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Vánoční přání
Nezvykle teplotně příznivý listopad nám jakoby dává zapomenout na to, že se už za pár týdnů

rozloučíme s rokem, který přinesl mnoho významných událostí. Každý z nás si jistě vybaví tu,
která pro něho byla ta NEJ -důležitější, -zajímavější, -šťastnější nebo naopak -smutnější. Rok
2010 přinesl i mnoho událostí v životě našeho města, osad a našich občanů. Byl to rok bohatý na
investiční, kulturní i společenské akce, rok doslova nekonečného čekání na potvrzení význam-
ných dotací pro další rozvoj města a osad (naštěstí s velmi dobrým koncem, který byl odměnou a
také zadostiučiněním), a také rok, kdy se občané v komunálních volbách rozhodovali o tom, kdo
a s jakými vizemi povede město po další čtyři roky.

Věřím, že s nadcházejícím adventem a především časem vánočním již definitivně opadnou
před- i po- volební vášně a nastane určité zklidnění, ve kterém všichni rádi alespoň na chvilku
zapomeneme na ten klasický pracovní a hektický způsob života a společně se svými blízkými si
najdeme čas na vánoční tradice a půjdeme navštívit přátele či příbuzné, na které jsme třeba ne
vždy měli dostatek času v průběhu předchozích měsíců. Pro malé i větší nastává čas vánočních
zvyků, pohádek a zimních radovánek, budou se zpívat koledy a jiné písně, naše domovy se roz-
svítí svíčkami, zavoní cukrovím, jmelím, někde navíc purpurou. Prostě zase budou Vánoce…

Chtěl bych touto cestou popřát všem spoluobčanům, aby ty jejich Vánoce byly co nejšťastněj-
ší, plné příjemných setkání, dobré nálady, ale také aby to byly svátky, při kterých budeme k sobě
méně lhostejní, budeme mít dobrý pocit z toho, že jsme potěšili někoho jiného či pomohli těm,
kteří zrovna prožívají méně šťastné období a jejich dušička potřebuje třeba jen trochu lidsky
pohladit.

Přeji všem krásné a pohodové prožití vánočních svátků, veselé rozloučení s končícím rokem
a především úspěšné vykročení do toho nového. Do roku 2011 bych všem rád popřál především
hodně zdraví, lásky, vzájemné tolerance a ohleduplnosti, upřímných přátel, splnění tajných přá-
ní a samozřejmě mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

ADVENT 2010
v Nových Hradech
Ó 28.11.2010

Zpívání u Vánočního stromu
a rozsvícení první svíce adventní

Ó 5.12.2010
Vánoční trhy na náměstí
a Dobročinné trhy v Klášteře

Ó 5.12.2010
Čertovský rej
a Mikulášská nadílka

Ó 9.12.2010
Vánoční koncert
Jakuba Smolíka s kapelou

Ó 11.12.2010
Předvánoční setkání seniorů

Ó 11.12.2010
Počertovská diskotéka
a kapela Jocker´s

Ó 19.12.2010
Vánoční koledování
a Zvonění na Ježíška

Novohradští závodníci
triumfovali na prestižní
soutěži
Skvělá činnost a výborné úspěchy! Tak to
je hlavně novohradský oddíl KARATE. A
v tomto čísle zpravodaje s několikanásobnou
dávkou informací a fotografií, které si nene-
chte ujít. Redakce NZ blahopřeje a zároveň
děkuji za pravidelné a obsažné zprávy z čin-
nosti a ze soutěží tohoto oddílu. Jste borci!

Novohradský elitní tým zleva: Tomáš Balík,
Ondra Podhora, Petr Zachař, Magda Pelecho-
vá, Jarda Švenda a Tomáš Hermann

Soutěž „Znaky měst a obcí“
V rámci krajské kampaně na podporu třídění odpadu vyhlásil Jiho-

český kraj spolu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a. s.
soutěž škol a zároveň pokus o rekord ve vytvoření znaku vlastního měs-
ta/obce z odpadových materiálů. Pokus o rekord probíhá pod patronací
pelhřimovské agentury Dobrý den.

Úkolem škol, které se do soutěže zapojí, je vytvořit z běžně využitelných
odpadů znak své obce či svého města. Právě do této soutěže se také zapojila
Základní umělecká škola Trhové Sviny – se svou pobočkou v Nových Hra-
dech. Novohradští žáci vyrobili překrásný znak, který jim v oblastním kole
konaném v Trhových Svinech dne 5. 11. 2010 přinesl vítězství a první místo
před znaky města T. Svinů a obce Sv. Jana na Malší. Blahopřejeme!

Takto vzniklý znak bude reprezentovat obec při pokusu o vytvo-
ření světového rekordu ve vytvoření největší galerie znaků měst

a obcí ČR vyrobených z odpadových ma-
teriálů a zároveň bude soupeřit se znaky
vyrobenými ostatními školami v Jihoče-
ském kraji v rámci soutěže o nejzajímavěji
vytvořený znak města nebo obce z odpadů.
Všechny tyto znaky budou k vidění v DK
Metropol v Č. Budějovicích od 1. 12. do
14. 12. 2010. Nejlepší znaky z krajského
kola postoupí do celostátního kola soutě-
že a budou vystaveny v rámci galerie
znaků měst a obcí na veletrhu GO a Regi-
ontour 2011 v Brně v lednu 2011.

Více na www.znakymestaobci.cz
OŽP

Vánoční přání od redakce NZ

Vážení čtenáři Novohradského

zpravodaje, přejeme Vám , aby

ve vánoční  době k Vám přicházely

jen ty nejlepší a kladné zprávy

a v roce 2011 samé  důvěryhodné,

přesné, důležité, objektivní, dobré,

zajímavé, vtipné a moudré

informace, a to nejen z našeho

novohradského „kecálku“.
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Zápis z 28. jednání rady města
ze dne 25. 10. 2010

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ludovít Kasan, místostarosta
Miroslav Šlenc, místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Jiří Vicány, člen rady
s hlasem poradním:
Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 26. a 27. jednání
rady města Nové Hrady
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 26. a 27.  schůze rady města.

� 2. Žádost o souhlas s provedením
udržovacích prací
Rada souhlasí s provedením udržovacích
prací na cestě a na pozemcích souvisejících
s úpravou původních pohraničních stezek a
to KN 1493/5, KN 1493/7, KN 1493/9, KN
1403/11 a KN 1493/13 vše v k. ú. Veveří.
(Rada obdržela žádost o souhlas s provede-
ním udržovacích prací na úpravu původních
pohraničních stezek k využití pro cyklotu-
ristiku od Obce Horní Stropnice.)

� 3. Cenové nabídky – elektrocentrála, pila
Rada souhlasí s nákupem elektrocentrály
Heron EGM 30 AVR 2800 W od 1. výzbroj-
ny VPO České Budějovice a nákupu moto-
rové pily STIHL MS 440 od firmy Jezvík,
Nesměň.
(Rada obdržela cenové nabídky na nákup
elektrocentrály a motorové pily pro SDH
Údolí u Nových Hradů.)

� 4. Cenová nabídka – "Pokládka obrub
Nové Hrady"
Rada souhlasí s cenovou nabídkou na pro-
vedení prací akce "Pokládka obrub Nové
Hrady" společností STRABAG a. s., Od-
štěpný závod České Budějovice.
(Jedná se o pokládku obrub podél komuni-
kace II/154 od mostu u pivovaru v Údolí ve
směru na Nové Hrady.)

� 5. Žádost a omluva za způsobenou škodu
Rada bere na vědomí omluvu za způsobe-
nou škodu Městu Nové Hrady žákem 9. tří-
dy Miroslavem Zábranským a požaduje
uhrazení vzniklé škody.

� 6. Oznámení vstupu na pozemek –
"Nové Hrady K866/1 – p. Dorazil
– kabel NN"
Rada bere na vědomí Oznámení o vstupu na
pozemek parc. č. 845/5 v k. ú. Nové Hrady
z důvodu realizace stavby "Nové Hrady
K 866/1 - p. Dorazil - kabel NN" od společ-
nosti Fiera a. s. Jindřichův Hradec.

� 7. Zapůjčení nádob na separovaný
odpad od společnosti EKO-KOM, a. s.
Rada bere na vědomí informaci Městského
úřadu Nové Hrady, Odboru životního pros-
tředí o zapůjčení 10 ks separačních nádob

od společnosti EKO-KOM a. s., Praha 4 na
základě požadavku Sdružení Růže na za-
huštění sběrné sítě separovaných odpadů a
pověřuje starostu města podpisem Smlouvy
o výpůjčce.

� 8. Žádost o schválení Plánu společných
zařízení
Rada souhlasí s Plánem společných zařízení
v rámci provedené pozemkové úpravy v k. ú.
Štiptoň a postupuje jeho projednání na jed-
nání zastupitelstva Města Nových Hradů.

� 9. Návrh Smlouvy o dílo "Rekonstrukce
zázemí sportovního areálu TJ Nové
Hrady"
Rada bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo
mezi Tělovýchovnou jednotou Nové Hrady
a společností SEXTA spol. s r. o., Planá na
zhotovení díla "Rekonstrukce zázemí spor-
tovního areálu TJ Nové Hrady".
Rada doporučuje Tělovýchovné jednotě
Nové Hrady vypsání nového výběrového ří-
zení na tento projekt z důvodů nutnosti sní-
žení ceny díla.

� 10. Žádost o pronájem, popř. prodej
pozemku
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku
parc. č. 827/19 který sousedí s pozemkem
parc. č. 827/44 ve vlastnictví manželů Bíco-
vých, Pod Vodárnou 375, Nové Hrady, a
pověřuje tajemníka zveřejněním záměru
pronájmu na úřední desce Městského úřadu.
(Rada obdržela žádost o pronájem nebo pro-
dej části pozemku parc. č. 827/19 v k. ú.
Nové Hrady, který sousedí s pozemkem
parc. č. 827/44 ve vlastnictví žadatelů man-
želů Bícových, Pod Vodárnou 375, Nové
Hrady.)

� 11. Zápis z jednání komise sociálních
věcí a zdravotnictví
Rada bere na vědomí Zápis z jednání komi-
se sociálních věcí a zdravotnictví ze dne
25. října 2010 a souhlasí s přidělením bytu
1+1 č. 44 v DPS Nové Hrady paní Kateřině
Janáčkové a Rudolfu Janáčkovi, bytem By-
ňov 32.

� 12. Žádost o zrušení žádosti o prodej
stavebního pozemku
Rada bere na vědomí žádost o zrušení pů-
vodní žádosti o prodej stavebního pozemku
č. 4 o výměře 796 m2 v lokalitě Pod Zámec-
kým od Václava a Ireny Caplových, Nové
Hrady.

� 13. Předání a převzetí díla
Rada bere na vědomí Hydrogeologický po-
sudek na projekt "Nové Hrady – rybník Ole-
jový" od společnosti Aquaserv a. s. České
Budějovice.

� 14. Dílčí přezkoumání hospodaření
za rok 2010
Rada bere na vědomí Zápis z dílčího pře-
zkoumání hospodaření Města Nové Hrady
za rok 2010 od Krajského úřadu Jihočeského
kraje za období od 1. 1. 2010 do 30. 9. 2010.
(Při provedeném přezkumu hospodaření ne-
byly zjištěny chyby a nedostatky.)

� 15. Žádost o vyjádření k elektrickému
zařízení
Rada souhlasí s předloženou projektovou
dokumentací k elektrickému zařízení na
stavbu "N. Hrady - Zahradní čtvrť K 259/24
- p. Rošek - přípojka NN" od Ing. Jabůrka,
projektování elektrických zařízení, České
Budějovice. Rada pověřuje Technické služ-
by města Nové Hrady vypracováním zákre-
su podzemních sítí v majetku města v místě
stavby.

� 16. Účast v přeshraničním projektu
"Duch, zdraví, sport, kultura"
Rada souhlasí s finančním podílem ve výši
4 590,- Kč na spolufinancování projektu.
"Duch, zdraví, sport, kultura"
(Rada obdržela finanční rozpočet projektu
"Duch, zdraví, sport, kultura" od pana Stani-
slava Malíka, starosty Města Borovany.
Rada souhlasila s finančním podílem ve výši
4 590 Kč na spolufinancování projektu.)

� 18. Žádost o pronájem rybníka
Nadnakolický
Rada bere na vědomí žádost o pronájem
rybníka Nadnakolický na parc. č. 979 v k. ú.
Nakolice od Rybářství Nové Hrady, s. r. o.
Štiptoň. Rada pověřuje tajemníka zveřejně-
ním záměru pronájmu rybníka na úřední
desce Městského úřadu.
(Rada obdržela žádost o pronájem rybníka
Nadnakolický na parc. č. 979 v k. ú. Nako-
lice od Rybářství Nové Hrady, s. r. o. Štip-
toň. Město Nové Hrady získalo tento rybník
jako svůj historický majetek od Pozemko-
vého fondu České republiky a společnost
Rybářství Nové Hrady měla uzavřený dlou-
hodobý pronájem toho rybníka od Poze-
mkového fondu České republiky.)

� 19. Omezení provozu MŠ Nové Hrady
Rada souhlasí s omezením provozu v době
podzimních školních prázdnin a uzavřením
Mateřské školy v době vánočních prázdnin.
Omezení provozu v době jarních a veliko-
nočních prázdnin roku 2011 bude řešeno za-
čátkem roku 2011. Rada požaduje zaslání
kopie písemné formy informace školy o ome-
zení provozu a uzavření Mateřské školy
odeslané rodičům dětí za období říjen až
prosinec 2010.

� 20. Pronájem pozemku parc. č. 827/16,
k. ú. Nové Hrady
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku
parc. č. KN 827/16 o výměře 150 m2 v k. ú.
Nové Hrady Radimovi a Jitce Šulcovým,
Pod Vodárnou 324, Nové Hrady za cenu
v místě obvyklou tj. 1Kč/1m2. Rada pově-
řuje starostu města podpisem nájemní
smlouvy.

� 21. Žádost o prodej pozemku
Rada souhlasí s prodejem stavebního poze-
mku parc. č. 301/8 o výměře 219 m2, parc. č.
301/9 o výměře 216 m2, parc. č. 301/13 díl
"w" o výměře 285 m2, a parc. č. 301/14 díl
"x" o výměře 76 m2, celková výměra 796 m2

v k. ú. Nové Hrady panu Pavlu Motyčákovi,

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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Nové Hrady a Ivetě Kučerové, České Vele-
nice. Rada postupuje projednání prodeje
stavebního pozemku na jednání zastupitel-
stva Města Nových Hradů.

� 22. Kamna CAMPINGAZ
Rada souhlasí s nákupem 3 ks plynových
kamen značky CAMPINGAZ od společnos-
ti EVA, internetový obchod do společenské
místnosti osadního výboru a prodejny Byňov
čp. 110.

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

� 25. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
č. 17/2009
Rada souhlasí s Dodatkem č. 4 ke smlouvě
o dílo č. 17/2009 "ZTV Pod Zámeckým,
Nové Hrady – větev D" mezi Městem Nové
Hrady a zhotovitelem díla firmou Milan
Ertl, Kaplice. Rada pověřuje starostu podpi-
sem Dodatku č. 4. ke smlouvě o dílo
č. 17/2009 "ZTV Pod Zámeckým, Nové
Hrady – větev D".
(Předmětem dodatku rozšíření prací o část
"Zokruhování plynovodu", kterou je nutno
realizovat na základě výzvy správce plyno-
vé sítě.)

� 26. Povolení k geologickým pracím
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o povole-
ní geologických prací spojených se zása-
hem do pozemků záplavových územích
Veveřského potoka v ochranném pásmu
vodního zdroje k ověření možnosti posílení
vodovodu Nové Hrady od Městského úřadu
v Trhových Svinech, Odboru životního
prostředí, oddělení vodního hospodářství a
rybářství.

� 27. Ukončení pracovního poměru tajem-
níka Městského úřadu
Rada bere na vědomí informaci o záměru ta-
jemníka MěÚ Nové Hrady pana Jaroslava
Šulce o ukončení pracovního poměru do
31. 12. 2010. Rada pověřuje starostu města
vyhlášením výběrového řízení na pozici ta-
jemník Městského úřadu Nové Hrady.
(Rada byla starostou města informována
o záměru tajemníka Městského úřadu ukon-
čit pracovní poměr a odejít do starobního
důchodu k termínu  31. 12. 2010.)

Zapsal: Jaroslav Šulc
Starosta: Mgr. Vladimír Hokr

Zápis z 29. schůze rady města
ze dne 1. 11. 2010

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ludovít Kasan, místostarosta
Miroslav Šlenc, místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Jiří Vicány, člen rady
s hlasem poradním:
Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 28. jednání rady
města Nové Hrady
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 28. schůze rady města.

� 2. Smlouva o výpůjčce
Rada souhlasí se Smlouvu o výpůjčce spor-
tovního nářadí mezi TJ Nové Hrady a Měs-
tem Nové Hrady a pověřuje starostu města
jejím podpisem.

� 3. Smlouva o výpůjčce
Rada souhlasí se Smlouvou o výpůjčce
elektrických zařízení mezi MŠ Nové Hrady
a Městem Nové Hrady a pověřuje starostu
města jejím podpisem.

� 4. Potvrzení o registraci projektu
Rada bere na vědomí Oznámení o registraci
projektové žádosti "Polyfunkční pasivní dům
v Nových Hradech" od Společného technic-
kého sekretariátu, Evropské územní spolu-
práce Rakousko - Česká republika se sídlem
v Brně.

� 5. Vyjádření k žádosti o připojení
k distribuční soustavě
Rada bere na vědomí Vyjádření společnosti
E.ON Distribuce, a. s. České Budějovice
k žádosti o připojení k distribuční soustavě
odběrného místa Byňov – hasičská zbrojni-
ce. Rada pověřuje Technické služby zajiště-
ním revize elektroinstalace v hasičské
zbrojnici Byňov.

