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Nové Hrady mají třetího
polistopadového starostu

Necelé dva týdny od sečtení výsledků hlasování v komunálních volbách se sešlo nové zastu-
pitelstvo vzešlé z těchto voleb. Ve čtvrtek 2. listopadu v 18.00 hodin se do kinosálu Českého
domu přišly na volbu starosty, místostarostů a rady města podívat desítky novohradských obča-
nů. Podle zákona o obcích do volby nového starosty vede první, ustavující jednání nejstarší člen
zastupitelstva. Nově zvolení zastupitelé tedy skládali slib do rukou pana Jána Dorotoviče. Část z
nich si tento slavnostní akt zažila už po několikáté, pro druhou část bude práce v zastupitelstvu
města premiérou.

Hlavním bodem v programu prvního jednání byla volba starosty města. Za koalici Občané
pro ZDRAVÉ město, KSČM a ČSSD byl navržen na funkci starosty Mgr. Vladimír Hokr (Ob-
čané pro ZDRAVÉ město). Protinávrhem z uskupení ODS, SNK Evropští demokraté a
KDU-ČSL byla nominace pana Ivana Dorotoviče (SNK Evropští demokraté). Hlasováním
v poměru 8:6 byl třetím polistopadovým starostou města Nových Hradů (po Janu Deberovi a
Ing. Františku Štanglovi) zvolen Mgr. Vladimír Hokr. Ihned po svém zvolení se ujal vedení
schůze a další program se týkal volby místostarostů a rady města. Prvním místostarostou byl
zvolen pan Miroslav Šlenc (KSČM), druhým pak Ing. L'udovít Kasan (ČSSD). Zbývajícími čle-
ny rady, která bude opět pětičlenná, se stali Mgr. Michal Jarolímek a Mgr. Tomáš Rolínek (oba
Občané pro ZDRAVÉ město). V opozici tedy zůstala druhá ODS se třemi mandáty, spolu se
SNK Evropští demokraté (2 mandáty) a KDU-ČSL (1 mandát).

Další program už probíhal standardním způsobem, byly řešeny například dispozice s majet-
kem města atd.

Pokud si budete chtít přečíst plné znění zápisu z prvního ustavujícího jednání zastupitelstva,
bude zveřejněn na úřední desce a samozřejmě také na internetových stránkách www.novehra-
dy.cz. -red-
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Zápis z 18. schůze rady města Nové Hrady
ze dne 2.10.2006
� 1. Zakoupení inf. systému pro práci v GIS

Rada byla p. Luďkem Prášilem informová-
na o problematice pořízení a využití grafic-
kého informačního systému pro práci MěÚ
Nové Hrady a SÚ Nové Hrady. Rada sou-
hlasila s objednáním SW od firmy GEFOS
a.s. za cenu cca 133,- tis. Kč bez DPH. Rada
požaduje, aby dodavatel SW v licenčním
ujednání (smlouvě) souhlasil s poskytová-
ním výstupů z tohoto SW obci s rozšířenou
působností (Město Trhové Sviny), příp.
Krajskému úřadu - Jihočeskému kraji.

� 2. Jmenování vedoucího stavebního úřadu
Rada jmenovala vedoucím stavebního úřadu
Nové Hrady p. Luďka Prášila, který v pos-
ledním roce zastával funkci pověřeného ve-
doucího SÚ Nové Hrady.

� 3. Žádost o pronájem nebytových prostor
Rada projednala žádost Anh Vu Thi Thuy o
pronájem kuchyně v objektu Statku za úče-
lem zřízení kuchyně veřejného stravování.
Rada s pronájmem souhlasila a pověřila ta-
jemníka zveřejněním záměru pronájmu
poté, co bude vydáno stanovisko TSM
Nové Hrady k dalšímu provozu kuchyně,
zejména s ohledem na stávající stav strop-
ních konstrukcí nad kuchyní.

� 4. Výstavba rodinných domů – společ-
nost solárních stavitelů
Rada za přítomnosti RNDr. D. Štyse pro-
jednala problematiku zasíťování, zejména
pak odkanalizování pozemků pro výstavbu
rodinných domků připravovanou společ-
ností solárních stavitelů. Rada souhlasila
s úhradou zvýšených nákladů na zasíťování
pozemků, které vyplynou z potřeby vyššího
dimenzování hlavních tras inženýrských
sítí kvůli zachování rezervy pro další rozvoj
předmětné lokality.

� 5. Žádost o převod objektu hlásky na Hli-
nově
Rada projednala informaci starosty města o
tom, že objekt bývalé vojenské hlásky na
Hlinově by měl být předmětem převodu ar-
mádního objektu. Rada schválila podání
žádosti na Ministerstvo národní obrany o
bezúplatný, popř. úplatný převod na Město
Nové Hrady s tím, že objekt by mohl sloužit
jako základna pro novohradské spolky a
zájmové organizace.

