěvníků Kompasu to byl
určitě jeden z nejzajímavějších exponátů veletrhu.

Dalším veletrhem, na kterém budeme propagovat náš region, bude v lednu největší veletrh
cestovního ruchu u nás, brněnský Regiontour. Pokud zde budete chtít vystavit své propagační
materiály, můžete nám je zanést do 10. ledna 2011 na KIC N. Hrady, rádi vám je v Brně
vystavíme.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady
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Propagace Novohradska a Horního Waldviertelu
na veletrhu cestovního ruchu Kompas

Sdružení pro podporu cestovního ruchu
na Novohradsku a Kulturverein Roggenfeld
se společně zúčastnili regionálního veletrhu
turistických zážitků a vizí Kompas konané-
ho v Českých Budějovicích. Uspořádaný
program byl zahájen již 7.10.2010 návště-
vou zástupců cestovních kanceláří, médií a
pracovníků působících v cestovním ruchu,
kteří přijeli navštívit zajímavosti Novohrad-
ska. Účastníci tohoto famtripu byli seznámeni
s možnostmi trávení dovolené na Novohrad-
sku a v přilehlém rakouském pohraničí.
Mimo tradičních nabídek (hrad a klášter)
byli účastníci seznámeni našimi rakouskými
partnery Thomasem a Briggitou Samhabero-
vými i s možnostmi výletů do Rakouska a
dále byli seznámeni s realizovanými společ-
nými česko-rakouskými projekty. Rád bych
touto cestou poděkoval představitelům Klášte-
ra za příjemné přijetí a výtečné koláče. Panu
Mgr. Smolíkovi, novohradskému kastelánovi,
děkuji za provedenou prohlídku hradu. Panu
Mgr. Jakubu Dvořákovi děkuji za poskytnutí
kompletního servisu pro uspořádání semináře

v prostorách Wellness hotelu Rezidence.
Účastníci famtripu dále navštívili i tvrz Žum-
berk kde bylo připraveno malé kulturní vy-
stoupení pánů Vladimíra Sokolíka a Marka
Švepeše.

Následující dva dny probíhala vlastní vý-
stava v Metropolu v Českých Budějovicích.
Zde jsme měli postaveny dva výstavní stánky.
Na jednom stánku jsme prezentovali možné
aktivity na Borovansku, Novohradsku a Hor-
nostropnicku. Také jsme představili nově rea-
lizované projekty, například cykloturistickou
příhraniční stezku Via Verde, o kterou byl
mezi cyklisty značný zájem a projekt Přeshra-
niční stezky zdraví s novými kneippovacími
místy v Tereziině a Gabrielině údolí. Druhá
expozice byla zaměřena na rakouský Waldvi-
ertel. Zde byla představena a s velkým
zájmem navštívena zejména expozice zimních
středisek Harmanschlag a Karlstift.

V současné době připravujeme prezentaci
pro Plzeňský veletrh ITEP. Na jaře se nám
snad podaří účastnit se společně s našimi ra-
kouskými partnery regionálního veletrhu

BIOEM v rakouském Grosschönau. Děkuji
všem, kteří nám poskytli materiály pro výrobu
expozice a věřím, že pro další výstavy
najdeme i další zájemce.

Realizaci výstav bychom však nezvládli
bez našich rakouských partnerů Thomase a
Brigitty Samhaberovým, kterým děkuji za
spolupráci na přípravě i realizaci projektu.
Slečně Martě Sýkorové děkuji za tlumočení,
které nám umožnilo zcela se zbavit jazyko-
vých bariér. Realizace by však nebyla možná
bez našich členů, zejména pak pana Václava
Kučery a Ing. Petra Řehoře, kterým taktéž dě-
kuji za podporu a pomoc. Poděkováním ne-
mohu opomenout paní Ing. Alenu Seberovou,
která nám pomohla s kompletní prezentací
Borovanska a zástupcům Metropolu panu Ing.
Petru Holbovi a panu PhDr. Jaromíru Schelovi
za zajištění a organizaci famtripu.