� 6. Smlouva o  výpůjčce
Rada souhlasí se Smlouvou o výpůjčce mo-
vitých věcí a souboru movitých věcí mezi
Městem Nové Hrady a Základní školou
Nové Hrady a pověřuje starostu města jejím
podpisem.

� 7. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
Rada souhlasí s Dodatkem č. 5 ke Smlouvě
o dílo č. 17/2009 "ZTV Pod Zámeckým,
Nové Hrady – větev D" mezi Městem Nové
Hrady a firmou Milan Ertl, Kaplice.
(Předmětem dodatku je upřesnění rozsahu a
ceny prací v realizovaných v roce 2010 -
snížení rozsahu provedených prací a snížení
ceny o tyto méněpráce ve výši 43 668,84 Kč
+ DPH.)

� 8. Exekuční příkaz
Rada bere na vědomí Exekuční příkaz Exe-
kutorského úřadu Plzeň pod č. j. 094EX
10268/09 - 008.

� 9. Žádost o změnu nájemní smlouvy
Rada souhlasí se změnou nájemní smlouvy
k prodejně textilu na náměstí Republiky 57
z původního nájemce Jana Pupavová na
"Sdružení Radek Fáč – Sekond Hand"
formou Dodatku k původní nájemní
smlouvě.
(Rada obdržela žádost o změnu nájemní
smlouvy k prodejně textilu na nám. Repub-
liky 57 v Nových Hradech. Současný ná-
jemce založil sdružení firem a žádá o změnu
nájemní smlouvy na toto sdružení.)

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

� 11. Výhled hospodaření TSM
Nové Hrady
Rada bere na vědomí Výhled hospodaření
Technických služeb města Nové Hrady.
(Rada obdržela výhled hospodaření Tech-
nických služeb Města Nové Hrady do konce
roku 2010. Výhled hospodaření bude opa-
kovaně projednán za účasti ředitele TSM
Nové Hrady po ustavení rady města vzešlé
z komunálních voleb.)

Zapsal: Jaroslav Šulc
Starosta: Mgr. Vladimír Hokr

Zápis z 30. jednání rady města
ze dne 8. 11. 2010

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ludovít Kasan, místostarosta
Miroslav Šlenc, místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Jiří Vicány, člen rady
s hlasem poradním:
Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 29. jednání rady
města Nové Hrady
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 29. schůze rady města.

� 2. Povolení kácení dřevin
Rada souhlasí na základě rozhodnutí Měst-
ského úřadu Nové Hrady, Odboru životního
prostředí s pokácením 1 ks dubu letního a
1 ks lípy srdčité rostoucích na parcele č. KN
329/2 a 330/3 v k. ú. Nové Hrady v majetku
Města Nové Hrady.

� 3. Dotační dopis
Rada bere na vědomí Dotační dopis od Jiho-
českého Kraje, Krajského úřadu v Českých
Budějovicích o poukázání neinvestičního
příspěvku na činnost jednotky sboru dobro-
volných hasičů obce Nové Hrady – Údolí
u Nových Hradů ve výši 10 000,- Kč a Do-
tační dopis o poukázání neinvestičního pří-
spěvku na činnost Jednotky SDH Nové
Hrady ve výši 38 020,- Kč.

� 4. Pozvánka – komplexní pozemkové
úpravy v katastrálním území Údolí
u Nových Hradů
Rada bere na vědomí Pozvánku na jednání
sboru zástupců vlastníků pozemků v rámci
prováděné komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Údolí u Nových Hradů
od Pozemkového úřadu České Budějovice a
pověřuje starostu města účastí na jednání.

� 5. Oprava hřbitova
Rada bere na vědomí informaci o ukončení
projektu na opravu místního hřbitova a sou-
hlasí se zaplacením částky 50 268,- Kč jako
spoluúčast Města Nové Hrady na realizaci
projektu.
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(Rada obdržela fakturu ve výši 50 268,- Kč
za spoluúčast v projektu na opravu místních
hřbitovů, který Město Nové Hrady realizova-
lo ve spolupráci se Sdružením Růže. Dotace
činila 117 000,- Kč, práce byly provedeny
Technickými službami města N. Hradů.)

� 6. Schválení platby
Rada bere na vědomí Oznámení o schválení
platby – Lesnická technika pro město N.
Hrady od Regionálního odboru Státního ze-
mědělského investičního fondu v Českých
Budějovicích.

� 7. Schválení projektu k financování
Rada bere na vědomí Oznámení o schválení
projektu k financování "Obnova veřejných
prostranství a zázemí pro volnočasové akti-
vity obyvatel města N. Hrady" od Regionál-
ní rady regionu soudržnosti Jihozápad České
Budějovice.

� 8. Schválení projektu k financování
Rada bere na vědomí Oznámení o schválení
projektu k financování "Nové Hrady - in-
vestice pro integrovaný rozvoj kultury a
kvality společenského spolkového života"
od Regionální rady regionu soudržnosti Ji-
hozápad České Budějovice.

� 9. Stavební řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 10. Pronájem části pozemku  parc. č.
827/19 v k. ú. Nové Hrady
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku
(90 m2) parc. č. 827/19 v k. ú. Nové Hrady
panu Jiřímu Svobodovi, Pod Vodárnou 376,
Nové Hrady za cenu 1 Kč/ m2/rok a pověřuje
starostu města podpisem nájemní smlouvy.

Zapsal: Jaroslav Šulc
Starosta: Mgr. Vladimír Hokr

ZÁPIS z  ustavujícího  veřejného  zasedání
Zastupitelstva města  Nových Hradů
konaného dne 12. listopadu 2010

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Nové Hrady

bylo zahájeno v 19.00 hodin v kinosále České-
ho domu nejstarším členem zastupitelstva pa-
nem Miroslavem Šlencem.

Před zahájením zasedání bylo členům za-
stupitelstva předáno osvědčení o zvolení čle-
nem Zastupitelstva města Nové Hrady podle
§ 53 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do za-
stupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zase-
dání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, konalo do
15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání ná-
vrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasová-
ní (lhůta uplynula dne 30. 10. 2010, žádný
návrh nebyl podán). Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce

Městského úřadu Nové Hrady zveřejněna v sou-
ladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
2. 11. 2010 do 12. 11. 2010. Současně byla zve-
řejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále na základě pre-
zenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je
všech 15 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo
je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnáše-
níschopné.

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající pan Miroslav Šlenc v souladu

s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítom-
né členy zastupitelstva ke složení slibu. Před
složením slibu předsedající upozornil přítom-
né členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek
zánik mandátu podle § 55 zákona č. 491/2001
Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů v platném znění.

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající
přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích „Slibuji věrnost České republice. Sli-
buji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu Města
Nové Hrady a jeho občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval
přítomné členy zastupitelstva ke složením sli-
bu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (příloha č. 2). Všichni zvo-
lení zastupitelé složili slib, žádný člen zastupi-
telstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib
s výhradou.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající pan Miroslav Šlenc určil za-

pisovatelem pana Jaroslava Šulce, tajemníka
Městského úřadu Nové Hrady. Dále navrhl
určit ověřovateli zápisu paní MUDr. N. Náva-
rovou a paní Ing. L. Bártovou. K návrhu neby-
ly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Města Nové Hrady určuje ově-
řovateli zápisu paní MUDr. Natašu Návaro-
vou a paní Ing. Ladislavu  Bártovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 2

Hlasování:

Pro

p. Leoš Brychta, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal
Jarolímek, p. Jan Kollmann, pí. Emilie
Koppensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková, p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se pí. Ing. Ladislava Bártová, pí. MUDr.
Nataša Návarová

Usnesení bylo schváleno 13 hlasy.

Volba členů volební a návrhové
komise

Předsedající navrhl zvolit členy návrhové a
volební komise, a to p. Mgr. Michala Jarolím-
ka, p. Leoše Brychtu a p. Ivana Dorotoviče.
Nikdo nevznesl jiný návrh.

Zastupitelstvo zvolilo p. Mgr. Michala Ja-
rolímka, p. Leoše Brychtu a p. Ivana Dorotovi-
če členy volební a návrhové komise.

Výsledek hlasování:
Pro: 12 Proti:  0 Zdržel se:  3

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Jan Kollmann, pí.
Emilie Koppensteinerová, pí. Mgr. Jar-
mila Kubaláková, p. Petr Michale, pí.
MUDr. Nataša Návarová pí. Ing. Eva
Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lu-
káš Winzberger

Proti

Zdržel se p. Leoš Brychta, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Michal Jarolímek

Usnesení bylo schváleno 12 hlasy.

Schválení programu
Předsedající pan Miroslav Šlenc seznámil

přítomné s návrhem programu v souladu s po-
zvánkou zaslanou členům zastupitelstva a
v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. K návrhu programu nebyly vzneseny
návrhy na doplnění.

Předsedající dal hlasovat o návrhu progra-
mu tak, jak byl předložen zastupitelům.
Výsledek hlasování:
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková, pí. MUDr. Nataša Náva-
rová,  p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Šev-
číková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lu-
káš Winzberger

Proti

Zdržel se

Usnesení bylo schváleno 15 hlasy.

Voba starosty města
Předsedající pan Miroslav Šlenc konstatoval,

že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba
starosty a místostarostů veřejným hlasováním.
Předsedající se dotázal členů zastupitelstva, zda
někdo navrhuje změnu způsobu hlasování. Žád-
ný návrh nebyl podán. Předsedající dále upo-
zornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho
zvolení bude přistoupeno k volbě prvního a dru-
hého místostarosty a členů rady.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Města Nové Hrady schvaluje
volbu starosty a místostarostů veřejným hla-
sováním.
Výsledek hlasování:
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková, p. Petr Michale, pí.
MUDr. Nataša Návarová, pí. Ing. Eva
Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lu-
káš Winzberger

Proti

Zdržel se

Usnesení bylo schváleno 15 hlasy.
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Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva

k podání návrhů na funkci starosty. Předseda-
jící Miroslav Šlenc navrhl zvolit do funkce
starosty pana Mgr. Vladimíra Hokra. Žádný
jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Hrady volí staros-
tou města pana Mgr. Vladimíra Hokra.
Výsledek hlasování:
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 4

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Mgr. Jarmila Ku-
baláková, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva
Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lu-
káš Winzberger

Proti

Zdržel se
Mgr. Vladimír Hokr, p. Ivan Doroto-
vič, pí. Emilie Koppensteinerová, pí.
MUDr. Nataša Návarová

Usnesení bylo schváleno, starostou města byl
zvolen pan Mgr. Vladimír Hokr.
Po zvolení starosty pogratuloval předsedající
panu Mgr. Vladimíru Hokrovi ke zvolení sta-
rostou města a předal mu další řízení jednání.

Voba prvního místostarosty:
Starosta města vyzval členy zastupitelstva

k podání návrhů na funkci prvního místosta-
rosty. Předsedající Mgr. Vladimír Hokr navrhl
zvolit do funkce prvního místostarosty pana
Bc. Josefa Vochosku. Žádný jiný návrh nebyl
podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Hrady volí prvním
místostarostou pana Bc. Josefa Vochosku.
Výsledek hlasování:
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 4

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, , p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p.
Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc.
Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se
p. Ivan Dorotovič, pí. Emilie Koppen-
steinerová, pí. MUDr. Nataša Návaro-
vá, p. Bc. Josef Vochoska

Usnesení bylo schváleno, předsedající pogra-
tuloval panu Bc. Josefu Vochoskovi ke zvolení
1. místostarostou města.

Volba druhého místostarosty
Starosta města vyzval členy zastupitelstva

k podání návrhů na funkci druhého místosta-
rosty. Starosta města navrhl zvolit do funkce
druhého místostarosty pana Miroslava Šlence.
Žádný jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Hrady volí druhým
místostarostou pana  Miroslava Šlence.
Výsledek hlasování:
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 4

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, , p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p.
Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska,
p. Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se
p. Ivan Dorotovič, pí. Emilie Koppen-
steinerová, pí. MUDr. Nataša Návaro-
vá, p. Miroslav Šlenc,

Usnesení bylo schváleno, předsedající pogra-
tuloval panu Miroslavu Šlencovi ke zvolení
2. místostarostou města.

Volba člena Rady města
Pan starosta Mgr. Vladimír Hokr vyzval

členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci
člena Rady Města Nové Hrady. Pan starosta
navrhl zvolit do funkce člena Rady Města
Nové Hrady pana Mgr. Michala Jarolímka.
Žádný jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Hrady volí členem
Rady Města Nové Hrady pana Mgr. Michala
Jarolímka.
Výsledek hlasování:
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 4

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Jan
Kollmann, pí. Mgr. Jarmila Kubaláko-
vá, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger

Proti

Zdržel se
p. Ivan Dorotovič, pí. Emilie Koppen-
steinerová, pí. MUDr. Nataša Návaro-
vá, p. Mgr. Michal Jarolímek

Usnesení bylo schváleno, předsedající pogra-
tuloval panu Mgr. Michalu Jarolímkovi ke
zvolení členem rady města.

Volba člena Rady města
Starosta pan Mgr. Vladimír Hokr vyzval

členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci
člena Rady Města Nové Hrady. Pan starosta
navrhl zvolit do funkce člena Rady Města
Nové Hrady pana Jiřího Vicányho. Žádný jiný
návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Hrady volí členem
Rady Města Nové Hrady pana Jiřího Vicányho.
Výsledek hlasování:
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 4

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p.
Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef Vochoska,
p. Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se
p. Ivan Dorotovič, pí. Emilie Koppen-
steinerová, pí. MUDr. Nataša Návaro-
vá, p. Jiří Vicány

Usnesení bylo schváleno, předsedající pogra-
tuloval panu Jiřímu Vicánymu ke zvolení čle-
nem rady města.

Jmenování oddávajícím
Pan starosta vyzval členy zastupitelstva

k podání návrhů na oddávající členy zastupi-

telstva. Pan starosta upozornil, že ze zákona
jsou oddávajícími starosta města a místosta-
rostové. Pan starosta konstatoval, že volba
dalších oddávajících vychází z nominací vo-
lebních stran a sdružení. Pan starosta navrhl
zvolit oddávajícími paní Mgr. Jarmilu Kuba-
lákovou a pana Ivana Dorotoviče. O navrže-
ných oddávajících bylo hlasováno jednotlivě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Hrady jmenuje od-
dávajícím paní Mgr. Jarmilu Kubalákovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 14 Proti:  0 Zdržel se: 1

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, p. Petr Michale, pí.
MUDr. Nataša Návarová, pí. Ing. Eva
Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lu-
káš Winzberger

Proti

Zdržel se pí. Mgr. Jarmila Kubaláková

Paní Mgr. Jarmila Kubaláková byla jmenová-
na oddávající.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Nové Hrady jmenuje od-
dávajícím pana Ivana Dorotoviče.
Výsledek hlasování:
Pro:  14 Proti:  0 Zdržel se:  1

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Leoš
Brychta, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann, pí. Emilie Koppensteinerová, pí.
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Mi-
chale, pí. MUDr. Nataša Návarová, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc,
p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska,
p. Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se p. Ivan Dorotovič

Pan Ivan Dorotovič byl jmenován oddávajícím.

Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

Diskuse
Jako první v rámci diskuse vystoupil sta-

rosta města pan Mgr. Hokr, který poděkoval
všem voličům za volební hlasy a zastupitelům
za důvěru při volbě starosty. Pan starosta po-
děkoval voličům za účast ve volbách, z vý-
sledků je dle jeho názoru patrné, že cesta,
která byla započata před čtyřmi lety, je občany
vnímána pozitivně.

Pan starosta řekl, že volební výsledek je
oceněním práce vedení města a celého týmu
radních, zastupitelů a dalších osob, které se
podílely na práci pro město a osady v období
2006 – 2010. Volební výsledek vnímá také
jako velký závazek do dalšího čtyřletého ob-
dobí.

Dále hovořil o úspěchu města v 5. a 6. vý-
zvě Regionálního operačního programu, kde
byly městu schváleny k podpoře tři významné
projekty, v rámci kterých dojde k výstavbě a
rekonstrukci komunikací a chodníků v No-
vých Hradech, Údolí u Nových Hradů a Byňo-
vě, dále k rekonstrukci objektu bývalého

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4

pokračování na str. 6
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Statku, rekonstrukci sálu v Nakolicích a rozší-
ření hasičské zbrojnice v Údolí, kde vznikne
společenská místnost. V rámci posledního ze
tří projektů pak dojde k rekonstrukci náměstí
v Nových Hradech, dostavbě kuželny v No-
vých Hradech a úpravě několika veřejných
prostranství.

Město též bylo úspěšné s žádostí o podporu
v rámci Operačního programu Životní prostředí
a získalo prostředky na zateplení školní budo-
vy Základní školy Nové Hrady v Komenského
ulici. Pan starosta dále řekl, že vedle těchto
podpořených akcí by se město mělo zabývat i
dalšími aktivitami a věří, že se podaří realizo-
vat výstavbu přírodního koupaliště a rekon-
strukce některých objektů na byty. Volební
období by však nemělo být pouze o investi-
cích, ale i o dalším kulturním a společenském
životě ve městě a osadách.

Pan starosta dále poznamenal, že v roce
2006 byl jedním z tehdejších zvolených zastu-
pitelů označen za „neslušného člověka“. Již
tehdy nezpochybnil právo kohokoliv na vlast-
ní názor na druhé, v průběhu volebního období

měl však o to větší motivaci tehdejší
hodnocení jednoho ze zastupitelů vyvrátit. Le-
tošní volby pan starosta vnímal i jako malé re-
ferendum o vlastní osobě, o své práci a
chování. Je rád, že voliči svojí volbou a zakříž-
kováním i jeho jména na kandidátce Občanů
pro ZDRAVÉ město dali většinově najevo, že
s názorem tehdejšího zastupitele nesouhlasí.

Pan starosta dále řekl, že v tento moment
může slíbit, že chování bude u něj i jeho kole-
gů stejné a že budou v práci pro město stejně
aktivní jako v minulosti a budou se v novém
volebním období snažit a pracovat tak, aby na
konci období mohli se ctí předstoupit před
voliče s konstatováním, že naplánované akti-
vity byly splněny.