� 6. Oprava silnice II/154 Třeboň – N. Hrady
Rada byla seznámena s oznámením Správy
a údržby silnic o plánované opravě krytu
konstrukce mostu v Údolí u Nových Hradů,
která by měla být realizována v polovině
roku 2007. SÚS sdělila městu, že případné

opravy sítí zasahujících do komunikace je
nutné provést před zahájením opravy povr-
chu mostu. SÚS JK dále požádala o vyjád-
ření z hlediska přítomnosti sítí v majetku
města. Rada vzala informaci o plánované
opravě na vědomí a pověřuje TSM, aby ve
spolupráci se Stavebním úřadem Nové
Hrady zajistili případné opravy všech sítí
v majetku Města Nové Hrady.

� 7. Žádost o finanční příspěvek
Rada projednala společnou žádost Spole-
čenství vlastníků jednotek domů čp. 362,
314, 315 a 293 o finanční příspěvek města
těmto společenstvím za zrealizovanou vý-
měnu oken a opravu fasád těchto domů.
Rada konstatovala, že vlastníci těchto
domů přispívají výrazně ke zlepšení celko-
vého vzhledu města. Rada postoupila
žádost k projednání finanční komisi a za-
stupitelstvu s tím, že doporučila schválit
příspěvek ve výši 20 tis. Kč každému jed-
notlivému shora uvedenému společenství.

� 8. Žádost o prodloužení místního osvětlení
Rada projednala žádost pana Miroslava
Gregora o prodloužení veřejného osvětlení
v Nakolicích. Rada pověřila TSM prověře-
ním možnosti provedení požadovaného

pokračování na str. 2
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prodloužení a předložením výpočtu nákla-
dů na tyto práce.

� 9. Svaz důchodců ČR
Rada byla seznámena s nabídkou Jihočeské
krajské rady Svazu důchodců ČR o zřízení
místní organizace tohoto svazu v Nových
Hradech. Rada vzala na vědomí došlou na-
bídku a postoupila ji k projednání členům
Seniorklubu.

� 10. Oznámení o přidělení grantu
Rada byla seznámena s oznámením Jiho-
českého kraje o poskytnutí grantů ve výši
100 tis. Kč a 140 tis. Kč. Tyto finanční pros-
tředky jsou určeny na nákup požární moto-
rové stříkačky, která bude ve správě SDH a
na nákup požární zásahové obuvi. Rada vza-
la na vědomí informaci o poskytnutí grantů a
souhlasila se spolufinancováním grantů z pros-
tředků vyčleněných pro SDH z rozpočtu
města. Rada požaduje, aby u grantu na ná-
kup motorové stříkačky, kde došlo ke kráce-
ní příspěvku JčK, byla smlouva uzavřena ve
variantě č. 3, tzn. celkové náklady na projekt
se sníží o rozdíl mezi požadovanou a schvá-
lenou výší grantu.

� 11. Žádost o uvolnění z funkce tajemníka
Rada byla starostou informována o žádosti
tajemníka Petra Charváta o potřebě uvolně-
ní z funkce tajemníka a ukončení pracovní-
ho poměru u města Nové Hrady
k 30.10.2006. Rada vzala na vědomí důvo-
dy ukončení práce pana Charváta u Města
Nových Hradů a rozhodla o vypsání kon-

kurzu na obsazení této pozice. Rada pověři-
la pana Luďka Prášila zastupováním tajem-
níka po dobu jeho nepřítomnosti, a to až do
jmenování nového tajemníka MěÚ Nové
Hrady. Rada souhlasila s ukončením pra-
covního poměru dohodou k 31.10.2006 a
požadovala řádné předání funkce tajemníka
vč. veškerých agend dle závazku uvedené-
ho v jeho žádosti.

� 12. Žádost o souhlas s dílčí změnou stav-
by před jejím dokončením
Rada projednala informaci firmy Stavební
poradna s.r.o. o navrhovaných změnách
v rozsahu prováděných prací v objektu Re-
zidence Buquoyů v roce 2006. Rada
navržené řešení schválila za předpokladu,
že tímto nebude negativně dotčeno konečné
přiznání dotace ze státního rozpočtu pro
r. 2006 poskytnuté na práce prováděné
v předmětném objektu. Rada žádá TDI, aby
zajistil promítnutí uskutečněných změn do
smluvních vztahů.

� 13. Smlouva o poskytnutí grantu
Rada byla seznámena se zněním smlouvy
na opravu, výstavbu a bezbariérové řešení
autobusových zastávek v místních částech
Údolí a Nakolice. Rada souhlasila se zně-
ním předložených smluv a pověřila starostu
jejich podpisem. Rada pověřila paní Křího-
vou technickým a administrativním zajiště-
ním realizace podpořených opatření.

� 14. Žádost o schválení uzavření MŠ Nové
Hrady
Rada byla seznámena se žádostí ředitelky
MŠ Nové Hrady o uzavření tohoto před-

školního zařízení v době podzimních prázd-
nin ve dnech 26.10. a 27.10. 2006, v době
jarních prázdnin od 5.2. do 11.2.2007 a
v době velikonočních prázdnin tj. 5.4. a
6.4.2007. Rada s uzavřením MŠ v uvede-
ných dnech souhlasí.