Případní zájemci o prezentaci svých aktivit
v cestovním ruchu na dalších veletrzích se
mohou přihlásit na níže uvedeném kontaktu.

Petr Charvát, předseda Sdružení
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Středa 3.11.2010 20.00 hod.

· Největší z Čechů
Režisér (Jaroslav Plesl), jeho producentka (Si-
mona Babčáková) a kameraman (Jiří Vyorá-
lek) jsou živořící umělci, kteří už sice mají za
sebou filmy, co dostaly ceny, lvy, dobré kriti-
ky a hrály se s úspěchem na řadě festivalů. Ale
nechodí na ně diváci. Jejich další spolupráce
se řítí do ztracena, protože životní projekt reži-
séra nezískal grant, což znamená, že se nebude
točit. Producentka s režisérem odjíždějí do
Pelhřimova, do metropole českých rekordů a
kuriozit, kam je zavolal šéf Agentury Dobrý
den (Igor Bareš). Agentura má totiž jeden
problém. Často se o ní a jejích rekordmanech
mluví, ale nikdo to nebere vážně. A tak se roz-
hodnou najmout kritikou uznávaného režiséra,
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 zálo-
hu 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

Sobota 6.11.2010 20.00 hod.

· Serge Gainsbourg: JE T´AIME
Pyšné Francii zazpíval parodii Marseillaisy
v rytmu reggae, v přímém přenosu si zapaloval
cigarety bankovkami, svedl sex-symbol Bri-
gitte Bardot v dobách její největší slávy, jeho
duet s Jane Birkin “Je t’aime... moi non plus“
odmítli hrát v několika zemích kvůli obscénní-
mu textu. Serge Gainsbourg byl provokatér a
skandalista stejně jako skvělý hudebník a umě-
lec. V porovnání s jeho životem jsou všichni
pověstní rebelové 20. století jen vzteklé děti.
Drama, české titulky,  přístupné od 12 let,
130 min., 55,-Kč

Středa 10.11.2010 20.00 hod.

· Karate Kid
Hlavní hrdina filmu Karate Kid, dvanáctiletý
Dre Parker (Jaden Smith) mohl klidně být tím
nejpopulárnějším klukem v celém Detroitu,
ale poté, co je oba kariéra jeho matky zavede
do Číny, má s navazováním přátelství se svý-
mi vrstevníky velké problémy. Nakonec se mu
podaří najít si cestu ke své spolužačce Mej Jing,
kterou, jak se zdá, Dre také zajímá, ale jejich
přátelství záhy narazí na kulturní odlišnosti.
Rodinný, český dabing, přístupný,
140 min., 55,-Kč

Sobota 13.11.2010 20.00 hod.

· Let´s  dance
Luke je osiřelý streetový tanečník, který se
zoufale snaží vyhnout vystěhování z jediného

domova: starého skladiště v New Yorku, které
je rájem pro mladé tanečníky z celého světa.
Tato de facto rodina má taneční skupinu (dan-
ce crew), House of Pirates. Aby skupina přeži-
la, musí porazit své dlouholeté rivaly, House
of Samurai, v blížící se soutěži World Jam
Competition, kde nejlepší týmy z celého světa
soupeří o obrovskou finanční odměnu. Luke
v různých undergroundových tanečních scé-
nách ve městě hledá nové talenty, které pomů-
žou Pirátům vyhrát World Jam. Nakonec
najde přesně dva tanečníky, které potřebuje:
NATALIE, tajemnou streetovou tanečnici a
MOOSA, komediálního tanečníka z druhého
dílu filmu, který je nyní v prvním ročníku na
New York University.
Romantický, české titulky, přístupné,
107 min., 55,-Kč

Středa 17.11.2010 13.45 a 17.00 hod.