Pan starosta dále informoval o povinnosti
zřídit finanční a kontrolní výbor podle § 117
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l - zákona o obcích.
Starosta města navrhl, aby zastupitelstvo zří-
dilo finanční a kontrolní výbor, přičemž počet
členů bude projednán na příštím zastupitel-
stvu. Pan starosta požádal přítomné zastupite-
le a volební strany a sdružení o podání návrhu
nominace členů do těchto výborů nejpozději
do pátku 19. listopadu s tím, že schválení čle-
nů výborů by proběhlo na příštím jednání za-
stupitelstva. Pan starosta dále oznámil, že

druhé jednání zastupitelstva města bude
svoláno na 25. listopadu. Volební strany a
sdružení by měly nominovat 1 – 2 členy. Pan
starosta konstatoval, že na základě dohody
bylo rozhodnuto o tom, že předsedy těchto vý-
borů budou zastupitelé z řad opozičních stran
tak, jako tomu bylo zvykem i v minulosti.

Dále starosta města informoval zastupitele
o přípravě volby do osadních výborů, tyto vol-
by by proběhly na začátku roku 2011. Pan sta-
rosta informoval o tom, že rada města na
svém úvodním jednání bude jednat o zřízení
komisí rady a následně vyzve jednotlivé vo-
lební strany a sdružení, aby nominovaly své
zástupce do těchto komisí.

Nikdo další nevystoupil s příspěvkem do
diskuse, pan starosta proto ukončil jednání
zastupitelstva, poděkoval všem přítomným
zastupitelům a občanům za účast na 1. ustavu-
jícím jednání Zastupitelstva města Nových
Hradů a vyjádřil naději, že po celé čtyřleté ob-
dobí bude zastupitelstvo pracovat dle složené-
ho slibu, tedy v zájmu města Nových Hradů,
osad a zejména jejich občanů.

Starosta: Mgr. Vladimír Hokr
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Ladislava Bártová,
MUDr. Nataša Návarová

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

V první polovině letošního roku byla podá-
na žádost o poskytnutí finančních prostředků
k ošetření a údržbě památných stromů z „Prog-
ramu péče o krajinu pro rok 2010“. Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR žádosti vyhověla
a poskytla nám finanční prostředky ve výši
70% z celkových nákladů 50 300,-Kč, kdy tak
koncem září mohlo být započato s údržbou a
ošetřením vybraných památných stromů. Kon-
krétně se jednalo o Olmbramovskou památnou
lípu u obce Meziluží, jejíž jedna část kmene
byla odlomena při vichřici v minulých letech.
Dále to pak byla alej památných stromů v So-
kolím Hnízdě, která je součástí naučné přírodo-
vědecké stezky. Tato alej se nachází v lokalitě,
kde se vyskytují chráněné druhy živočichů a
rostlin charakteristické pro Novohradsko.

Samotnou údržbu, ošetření stromů provádě-
la ZO ČSOP Nové Hrady, kdy bylo nutné pro-
vést vyfrézování rány od hniloby, ořezání
suchých a odumírajících větví, zahnívajících
pahýlů, zatření ran po odřezu, ošetření trhlin a
zavalujících se starých ran ochranným nátěrem
proti houbovému onemocnění, vyřezání náleto-
vých dřevin v ochranných pásmech památných
stromů a následný úklid větví a dřevní hmoty.

Práce byly ukončeny k 4.10.2010 a následně dne 19.10.2010 byla
provedena revize prací, ošetření a údržby ze strany Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR - České Budějovice s velice pochvalným vyjádře-
ním k odborně provedené práci.

Po provedeném ošetření se podařilo u těchto památných stromů
zlepšit jejich zdravotní stav, prodloužit jejich životnost pro zachování
dalším generacím, vylepšila se i estetická funkce jako dominanty kraji-
ny a v neposlední řadě došlo i ke zlepšení bezpečnosti osob pohybují-
cích se v prostoru těchto památných stromů.

Poděkování za dobře vykonanou práci patří všem členům ZO ČSOP
a MOP kteří se na realizaci podíleli. OŽP – Vaněk Z.

STOLNÍ KALENDÁŘ MĚSTA
na rok 2011

I na příští rok (již potřetí) chce Město Nové Hrady vytisknout stolní
kalendář pro občany města. Opět se v něm objeví fotografie z akcí le-
tošního roku a avizované kulturní, společenské, spolkové, sportovní
a jiné akce. Vhledem k náročnosti získání úplných podkladů pro ka-
lendář, předpokládáme, že jej občané obdrží do schránek pravděpo-
dobně až v úplném závěru roku. Děkujeme za pochopení. K.J.

OŽP informuje – Ošetření památných stromů
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Výzva pro nominace členů do komisí Rady města
Rada Města Nové Hrady v souladu s § 122 Zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích rozhodla, že pro období 2011 – 2014 zřídí jako své iniciativní a
poradní orgány níže uvedené odborné komise.
- Finanční komise
- Komise sociální a zdravotní
- Komise pro rodinu, seniory, děti a mládež
- Komise pro kulturu a spolkový život
- Komise pro podporu zaměstnanosti, cestovního ruchu a podnikání
- Komise pro projednávání přestupků
- Povodňová (krizová) komise
- Komise životního prostředí
- Sbor pro občanské záležitosti

Na rozdíl od předchozího volebního období se tak počet komisí zvy-
šuje o dvě: Komisi pro rodinu, seniory, děti a mládež a Komisi pro pod-
poru zaměstnanosti, cestovního ruchu a podnikání.

Důvodem vzniku zmíněných dvou komisí je skutečnost, že Rada
města vnímá pro nadcházející období potřebu intenzivně se věnovat té-
matům, které právě ony dvě komise zaštiťují. V souvislosti se vznikem
těchto dvou komisí také dochází k upřesnění a mírným přesunům mezi
„náplněmi práce“ dalších tří komisí, a to Komise finanční, Komise so-
ciální a zdravotní a Komise pro kulturu a spolkový život. Rada města
tak vymezila pro pět výše uvedených komisí následující „náplně
práce“:

Finanční komise
¡ Připravuje a projednává návrh rozpočtu města (včetně příspěvků pro

neziskové organizace a spolky)
¡ Podílí se na výběrových řízení dle pravidel uvedených ve Směrnici

o zadávání zakázek malého rozsahu
¡ Podílí se na výběru příjemců příspěvků na opravy nemovitostí v pa-

mátkové zóně
¡ Podílí se na výběru nájemců nebytových prostor v majetku města
¡ Podílí se na schvalování závěrečných zpráv grantového programu

města
¡ Podílí se na zpracování aktualizace cenové mapy pro prodej poze-

mků v majetku města
¡ Řeší další úkoly zadané Radou města

Komise sociální a zdravotní
¡ Podílí se na výběru nájemců uvolněných bytových jednotek v majet-

ku města, včetně bytových jednotek v DPS
¡ Podílí se na přípravě a realizaci Komunitního plánu sociálních

služeb
¡ Dává návrhy a podněty týkající se sociální politiky města a zlepšení

služeb zdravotnických zařízení
¡ Řeší další úkoly zadané Radou města

Komise pro kulturu a spolkový život
¡ Podílí se na pořádání kulturních a společenských akcích pořádaných

Městem nebo KIC
¡ Podílí se na sestavení plánu kulturních a společenských akcí pro ná-

sledující rok a po obsahové stránce zajišťuje naplnění stolního ka-
lendáře

¡ Podílí se na přípravě grantového programu města (úprava pravidel, ob-
sahové zaměření apod.) a podílí se na výběru podpořených projektů

¡ Podílí se na aktualizaci pravidel pro rozdělování příspěvků z roz-
počtu města na činnost neziskových organizací, spolků a dalších ve-
řejně prospěšných subjektů.

Komise pro rodinu, seniory, děti a mládež
¡ Formuluje rodinnou politiku města pro následující čtyřleté období
¡ Dává návrhy a podněty na zlepšení podmínek pro seniory a pro rodi-

ny s dětmi
¡ Dává návrhy a podněty k organizovaným i neorganizovaným mimo-

školním aktivitám dětí a mládeže
¡ Podílí se na přípravě motivačního programu pro talentované děti a

mládež
¡ Podílí se na přípravě způsobu oceňování osob pracujících s dětmi a

mládeží
¡ Monitoruje zájmy neorganizovaných dětí a mládeže a předkládá

Radě města návrhy na preventivní opatření před patologickými jevy
¡ Je poradním orgánem Rady města v otázkách, které se týkají měst-

ských školských zařízení.
¡ Vyjadřuje se k dalším otázkám, o které je Rada města požádá.

Komise pro zaměstnanost, podnikání a cestovní ruch
¡ Formuluje propagační strategii města ve vztahu k cestovnímu ruchu
¡ Navrhuje, případně konzultuje prezentační materiály města
¡ Podílí se na přípravách účasti na veletrzích cestovního ruchu
¡ Konzultuje návrhy na opatření města, která se mohou dotýkat čin-

nosti podnikatelů (vyhlášky, systém parkování apod.)
¡ Dává návrhy a podněty na zlepšení podmínek pro podnikatele
¡ Je poradním orgánem Rady města v otázkách vytváření pracovních

příležitostí pro novohradské občany
¡ Vyjadřuje se k dalším otázkám, o které je Rada města požádá

Rada města by ráda získala pro práci v těchto komisích iniciativní
lidi, kteří se aktivně zapojí do jejich činností a přinesou tak pro naše
město nové nápady a podněty. Z tohoto důvodu si Rada města dovo-
luje vyzvat nejen volební strany a sdružení, ale rovněž všechny or-
ganizace (podnikatelské i neziskové), aby do 17. 12. 2010 podaly na
podatelnu Městského úřadu své návrhy na členy jednotlivých ko-
misí. M. Jarolímek (člen Rady města)

Schůzka k masopustu

Masopustní výbor zve všechny zájemce

o účinkování v Novohradském masopustu,

který se koná ve dnech 5. - 6. 3. 2010 na setkání,

které se uskuteční dne 26. 12. 2010 od 17.00 hod.

v restauraci U Václava v Nových Hradech.

Srdečně zve Masopustní výbor
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Pod rouškou noci
aneb novohradské hlídky

Dovolte mi, abych se i já ještě krátce
vrátila do předvolebního času a nabídla
Vám, čtenářům Novohradského zpravoda-
je, svůj „negenerálský pohled“ na předvo-
lební čas. Rozhodně se nechci a nebudu
pouštět do polemiky, zda pohled opozič-
ních zastupitelů byl či nebyl anonymní,
neboť jsem přesvědčena, že všichni dosta-
tečně rozumní lidé hodnocení opozičních
zastupitelů pochopili jako hodnocení opo-
zičních zastupitelů a jen autoři „Prohlášení
k občanům“ (ostatně, nepřipomněl Vám
tento název a styl zveřejnění něco? Mně ano
a bylo mi z toho, mírně řečeno, nevolno)
toto pochopili jako anonymní hodnocení
opozičních kandidátů (ostatně, jak mohli
před volbami vědět, kdo bude opozicí a
kdo koalicí?). Je to o to víc zarážející (nebo
úsměvné?), že to byli převážně titíž lidé,
kteří v roce 2006, těsně před volbami, vyle-
povali po Hradech nepodepsaný leták Ob-
čanů pro zdravé město. Jednalo se tehdy
o anonym nebo o sdělení Občanů pro zdra-
vé město?!? Jo jo, časy se mění. A názory
některých lidí také! A jak výrazně!

Hlavním důvodem mého příspěvku je
touha i potřeba se s Vámi podělit o nezapo-
menutelný zážitek, který jsem v generál-
ském hodnocení pana Jarolímka nenašla,
a který se, spíše než do současnosti, hodí
do dob minulých.

Když jsem společně s manželem „pod
rouškou noci ze čtvrtka na pátek“ roznášela
pohled opozičních zastupitelů, netušila
jsem, jaký nebývalý zájem to mezi Občany
pro zdravé město vyvolá. Zájem o naše
sdělení byl tak ohromný, že do ulic oka-
mžitě vyrazily hlídky „Zdravého města“
v čele s paní J. Kubalákovou a panem Mgr.
M. Jarolímkem. Zatímco první z jmenova-
ných na nás z projíždějícího vozu pokřiko-
vala něco o nočních procházkách za tmy,
druhý nám byl neustále v patách a to s tako-
vou vynalézavostí, že nás nepozorovaně
svou zelenou Škodou Felicia předjel, za-
parkoval mezi stojící vozidla (zcela za tmy
a bez nehody - asi zkušený řidič) a sedící ve
voze s rukou před obličejem (zcela nená-
padně) čekal, kam se my, diverzanti, vydá-
me za dalšími novinovými schránkami.
Dodnes mne mrzí, že jsme jej nepožádali
o pomoc při distribuci, aspoň jsme mohli
být dříve doma. Tak tedy příště.

Na závěr si dovolím jedno doporučení
pro hlídky Občanů pro zdravé město – ne-
přítel nikdy nespí, proto nespěte ani Vy. Už
nyní se totiž s manželem připravujeme na
zítřejší procházku po Nových Hradech a
nejsme si jisti, zda se nám nebude chtít vzít
s sebou nějaký ten leták.

Psáno pod rouškou noci z pátku na sobotu.
Romana Kříhová

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž
Musím přiznat, že jsem během studia na vysoké škole nebyl žádným velkým „latiníkem“,

přesto je několik latinských úsloví, která si pamatuji latinsky i česky dodnes. Jedno z nich se mi
vybavilo při čtení komentáře podepsaného paní Romanou Kříhovou, který mi byl postoupen
k vyjádření. Reakcí na tento komentář by mohlo být několik, tím nejsnadnějším asi naprostá ig-
norace s tím, že drtivá většina občanů by si sama úsudek udělala.

Nakonec jsem se rozhodl reagovat především kvůli těm, jejichž paměť třeba není tak dlouhá
nebo třeba v minulosti nečetli některý z „citovaných“ materiálů. Pod článkem podepsaná paní
Kříhová se nám snaží namluvit, že není rozdílu mezi těmito materiály. Již tradičně se však plete.

Když před volbami 2006 zveřejnilo naše sdružení předvolební plakát, stalo se tak po konzul-
taci všech členů na kandidátce, všichni jsme se na něm podíleli a mohli jej tedy podepsat jménem
celé kandidátky Občanů pro ZDRAVÉ město. Plakáty jsme vyvěsili několik dní před volbami,
za bílého dne a na veřejná místa. Umožnili jsme našim oponentům reagovat a byli i připraveni na
diskusi s občany.

U pamfletu „OPOZICE“ z předvolební čtvrteční noci tomu bylo ZCELA JINAK!!!
1) Nebyl dílem opozice jako celku, ani všech opozičních zastupitelů, jak se snaží paní Křího-

vá namluvit sobě a snad i jiným. Jednalo se o „dílko“ několika osob, které bez vědomí ostatních
udělali něco, co připomínalo již volby v roce 2002, kdy ODS podepsala pod svůj leták kandidá-
ty, kteří o jeho obsahu vůbec nic netušili. Letos to bylo stejné. Důkazem je to, že se také někteří
kandidáti i zastupitelé od tohoto pamfletu okamžitě distancovali, čímž si v mých očích uchránili
svoji čest.

2) Autoři letáku však neobelhávali pouze své opoziční kolegy zastupitele, ale i nové členy
kandidátek, kterým tvrdili, že kampaň bude vedena ve slušné podobě. Již více než půl roku před
volbami mne totiž jeden z pozdějších významných kandidátů nově vzniklé strany varoval, že ur-
čitou skupinkou lidí z opozice je připravováno něco „špinavého“, s čímž osobně nemůže souhla-
sit (proto také tehdy chtěl kandidovat za naše sdružení). Stejní lidé pak svůj úmysl opravdu
uskutečnili bez informování svých kolegů.

Vzhledem k tomu, že jsme (i s ohledem na znalost některých soupeřů) očekávali, že zbabělý
útok přijde, dokázali jsme na pamflet rychle reagovat – otevřeně a slušně.

3) Již bylo řečeno, že plakát našeho sdružení v roce 2006 vylepovali konkrétní lidé, kteří se
nemuseli za svoji aktivitu stydět. Letošní pamflet byl zbaběle roznášen v předvečer voleb za tmy
s jednoznačným cílem pošpinit a neumožnit reakci. Někteří občané z Byňova dokonce tvrdí, že u
nich roznášely pamflet osoby v kuklách. K tomu snad již ani není co dodávat…

4) Jediným trochu pozitivním aspektem článku paní Kříhové by mohlo být přiznání k auto-
rství pamfletu. Pouze však za předpokladu, že by bylo doplněno i o přiznání dalších autorů, kteří
při distribuci nebyli viděni nebo se skrývali pod kuklami. Hrozba dalších vycházek manželů Kří-
hových s dalšími letáky je naopak směšná. Pokud jim vůbec stud dovolí vyjít za bílého dne do
ulic, přeji příjemnou procházku…

5) Na rozdíl od manželů Kříhových jsme nerozdělovali a nerozdělujeme lidi černobíle na
přátele a nepřátele, protože názorový oponent není automaticky nepřítelem. Je mi nicméně
upřímně jedno, jestli manželé Kříhovi budou v noci spát či ne. Jistě však vím, že Občanům pro
ZDRAVÉ město spánek  nebo chuť pracovat jejich ponocování kazit nebude.

Závěrem snad jen jediné. Nemáme společně s mými kolegy strach z další noční či denní akti-
vity manželů Kříhových a jiných lidí, kteří se na pamfletu podíleli. Již při volbách za svoji akti-
vitu od občanů tito kandidáti své vysvědčení dostali. Jestliže výsledek voleb před čtyřmi lety lze
pro tyto osoby fotbalově označit výstrahou ve formě žluté karty, pak v roce letošním jim občané
dali rovnou kartu červenou.