� 15. Žádost o souhlas se zvýšením ceny
stravného
Rada projednala žádost MŠ Nové Hrady o
zvýšení ceny stravného v MŠ Nové Hrady
od 1.11.2006. Navrhované zvýšení činí cel-
kem 3,- Kč/den. Rada konstatovala, že vý-
běr příspěvků na stravu je jediným
příspěvkem, který je v MŠ Nové Hrady od
rodičů vybírán. Rada s navrhovaným zvý-
šením ceny stravného souhlasí.

� 16. Plná moc k zastupování města Nové
Hrady ve věci podání ústavní stížnosti
Rada projednala problematiku nedosta-
tečného financování výkonu státní správy
v přenesené působnosti vykonávané pracov-
níky městských úřadů měst a obcí II. typu.
Konkrétně město Nové Hrady přispívá ze
svého rozpočtu na výkon státní správy v pře-
nesené působnosti částkou cca 1 mil. Kč roč-
ně. V souvislosti s tímto rada doporučila
připojit se k iniciativě obcí II. typu pod zášti-
tou Svazu měst a obcí ČR na společný po-
stup při podání ústavní stížnosti.
Rada postupuje tuto problematiku k projednání
zastupitelstvu, doporučuje schválit připojení
se města Nové Hrady k výše uvedené ini-
ciativě a doporučuje schválit podpis plné
moci panu JUDr. Martinu Kopeckému k za-
stupování ve věci podání ústavní stížnosti.

Zápis z 19. schůze rady města
ze dne 16.10.2006

� 1. Žádost o dotaci na záchranu a restau-
rování výmaleb v Rezidenci Buquoyů
Rada schválila podání žádosti o finanční
příspěvek do tzv. „Norských fondů“ na
záchranu a restaurování výmaleb v Reziden-
ci Buquoyů v rozsahu cca 7 mil. Kč. Rada
souhlasila se spolufinancováním této akce
do výše max. 20% z celkových nákladů s tím,
že spolufinancování bude v souladu s uzavře-
nou smlouvou mezi městem Nové Hrady a
společností Rezidence Nové Hrady a.s.

� 2. Změna účelu finanční podpory – doda-
tek smlouvy č. 1
Rada byla seznámena s oznámením Jihoče-
ského kraje – Krajského úřadu, kde je
městu Nové Hrady sděleno, že zastupitel-
stvo kraje schválilo svým usnesením č.
245/2006/ZK změnu účelu finanční podpo-
ry na prováděnou opravu a částečnou re-
konstrukci objektu kuželny v Nových
Hradech. Rada bere obsah sdělení na vědo-
mí a nemá k němu připomínek. Rada vyjád-
řila zastupitelstvu kraje své poděkování.
Rada pověřuje paní Kříhovou provedením
vyúčtování poskytnuté dotace.

� 3. Zápis z jednání
Rada byla seznámena se zápisem z jednání
mezi městem Nové Hrady a společností VaK
JČ a.s., které bylo vedeno ve věci rekonstruk-
ce čerpadel a části potrubí na úpravně pitné
vody v Nových Hradech. Zápisem je řešeno
použití položky „nájemné“ na pokrytí pod-
statné části nákladů na shora uvedené opravy,
a to formou přesunutí finančních prostředků
do položky „dodavatelské opravy“.

� 4. Frankovací stroj
Rada byla seznámena s oznámením firmy
Albacon Praha o ukončení technické pod-
pory systému dálkového kreditování stáva-
jícího frankovacího stroje firmy Neopost
k 30.6.2007. Rada vzala oznámení na vědo-
mí a souhlasí s nákupem nového frankova-
cího stroje. Rada pověřuje finanční komisi
vyčleněním příslušné částky v rozpočtu pro
rok 2007.

� 5. Žádost o finanční příspěvek
Rada byla seznámena se žádostí bytového
družstva čp. 377 o finanční příspěvek na
provedenou opravu střechy. Rada postoupi-
la žádost k projednání finanční komisi
s tím, že žádost je nutno doplnit o požado-
vané přílohy v souladu s platnými zásada-
mi, zejména pak o stanovisko památkového
úřadu.

� 6. Základnová stanice BTS GSM
T-Mobile – výsledky z kontroly
Rada byla seznámena s oznámením firmy
Realistav s.r.o. o zjištěných závadách na
hydroglobu v Nových Hradech. Rada po-
stoupila oznámení společnosti VaK JČ a.s.
a pověřila VaK JČ a.s. provedením kontroly
a následným odstraněním zjištěných závad.

� 7. Pozvánka na informační schůzku
Rada byla seznámena s pozvánkou Eurore-
gionu Silva Nortica na informační schůzku
k projektu města Nové Hrady „Přeshraniční
jazyková výuka v mateřských školkách
Sdružení Růže“. Rada pověřila paní Křího-
vou a paní Heřmanovou účastí na uvede-
ném jednání.