· Shrek:Zvonec a konec
Co nás čeká ve čtvrtém díle Shreka? Mnohem
drsnější Fiona, otylý Kocour v botách a mno-
hem zmatenější Oslík. A království Za sedme-
ro horami vzhůru nohama. Na svědomí to má
Shrek, který vypustil do světa jedno velmi ne-
rozumné přání.
Shrek totiž na vlastní kůži poznal, jaké to je,
když se žije šťastně až do smrti, a vůbec se mu
to nelíbí. Je to strašná nuda. A navíc honička,
protože pečovat o tři zelená Shrečata je nad-
zlobří úkol.
Animovaný film, český dabing, přístupný,
92 min., 55,-Kč

Středa 17.11.2010 20.00 hod.

· The Doors
První celovečerní dokumentární film o skupi-
ně The Doors napsal a režíroval Tom DiCillo a
komentář namluvil Johnny Depp. Tvůrci v
něm odkrývají dosud nezveřejněné záběry
proslulé čtyřčlenné rockové kapely. Snímek
staví na záběrech natočených v letech 1966 -
1971, tedy od vzniku kapely až do smrti Jima
Morrisona. Zobrazuje kým skupina The Doors
byla a čím se stala. DiCillo nahlíží do světa
slávy, drog a alkoholu, jenž jsou s kapelou
spojovány, zaměřuje se ale zároveň na její od-
danost rockové hudbě. Vedle výstřelků Jima
Morrisona je to také příběh Raye Manzareka,
Robbyho Kriegera a Johna Densmora – muzi-
kantů, jejichž důraz na uměleckou svobodu a
odmítání kompromisu inspiroval nejednu
generaci.
Dokumentární, české titulky,
přístupný od 12 let, 95 min., 55,-Kč

Sobota 20.11.2010 20.00 hod

· Koncert
Před třiceti lety byl Andrej Simoniovich Fili-
pov, známý dirigent orchestru Bolšoje, vyho-
zen ze své pozice, protože se postavil za
židovské hudebníky. Teď v divadle pouze
uklízí. Při vytírání ředitelovy kanceláře se či-

rou náhodou dozví, že pařížský Chatelet The-
ater si přeje, aby současný orchestr zahrál
v Paříži. Hlavou mu bleskne myšlenka, kterou
se rozhodne uskutečnit. Do Paříže pojede on
se svým orchestrem! S přítelem houslistou
začnou kontaktovat bývalé kolegy. Jsou ti
však schopni po třiceti letech znovu hrát?
Komedie, české titulky, přístupný,
119 min., 55,-Kč

24.11.2010 20.00 hod.

· Precious
Šestnáctiletá obézní Afroameričanka Clairee-
ce „Precious" Jones (Gabourey Sidibe) žije
krutým životem. Nejen, že hlavní hrdinku
psychicky týrá a ponižuje její matka (Mo´Ni-
que), ale navíc čeká již druhé dítě se svým ne-
přítomným otcem. Oporou 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 ne-
vzdává. Pod hrozbou vyloučení ze školy přijímá
nabídku přestupu do alternativní školy. I když
nezná význam slova alternativní, instinkt jí na-
povídá, že je to příležitost, na kterou čekala. Zde
potkává trpělivou učitelku, paní Rainovou (Pau-
la Patton). Precious nastupuje na novou cestu,
která ji vyvede z temnoty, bolesti a bezmocnos-
ti k lásce a svobodnému rozhodování.
Drama, české titulky, přístupný od 15 let,
109 min., 55,-Kč

Sobota 27.11.2010 20.00 hod.

· Expendables: Postradatelní
Skupina žoldáků se vydává na nebezpečnou
misi do Jižní Afriky, jejímž cílem je svržení
nelítostného diktátora. Nedlouho po zahájení
si ovšem začnou uvědomovat, že věci nejsou
tím, čím se zdají být. Zjistí, že se ocitli v pasti,
která je všechny může stát život. Začíná nelí-
tostný boj, na jehož konci může být jen jeden
vítěz.
Elektrizující akční thriller, s nímž se na plátna
vrací Sylvester Stallone v žánru, který ho pro-
slavil. Partnery mu budou akční hvězdy sou-
časnosti Jason Statham (Kurýr, Zastav
a nepřežiješ) a Jet Li (Hrdina, Romeo musí
zemřít).
Akční, české titulky, přístupný od 15 let,
103 min., 55,-Kč

PŘIPRAVUJEME

Středa 1.12.2010 20.00 hod.