Mgr. Vladimír Hokr (Občané pro ZDRAVÉ město)

Listopadové záznamy
Z rádia se dozvíte, že na jednom českém

hřbitově kdosi ukradl urny. Samozřejmě s po-
pelem. Zřejmě, aby popel vysypal a urny pro-
dal dále, buď pohřební firmě nebo do sběrny
kovu? Domnívám se, že je nemyslitelné v Ra-
kousku. Nedávno jsem si přečetla velmi zajíma-
vý, pro mne poučný příspěvek ve Vídeňských
svobodných listech, jak důstojně bylo a je pe-
čováno o český hřbitov Klubem jeho přátel na
ústředním vídeňském hřbitově.

Krátce předtím jsem cestou k výstupu na
Höhenweg v Badhofgastein prošla místním
hřbitovem. Lze mluvit o místě posledního od-

počinku jako o estetickém zážitku? Proč ne?
Vždyť tam spí svůj věčný sen předkové a ze-
snulí příslušníci rodin, aby jim ti dosud živí
vzdávali úctu a trvající sounáležitost. Činí tak
s obrovskou péčí, smyslem pro krásu, nevše-
dní vkus a jistě i s nemalými náklady. U čet-
ných hrobů jsou krásné, z kovu tepané kříže.
Jak dlouho by asi zůstaly na svých místech na
hřbitovech v Čechách? Nad vchodem na hřbi-
tov v Nových Hradech, možná i jinde, lze pře-
číst nápis vyvedený starobylým písmem asi
tohoto znění: Kdo jste vy, byli jsme i my. Kdo
jsme my, budete i vy. D. Vaněčková
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Protekční kultura naposled
Práce s informacemi a diskuse mne docela

bavila už jako puberťačku a baví mne i dnes.
Je radost s někým diskutovat na určité téma,
prokousávat se informacemi, nadhazovat další
otázky, předkládat fakta a argumenty, dozví-
dat se něco nového. To ovšem za předpokla-
du, že proti sobě mám někoho, kdo skutečně
diskutovat umí, naslouchá, uvádí logické a
pravdivé konstrukce, nemanipuluje s fakty a
nesnižuje se k osobním útokům. Radost je dis-
kutovat s člověkem, který má nadhled, přehled
a ještě k tomu dar smyslu pro humor, který ne-
ublíží. Pak je možné dobrat se skutečně něče-
ho nového, dát šanci novým myšlenkám a
hýbat s věcmi a událostmi nejoptimálnějším
směrem.

O tom, jak informace vypouštíme, přijímá-
me a zpracováváme se napsaly stovky knih.
S novými informacemi se setkáváme denně a
každý se s tím po svém vyrovnává, já také.

Děkuji panu Kříhovi, že mi v tomto oboru
dal praktické cvičení, s některými jeho vý-
sledky bych se s vámi ve stručnosti podělila.
Patří to k mé profesi.

Nejprve malé připomenutí mého minulého
článku o tom, jak jsem se stala vedoucí kultur-
ního a informačního centra. Popsala jsem věc-
ně výběrové řízení a nabídla jsem způsob, jak
lze má tvrzení ověřit. Nic víc už k tomu
nemám co dodat.

A nyní k rozboru textu. Pan Kříha nyní
uvádí, že v „předvolebním pamfletu“ jsou
pouze uvedeny v tabulce vedle sebe dvě infor-
mace: „Na uvolněné místo samostatného refe-
renta… byla přijata paní K. Jarolímková,
manželka radního….“ a „NE klientelismu,
rodinnému či kamarádskému zvýhodňování“.
Pan Kříha tvrdí, že je to pouze konstatování,
nic víc a nic míň. Ano, také bych to takto chá-

pala, ale pouze v případě, že by tyto dvě infor-
mace nebyly v textu vedle sebe, ale jinde nebo
samostatně. Uvedený způsob seskupení slov
a informací na pamfletu je účelový, ve čtenáři
má vyvolat, předpokládám, nějaký pocit či
význam (proč by se jinak takovýto „pamflet“
před volbami psal?) a vědomě poškozuje
konkrétní osobu (moji maličkost). Zdá se to
být „mistrovský kousek“, ale v médiích a
hlavně v reklamách to takto opravdu chodí,
jsme mazaně manipulováni. Nicméně je fakt,
že čtenáři „pamfletu“ si jeho obsah pravděpo-
dobně také nějak vyhodnotili a vypořádali se
s tím možná právě  hlasováním ve volbách.

Další mistrovský kousek her s informace-
mi pana Kříhy je zakódován v poslední větě
dnešního článku: „…že na každém šprochu
pravdy trochu“. Pokud nazývá „šprochem“
tvrzení v „pamfletu“, o kterém se tady baví-
me, tak jenom podtrhuje to, že šproch byl
šprochem a že tomu šprochu skutečně vědo-
mě pan Kříha dává nějaký věcný význam.

Způsob, jak byly informace vztahující se
k mé osobě uvedeny v pamfletu, se pro mne
stal nikoli nebezpečným (jak mi nyní pod-
souvá pan Kříha s přesvědčením, že mi vidí
do hlavy), ale především urážlivým (a to jsem
si donedávna o sobě myslela, že urážlivá ne-
jsem).

Tímto bych si dovolila téma „Pamflet ver-
sus protekční Jarolímková“ na stránkách NZ
ukončit. Víc žhavého uhlí bychom z toho už
zřejmě nevykřesali. A úplně na závěr poslední
poznámka. To, že pan Kříha opravdu nečekal
reakci na „pamflet“ ode mne, to mne docela
těší. Jsem ráda, že ještě dokážu někoho něčím
překvapit.

K. Jarolímková

Na titulní straně NZ byla v minulém čísle
uveřejněna povolební poděkování jednotli-
vých stran a seskupení. V jednom z nich se ob-
jevila zpráva o tom, že kandidáti za KDU-ČSL
museli projevit velkou odvahu ve vztahu s blí-
žícími se volbami a s promyšlenou diskrimi-
nační agresivitou kandidátů na kandidátce
Občané pro ZDRAVÉ město. Od předsedkyně
strany KDU-ČSL jsem se snažila dozvědět
něco dalšího, například, zda kandidáti museli
čelit nějakým osobním útokům. Ale více in-
formací mi nesdělila. Proto jsem se dotázala
všech kandidátů KDU-ČSL, zda měli nějakou
osobní nepříjemnou zkušenost s předvolební
diskriminací. Ze čtrnácti kandidátů zareago-
vali pouze dva (respektive třetí zprostředkov-
ně) a sdělili, že se s žádnou diskriminační
agresivitou nesetkali a nikdo na ně neútočil.

~

První zasedání nového zastupitelstva
města se uskutečnilo v kinosále v Českém
domě. Předpokládala se přeci jen větší účast
občanů, což se potvrdilo. Nenechala jsem si
ujít příležitosti a po jeho ukončení jsem dala

třem nově zvoleným zastupitelům jednu otáz-
ku. Nejprve tomu nejmladšímu, panu Lukáši
Winsbergerovi.

Jak ses cítil na svém prvním zastupitel-
ském zasedání? Mám docela zvláštní pocity,
docela i příjemné. Věřím, že lidé ve volbách
dali důvěru těm správným. A těším se a jsem i
zvědavý,  jak to zvládnu.

Další otázka patřila panu Josefu Vochosko-
vi, který byl zvolen současně místostarostou:

Budeš mít teď čas na muziku a zahraješ
s Veselou muzikou opět na hudebním set-
kání jako letos? Pomůžeš jej zase uspořá-
dat? Na Veselou muziku mít čas určitě budu.
A také rád pomůžu navázat na hudební setká-
ní na počest pana Placera. Když už jsme si to
vymysleli…

Posledním dotázaným byla paní Emílie
Koppensteinerová, té jsem se zeptala, proč
se zdržela hlasování při volbě starosty.

Z osobních důvodů, nebo řekněme lidsky,
nemám vůbec nic proti osobě pana Hokra.
Ale vzhledem k výsledku voleb, kdy nám byla

dána role opozice (TOP 09), prostě nemohu
hlasovat pro, tudíž jsem se hlasování zdržela.

~
Určitě mile potěšen by byl pan M. Kože-

luh, kdyby navštívil víkendový kurz malová-
ní v Koželužně (třeba jako pouhý divák). Na
jeho poslední přednášce o Novohradsku totiž
od něho zaznělo něco jako postesknutí nebo
poznámka o tom, že téměř nikdy nevidí na po-
dobných vzdělávacích akcí aktivní (činné)
učitele. Tentokrát se tedy tak stalo, protože
zájem o námi pořádaný kurz malování proje-
vila zájem i paní ředitelka a jedna paní učitel-
ka z novohradské MŠ. S kurzem byly velmi
spokojené a současně s výtvarnou zkušeností
získaly od lektorky i další zajímavé informace
týkajících se rozvoje a vývoje dětí ve vztahu
právě k tvořivým a výtvarným  technikám.

~
Mohla to být zajímavá akce, ale nevěděli

jsme o ní předem. O soutěži Jazz Prix v Rezi-
denci v Nových Hradech, která se uskutečnila
v listopadu, jsme neinformovali v NZ z toho
důvodu, že nám pořadatel nedal o akci vědět
s předstihem. Vlastně nedal vědět vůbec, in-
formaci o pravděpodobně zajímavé akci jsme
se dozvěděli až z regionálního tisku. K. Jaro

Postřehy, názory, komentáře

„Protekční kultura
podruhé“

Reakce na pohled opozičních zastupite-
lů na volební období 2006-2010 jsem oče-
kával všelijaké a ze všech možných stran,
ale že přijde od paní K. Jarolímkové jsem
opravdu nečekal. Zarazilo mne to o to víc,
že v „letáku“ (nebo chcete-li „pamfletu“,
„anonymu“) bylo pouhé konstatování, že
„Na uvolněné místo Samostatného odbor-
ného referenta kultury a KIC byla přijata
paní Květa Jarolímková, manželka radního
Mgr. Michala Jarolímka“. Nic víc, nic míň,
žádná polemika o tom, zda se stalo transpa-
rentně či nikoli a názor na toto konstatová-
ní v kontextu toho, že pracovní poměr při
MěÚ Nové Hrady rodinných příslušníků
čelních představitelů Města byl Občany
pro zdr. město kategoricky odsouzen, byl
ponechán zcela na příjemci informace. Ne-
vím, jak tuto informaci přijali ostatní, ale
jak se zdá, paní K. Jarolímková jí vyhod-
notila (nebo jí takové vyhodnocení bylo
doporučeno?) jako pro další vývoj nebez-
pečnou a pojala potřebu veřejně vysvětlit,
jak naprosto průhledná byla cesta ze druhé-
ho místa na pozici Samostatného odborného
referenta kultury a KIC. Asi proto, že „na
každém šprochu pravdy trochu“.

Pavel Kříha

Myslivecké sdružení zve
na tradiční

MYSLIVECKÝ PLES
14. 1. 2011, od 19.00 hod.

Hraje kapela ROSA
Hotel Máj N. Hrady
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Staré památné stromy na Novohradsku IV
Poslední díl cyklu o památných stromech

na Novohradsku, se věnuje oblasti na přecho-
du novohradských hor a jejich podhůří.

Starý památný strom lípa v Dlouhé Strop-
nici je lípa velkolistá, je to jeden z mála
exemplářů značných rozměrů, který se na No-
vohradsku zachoval. Její stáří je odhadnuto na
250 až 300 let a spolu s ostatními starými stro-
my, zejména lípami srdčitými, duby letními a
javory roste v nivě řeky Stropnice v Dlouhé
Stropnici. Zřejmě je to období rozvoje sklář-
ství, které v tomto období bylo prováděno
v obci Horní Stropnice a v okolních osadách.

Starý památný strom Šejbský dub roste
v lokalitě poblíž bývalé myslivny Šejby, údaj-
ně pochází ze 17. století a byl zde vysazen jako
významné místo a shromaždiště lovců při lovu
vysoké jelení zvěře. Při ukončení lovu se
v této lokalitě konaly výřady ulovené zvěře.
Okolo tohoto starého památného dubu letního
se nachází celá řada plochých kamenů. Údajně
tyto kameny původně sloužily jako stoly a se-
dadla pro účastníky lovu. Některé kameny
ovšem byly po druhé světové válce odvezeny
neznámo kam, takže v současné době už nelze
tuto lokalitu uvést do původního stavu.

Dalším památným stromem je Šejbská
lípa, která připomíná rozvoj sklářství na No-
vohradsku.

O této lípě jsou známy údaje z 18. století,
kdy zde byla vybudována kaplička nebo boží
muka a u tohoto objektu byla lípa vysazena.

Pamětihodná je i lípa srdčitá, rostoucí na
lokalitě bývalé osady Nové Hutě, která byla
po druhé světové válce zlikvidována. V sou-
časné době se již v okolí této lípy nachází ně-
kolik javorů klenů, javorů mléčných, buků a
dubů. Tato lípa srdčitá tvořila centrum zaniklé
osady Nové Hutě. Lípa byla v osmdesátých le-
tech při větrné bouři a hromobití poškozena
bleskem a v současné době je ve stavu odumí-
rání a tvoří v podstatě torzo, které je chráněno
za tím účelem, aby si návštěvníci uvědomili,
že v dané lokalitě stála v minulosti osada Nové
Hutě.

Starý památný strom dobrovodský dub roste
nad barokním kostelem v Dobré Vodě v areálu,
kde se nachází prameny známé dobrovodské
vody. Tento dub byl dle historických údajů vy-
sazen v období výstavby barokního kostela na
Dobré Vodě počátkem 18. století.

Bedřichovské lípy jsou lípy srdčité, kte-
ré rostou poblíž kapličky vybudované na
jižním okraji osady Bedřichov u obce Hor-
ní Stropnice. Jejich stáří je zhruba 200 až
250 roků.

Rychnovská lípa je starý památný strom
lípy srdčité, která roste na návsi Rychnova
u Nových Hradů v bezprostřední blízkosti
památníku padlých bojovníků první a dru-
hé světové války. Údajně byla tato lípa vy-
sazená v období, kdy došlo k rekonstrukci
kostela v Rychnově u Nových Hradů.

Dalším významným památným stro-
mem je lípa konratická, která tvoří význam-
nou dominantu osady Konratice spolu
s několika dalšími mladšími lipami. Jedná
se o lípu velkolistou, její stáří je odhadová-
no asi na 250 až 300 let. Pod lipou se na-
chází památník na prvou světovou válku.

Dalšími památnými stromy v osadě Kon-
ratice jsou dva javory horské, neboli javory
kleny. Jejich stáří je odhadováno na 200 až
300 let.

Vedle těchto javorů klenů roste ještě
další lípa velkolistá, stáří 250 až 300 let,
která spolu s uvedenými javory kleny dopl-
ňuje dominantu této osady.

Starý památný dub Konratický roste na
západním okraji katastru obce Konratice.
Je to jeden z nejvýše rostoucích dubů let-
ních v oblasti Novohradska. Tento dub byl
také v minulosti označován jako pytlácký
dub, protože byl v jeho koruně umístěn po-
sed sloužící mysliveckým společnostem
k lovu vysoké jelení zvěře, která vycházela
z Novohradských hor do polní honitby kon-
ratické za účelem potravy a z tohoto dubu
byla lovena celá řada trofejí jelení zvěře.

Závěrem mi dovolte zopakovat výzvu
z prvního dílu cyklu. Pokud máte nějaké
fotografie s tematikou starých stromů na
Novohradsku, třeba i těch, které už podleh-
ly svému osudu, prosím o zapůjčení – po
okopírování vám budou vráceny. Podobně
mám zájem i o příběhy, ať již pověsti, nebo
historické události z dob dávných i nedáv-
ných, jež se ke stromům váží. Materiály
prosím doručte do redakce Novohradského
zpravodaje.

Ing. Bohuslav Švarc

PROJEKT
„Nové technologie

a architektura
v Česko – rakouském

pohraničí“
Sdružení pro podporu cestovního ruchu na

Novohradsku společně s BETZ Großschönau
realizovalo v letošním roce projekt „Nové
technologie a architektura v Česko – rakous-
kém pohraničí. Tento projekt, spolufinan-
covaný Evropskou unií v rámci programu
přeshraniční spolupráce, byl zaměřen na vy-
užívání nových technologií, obnovitelné zdro-
je a aplikaci těchto technologií do moderní i
historické výstavby.

Celý projekt byl rozdělen do dvou částí.
První část projektu byla zaměřena na pasivní
výstavbu domů a účastníci tohoto semináře se
mohli seznámit se vzorovými pasivními domy
v rakouském Großschönau. Mimo vlastní od-
bornou část, sestávající zejména z představení
stavebních technologií a technického zařízení,
měli účastníci možnost vyzkoušet si bydlení
v pěti vzorových domech. V praxi také viděli
instalace technologií v objektech občanské
vybavenosti v Großschönau.

Druhá, podzimní část projektu, se pak spe-
cializovala zejména na aplikaci nových tech-
nologií v památkových objektech. Při této
části projektu pak účastníci měli možnost nav-
štívit mimo jiné Kovárnu, Rezidenci a Zámek
v Nových Hradech. Z nově realizovaných sta-
veb pak navštívili tělocvičnu a plynovou kotel-
nu, kde opět na reálných výstupech měli
možnost vidět aplikace technologií i způsoby
využívání denního světla či přirozené cirkula-
ce vzduchu ve veřejných objektech.

Pro rok 2011 máme v plánu opět navštívit
rakouské Großschönau a naši partnerskou or-
ganizaci BETZ a představit jejich vzorové
domy i případným zájemcům z Novohradska,
kteří zvažují individuální výstavbu svých
domů. Zájemcům o výstavbu pasivních domů
pak rádi poskytneme v elektronické verzi ma-
teriály zpracované pro potřeby našeho školení.
Zaslání těchto materiálů je možno domluvit na
tel. 606 334 234 nebo na e-mail.:
sdruzeni.cestovani@seznam.cz.