� 8. Požadavek na vyrovnání
Rada byla seznámena s výsledky jednání
mezi právními zástupci města Nové Hrady

a pana Marka ve věci mimosoudního
vyrovnání v souvislosti předčasného ukon-
čení dohody o provozování placeného par-
koviště na nám. Republiky v Nových
Hradech. Pan Marek nesouhlasí s navrho-
vanou částkou mimosoudního vyrovnání
nabízenou Městem Nové Hrady ve výši
40.000,- Kč vč. DPH a požaduje částku
50.000,- Kč vč. DPH. Rada trvala na své
nabídce.

� 9. Žádost o finanční příspěvek
Rada byla seznámena se žádostí bytového
družstva čp. 377 o finanční příspěvek na
úpravu a opravu dvora tohoto bytového
domu. Rada pověřila TSM prověřením sta-
vu kanalizace v dotčeném dvoře a případně
provedením nutné opravy. Rada ponechala
na rozhodnutí finanční komise případné za-
řazení příspěvku do rozpočtu pro rok 2007.

� 10. Žádost o finanční příspěvek
Rada projednala žádost společnosti Služby
Nové Hrady s.r.o. o finanční výpomoc při
splácení úvěru ve výši 150.000,- Kč. Rada
schvaluje poskytnutí výpomoci a pověřuje
starostu podpisem příslušného dodatku
k rámcové smlouvě o půjčce.

� 11. Žádost o změnu nájemní smlouvy na
pronájem zahrádky
Rada byla seznámena se žádostí p. Václava
Kučery a p. Václava Fajtla o změnu nájem-
ce k zahrádce v lokalitě za hřištěm, k níž má
v současné době nájemní smlouvu p. Vác-
lav Kučera. Pan Kučera žádá za zhodnocení
zahrádky odstupné cca 50.000,- Kč. Rada
pověřila zastupujícího tajemníka zveřejně-
ním informace o pronájmu předmětné za-
hrady na úřední desce MěÚ Nové Hrady.

Rada města Nové Hrady
pokračování ze str. 1

pokračování na str. 3
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� 12. Návrh smlouvy o dílo
Rada byla seznámena s návrhem smlouvy o
provedení archeologického průzkumu v ob-
jektu radnice v Nových Hradech, před-
loženou Jihočeským muzeem v Českých
Budějovicích. Náklady na provedený ar-
cheologický průzkum jsou kalkulovány ve
výši cca 10.000,- Kč. Rada s předloženým
zněním smlouvy souhlasí a pověřuje mís-
tostarostu jejím podpisem.

� 13. Rozhodnutí k zalesňování pozemku
Rada byla seznámena se závazným stano-
viskem MěÚ Trhové Sviny, odbor životní-
ho prostředí, oddělení ochrany přírody a
krajiny k zalesňování pozemků č. 981/1,
982 a 983 v k.ú. Štiptoň. Uvedený odbor se
zalesňováním dotčených pozemků nesou-
hlasí. Rada vzala vydané rozhodnutí na vě-
domí a neměla k němu připomínek.

� 14. Žádost o přidělení a prodej pozemku
Rada projednala žádost p. Pavla Bartizala o
prodej pozemku na výstavbu garáže v loka-
litě u bývalé skládky. Rada rozhodla o tom,
že prodej pozemků pro výstavbu garáží
v této lokalitě bude pozastaven, a to až do
doby vyřešení odvodnění dotčených poze-
mků.

� 15. Žádost o odprodej objektu
Rada projednala žádost Mgr. Antonína Še-

besty o prodej bývalé hospody a sálu v Na-
kolicích. Rada konstatovala, že tento objekt
byl v minulosti žadateli opakovaně nabízen
do nájmu, což žadatel vždy odmítl. Rada
s prodejem nesouhlasila a doporučila žada-
teli celou věc řešit formou dlouhodobé ná-
jemní smlouvy.

� 16. Výběrové řízení na pozici účetní
Městského úřadu Nové Hrady
Rada se opětovně zabývala problematikou
personálního zabezpečení chodu účtárny
MěÚ Nové Hrady po odchodu paní Strou-
hové do starobního důchodu. Rada pověřila
zastupujícího tajemníka vypsáním výběro-
vého řízení na pozici účetní MěÚ.

� 17. Provoz veřejného WC
Rada se zabývala problematikou zajištění
provozu veřejného WC v Nových Hradech
v době mimo hlavní turistickou sezónu.
Rada souhlasila s tím, aby provoz veřejného
WC byl v měsíci říjnu a dle požadavku měs-
ta Nové Hrady příp. také v listopadu za-
jišťován manželi Čupitovými s tím, že jim
za toto bude městem Nové Hrady hrazena
odměna.

� 18. Nájem - pekárna
V souvislosti s realizací projektu „Stavební
úpravy suterénu a 1. NP radnice Nové Hra-
dy“, kdy je pro vstup na MěÚ Nové Hrady
nutno dočasně používat vchod přes pekař-
ství paní M. Vondrové, rada odsouhlasila
poskytnutí slevy z nájmu paní M. Vondrové

ve výši 50%. Tato sleva bude uplatňována
po celou dobu, kdy bude nutné využívat
vchod na MěÚ přes pekařství.