· Bastardi
Film je založen na reálném základě a ukazuje,
jak to dopadne, když selže systém. Příběh se
točí kolem dětí ze znevýhodněných sociálních
vrstev. Díky nim dojde k tragédii a jejich cho-
vání rozvíří dramatický příběh, který bez klišé a
přetvářky odhaluje jejich charaktery a ukazuje,
že nic není tak jednoduché, jak se může zdát.
České drama, přístupné od 12 let,
80 min., 55,-Kč

Další v prosinci:
Tajemství mumie, Román pro muže,
Dál než se zdálo Habermannův mlýn,
Jíst, meditovat, milovat.

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – listopad 2010
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KRAJSKÝ PŘEBOR
V KARATE

Nové Hrady mají dva
Krajské přeborníky
První soutěží v novém školním roce byl

Krajský přebor mládeže v karate. Tento se ko-
nal v neděli 19. září 2010 ve Vodňanech. Míst-
ní oddíl karate dokonale připravil sportovní
halu pro závodníky, rozhodčí, ale také diváky
a doprovod malých bojovníků a každý vedou-
cí klubu obdržel pro své závodníky ovoce a
nápoje, také rozhodčí měli zajištěno občer-
stvení a všichni zúčastnění obdrželi pěkné su-
venýry od sponzorů.

Soutěž začala podle plánu o půl desáté dis-
ciplínou souborných cvičení kata. V této dis-
ciplíně nastupovali za náš oddíl nejmladší
závodníci. Premiéru měli mladší žáci Marek
Rolínek a Adam Zeman. Oba cvičenci ukázali,
že tréma na soutěži není jejich slabinou, když
neohroženě nastoupili proti technicky zdatněj-
ším soupeřům, přes které ale bohužel ve veliké
konkurenci (36 žáků v kategorii) do dalších
kol nepostoupili. Ostřílenějším bojovníkem
mezi mladšími žáky je již Kryštof Štys, který
se i přes bezchybně zacvičenou kata nedostal o
jediný bod přes svého prvního soupeře. V ka-
tegorii dorostenců se nedařilo Kamilu Šavelo-

vi, když pro technické zaváhání v kata byl i se
svým soupeřem penalizován a nemohl již za-
sáhnout do dalšího klání. V téže kategorii se
Tomáš Hermann probil až do repasáže o třetí
pozici, kde přes veškerou snahu skončil “až“
na 4. místě. Mezi juniorkami zabodovala De-
nisa Bošanská, když získala 2. místo za cvi-

čenkou z Cobra Ryu Strakonice. Mezi juniory
se prosadil Ondra Podhora, který dokázal i
přes své zdravotní problémy projít těžkou
konkurencí a nakonec vybojoval 3. místo.

Odpolední program byl již tradičně věno-
ván disciplíně kumite, kdy při sportovním zá-

Zleva trenér P. Zachař, O. Podhora, K. Šavel, D. Bošanská, T. Hermann, L.Bárta,
trenér M.Hermann, dole A. Zeman. K. Štys, M. Rolínek

Adam při disciplíně kata Kryštof cvičí kata Heian Shodan

Caroline dává úder Tomáš chystá útok na soupeře

pokračování na str. 22
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pase v jednotlivých kategoriích spolu zápasí ve
dvojici závodníci rozděleni podle váhy, věku a
pohlaví. V kategorii dorostenců +70 kg zvítězil
Tomáš Hermann a získal pro naše barvy první
letošní titul Přeborníka kraje a přiblížil se tak
k nominaci na MČR. Caroline Podhorová měla
v kategorii dorostenek těžký los, když v prvním
kole narazila na úřadující mistryni ČR a v repa-
sáži již nedokázala výsledek zvrátit k medailo-
vé pozici a skončila na 4. místě. Ladislav Bárta
neměl ve své kategorii juniorů +75 kg konkurenta a tak kontumačně obsadil čelní pozici s postu-
pem na MČR. Ze zdravotních důvodů nemohl k zápasům nastoupit náš „žhavý“ kandidát na titul
Ondra Podhora, který z důvodu zablokované krční páteře musel na doporučení lékaře nakonec
odstoupit. Juniorka Denisa Bošanská se při prvním zápasu prosadit nedokázala, ve druhém si již
vedla lépe a nakonec přidala na naše konto další bronzovou medaili.