Petr Charvát, předseda Sdružení (i foto)



prosinec 2010 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 11

Zprávičky ze školky
Es ist Herbst,
Es ist Herbst,
bunte Blätter fliegen,
bunte Blätter rot und gelb
auf dem Erde liegen.

Seznámení s cizím jazykem začíná už v mateř-
ské školce. Předškoláci BROUČCI A SLU-
NÍČKA si hravou formou vytvářejí znalost
německého jazyka přiměřeně k jejich věku.

Pozvání do školky dostali tatínkové, kteří
vytvořili v duhové školce strašidlácký tunel na
strašidlácké běsnění plné strašidel, duchů a
vydlabaných osvícených dýní. Dále předško-
láci v rámci týdne „Naše zdraví“ navštívili
místní Apatyku. Na Zámecký dvůr šli krmit
zvířátka s jablíčky a suchým chlebem.

Děti od ŽABIČEK A KOŤÁTEK se 25. 10.
převlékly do strašidláckých kostýmů a pěkně
jsme si společně zaběsnili. Dále jsme uklidili a
„zamkli“ naší školní zahradu a připravili ji na
zimní spánek. Vyrazili jsme na podzimní pěší
výlet do Sokolího hnízda, kde jsme pozorovali
změny podzimní přírody. Ve čtvrtek 18. 11.
odpoledne přivedly děti do žluté školky tatínky
a všichni se proměnili na výtvarníky – kerami-
ky. Obrazy, které společně vytvořili z keramic-
ké hlíny, budou zdobit chodby školky.

Maminky jsme pozvali na adventní dílnu.
Ještě nás čeká setkání s Mikulášem a čerty!
Vánoce se blíží, i my se ve školce pilně připra-

vujeme, moc se na ně těšíme a společně si
Ježíška ke stromečku předčasně pozveme!
Přijede za námi divadlo Zvoneček s Vánoční
pohádkou a pak si užijeme celý VÁNOČNÍ
DEN ve školce, odpoledne i s maminkami,
cukrovíčkem a přátelským posezením.

Hezké vánoční svátky, ať máte čas na pohád-
ky, ať se na Vás štěstí směje, ať Vás stále láska
hřeje, ať Vás úspěch provází i v roce, který
přichází.

VAŠE ŠKOLKA (i foto)
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Ahoj lidi, tak už je to zase
tady. Ani se nenadějeme
a zase budeme netrpělivě

očekávat zvuk zvonečku a
doufat že nám tentokrát Ježí-

šek pod stromeček přinese zrov-
na to, co si nejvíc přejeme. Ale

ještě si přece jenom musíme chvilin-
ku počkat. A já se vám pokusím to čekání
alespoň trochu zkrátit zprávou o tom co nové-
ho u nás. Říjen i Listopad byl opět plný soutě-
ží. Měsícem zvířátek byl Říjen. Děti malovaly
zvířátka, pantomimicky je předváděly a zpí-
valy o nich písničky. A kdo tentokrát vyhrál?
Ve výtvarné části zvítězil:

Za Zelené oddělení: Dominik Hofer
Za Oranžové oddělení: Anežka Kuřilová
Za Červené oddělení: Martin Capl

Část hudební vyhrála:
Za Zelené oddělení: Verunka Machová
Za Oranžové oddělení: Markétka Blafková

a Barča Čadová
Za Červené oddělení: Honzík Svoboda

V pohybové části jsou na prvních místech:
Za Zelené oddělení: Matěj Kučera
Za Oranžové oddělení: Andrej Steinhauser
Za Červené oddělení: David Jarolímek

Poklidný říjen nám vystřídal strašidelný stra-
šidlácký Listopad. A začal nám pěkně zvesela
Halloweenskou merendou. Děti se nám zčista
jasna poměnily a po družině se nám začala
prohánět strašidla, čarodějnice, dokonce při-
létl na svém koštěti i Harry Potter. Strašidla
mezi sebou zápolila v soutěžích které byly in-
spirované Faktorem strachu. Takže pojídání
žížal na čas, ochutnávání pochutin poslepu, a

hledání bomby ukryté někde
v budově je nějak nepřekva-
pila. Po skončení merendy
byla vyhlášena vždy jedna
nejlepší maska za každé od-
dělení (volná část)
za Zelené oddělení:
čarodějnice Lenka Koderová
Za Oranžové oddělení:
Harry Potter Peťa Matějka
Za Červené oddělení:
Podzimníček Kristýna Polesová

Všechny masky byl opravdu krásné a
je velmi těžké vybrat tu nejlepší. Dalším
úkolem ve výtvarné části bylo strašidlo
nakreslit.
A tu máme výsledky za Zelené oddělení:
Natálka Hriňová
Za Oranžové oddělení: Adam Zeman
Za Červené oddělení: Šárka Nohavová

Další výsledky vám přinesu v prvním
čísle roku 2011 společně s výsledky za
Prosinec, kdy budeme mít téma Vánoční
pohádka. A teď tady pro vás mám speciál-
ní prémii. Naši malí umělci mají také spi-
sovatelské ambice a tady jsou jejich
výtvory.
O strašení

Straší tady nevím proč,
ale večer straší moc.
Ráno moc nestraší, protože není noc.
Ale odpoledne trošku straší,
ale nikoho nevystraší, ale neví proč.

Martin Capl
Vlkodlak

Přišel za mnou vlkodlak
Hlad měl jako dravej pták
Zuby jako drak nohy jako rak
Drápy jako medvěd, čelist jako vševěd.

Jan  Svoboda
A nakonec písnička Strašidlo Fridolín

1/:Dobré ráno dobrou noc:/
/:Strašidla si říkají:/
/Dobré ráno dobrou noc:/
2/: Malé strašidlo jmenuje se Fridolín:/
/:Fridolínek, Fridolín:/ Fridolínek.

Vojta Drachovský

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMUJE

Vánoční přání
Pro děti z družiny a jejich rodiny
až klidné Vánoce přijdou zas po roce,
Ať zlaté rolničky vesele zazvoní.
Rohlíčky, perníčky Štědrý den provoní.
Ježíšek dárečky pod stromek přinese
a zlaté prasátko objeví se.

Vychovatelky ŠD „U Klouzajícího sluníčka“

Vánoční perníčkovaná
K vánocům patří vůně perníčků stejně

jako stromeček a dárky. Proto vyhlašujeme
vánoční soutěž o nejkrásnější perníčkový
výrobek. (Chaloupka, věneček, stromeček,
atd…) Výrobek je množné přinést do škol-
ní družiny do 10. 12. V týdnu od 12. 12. do
16. 12. proběhne výstava perníčků a hod-
nocení nejkrásnějšího perníčkového vý-
tvoru. Vyhlášení vítězů proběhne během
vánočního posezení v ŠD  20.12. 2010.

Srdečně zveme rodiče na vánoční pose-
zení s vystoupením dětí z naší ŠD 20. 12.
2010 od 16.00 v budově naší školní družiny.

Adam Zeman

Anežka Kuřilova

Martin Cáp

Dominik Hofer

Natálka
Hriňova

foto ŠD
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MATEŘSKÝ KLUB
a jeho činnost

Mateřský klub v současnosti funguje jako
neformální seskupení maminek z Nových
Hradů a okolních obcí. Scházíme se každý
čtvrtek dopoledne v klášteře, v knihovně nebo
v Koželužně. Díky podpoře a vstřícnosti klášte-
ra a města tak můžeme hezky trávit dopoledne
v samo o sobě zajímavém a dobře vybaveném
prostředí.

Program přizpůsobujeme prostředí a věku
přítomných dětí. Obvykle nás zabaví rytmic-
ká a pohybová cvičení, hudební pokusy a vý-
tvarná tvoření, v knihovně ještě navíc čtení a
prohlížení knih.

S každou příchozí maminkou se rozšiřují
naše možnosti, aktivity a činnosti a přicházejí
nové nápady a zkušenosti.

Zdá se nám důležité to, jak se děti rozvíjejí
v sociálních dovednostech už v době, kdy ještě
nechodí do školky a skutečnost, že se rozvíjejí
ve společnosti ostatních dětí přirozeným způ-
sobem. Maminky mají tak jedinečnou příleži-
tost poznat své dítě, jak reaguje v kolektivu a
být s ním zúčastněná v jeho konání.

Co je asi nepodstatnějším důvodem tako-
vého setkávání je možnost vyhradit si pár ho-
din týdně skutečně jen pro své děti. Bez
nutnosti myslet na všechno, co je doma ještě
potřeba udělat, řešení každodenních povin-
ností běžného režimu rodiny a bez hrůzy, jak
dlouho se budou likvidovat následky všech
tvořivých činností.

Víme, že takových soustředěných chvil
v krátkém období dětství nebývá mnoho. Pro-
to se chceme vzájemně posilovat a inspirovat
v rodičovské roli, abychom si ji dokázali
opravdu užít.

Lucie Sovová
lu.sovova@seznam.cz, tel.: 777 966 676

ZUŠ Nové Hrady zve  veřejnost na

Vánoční koncert
v pátek 17. 12. 2010

od 17.00 hod.

sálek ZUŠ Nové Hrady

KPH Trhové Sviny zve na

Vánoční koncert
CIMBAL CLASSIC

Kateřina a Dalibor Štruncovi
ve středu 15. 12. 2010

od 19.00 hod.
Kulturní dům T. Sviny

Novohradská flétna (14. 5. 2010)
Druhý týden v květnu patří pravidelně

pořádání soutěže Novohradská flétna ve
Státním hradu Nové Hrady. V tomto roce
proběhl 7. ročník. Přihlásilo se 128 hráčů na
flétnu příčnou a zobcovou z 37 hudebních
škol České republiky a Polska. Výkony
hodnotila odborná porota složená z výkon-
ných umělců a významných pedagogů (Petr
Ries - ředitel Konzervatoře v Č. Budějovi-
cích, Norbert Girlinger – prof. Privatsuni-
versitet Linz, Miroslav Lopuchovský - prof.
Pražské konzervatoře, Vlasta Bachtíková,
hudební skladatelka…)

Celkem deset žáků ZUŠ Trhové Sviny
reprezentovalo školu a město. Ve velké
konkurenci obsadili 2 první, 3 druhá, 3 třetí
místa a 2 Čestná uznání. Blahopřeji touto
cestou žákům i jejich učitelům – MgA. Mo-
nice Tuháčkové, Jaroslavu Bráchovi a
Ctiradu Sedláčkovi.

Doufám, že i další ročníky soutěže pře-
žijí ekonomickou krizi a dobrá věc se opět
podaří. Soutěž byla i tentokrát finančně
podpořena Městem Nové Hrady, děkujeme
za to.

Za ZUŠ Trhové Sviny Věra Kuthanová

Mezinárodní letní hudební kurzy – Nové Hrady
V době letních prázdnin (14. 8. – 21. 8.

2010) se Nové Hrady staly střediskem sou-
středění mladých hudebníků – hráčů na
smyčcové nástroje. Ti zde prožili týden plný
hudby ve společnosti skvělých pedagogů a
zajímavých osobností. Mezi účastníky letos
byli i rakouští sousedé. V tomto týdnu se
uskutečnilo pět koncertů sólistů, komorních
souborů a orchestru v Nových Hradech (sál
ZUŠ, sál Rezidence, kostel Sv. Petra a Pav-
la) a Hluboké nad Vltavou (Schwarzenberg-
ská jídelna).

Výuku houslí vedla Dagmar Zárubová,
specialistka na barokní hudbu, a Leoš Čepický, primárius Wihanova kvarteta. Hru na violu a
orchestrální hru vyučoval Jiří Richter, prof. Hudebního gymnázia J. Nerudy v Praze a hru na
violoncello Renata Strašrybková, prof. Pražské konzervatoře.

Těší nás, že počet účastníků se oproti loňskému ročníku téměř zdvojnásobil a že se podaři-
lo obsadit i výuku hry na violu. Koncerty 5. ročníku hudebních kurzů můžete navštívit v době
13. 8. - 20. 8. 2011. Na závěr děkuji MěÚ Nové Hrady za příspěvek na tuto akci.

V. Kuthanová, ZUŠ T. Sviny (foto ZUŠ)
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Mladí myslivci
a ochránci přírody
zvou na již tradiční

8. ročník

Novohradské tisícovky
Pojďte s námi do prosincové přírody, kde
naše cesta bude zakončena zdobením vá-
nočního stromečku pro obyvatele lesa a
hledání pokladu, čarodějky Jadvigy.
Naše akce se uskuteční
v sobotu 11. 12. 2010
Sraz je před školní družinou v 13.00 hodin
Nezapomeňte vzít potravu pro zvířátka
(jablka, semínka, tvrdý chléb)
Všechny srdečně zvou Zdeněk a Ladislav Starý

TŘETÍ
NOVOROČNÍ PUTOVÁNÍ
K HRANIČNÍMU KAMENI

1. 1. 2011 se uskuteční v pořadí již třetí No-
voroční vycházka k hraničnímu kameni.
Mladí myslivci tímto zvou všechny na sraz
před školní družinou a to ve 13.00 hodin.
Odtud se vydáme cestou k Zevlovu rybní-
ku a dále lednovou přírodou až hraničnímu
kameni.

Na akci srdečně zvou
Zdeněk a Ladislav Starý

Podzimní výprava
se zdravovědou
Poslední říjnové úterý zažilo Terčino údolí

velký rozruch, když přijelo 23 dětí ze skaut-
ského oddílu KOMETA Horní Stropnice a
MOP při ČSOP Nové Hrady na skautskou zá-
kladnu Švýcarská chata, abychom společně
strávili krásných 5 dní.

Letošním tématem podzimní výpravy byla
„První pomoc“. Účastníci výpravy si vyzkou-
šeli základy zdravovědy od obvazové techni-
ky až po „velké“ úrazy. Největším zážitkem
pro účastníky byla hra na zraněné, při které
bylo polovině dětí namaskováno nějaké zraně-
ní, a druhá polovina měla za úkol své kamará-
dy ošetřit. Tímto způsobem si tak děti v praxi
vyzkoušely, co se naučily v teorii.

V den státního svátku se uskutečnila velká
Drakiáda, kterou připravili naši kamarádi
z MOP při ČSOP v Nových Hradech. V jednu
chvíli se na obloze vznášelo 30 draků se
zvířecím motivem.

V pátek odpoledne jsme se vypravili do ha-
sičárny na Nových Hradech, kde nás čekala
beseda a ukázka elektronického defibrilátoru.
Po příchodu nás přivítal pan místostarosta Ing.
Kasan a zástupce velitele SDH Nové Hrady
pan Bandík. Besedu o elektronickém defibri-
látoru vedl pan Ing. Schejbal z firmy SNT –
Praha. Beseda byla velice zajímavá, dětem se
líbila a kromě informací ohledně tohoto téma-
tu, jsme si i vyzkoušeli na figuríně resuscitaci
s použitím elektronického defibrilátoru.

V sobotu odpoledne naše kroky mířily opět
na Nové Hrady na Státní hrad, kde probíhaly
Hradní slavnosti. Děti si zahrály řadu středo-
věkých her a shlédli scénku, ve které hrad ob-

léhalo a plenilo vojsko vedené Karlem Bona-
venturou Buquoyem. Po návratu na Švýcarák
na děti čekalo další překvapení a to velké před-
stavení mistra kouzel Ládi Růžičky z Nových
Hradů. Bylo velice pěkné pozorovat děti i ně-
které dospělé, jak s údivem pozorují kouzelnic-
ké umění.

Skautský oddíl KOMETA Horní Stropni-
ce a MOP při ČSOP Nové Hrady děkuje Měs-
tu Nové Hrady, které nám poskytlo finance z
neinvestiční dotace v rámci soutěže „OBEC
PŘATELSKA RODINĚ“. Osobní poděkovaní
patří panu starostovi Mgr. Hokrovi a panu mís-
tostarostovi Ing. Kasanovi za zprostředkování
besedy a ukázky elektronického defibrilátoru.

Za kolektiv vedoucích
podzimní výpravy Švýcarská chata 2010

Petr Aksamit, vedoucí skautského střediska
SIRIUS Horní Stropnice
www.kometa.estranky.cz

http://www.mopici-novehrady.estranky.cz

Návštěva kouzelníka
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ADVENT
v Nových Hradech 2010
Ó 28.11.2010, 17.00 hod., novohradské náměstí

Zpívání u Vánočního stromu
a rozsvícení první svíce adventní
Vystoupí pěvecké sbory Fermáta, Novohradský smíšený sbor
a flétnové kvarteto ze ZUŠ N. Hrady

Ó 5.12.2010, novohradské náměstí

Vánoční trhy na náměstí a Dobročinné trhy v Klášteře
Součástí akce bude koncert žáků ZUŠ v Klášteře

Ó 5.12.2010, 17.00 hod.
Čertovský rej na novohradském náměstí
od 17.00 hod. hrátky s čertem Čimperou před radnicí
od 18.00 hod. příchod Mikuláše s anděly a pekelníků s Luciferem

Ó 9.12.2010, 19.00 hod., Hotel Máj N. Hrady

Vánoční koncert Jakuba Smolíka s kapelou
Vstupenky 200,-Kč (senioři150,- Kč a děti do 15 let 100,-Kč)

Ó 11.12.2010, 14.00 hod., Hotel Máj N. Hrady

Předvánoční setkání seniorů
Hraje kapela Bohemia trio a vystoupí  taneční soubor Lučina

Ó 11.12.2010, 21.00 hod., Hotel Máj N. Hrady

Počertovská diskotéka, D. J. Martin a kapela Jocker´s
Vstupné 50,-Kč

Ó 19.12.2010, 14.00 hod., Český dům

Vánoční koledování a Zvonění na Ježíška
Vystoupí novohradské sbory, přineste si svoje zvonečky
Kinosál Český dům, vstupné dobrovolné

Adventní program organizačně  připravuje KIC a Město Nové
Hrady ve spolupráci s dalšími subjekty a dobrovolníky,
www.kicnovehrady.cz; tel. KIC N. Hrady, 386 362 195.