� 19. Rezidence Buquoyů
Rada projednala podnět Stavební poradny
spol. s r.o., která pro město Nové Hrady vy-
konává činnost TDI na právě probíhající
etapě celkové záchrany a rekonstrukce Re-
zidence Buquoyů. V podnětu je město dota-
zováno, zda je přípustné při prováděných
pracích zasáhnout do stávající, nově vybu-
dované pavlače, kdy tento zásah je nutný
pro chystané zastřešení II. nádvoří. Rada
konstatovala, že takovýto zásah je přípust-
ný pouze za předpokladu, že pro jeho usku-
tečnění bude vydáno souhlasné stanovisko
dotčených orgánů památkové péče a bude
po ukončení prací pavlač uvedena do pů-
vodního stavu.

� 20. Smlouva o smlouvě budoucí
Rada znovu projednala Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene práva
průchodu kabelu NN společnosti E.ON
přes pozemek p.č. PK 1009/1 v k.ú. Nové
Hrady. Rada postoupila smlouvu k opětov-
nému projednání zastupitelstvu s požadav-
kem na revokaci usnesení ze dne
27.9.2006. Rada doporučila zastupitelstvu
schválit uzavření věcného břemene s pod-
mínkou provedení přeložky kabelu NN
v úseku plánovaného odvodnění garáží
v prostoru zahrádkářské kolonie na Jižním
městě.

Město Nové Hrady vyhlašuje výběrové řízení na pozici

tajemník
městského úřadu Nové Hrady

Nutné předpoklady pro vznik pracovního poměru – viz. § 4,5
zák. 312/2000 Sb.:

• státní občan České republiky starší 18 let

• způsobilost k právním úkonům

• trestní bezúhonnost

• nejméně tříletá praxe jako vedoucí zaměstnanec nebo při výkonu
správních činností v pracovním poměru k územnímu samospráv-
nému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo
služebním poměru ke státu nebo ve funkci člena zastupitelstva
územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro vý-
kon této funkce (praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezpros-
tředně předcházejících jmenování do funkce)

• negativní lustrační osvědčení

Další požadavky:

• absolvovaná střední nebo vysoká škola

• řidičský průkaz sk. B

Požadované doklady:

• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstná-
ních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správ-
ních činností a o jazykových znalostech

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

• lustrační osvědčení

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

• doklad o požadované praxi podle § 5 zák. 312/2002 Sb.

Platová třída: 11
Přihlášky:
podle § 6 zák. 312/2002 Sb. se podávají se všemi náležitostmi písem-
ně poštou nebo osobně na Městský úřad Nové Hrady, nám. Republi-
ky 46, 373 33 Nové Hrady nejpozději do 15.11.2006.

Město Nové Hrady
náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

mzdová účetní, pokladní
název územního samosprávného celku: Město Nové Hrady
druh práce a místo výkonu práce:
mzdová účetní, pokladní, evidence majetku, zástup za správce roz-
počtu a účetní, Městský úřad Nové Hrady
požadované vzdělání: SŠ ekonomického směru
další požadavky:
platovou třídu odpovídající druhu práce: 8; pracovní poměr

na dobu neurčitou,
zkušební lhůta 3 měsíce
lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 20. 11. 2006
předpokládaný nástup: prosinec 2006
místo a způsob podání přihlášky:
výhradně písemné přihlášky zaslané poštou nebo doručeny osobně
na podatelnu MěÚ přijímá Městský úřad Nové Hrady náměstí Re-
publiky 46, 373 33 Nové Hrady

Náležitosti písemné přihlášky

• jméno, příjmení a titul zájemce

• datum a místo narození zájemce

• státní příslušnost zájemce

• místo trvalého pobytu zájemce

• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního občana

• datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:

• a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech a dovednostech

• b) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Rada města Nové Hrady
dokončení ze str. 2
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Seznam zvolených kandidátů do zastupitelstva
města Nových Hradů

� 1. Občané pro ZDRAVÉ město:
Mgr. Vladimír Hokr
Jan Kollmann
Mgr.Tomáš Rolínek
Mgr. Michal Jarolímek

� 2. SNK Evropští demokraté
Ivan Dorotovič
Ing. Pavel Kříha

� 3. Občanská demokratická strana
Mgr. Romana Pospíšilová
Ing. František Štangl
Václav Strnad

� 4. Křesťanská a demokratická unie –Československá
strana lidová

Libor Albert

� 5. Česká strana sociálně demokratická
Leoš Brychta
Ing. L'udovít Kasan

� 6. Komunistická strana Čech a Moravy
Miroslav Šlenc
Ján Dorotovič
Zdeněk Kučera