Děkuji všem závodníkům za vzornou reprezentaci a rodičům za pomoc při dopravě na soutěž.
Další závod III. Kolo Krajské ligy bude v Českých Budějovicích v Nových Hodějovicích v ne-
děli 7. listopadu. Martin Hermann, předseda oddílu karate

Marek v úderové technice kata

Ukázka oddílu Karate na Základní škole
Dne 24.9.2010 se uskutečnila pro všechny žáky prvních tříd a jejich rodiče ukázka zájmo-

vých kroužků v Nových Hradech. Součástí této události byla i krátká ukázka karate v místní tělo-
cvičně základní školy, kam se o tento druh sportu přišlo zajímat cirka třicet lidí. Exhibice se
zúčastnili jak trenéři oddílu, tak i někteří mladší cvičenci v počtu šesti členů. První částí ukázky
bylo představení některých bojových sestav zvaných Kata (Kanku sho, Enpi, Hean Shodan a
Hean Sandan), jejichž výuka je nedílnou a důležitou součástí tréninku karate. Následovala ukáz-
ka boje muž proti muži nazývané Kumite v podání dvou trenérů tohoto oddílu. V závěru karatis-
té předvedli krátké cvičení technik v postojích (Kihon), pod vedením jednoho z trenérů. Na
konci trenéři oznámili čas a místo konání tréninků, což je v úterý, ve čtvrtek a v sobotu v odpo-
ledních hodinách. Členové oddílu doufají, že se ukázka líbila a tudíž přivede do řad karatistů
nové tváře. Petr Zachař trenér oddílu karate

Z tréninku oddílu nahoře zleva Martin, Petr, Ondřej, Láďa, Kamil, Tomáš, Tomáš
uprostřed Marcela, Nela, Petra, Adéla, Eliška a dole Láďa, Láďa, Adam, Kryštof, Marek, Ondřej, Tomáš

Pozvánka na turnaj
SK Byňov oddíl stolního tenisu zve
všechny zájemce v tomto sportu na

TURNAJ
VE STOLNÍM
TENISU
pro neregistrované hráče.

Turnaj se bude konat v sobotu
8.1.2011 v herně na Jakuli v ŽPSV.
Začátek je v 9.00 hod., občerstvení a
ceny budou připraveny.

Všechny zájemce
srdečně zvou členové oddílu.

TJ NOVÉ HRADY
VÁM OZNAMUJE, ŽE

AKADEMIE NA POČEST
ZUZKY MAIEROVÉ

z 21.11.2010

SE Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ

PŘESOUVÁ NA JARO 2011

– TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Ivan Dorotovič, předseda TJ

Krajský přebor v karate
(pokračování ze str. 25)
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· Prodám zánovní kuchyňskou linku
180 cm, kombinovaný sporák. Cena doho-
dou. 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 plastové a okna.
Dále zahradní chatku 4 x 3 m, Vše nové
z neuskutečněné stavby.
Sleva z PC. Přivezu. Tel.: 777 106 709.

KOSMETIKA

DROGERIE

NA NÁMĚSTÍ NOVÉ HRADY
nabízí

¢ Dámskou a pánskou kosmetiku
¢ Prací prostředky a aviváže
¢ Hygienické potřeby

¢ Toaletní vody, deodoranty
¢ Barvy, laky, tužidla na vlasy a jiné
¢ Vánoční kazety a dárkové balíčky

U nás zakoupené zboží rádi dárkově zabalíme

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Vložená anketa
Sociální služby

na Trhosvinensku se týká
i oblasti Novohradska.

Děkujeme za vyplnění.
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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

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

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