Vánoční (i Novoroční) přání trochu jinak
Určitě i letos vám budou všichni přát šťastné a veselé Vánoční svátky,
hodně dárků, zdraví a štěstí do nového roku. Také vám to přeji. Za svou
profesi bych doplnila ještě hodně skvělých hudebních, divadelních, vý-
tvarných, filmových a společenských zážitků během celého příštího
roku. A co bych vám chtěla k tomu „dopřát“ osobně? Hlavně to, abyste
byli spokojeni sami se sebou, abyste měli sami sebe rádi a aby se vám
radost zrcadlila ve vašich očích. A to třeba každý den roku 2011.

Za KIC N. Hrady  a sebe přeje K. Jarolímková

Na vědomost se lidem zdejším dává
v Městě Nové Hrady zvaném,

na náměstí  dne 5. 12. 2010 od 17 do 19 hodin přijdou:

Anděločert ČIMPERA, PEKLOBAND,
tanečnice SEXYBONBONKY,

by s vámi malou chviličku pobyli…

Čekají vás hrátky s Čimperou o pamlsek.
Pozor!!! Čimperova tombola!

(Zakoupením přispějete na pekelné sirotky)

MIKULÁŠ a ANDĚLÉ odmění hodné děti,
pro ty neposlušné přijde LUCIFER s čerty.

Zvláštní odměna pro ty nejzlobivější
– příchod čerta EXEKUSE

Společnost Rožmberk
a kovář Daniel Černý

ve spolupráci s Městem Nové Hrady

pořádají v Novohradské kovárně

ČERTOVSKÉ KOVÁNÍ
v sobotu dne 4.12.2010
od 13.00 do 17.00 hod.

V historické kovárně se budou rojit čerti,

pro návštěvníky bude připravena ukázka
kování a prodej tradičních řemeslných

výrobků, ochutnávka tradičních vánočních
jídel a tvůrčí dílny pro děti.

Vstupné 20 Kč, rodinné vstupné 50 Kč

Zveme vás na

PO-ČERTOVSKOU DISKOTÉKU
Sobota 11.12.2010, 21.00 – 02.00 hod.,

Hotel Máj N. Hrady
D. J. Martin a host diskotéky kapela Jocker´s

Vstupné 50,-Kč

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.

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

Informační centrum Nové Hrady oznamuje,
že bude uzavřené od 15. 12. do 31. 12. 2010 z důvodu inventury
a čerpání řádné dovolené. Děkujeme za pochopení



Pozvánka na výstavu
Vážení spoluobčané, dovolte mi abych Vás jménem Euroregionu
Silva Nortica pozval na výstavu s názvem „Novohradské hory –
Perla Česko – Rakouského pohraničí“

Jedná se o výstavu fotografií, kterou společně realizují Obce Horní Stropnice a Harbach
v rámci projektů Kulturního mostu spolufinancovaných Evropskou unií, Cíl 3 Evropská
územní spolupráce Rakousko-Česká republika. Díky práci fotografů pana Petra Hniličky a
Franze Strobelbergera tak máte možnost prohlédnout si zajímavá zákoutí Novohradských hor.

Výstavu fotografií můžete nyní vidět díky Sdružení pro podporu cestovního ruchu na No-
vohradsku a Rezidenci Nové Hrady a. s. také v Nových Hradech. Výstava je nainstalována na
chodbách Welnesshotelu Rezidence od 1. 12. 2010 od 15.30 hod a bude zde až do konce led-
na 2011. Poté bude putovat do dalších měst Jihočeského kraje a Waldviertelu.

Výstava je volně přístupná denně od 9 hodin do 18 hodin. Vaši návštěvu je potřebné při
příchodu oznámit v recepci hotelu.

Za Euroregion Silva Nortica Vám přeji příjemné zážitky z výstavy, která zachycuje ve fo-
tografiích naší současnost z pohledu dvou fotografů ze dvou různých zemí.

Ing. František Štangl, předseda Euroregionu Silva Nortica a radní Jihočeského kraje
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POZVÁNKA
na divadelní představení

Sdružení pro podporu cestovního ruchu na
Novohradsku a Wellness hotel Rezidence si
Vás dovolují pozvat na veselohru DÍVČÍ
VÁLKA, kterou sehraje ochotnický divadelní
soubor J. K. Tyl z Českých Budějovic. Hra byla
sepsána F. R. Čechem a je inspirovaná dějinami
a „věčným bojem“ mezi něžným a silným po-
hlavím. Přijďte se pobavit dne 11. 12. 2010 od
19 hodin do sálu hotelu Rezidence v Nových
Hradech. Vstupenky v předprodeji za 50 Kč
si můžete zakoupit do 10. 12. 2010 na recep-
ci tohoto hotelu či na tel. 606 334 234 nebo
na e-mailu sdružení sdruzeni.cestovani@se-
znam.cz. Na místě v den konání akce bude
cena vstupenek 70 Kč. Doufáme, že se Vám
hra bude líbit, a že Vás pozitivně navnadí
v nadcházejícím vánočním shonu.

Za sdružení: Ing. Petr Řehoř Ph.D.

Betlémské světlo 2010
Jako každý rok přivezou skauti i letos do

Česka vánoční plamínek Betlémského světla.
Světýlko je zažehnuto v Betlémě, odkud se
přesouvá do Vídně, a posléze je rakouskými
skauty předáno skautským delegacím z celé
Evropy…

V České republice putuje nejprve do Brna,
odkud je rozvezou vlaky po republice.

Myšlenka předávání Betlémského světla
vznikla v Rakousku v roce 1986, jako součást
charitativní akce Světlo ve tmě. Pracovníci
dobročinné nadace Světlo ve tmě chtěli všem
svým dobrodincům poděkovat originálním,
ale zároveň milým a přátelským způsobem.
Malý plamínek, přenesený z věčného světla,
jež hoří v jeskynní kapli v dalekém městě Bet-
lémě, v němž se narodil Ježíš Kristus, byl le-
tecky převezen ve speciálním kahanu do
Lince, kde nadace sídlí a zde jej slavnostně
dobrodincům rozdávali. Za rok na to byli ke
spolupráci při roznášení a rozdávání přizváni
rakouští skauti. Akce předávání Betlémského
světla se pro velký zájem velmi rozrostla, a tak
její centrum skauti přenesli do Vídně.

Ve Vídni se jako každý rok také letos sej-
dou skautské delegace z různých evropských
států v sobotu 11. 12. 2010, aby při slavnostní
ekumenické bohoslužbě převzali Betlémské
světlo. Letošní téma pro rozvoz Betlémského
světla je citát z Matoušova evangelia: Jsi svět-
lo celého světa (Mt 5, 14–16). Do naší republi-
ky jej z Vídně do Brna v sobotu 11. 12. 2010
dovezou skauti a skautky z brněnských
středisek Řehoře Mendla.

Týden na to, 18. 12. 2010, jej budou za spo-
lupráce s ostatními skauty rozvážet po celé

naší vlasti. Náš oddíl
tento plamínek pře-
vezme na českobudě-
jovickém nádraží dne
18. 12. 2010 a od této chvíle se budeme o tuto
štafetu společně starat, aby nám plamínek
zapálený od věčné lampy nezhasl.

Harmonogram letošního
Betlémského světla 2010
  11. 12. 2010 ve 14.00 hod. převzetí Světýl-

ka ve Vídni skautskými delegacemi z Evro-
py i zámoří – tentokrát v salesiánském
kostele Neuerdberg

  17. 12. 2010 předání kardinálovi a dalším
osobnostem v pražské katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha

  18. 12. 2010 rozvoz Světýlka z Brna vlaky
do celé republiky

  19. 12. 2010 v 10.30 hod. členové skautské-
ho oddílu zapálí Betlémskou svíci v kostele
sv. Mikuláše v Horní Stropnici během mše
svaté. Po mši si každý bude moci odnést
toto světlo do svých domovů. Žádáme
všechny zájemce, kteří si budou chtít vzít
domů Betlémské světlo, aby si přinesli lu-
cerničku se svíčkou.

  23. 12. 2010 přivezeme Betlémské světlo
do kostela sv. Petra a Pavla na Nové Hrady,
kde tento den proběhne dětská vánoční hra.

www.kometa.estranky.cz
Petr AKSAMIT – HVĚZDÁŘ

Vedoucí skautského oddílu
KOMETA Horní Stropnice

Cestovní agentura MIBOR
Nové Hrady

Zve na výlet do

adventní Vídně
Termín: 12. prosince 2010

Odjezd: 7:00 hodin – z náměstí v Nových
Hradech, další nástupní místa dle dohody
(Benešov nad Černou, Trhové Sviny,
Borovany)

Program: Okruh centrem města – parla-
ment, nová radnice, Burgtheather, mi-
noritský kostel, Svatoštěpánský chrám,
Korutanská třída, Habsburská hrobka,
Hofburg. Moderní architektura Frie-
densreicha Hundertwassera. Adventní
trh. Kulturní program v Nové radnici.

Cena: 570,-Kč

Informace a prodej: manželé Hokrovi,
5. Května 333, Nové Hrady

Informace na tel.:
777 041 118 – p. Hokr Vladimír st.
776 633 640 – pí. Hokrová Ivana

Zájemci se mohou hlásit i u paní Jarolím-
kové, Kulturní a informační centrum Nové
Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208.

Nezapomeňte na čepice
Pamatujete si letošní Zimní slavnost, kterou jsme pořádali v lednu? Pokud ano, tak si možná

vzpomenete na vyhlášenou soutěž pro další ročník: Soutěž o nejoriginálnější pokrývku hlavy.
Soutěž je neomezená věkem, materiálem ani rozměrem.

A jestli jste na slavnosti na sněhu nebyli, tak nevadí, příští rok to můžete dohnat.
Těšíme se na nápadité a originální čepice, monstračepice, obrčepice, dvojčepice nebo cokoli

jiného, co drží na hlavě a zahřívá ji. Začněte připravovat včas a překvapte. K.J.



prosinec 2010 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 17

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 nepravi-
delně, vždy budete vítáni. Stačí se vhodně obléci a vzít „desetikač-
ku“ na výtvarné potřeby.

¢ Orientální tanec pro malé tanečnice
- kurz pro přihlášená děvčata
Čtvrtek, 16.00 – 17.00 hod.
Vhodné cvičební oblečení, vlastní nápoje.

¢ 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.

¢ Mateřský klub
Program je přizpůsobený prostředí a věku přítomných dětí, výtvar-
né tvoření pro radost dětí i rodičů.
Zveme Vás ke společnému programu klubu maminek, který bude
aktualizován na propagačních cedulích na Koželužně. Další info.
Lucie Sovová (lu.sovova@seznam.cz, tel.: 777 966 676).

¢ Cestovatelské promítání
18. 1. 2011 – Myanmar, Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža
15. 2. 2011 – Na kole kolem světa
15. 3. 2011 – Patagonie (podrobnosti v příštím čísle NZ)

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 malování a chvála tvoření
Zhruba tři roky se snažíme intenzivněji oživovat objekt Koželužnu
různými tvůrčími a výtvarnými aktivitami pro děti i dospělé zájemce.
Jsme vždycky velmi rádi, když všechny nabízené činnosti (např. malo-
vání, keramika, pletení košíků, práce se dřevem, tiskání) najdou své
příznivce a nadšence. Už samotné tvoření (obecně) je úžasný způsob
jak si něco nového vyzkoušet, najít své „neomezené“ hranice a objevit
své nadání. A je to také skvělá příležitost na potkávání se s lidmi podo-
bně naladěnými, předat si vzájemnou inspiraci a poznat dospěláky a
děti za jiných podmínek. V případě naší Koželužny to bývají setkávání
a poznávání velmi obohacující a milá a věřím tomu, že takto naladění
lidé pak rozdávají své dobré „já“ i dál.

Přesně tak to bylo i o víkendovém kurzu malování (přesně Malování
pravou mozkovou hemisférou), který zaujal devět zájemkyň a které se
sešly v Koželužně s lektorkou Lenkou Kalovou. Malování, soustředění
a k domu dávka zajímavých informací naladila velmi pozitivně všech-
ny účastnice kurzu. Několik hodin jsme malovaly (samé ženy) a mnohé
z nás až překvapilo, co jsme s obyčejnou tužkou dokázaly stvořit.

Pro mne osobně to mělo ještě jeden skvělý „vedlejší“ efekt, a to ten,
že jsem měla příležitost několik hodin se věnovat pouze jediné činnosti
a při maximálním soustředění přenášet na papír pouze to, co vidím a
mám před očima, neodbíhat v myšlenkách, nezabředávat do nich, neza-
bývat se nepodstatným. Možná se Vám to zdá málo, nebo jako něco
zcela běžného, ale v dnešním hutném bytí to byl „luxus jediného“.

A na závěr zpráviček z Koželužny ještě jeden vzkaz a přání: „Přeji
všem lidem, aby nezapomínali dělat věci, které jsou jim milé a které je
těší. Přeji všem lidem, aby měli radost sami ze sebe a z toho co dobrého
pro sebe vykonají. Přeji všem lidem, aby měli chuť být na sebe hodní.
Vždyť to přece znáte i Vy, že kdo má rád sebe, má rád i druhé. Mějte se
rádi a mějte rádi i naše aktivity v Koželužně.

Za všechny pořadatele aktivit  v Koželužně v roce 2010
přeje Květa Jarolímková

Deskové hry se ŠD
Abychom podpořili povědomí dětí o možnosti navštěvovat v pondělí
odpoledne vznikající Klub deskových her v Koželužně, pozvali jsme na
hru i školní družinu. Paní vychovatelky přivedly děti do Koželužny,
kde jim Petr Šimek předvedl jednu konkrétní hru, takže si všechny děti
zahrály. Pomozte i Vy a informujte své děti (6 - 15 let) a nabídněte jim
skvělou volnočasovou aktivitu. K.J.

O tom, že deskové hry mohou být opravdu zábava, a to i na celý
den, se přesvědčily děti při první Miniolympiádě deskových her
v Koželužně. Tuto akci uspořádalo naše KIC ve spolupráci s Pet-
rem Šimkem a Markétou Čížkovou. Pro děti jsme připravili několik
her povinných a „doplňkových“, zábavných i logických, takže od
10.00 hod. do 15.00 hod. se rozhodně žádné dítě nenudilo a nezlobi-

lo. Ačkoli tou hlavní od-
měnou byla především hra
samotná se skvělou atmo-
sférou, každé dítě dostalo
i malý hravý dáreček a
„sladko-herní“ dort. Děku-
ji Petrovi, Markétě a dal-
ším dospělákům za pomoc
při organizaci tohoto hravé-
ho dne. Hrát si je opravdu
prima. K.J.

Od čtvrtka 18.11. pokračuje kurz orientální-
ho tance pro děvčata ze základní školy. Po
Janě Půpavové, která s děvčaty tančila a vy-
stupovala v loňském školním roce, převzaly
kurz dvě lektorky z Č. Budějovic. Obě dvě
mají s výukou tance zkušenosti, samy také
vystupují a připravují choreografie. Součástí
tanečního kurzu bude i nacvičení několika
vystoupení, která děvčata předvedou na ně-
kterých kulturních akcích pořádaných KIC
N. Hrady. K.J.



OKÉNKO DO KNIHOVNY
Pověsti z Čech – Grohmann, Josef Virgil
Kniha Pověsti z Čech Josefa Virgila Groh-
manna (1831-1919), významného domácího
německy píšícího mytologa, je historicky prv-
ní sbírkou českých pověstí. Toto unikátní dílo
je však širší veřejnosti téměř neznámé - ani ne
tak proto, že od jeho prvního a dosud jediného
vydání uplynulo již téměř 150 let, jako spíš
z toho důvodu, že vyšlo pouze v německém ja-
zyce. Díky tomuto účelovému zapomenutí,
způsobenému především národnostními před-
sudky, byly Grohmannovy Pověsti známé jen
úzké hrstce odborníků a v českém překladu
vycházejí poprvé až nyní. Grohmannova sbír-
ka je cenná nejen pro své historické prvenství,
ale i pro svoji nebývalou odbornou úroveň, ve
které překonává i četné pozdější sbírky domá-
cího slovesného folkloru. Její autor totiž lido-
vé pověsti chápal jako hodnotu a pramen
stojící sám o sobě, který není třeba nikterak li-

terárně upravovat, a svým čtenářům tak jako
první u nás předložil komplexní a autentický
obraz lidové pověstní tradice.
Nebezpečný chat. Tři holky na stopě
– Wich, Henriette
Ve městě přibývá bytových krádeží. Lupiči
vtrhnou za bílého dne do bytu a jako z udělání
není nikdo doma. Z bytu se ztratí mnoho cen-
ností. Je to snad náhoda, že se to stává právě
tam, kde si dívky chatují s neznámými osoba-
mi, jimž, aniž tuší něco zlého, sdělují nejrůz-
nější podrobnosti? Nevinný chat se mění ve
zdroj informací pro lupiče. Tři holky na stopě
prožívají nové dobrodružství a pomáhají i ten-
tokrát s odhalením pachatelů.
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INFORMACE Z KNIHOVNY
Ve čtvrtek 18. listopadu uspořádala Měst-

ská knihovna pro starší žáky ZŠ exkurzi do Ji-
hočeské vědecké knihovny. Budovou nás
provedla a odborný výklad podala vedoucí
metodiky paní Švíková. Seznámila děti s mož-
nostmi vyhledávání v katalogu, předvedla, co
všechno se dá najít na jejich internetových
stránkách, provedla je všemi odděleními a stu-
dovnami. Nejvíce děti zaujalo oddělení regio-
nálního tisku, kde si mohly v novinách
nalistovat, co se událo v určitý den (většinou
všichni hledali noviny s datem svého naroze-
ní), co tenkrát dávali v televizi, jaké bylo poča-
sí, … Neméně tolik zaujalo i hudební oddělení
(dobrý byl prý i výtah a automat na kávu).
Z exkurze děti odcházely s vědomím, že vě-
decká knihovna není jen pro vědce, ale je to
bohatý zdroj informací pro každého, koho
něco zajímá nebo něco studuje, že to není
sklad zaprášených fasciklů, že je tam spousta
toho co „frčí“, že není třeba mít z vědecké kni-
hovny strach a ostych. A to byl hlavní důvod,
proč jsme tam jeli.