Volební účast
celkem Staré město Nové město Byňov

zaps. voličů 2044 778 1038 228

volilo 1095 392 595 108

účast 53,6% 50,4% 57,3% 47,4%

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za podporu a podněty
v průběhu předvolební kampaně a chceme Vás ubezpečit, že si vel-
mi vážíme důvěry, která se projevila vítězstvím volebního sdružení
Občané pro ZDRAVÉ město v komunálních volbách do městského
zastupitelstva. Vaše podpora je nám povzbuzením pro další práci při
uskutečňování našeho volebního programu. Současně si však uvě-
domujeme, že nás Vaše hlasy zavazují k odpovědnosti za rozvoj
města v následujících čtyřech letech. Tuto odpovědnost přijímáme a
současně věříme, že nám jako občané Nových Hradů a přilehlých
osad budete i nadále pomáhat svými názory, náměty pro zlepšení
stavu v jakékoliv oblasti a otevřeností při řešení možných problémů.
Naší snahou bude vytvářet Vám podmínky pro aktivní zapojení do
života města, do jeho rozvoje a pro práci směřující k vyšší kvalitě
Vašeho života v něm.

Děkujeme Občané pro ZDRAVÉ město

ODS děkuje voličům
Vážení spoluobčané, místní sdružení Občanské demokratické stra-
ny děkuje všem svým voličům za vyjádřenou podporu ve volbách
do zastupitelstva města, ve kterých ODS získala druhý nejvyšší po-
čet hlasů. Budeme se snažit podle možností, daných celkovým vý-
sledkem voleb, prosazovat náš volební program a hájit zájmy
novohradských občanů. MS ODS Nové Hrady

Naše poděkování
Děkujeme všem kandidátům, kteří za KSČM kandidovali do měst-
ského zastupitelstva, za jejich obětavý přístup. Zvláště děkujeme
spoluobčanům, kteří svou účastí ve volbách a odevzdáním hlasů pro
naše kandidáty podpořili náš volební program. Ubezpečujeme, že i
v nastávajícím období budou zvolení zastupitelé pracovat ve pros-
pěch všech občanů. Výbor ZO KSČM v Nových Hradech

Přeshraniční impulzní centrum Sdružení Růže
Vám nabízí služby v oblasti zprostředkování, kooperace

a navázání vztahů s různými subjekty
z Dolního Rakouska (region Waldviertel)

IpC nabízí:
� vyhledání vhodných a k přeshraniční spolupráci

ochotných subjektů (organizace, podnikatelé, osobnosti
z oblasti kultury, zájmové spolky, tělovýchovné jednoty,
školy…)

� zprostředkování kontaktů pro spolupráci obcí
z mikroregionu Růže a Waldviertel

� podpora a organizace kulturních, sportovních
a společenských akcí přeshraničního charakteru

� organizace exkurzí do Rakouska
� pořádání přeshraničních setkání s ohledem

na kooperaci a řešení společných témat regionů
(strategie cestovního ruchu, ekologie…)

IpC funguje již třetím rokem. V rámci svého trvání pomohlo
např. k navázání vztahů mezi školami, obcemi, mezi hasič-
skými sbory. Spoluorganizuje výuku němčiny v mateřských
školkách, spoluorganizuje fotbalové turnaje atd.
Věříme, že Vás naše služby zaujaly a těšíme se na možnou
spolupráci s Vámi.

Hermína Mocová
Tel.: 386 362 195,
mobil 776 324 992
e-mail:
impulz@centrum.cz

Výsledky voleb do zastupitelstva města Nových Hradů
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Musíme se bránit
Zaprvé musím reagovat na článek z minu-

lého čísla NZ pod názvem „Važte slova, pane
starosto“, který psal starosta TJ Sokol Nové
Hrady pan Stanislav Sladký. Dne 30.4.2002
jsem byl zvolen předsedou Tělovýchovné jed-
noty Nové Hrady (dále jen TJ). Ihned po mém
zvolení došlo v červnu r. 2002 k převodu ob-
jektu kuželny v Nových Hradech od TJ na TJ
Sokol, což dle mého názoru byl již dlouhodo-
bý cíl TJ Sokol Nové Hrady. Objekt přebírali
členové TJ Sokol Nové Hrady od TJ Nové
Hrady fyzicky a v tuto dobu neměl nikdo ze
strany TJ Sokol žádných výhrad k odvozu vy-
bavení, převážně lůžkovin, které se dále
používají na ubytovně TJ. Do žalostného sta-
vu, pane starosto Sokola, nepřivedli objekt
kuželny členové ostatních oddílů TJ Nové
Hrady, ani sám starosta města, vždyť tento ob-
jekt používali převážně kuželkáři, proto hle-
dejte viníka především ve svých řadách, nikoli
v naší TJ. Dále si myslím, že nepravdivě infor-
mujete ve svém článku občany o tom, že se
v Nových Hradech podporuje pouze jak uvá-
díte „celostátně zkorumpovaný fotbal a na os-
tatní sporty jaksi zbývá minimum“. Musím
vám opět sdělit, pokud to nevíte, že TJ Nové
Hrady má celkem 5 oddílů a to ASPV, karate,
nohejbal a volejbal – jedná se o sloučený od-
díl, tenis a kopanou. Finance získané od města
Nové Hrady a též od sponzorů spravedlivě
rozdělujeme na výboru TJ. Takže i na ostatní
sporty začleněné v TJ Nové Hrady zbývá dost
financí. Pokud ale myslíte, že nezbývá na
kuželkářský sport, potom to konkrétně ve
svých článcích prosím formulujte, abyste ne-
klamal novohradské občany. A ještě něco k té
celostátně zkorumpované kopané, pane sta-
rosto TJ Sokola. Pokud si vy sám myslíte, že v
Nových Hradech je jakákoliv korupce ve fot-
bale, oznamte tento trestný čin Policii ČR. Jis-
tě sám dobře víte, co je povinností každého
občana, který se o jakémkoliv trestném činu
dozví. Rád bych vám řekl, pane starosto TJ
Sokola, že nejsem zastáncem těchto polemik,
ale musím bránit organizaci, které jsem před-
sedou. Já osobně jsem se nikdy a nikde nevy-
jadřoval o činnosti vaší sportovní organizace a
nehodnotil výkony kuželkářů, což mi ostatně
ani nepřísluší. Vy prosím nehodnoťte nás a ne-
dávejte náš fotbal do souvislosti s vámi uvádě-
ným celostátně zkorumpovaným. Na závěr