„Kniha jako dárek pod stromeček“ je pro-
dejní výstava knih, zahájená v sobotu 27. lis-
topadu, která pokračuje až do Vánoc vždy ve
výpůjční době v knihovně. Pokud nebudete vě-
dět, 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 pozdněj-
ší vrácení knih (někteří se kvůli pokutě dokonce
bojí do knihovny přijít) a nově přihlášeným čte-
nářům bude odpuštěn roční poplatek.

Výpůjční doba:
PONDĚLÍ 13.00 – 18.00
STŘEDA 9.00 – 11.30  a  12.00 – 16.00
PÁTEK 13.00 – 18.00
Všem čtenářům a příznivcům knih a knihov-
ny přejeme příjemné a klidné Vánoce.

Dovolená v knihovně
od 23. 12. do 31. 12. 2010

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

Tak takovouhle pohodu můžete zažít
i v Jihočeském muzeu

Na vlastní kůži si to vyzkoušeli deváťáci a sedmáci z novohrad-
ské základní školy, když při svém poznávacím výletě prozkoumali
jeden z vystavených exponátů. Ten byl součástí prezentační výstavy
Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky v Českém Krumlo-
vě, na kterou bylo možné podívat se v přízemí Jihočeského muzea
v Č. Budějovicích.

Mimo vědecké knihovny, kterou žáci ZŠ navštívili jako první, si
prohlédli také výtvarné exponáty zastupující šest studijních oborů
jmenované střední školy. Každého zaujalo trochu něco jiného – ob-
razy, fotografie, sochy, nicméně exponát „postel“ se líbila téměř
všem. A nejen po vyzkoušení. Samotný pohled na ni byl docela
sympatický, základ „postele“ byl vyroben ze dřeva a polystyrénu a
do něho bylo vmáčknuto několik desítek (?) víček od PET lahví.
Nápadité i vtipné.

Poznávací výlet do Č. Budějovic, který pořádala Městská kni-
hovna a KIC N. Hrady, byl příjemný i z toho důvodu, že děti ze zá-
kladní školy byly vnímavé, pozorné k novým informacím a výlet
s nimi byl moc fajn. K.J.

KURZ
ORIENTÁLNÍHO TANCE

v Nových Hradech

Dne 6. 1. 2011 v 17.00 h

bude zahájen v Koželužně
v Nových Hradech nový taneční

semestr pro dospělé (15 - 100 let).
Srdečně zveme nové zájemkyně

i absolventky 2. a vyšších semestrů!
Mladší zájemkyně (6 - 15let) se mohou

stále hlásit do kurzu pro děti, který probí-
há od 18. 11. 2010 od 16.00 - 17.00 h!!!

Bližší info na tel.: 604 848 039 (Šárka)
www.sharkaorient.eu
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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

Sobota 4.12.2010 20.00 hod.

· Tajemství mumie
Píše se rok 1912 a mladá šarmantní reportérka
Adéle Blanc-Sec je ochotna učinit vše, aby do-
sáhla svých cílů. Neohroženě se vrhá do boje
s podvodníky, šílenými vědci, ale i zkorumpo-
vanými politiky. Ve chvíli, kdy Paříž ohrožuje
136 milionů let starý ptakoještěr, je to právě
ona, kdo přispěchá městu světel a jeho obyva-
telům na pomoc. Slavný režisér Luc Besson se
vrací na plátna kin poutavou adaptací klasic-
kého komiksu. Hlavní postavy ztvárňují
okouzlující Louise Bourgoin (Mikulášovy pa-
tálie) a charismatický Mathieu Amalric.
Dobrodružný, české titulky,
přístupné od 12 let, 107 min., 55,- Kč

Středa 8.12.2010 20.00 hod.

· Román pro muže
Příběh tří sourozenců – Cyrila, Bruna a Anety.
Pevné pouto, které se mezi nimi utvořilo po
tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu
mladšího bratra a sestry převzal výrazně starší
Cyril, prochází zvláštní zkouškou. Sourozenci
odjíždějí na tradiční výlet do hor v zádech se
stínem neodvratně se blížící Brunovy smrti.
Výlet, který má být jakousi cestou posledních
splněných přání – včetně tajných erotických
fantazií, se však mění v tragikomickou kon-
frontaci základních hodnot a životních postojů.
Česká komedie,
přístupné od 12 let, 100 min., 55,- Kč

Sobota 11.12.2010 20.00 hod.

· Habermannův mlýn
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otev-
řít jednu z nejkontroverznějších kapitol čes-
kých dějin, poválečný odsun Němců, při němž
se spravedlivý hněv často mísil s těmi nejniž-
šími pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou kr-
vavou stopu. Jednou z obětí dějin psaných
vítězi měl být i německý průmyslník Haber-
mann, který žil s rodinou na severní Moravě.
Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné.
Filmový příběh se jeho životním osudem pouze
volně inspiroval, ale paradoxy nejšílenějších let
dvacátého století prezentuje hrůzně dokonale.
Válečné drama, česky,
přístupné od 12 let, 104 min., 55,- Kč

Středa 15.12.2010 13.45 a 17.00 hod.

· Sammyho dobrodružství
Film vypráví příběh mořské želvy Sammyho
od jeho narození až do dospělosti. Za svůj ži-
vot mořské želvy přeplavou tisíce kilometrů,
aby se pak v dospělosti vrátily na pláž, kde se
narodily. Sledujeme malého Sammyho na
jeho úžasné cestě plné dobrodružství s kama-
rádem Rayem a jeho hledání přítelkyně Shel-
ly. Ústředním motivem je přátelství, odvaha a
láska a film zábavnou formou předává dětem
poselství o potřebě ochraňovat naší planetu.
Animovaná komedie, český dabing,
90 min., 55,- Kč

Středa 15.12.2010 20.00 hod.

· Dál než se zdálo
Erinin (Drew Barrymore) ironický smysl pro
humor a naprostá otevřenost okouzlila Garret-
ta (Justin Long). A to všechno u piva a u snída-
ně druhý den ráno. Jiskra přeskočila a byla
z toho plnohodnotná letní láska a nikdo neče-
kal, že potrvá, až se Erin bude muset vrátit do
San Francisca a Garrett zůstane kvůli práci
v New Yorku. Jenže když se šest týdnů rado-
vánek nenápadně změní v něco hlubšího, ani
jeden z nich si není jistý, že to chce ukončit.
Romantická komedie, české titulky,
přístupné od 12 let, 105 min., 55,- Kč

Sobota 18.12.2010 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,
přístupný, 107 min.,  55,- Kč

Středa 22.12.2010 20.00 hod.

· Jíst, meditovat, milovat
Liz Gilbert (Julia Roberts) měla všechno,
o čem se předpokládá, že o tom moderní žena
sní – manžela, dům, úspěšnou kariéru – a přes-
to jako mnoho dalších se cítila ztracená, zma-
tená a hledala, co vlastně v životě chtěla.
Čerstvě rozvedená a na životní křižovatce vy-

chází Gilbert ze své zóny klidu a pohodlí a
riskuje všechno, aby změnila svůj život
Romantický film, české titulky,
přístupný, 140 min., 55,- Kč

Středa  29.12.2010 20.00 hod.

· Red
Akční komedii RED natočil na motivy stejno-
jmenné komiksové mikrosérie Warrena Ellise
a kreslíře Cully Hamnera režisér Robert
Schwentke. Vypráví příběh penzionovaného
agenta CIA Franka Mosese (Bruce Willis),
který žije poklidně a idylicky na venkově. Až
do té doby, kdy se jej nové vedení CIA roz-
hodne zlikvidovat. V tu chvíli nastává souboj
na život a na smrt mezi špičkovým, ale zestár-
lým agentem, a celým zbytkem CIA. Název
filmu je zkratkou označení Retired Extremely
Dangerous (v důchodu, extrémně nebezpeč-
ný), a právě takovým se náš hrdina ukáže.
Komedie, české titulky,
přístupný, 115 min., 55,- Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – prosinec 2010

Připravujeme

Středa 5.1.2011 20.00 hod.

· Přežít svůj život
Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život. Jeden
v realitě a druhý ve svých snech. Chodí za psy-
choanalytičkou, která se mu pokouší vykládat,
co jeho sny znamenají. Přijde na určitý rituál,
který mu umožňuje kdykoliv navštěvovat své
sny. Z nich se dozvídá o svém raném dětství,
o vztahu k otci a matce. Když je pak svojí
manželkou postaven před rozhodnutí mezi
realitou a snem, odchází definitivně do svého
snu. Režie:Jan Švankmajer
Psychoanalytická komedie, 55,-Kč

Dále v lednu:
Legenda o létajícím Cypriánovi,
Občanský průkaz,
Ondine,
The sociál network,
Harry Potter a Relikvie smrti (1. část)
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Mistrovství ČR v AKJ Open Fighting & hard kata 2010
Novohradští závodníci triumfovali na prestižní soutěži

Tento víkend se sjelo do Plzně přes
130 soutěžících na 9. Open Fighting a Hard
kata - Mistrovství ČR v Sebeobranném systé-
mu Allkampf-Jitsu. Setkali se zde vyznavači
sebeobranných systémů Allkampf-Jitsu, Jiu
Jitsu, Judo, Valetudo, ale také karate Shoto
Kan a Shito Ryu  z celé České republiky.

Na zápasištích se soutěžilo ve dvou discip-
línách. V dopoledních hodinách se konala
soutěž kata, kde závodníci cvičí povinné se-
stavy karate stylů Shoto Kan a Shito Ryu a
Allkampf-Jistu dle jejich zaměření ve dvou
kolech, kdy součet bodů určuje pořadí jednot-
livců. V kategorii do mistrovských pásů obha-
jovali loňské vítězství Petr Zachař a Jaromír
Švenda. Oba potvrdili, že jsou opět velice dob-
ře připraveni, Petr opět zvítězil a obhájil titul
Mistra ČR v hard kata, Jarda vybojoval 2. mís-
to a třetí pozice patřila naši ostřílené závodnici
Magdě Pelechové. V kategorii do 15 let vybo-
joval Tomáš Hermann 3. místo a další 3. mís-
to přidal Tomáš Balík ve velmi kvalitně
obsazené kategorii mistrovských pásů.

Odpoledne patřilo sportovnímu zápasu
AKJ Fighting. Tato disciplína je zápasová for-
ma Allkampf-Jitsu, kde proti sobě nastupují
dvojice dle věkových a váhových kategorií.
Zápas má tři fáze, v první soupeři používají
údery a kopy. Po zachycení soupeře se již po-
užívají jen podmety, stržení a hody. Ve třetí se
snaží bojovníci jeden druhého na zemi zne-
hybnit. Za všechny kvalitní techniky podle
pravidel AKJ ČR jsou zápasníkům přičítané
body a určeno pořadí v kategorii.

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

V kategorii dětí do 15 let neměl Tomáš
Hermann žádného přihlášeného soupeře a tak
po poradě rozhodčích byl se souhlasem trené-
ra přiřazen do kategorie junioři do 18 let do
69 kg. Po prvním zápase, kde Tomáš těsně
podlehl závodníkovi z SK Cobra Dojang Pra-
ha, již nenechal náš bojovník soupeře skórovat
a po složitých zápasech dokázal vybojovat
2. místo. Ondra Podhora probojoval až do re-
pasáže, kde podlehl oddílovému kolegovi T.
Hermannovi a tak obsadil (pro závodníky nej-
bolestivější) 4. místo, ale přesto jeho výkony
byly velmi hezké. V současné době je Magda
Pelechová nejlepší závodnicí
našeho oddílu a řadí se v AKJ
k Evropské špičce, což dokázala
svými výkony. Magda porazila
ve vyčerpávajících bojích v dis-
ciplíně fighting postupně všech-
ny protivnice a vybojovala další
titul Mistryně ČR v kategorii
ženy do 69 kg.

Nyní se naši závodníci při-
pravují na III. kolo Krajské ligy
7. 11. 2010 ve Starých Hodějo-
vicích a dorostenci se připravují
na MČR v karate 4. – 5. prosin-
ce v Hodoníně.

Oddíl karate (i foto)

III. kolo Krajské ligy v karate
Novohradští závodníci postoupili na MČR

Poslední postupová soutěž v karate v letoš-
ním roce se konala v neděli 7. listopadu ve spor-
tovní hale tentokrát ve Starých Hodějovicích.

Soutěž začala podle plánu o půl desáté dis-
ciplínou souborných cvičení kata. V této dis-
ciplíně nastupoval za náš oddíl pouze jeden
žák Jan Zeman, který nepostoupil z prvního
kola ve veliké konkurenci více jak čtyřiceti
nejmladších závodníků. V kategorii dorosten-
ců se probil Tomáš Hermann až do bojů o re-
pasáž o třetí pozici, ale přes veškerou snahu
skončil na 4. místě. Mezi juniorkami zabodo-
vala Denisa Bošanská, získala 3. místo za cvi-
čenkou z Cobra Ryu Strakonice. Mezi juniory
se prosadil Ondra Podhora, který dokázal pro-
jít těžkou konkurencí, spolu s Láďou Bártou a

v souboji se oba naši závodníci střetli ve finá-
le, Ondra zacvičil sestavu přesvědčivěji a zví-
tězil, Láďa získal pro naše barvy 2. místo.
Mezi muži se v disciplíně kata rozpoutal boj
ve finále mezi Petrem Zachařem a Jaromírem
Švendou, ve kterém uspěl Petr a patří mezi
postupující na MČR seniorů v roce 2011.

Odpolední program byl již tradičně věno-
ván disciplíně kumite, kdy při sportovním zá-
pase v jednotlivých kategoriích spolu zápasí
ve dvojici závodníci rozděleni podle váhy,
věku a pohlaví. V kategorii dorostenců +69 kg
zvítězil Tomáš Hermann a získal pro naše bar-
vy další nominaci na MČR 5. 12. 2010 v Ho-
doníně. Ladislav Bárta neměl ve své kategorii
juniorů +75 kg konkurenta a tak kontumačně

obsadil čelní pozici s přímým postupem na
MČR.

Caroline Podhorová v kategorii dorostenek
+54 kg v prvním kole podlehla soupeřce, která
jí dovedla do repasáže, kde Carolina obsadila
3. místo. Juniorka Denisa Bošanská se probo-
jovala až do finále, kde podlehla závodnici
z Kobra Ryu Strakonice a získala 2. místo
v kategorii -70 kg. Největší souboje se očeká-
valy již tradičně v kategorii muži a bez rozdílu
vah (BRH). Přes veškerou snahu a nasazení ne-
dokázali naši borci projít přes závodníka Fight
clubu České Budějovice, Petr Zachař získal
2. místo a Jaromír Švenda 3. místo. Jarda ještě
přidal 2. místo v otevřené kategorii BRH. Před
našimi dorostenci je Mistrovství ČR.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Mgda vybojovala titul mistryně ČR
ve Fightingu 2010

Novohradský elitní tým zleva Tomáš Balík, Ondra Podhora,
Petr Zachař, Magda Pelechová, Jarda Švenda a Tomáš Hermann

Petr zvítězil v disciplíně kata

Ondra cvičí kata Empi Tomáš vlevo připravuje útok
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Mezinárodní závod v sebeobranném stylu
Allkampf-Jitsu – Fighting

Jihočeši vybojovali čtyři medaile
Ke sportovnímu klání na disciplínu Fig-

hting sjelo do Bavorského Miesbachu šedesát
závodníků z Německa a České republiky.
Soutěžilo se v jednotlivých váhových a věko-
vých kategoriích v zápasech, kde musí soutě-
žící získat co možná největší počet bodů za
dobu trvání zápasu ve třech jeho fázích. V prv-
ní se snaží zasáhnout protivníka údery a kopy,
ve druhé fázi boje se jej snaží zachytit a přeho-
zem nebo porazem dostat na zem a tam jej ve
třetí fázi zápasu znehybnit, případně nasadit
páku. To vše se děje pod přísným dozorem
rozhodčích dle pravidel European Budo Cen-
tra a jeho garanta soutěží Deut-
sche Allkampf Union. V mnoha
případech byli rozhodčí až příliš
úzkostliví a naši závodníci ne-
mohli rozvinout celou akci tak,
jak dovolují česká sportovní pra-
vidla. Naštěstí nikdo z našich bo-
jovníků nenasbíral čtyři trestné
body a nebyl diskvalifikován
jako se to dělo u některých ně-
meckých soutěžících.

Přes menší účast závodníků
byla konkurence v jednotlivých
kategoriích kvalitní. Nováčkem
na této soutěži byly oddíly Bra-
silian Jiu Jitsu z Mnichova a
Ulmu, které mají bohaté zkuše-
nosti z mezinárodních klání a prezentovali
nové, velice účinné techniky v soubojích. Zá-
pas trval dvakrát dvě minuty s minutovou
přestávkou, v dorostencích probíhaly souboje
v čase dvakrát jeden a půl minuty s minuto-
vým oddechovým časem. Velmi vyčerpávající
byl systém bojů každého s každým v dané ka-
tegorii a tak někteří naši zápasníci čekali na
svojí kategorii až sedm hodin. Také tato zku-
šenost prověřila všechny účastníky soutěže
nejen po fyzické stránce.

České barvy hájily oddíly Budo Praha, SKP
České Budějovice a TJ karate Nové Hrady.

Jihočechům se podařilo v tvrdé konkurenci
vybojovat čtyři cenné kovy. V kategorii doros-
tenci nad 66 kg zvítězil Tomáš Hermann, kte-
rý přemohl ve finále soupeře ziskem bodů

před ukončením časového limitu souboje.
Magda Pelechová se probojovala do finále,
kde prohrála v prodloužení vyrovnaného zá-
pasu pouze o jediný bod a tak obsadila druhé
místo v kategorii ženy -69 kg. Ondřej Podhora
získal 4. místo, všichni tři závodníci jsou z od-
dílu TJ karate Nové Hrady. V kategorii muži
do 94 kg vybojoval po složitých soubojích a
časových prostojích mezi zápasy Miroslav Pu-
divítr 3. místo a druhé 3. místo v této nejvíce
obsazené kategorii získal i přes zranění lokte
Lukáš Adámek, oba z SKP České Budějovice.

Nyní se členové Jihočeských oddílů připra-
vují na Národní seminář, který se koná 27. lis-
topadu v Plzni a jehož součástí budou také
zkoušky na stupně technické vyspělosti v All-
kampf Jitsu. oddíl karate (i foto)

dole zleva M. Pudivítr, M. Pelechová, T. Hermann,
nahoře O. Podhora a L. Adámek

Tomáš Hermann, Magda Pelechová a Petr Za-
chař patří mezi nejlepším Novohradským zá-
vodníkům

Mladí bojovníci
z Nových Hradů

zazářili na Karate Kid Cup
V sobotu 13. listopadu 2010 se konala

v prostorách Fight & Fitness Metropol České
Budějovice soutěž KARATE KID CUP V. Po
domluvě trenérů byli na tuto soutěž mladších
závodníků nominováni Marek Rolínek, Adam
Zeman a Kryštof Štys.

Soutěž začala v devět hodin disciplínou
souborných cvičení kata. Nejmladší účastník
turnaje Marek Rolínek ve své kategorii 6 – 7 let
po technicky dobře zvládnuté katě Heian Sho-
dan skončil na skvělém 2. místě. V kategorii
8 let Adam Zeman po skvěle zacvičené katě
vybojoval fantastické 1. místo.

Další disciplínou, které se Marek a Adam
zúčastnili, byla disciplína kumite. Nutno po-
dotknout, že oba se této disciplíny zúčastnili
poprvé. Marek v kategorii do 25 kg obsadil po
jednom z nejbojovnějších zápasů dopoledního
programu velice pěkné 4. místo. Adam v kate-
gorii do 35 kg překvapil své soupeře a došel si
tak pro své další 1. místo.

Po polední přestávce soutěž pokračovala
kategoriemi 9 – 13 let. V odpoledním progra-
mu se představil další z našich bojovníků
Kryštof Štys, který po skvěle zacvičené katě
vybojoval ve své velice početně zastoupené
kategorii 9 – 10 let (16 závodníků) fantastické
3. místo.

Veliké poděkování patří trenérovi Petru
Zachařovi, který naše závodníky celý den
skvěle provázel, motivoval a na soutěž společ-
ně s dalšími našimi trenéry Jardou, Naďou,
Martinem a Tomášem výborně připravil. Po-
děkování patří i rodičům za pomoc při dopravě
na soutěž.  Mladí bojovníci, jen tak dál...J

oddíl karate

Titul Mistra ČR AKJ v kata vybojoval Petr Za-
chař,druhý Jarda Švenda a třetí Magda Pele-
chová

Mistrovství ČR v AKJ Open
Fighting & hard kata 2010

Jan Zeman zvítězil
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Mladí bojovníci z Nových Hradů zazářili na Karate Kid Cup

zleva Jan Zeman, trenér Petr Zachař, Marek Rolínek
dole Adéla Zemanová a Eliška Rolínková

Ocenění Marka Rolínka

Kryštof cvičí kata HeianShodan

Kryštof Štys vybojoval 3. místo v kata

TJ Sokol
Nové Hrady informuje:

Dne 30. 10. 2010 se zúčastnilo družstvo
TJ Sokol Nové Hrady – oddíl kuželek Mis-
trovství republiky dorostenců v Kutné
Hoře. Družstvo ve složení: Jiří Jelínek, Te-
rezka Kříhová a Nikola Bandíková obsadi-
lo 1. místo v kategorii družstev. V soutěži
jednotlivců obsadil Jirka Jelínek 1. místo.
V soutěži dorostenek obsadila Terezka Kří-
hová 6. místo a Nikola Bandíková 8. místo.

Úspěch je o to větší, že vlastně několik
měsíců netrénovali, protože novohradská
kuželna prochází rozsáhlou přestavbou,
takže nebyla prakticky možnost pravidelně
trénovat. TJ Sokol Nové Hrady děkuje
všem jmenovaným za vynikající reprezen-
taci jak klubu, tak i města. Gratulujeme.

Za TJ Sokol , Nové Hrady
Stanislav Sladký – starosta

MEZINÁRODNÍ VETERANIÁDA
ve sportovní gymnastice

13. 11. 2010 v Liberci
Na letošní závody přijeli závodníci ze 6

zemí, závod proběhl v krásném prostředí TIP
SPORT ARÉNY. Hlavně v mladších katego-
riích bylo vidět opravdu mistrovské sestavy,
hlavně u gymnastů z Litvy, kteří přijeli popr-
vé, také u borců z Německa a Česka. V kate-
gorii G – 70 - 75 roků bylo toto pořadí:
1. místo S. Bayer (Německo), 2. místo R. Ru-
siňák (ČR), 3. místo M. Cibula (ČR).

Přes dobré umístění mi závod přinesl smů-
lu. Při rozcvičení před soutěží jsem si na kru-
zích přetrhl biceps levé ruky, a tím ztratil šanci
na mém nejlepším nářadí. Vždy díky možnosti
cvičit na kruzích jsem tady získal náskok před
ostatními. Kruhy jsou tady zavěšeny na ocelo-
vých lankách, to se stalo osudné, můj styl cvi-
čení je hodně švihový, zapomněl jsem na rady
od rozhodčích i kamarádů, že toto pojetí
v 71 letech je hazard i nerozum. Měli pravdu.
V mé kategorii bylo třeba absolvovat 3 discip-
líny. Zvolil jsem ty, které tolik nezatěžují bi-
ceps. Na vysoké hrazdě jsem získal poprvé
10 b., také prostná vyskákal na 10 b. Poslední,

bradla, už byl očistec, ale známka stačila na cel-
kové 2. místo. Tu smůlu jsem neměl sám. Jeden
gymnasta z Německa si poranil achilovku, jeden
Čech si částečně skalpoval na hrazdě hlavu při
nárazu na žerď. Oba závodníci soutěž přesto do-
končili.

I tak to byl krásný závod, nejsilněji působí
ta snaha všech borců přijet v plném počtu na
další soutěže, už jen ta cesta je hodně náročná,
třeba Chorvat S. Stolnik stráví ve vlaku 24 ho-
din, pak vybojuje diplom za 3. místo a pak ho
čeká stejná cesta domů. Také Litevci a Slováci
přijeli vlakem. To vše vypovídá nejen o lásce
ke svému sportu, ale i pro ten zážitek ze setká-
ní „starých“ kamarádů, v dnešní době asi těž-
ko pochopitelné. Už na závěrečném večírku
jsme dostali rozpis na další závody, které pro-
běhnou 21. 5. 2011 v Praze. Všichni věříme,
že pokud to zdraví dovolí, tak se sejdeme
v plném počtu, včetně závodníků z Litvy, kteří
už přislíbili svou účast.

R. Rusiňák
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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.

NOVOHRADSKÝ PUTOVNÍ POHÁR
ODJEL DO PRAHY!!!

Již pátým rokem na podzim probíhá turnaj
smíšených družstev ve volejbale:
,,O NOVOHRADSKÝ POHÁR TJ“.

Letos jsme se sešli v sobotu 23. 10. 2010
v TĚLOCVIČNĚ TJ (HALE), kde od 10.00 –
16.00 hodin bojovala družstva TJ N. HRADY,
BUDVAR Č. Budějovice, KRIMINÁLNÍ
POLICIE PRAHA, ZD PLANÁ A STŘE-
DOČESKÁ POLICIE.

Bitva to byla velkolepá, chtěli jsme pohár
do třetice obhájit a tím by zůstal na naší TJ zá-
kladně, ale někteří soupeři trénovali celý rok,
aby již tento putovní pohár změnil majitele a
vyplatilo se jim to! Ale nezoufáme, naše heslo
zní: ,,NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE
ZÚČASTNIT SE!!!“ Dali jsme také možnost
ostatním, ať si ho užijí.

1. místo: a pohár vyhrálo družstvo POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, které se na
pátý ročník dokonale připravilo a sehrálo:
,,GRATULUJEME ZASLOUŽÍTE SI HO,
POHÁR JE VÁŠ na tento rok!“

2. místo: BUDVAR České Budějovice.

3. místo: TJ N. Hrady – GRATULUJI nám
k umístnění na stupních vítězů byl to oprav-
du těžký boj, ale statečně jsme bojovali do
konce.

4. místo: ZD Planá a první od konce KRI-
MINÁLNÍ POLICIE, která nám zpestřila
turnaj sponzorskými dárky.

Velké díky patří organizátorce LAĎCE
BÁRTOVÉ, která každoročně toto setkání za-
jistí. Poděkování také patří Mysliveckému
sdružení za zapůjčení klubovny a kuchařské-
mu týmu v čele s Hankou Staňkovou.

Nejenom, že jsme si skvěle zasportovali,
ale i báječně pobavili.

Už se těšíme na další ročník plný sportu a
zábavy. SPORTU ZDAR ! Marie Dorotovičo-
vá, předsedkyně ASPV při TJ Nové Hrady.

Přejeme všem sportovcům a spoluobčanům
příjemné prožití svátků vánočních a v novém
roce 2011 zdraví, štěstí, lásku a spoustu spor-
tovních a životních úspěchů.

Výbor Tělovýchovné jednoty N. Hrady

Nekonání sportovního plesu
v roce 2011

Tělovýchovná jednota Nové Hrady s poli-
továním oznamuje, že v roce 2011 neuspo-
řádá Sportovní ples a to z důvodu přerušení
činnosti skupiny Hyalit. Výbor TJ po do-
hodě dospěl k závěru, že nepřeruší dobré
vztahy s touto skupinou, doufá, že skupina
začne opět co nejdřív hrát a proto nechce
vsázet na jinou než zaručenou kvalitu, kte-
rou právě Hyalit nabízí.

Ivan Dorotovič, předseda

foto TJ
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Výroční členská
schůze oddílu kopané

Tělovýchovná jednota Nové Hrady, oddíl
kopané, zve všechny členy na výroční
členskou schůzi, která se uskuteční v sobo-
tu dne 18. 12. 2010 od 18.00 hod. v restau-
raci na hřišti. Jedná se o výroční schůzi,
kde bude zvolen nový výbor oddílu.

Srdečně zve výbor odd. kopané

Informace o oddílu kopané
Skončilo poslední podzimní kolo oddílu kopané při TJ Nové Hrady, a proto mi dovolte, abych
vás čtenáře informoval o tom, jak se jednotlivým oddílů kopané vedlo. Všechny tři oddíly hrají
Okresní přebor.

Výsledky družstva mužů: tabulka body
Nové Hrady (dále jen N.H.) - Hluboká n. Vlt. 5 :1, 1. Nové Hrady 30
N.H. - Nemanice 3 : 2 2. Roudné B. 27
Sedlec - N.H. 2 : 2 3. Hluboká n. Vlt. 27
N.H. - Roudné B. 4 : 3 4. Hrdějovice B. 23
Horní Stropnice - N.H. 0 : 0 5. Týn n. Vlt. 23
N.H. - Vltava Č. Budějovice 3 : 2 6. D. Bukovsko A. 22
Týn n. Vlt. - N.H. 2 : 1 7. Vltava ČB 21
N.H. - Hrdějovice B. 2 : 1 8. Nemanice 19
Čtyři Dvory - N.H. 0 : 5 9. Rudolfov B. 18
N.H. - Lišov 4 : 0 10. Č. Dvory B. 18
Dolní Bukovsko - N.H. 0 : 1 11. H. Stropnice 17
N.H. - Lokomotiva Č. Budějovice 4 : 0 12. Sedlec 15
Rudolfov B. - N.H. 2 : 2 13. Loko ČB 15
Hluboká n. Vlt. B. - N.H. 5 : 0 - předehrávka jarního kola 14. Lišov 4

Mužstvo trénují Vítězslav Jelínek st. a Zdeněk Hriňa ml. Nejlepším střelcem podzimního kola se
stal Roman Brousek 11 branek.

Výsledky mužstva dorostu: tabulka body
Zliv - N.H. 1:0 1. Zliv 33
N.H. - Boršov n. Vlt. 1 : 2 2. Nové Hrady 28
Ševětín - N.H. 1 : 1 3. Boršov n. Vlt. 21
N.H. - Pištín 2 : 0 4. D. Bukovsko 20
Temelín - N.H. 1 : 2 5. Temelín 20
N.H. - Včelná 3 : 0 6. Ševětín 19
Černý Dub - N.H. 1 : 4 7. Včelná 19
N.H. - Dolní Bukovsko 6 : 2 8. K. Újezd 18
Velešín - N.H. 0 : 3 9. Římov 14
N.H. - Římov 3 : 1 10. Černý Dub 11
Kamenný Újezd - N.H. 0 : 1 11. Borek 9
N.H. - Borek 9 : 4 12. Veleší 9

13. Pištín 6

Mužstvo trénují Milan Kalianko a Michal Weger. Nejlepším střelcem podzimu se stal Lukáš
Brousek s 11 brankami.

Výsledky mužstva žáků:
N.H. - Č. Dvory B. 3 : 3
N.H. - Mokré 4 : 2
Mladé - N.H. 5 : 1
N.H. - Borovany 3 : 2
Borek - N.H. 2 : 3
N.H. - Ševětín 6 : 2
Jankov - N.H. 1 : 2
N.H. - Olešník 1 : 2
D. Bukovsko - N.H. 2 : 0

tabulka body
1. Borek 21
2. Č. Dvory 20
3. D. Bukovsko 19
4. Ševětín 19
5. Nové Hrady 16
6. Mladé 15
7. Olešník 9
8. Mokré 5
9. Jankov 4
10. Borovany 3

Mužstvo trénují Miroslav Chlebúch a Václav
Silmbrod ml. Nejlepším střelcem podzimu se
stal David Meregya též s 11 brankami.

S pozdravem sportu zdar a fotbalu zvlášť
Ivan Dorotovič, místopředseda oddílu kopané

Dorost podzim 2010

O Z N Á M E N Í

AHOJ, ZDRAVÍM VŠECHNY
PŘÍZNIVCE POHYBU A ZVU VÁS

OD 5. 1. 2011
NA OBNOVENÉ

CVIČENÍ

PILATES
CVIČENÍ SE BUDE KONAT KAŽDOU

STŘEDU OD 19.30 HODIN
VE SPORTOVNÍ HALE U HŘIŠTĚ.

PŘEJI VÁM KRÁSNÉ SVÁTKY A PO
NOVÉM ROCE SE NA VÁS TĚŠÍM,

MARCELA MICHALEOVÁ

foto TJ
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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



26 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ prosinec 2010

NOVOHRADSKÝ ZPRAVODAJ JAKO MĚSÍČNÍK VYDÁVÁ MĚSTO NOVÉ HRADY
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. Č. MK ČR E 10892. Adresa redakce: 373 33 Nové Hrady, nám. Republiky 46,
tel-fax-zázn: 386 362 117, 386 362 195, e-mail: zpravodaj@novehrady.cz. Členové redakce: Květa Jarolímková, Martina Kolářová,
Drahuše Císařová. Sazba a tisk: JAVA Třeboň. Vychází také na internetu, www.novehrady.cz a www.kicnovehrady.cz. Uveřejněné
příspěvky nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce nebo MěÚ. Uzávěrka příštího čísla je 17.12.2010, vyjde 7.1.2011. Náklad 600 ks.

ZP MV ČR varuje!
Množí se případy, kdy některé agentury pracují-

cí pro konkurenční zdravotní pojišťovny poskytují
lživé informace, na jejichž základě nutí pojištěnce
podepsat přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně.
Pracují bezohledně a agresivně. Pod záminkou
zřízení elektronické zdravotní karty IZIP zároveň
pojištěnec podepisuje i přihlášku k jiné zdravotní
pojišťovně, aniž by mu byla tato skutečnost zná-
ma. Náboráři dále například tvrdí, že Zdravotní po-
jišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) končí
svoji činnost, což samozřejmě není pravda.

Doporučujeme našim klientům, aby nepodepi-
sovali nic na ulici a vše si v klidu přečetli a promys-
leli! Stejně tak je na místě opatrnost, navštíví-li Vás
náborář doma. Zjistěte si, kdo Vám službu nabízí
a jménem koho vystupuje, neboť ZP MV ČR pros-
třednictvím náborových agentur žádné služby
svým klientům neposkytuje!

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra nabízí
již rok elektronickou zdravotní Kartu života (není
totožná s kartou IZIP). Pokud si ji zřídíte, máte
možnost doma na internetu sledovat, jakou zdra-
votní péči za Vás zdravotnická zařízení vykázala a
zdravotní pojišťovna zaplatila. Také je zde rychlý
přístup záchranky k důležitým údajům v případě
ohrožení života a též telefonní kontakt na osobu
blízkou, pokud byste s ohledem na svůj zdravotní
stav nemohli sami komunikovat. Veškerá data
máte nyní pomocí SMS i ve Vašem mobilu.

V případě, že už se Vám stalo, že jste byli takto
oklamáni a přeregistrováni, neváhejte a obraťte se
na nejbližší pracoviště ZP MV ČR. Čím dříve, tím
větší je šance na nápravu.

V případě nejasností volejte na naši infolinku
844 121 121, popř. klientské oddělení pobočky
České Budějovice, tel. 387 782 111

� Pronajmu byt 2+KK v OV po rekonstrukci, částečně zařízený,
nová plastová okna, elektrika, voda, podlahy, topení. Byt se nachází
na Sídlišti míru. Pro víc informací volejte na tel. č. 774 050 947.
Cena včetně energií je 7 000 Kč

KDO INZERUJE – TEN PROSPERUJE