vám chci vzkázat – a to mi věřte – že je mi
opravdu jedno, jaké máte spory se starostou
města, ale nepište nepravdu.

Dále se vyjádřím pouze v krátkosti ke člán-
ku, který vyšel v říjnovém Novohradském
zpravodaji pod názvem „Na co pan starosta
zapomněl“.

Touto cestou vzkazuji všem kandidátům
ČSSD, kteří jsou pod výše uvedeným článkem
podepsáni (dle mého názoru jej tedy všichni
připravovali, nebo i psali a jsou s ním všichni
zajedno), aby nehodnotili kvalitu a především
využití naší tělocvičny, což jim dle mého ná-
zoru nepřísluší. Tato tělocvična je maximálně
využita a to do pozdních večerních hodin,
neboť jak jsem již uvedl výše, TJ má celkem 5
oddílů a dále tělocvičnu využívají např. za-
městnanci Akademie věd, kláštera, konají se
zde turnaje a semináře, ale to vy asi nevíte,
protože tuto tělocvičnu nenavštěvujete, pro-
tože kdybyste ji navštěvovali, tak věřím, že
byste kritiku ke kvalitě a využití sdělili někte-
rému ze členů výboru TJ a nemuseli jste o ní
psát v článku souvisejícím s volbami a nená-

vistí vůči starostovi města. K vámi kritizova-
né kvalitě uvádím, že tělocvična plně vyhovu-
je těm, kdo ji navštěvují. Nevyhovuje pouze
pro basketbal a proto si myslím, že tyto infor-
mace pramení opět od kritika, který je ještě
v této době zastupitelem za vaši stranu a který
stále tento sportovní stánek kritizuje a haní,
ale též ho se svými sportovci navštěvuje.

Tělovýchovná jednota Nové Hrady je ne-
politickou organizací a velmi mě osobně a
celý výbor TJ mrzí, že se využívá ať už v těch
nebo jiných souvislostech v předvolebním
boji, který tímto odsuzujeme. Na závěr chci
uvést, že nebudu dále odpovídat na další pole-
miku, nebo kritiku tohoto článku, která bude
vedena ať už z té či oné strany vůči mě samot-
nému, nebo TJ, neboť jak jsem již uvedl, ne-
jsem zastáncem písemné vzájemné výměny
názorů, zastávám spíše ústní debatu, ale
k těmto nepravdám použitým pro předvolební
boj se vyjádřit musím.

Ivan Dorotovič, předseda TJ Nové Hrady

Informace k vyhlášenému
5. kolu výzvy Dispozičního fondu

Termín podání žádosti: 1. 10. 2006 – 28. 2. 2007 do 16.00 hod.
Termín jednání RŘV: 21. 3. 2007, 9.00, České Budějovice
Místo podání žádosti: Jihočeská Silva Nortica, Jindřichův Hradec pro žadatele z okr. JH,
TA RERA a.s., České Budějovice pro žadatele z okr. CB a PI. RRA Šumava o.p.s., Stachy
pro žadatele z okr. CK, PT a ST.
Termín realizace projektů: 12 měsíců od podání žádosti, nejpozději však do 28. 2. 2008
Priorita 1: Časová a věcná způsobilost projektů.
Projekty, které nesplní dále uvedené podmínky, budou na základě rozhodnutí RŘV vyřaze-
ny. Délka trvání projektu nepřesáhne 12 měsíců od data podání žádosti o podporu z Fondu.
Projekt nelze rozdělit na etapy.
Náklady na vybavení (dle Směrnice pro žadatele str. 11) v rámci jednoho projektu nesmějí
přesáhnout 25% celkových rozpočtových nákladů projektu.
Náklady na mzdy (kapitola 1 rozpočtu) nepřesáhnou 20% celkových rozpočtových nákladů
projektu.
Za projekty z dále uvedené skupiny „tiskoviny“ budou považovány všechny projekty, jejichž
náklady na vydávání tiskovin přesáhnou 40% celkových rozpočtových nákladů projektu.
Povinná spoluúčast žadatele u těchto projektů je 50% celkových rozpočtových nákladů pro-
jektu.
Priorita 2: Tématické zaměření projektů
V 5. období Dispozičního fondu budou podpořena tématická zaměření projektů cestovní
ruch a kulturní výměny.
Ostatní typy projektů nebudou podpořeny. Z důvodu vyčerpání celé alokace v posledním ob-
dobí Dispozičního fondu v Jihočeském kraji mohou být přijaty záložní projekty, na které
bude příspěvek EU postupně uvolněn podle pořadí přijatého RŘV. Poskytnutí příspěvku na
tyto záložní projekty není nárokové, smlouvu o poskytnutí příspěvku EU podepíše Správce
DF až v případě, že se při uzavření jiných projektů uvolnila celá částka potřebná k realizaci
záložního projektu.
Priorita 3: Cílové skupiny žadatelů o podporu Preference projektů zaměřených na tyto
cílové skupiny:

• mládež – předškolní a školní děti, mládež do 18-ti let a studenti

• zaměstnanci, pracovníci v cestovním ruchu a školství

Priorita 4: Finanční podpora projektů Preference projektů s omezenými požadavky na
podporu z Fondu s následující doporučenou maximální výší příspěvku:

• cestovní ruch, kulturní výměny (školství, sport, kultura, výměny partnerů) do 3.000 

• kulturní výměny (slavnosti, festivaly) do 2.000 

Minimální požadovaná výše spoluúčasti žadatele Fondu:

• cestovní ruch, kulturní výměny 25 %

• propagační tiskoviny 50 %

Sběr šatstva
Klášter Božího Milosrdenství

v Nových Hradech ve spolupráci
s Diakonií Broumov

pořádá
pravidelnou podzimní sbírku

šatstva a obuvi, které je
možné v čistém stavu

přinášet do 15.11.2006
do novohradského kláštera.
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Na základě pozvání 5. ZO ČSOP Tábor
se MOPíci z naší organizace – Nové Hrady
zúčastnili 19. ročníku soutěže POZNEJ A
CHRAŇ. Tato soutěž proběhla 7. 10. 2006
na Hrachovce Klokoty u Tábora. Naše
družstvo ve složení Hana Šáchová, Martin
Novák a Tomáš Rolínek obsadilo v mladší
kategorii 2. místo z šestnácti. Z celkového
počtu 60 bodů získali 54,5 bodů a byli tak
pouhé dva body za vítězným družstvem.

Tato akce byla pěkně připravena a po-
časí nám přálo taktéž.

Zároveň si Mladí ochránci přírody
(MOP) při ČSOP Nové Hrady dovolují po-
zvat malé i velké na již druhou Drakiádu,
kterou pořádá kroužek MOPíků a to v So-
botu 4. 11. 2006. Sraz bude v 11 hodin před
družinou ZŠ. Přijďte si pustit vlastního dra-
ka nebo se jen podívat.

Každý účastník získá diplom.
Za MOPíky Ladislav Starý

POSTAVME  ŠKOLU  V  AFRICE III.
Ve dnech 10.10. – 12.10.2006
uspořádala obecně prospěšná
společnost Člověk v tísni při
České televizi a JUNÁK, svaz
skautů a skautek ČR, již třetí
ročník charitativní sbírky s ná-
zvem Postavme školu v Africe.
Jako každý rok, tak i letos čle-
nové skautského oddílu
KOMETA Horní Stropnice
vyrazili dne 10.10.2006 se
sbírkovými kasičkami na ná-
městí v Horní Stropnici a na
Nové Hrady, aby poprosili
všechny kolemjdoucí o příspě-
vek na výstavbu základní školy
v jižní Etiopii. Každý, koho
skauti požádali o příspěvek,
rád přispěl do kasiček, které jsme měli v patronaci, nebo si zakoupil sbírkové tričko s logem sbír-
ky. Dne 11.10.2006 jsme na MÚ v Nových Hradech za přítomnosti paní Oppolzerové rozpečetili
sbírkovou pokladničku a spočítali výtěžek sbírky. V Nových Hradech výsledek činil 1.467,- Kč.
Tento den jsme také rozpečetil i kasičku na OÚ v Horní Stropnici za přítomnosti paní Kovácso-
vé, abychom zjistili, kolik se nám podařilo vybrat v Horní Stropnici – výsledek zde činil 1.583,-
Kč. Za prodej sbírkových triček, který není zatím zcela uzavřen, prozatím odevzdáváme částku

3.000,- Kč. Celkově se našemu
oddílu podařilo za přispění
všech dárců odeslat na účet
Člověka v tísni částku ve výši
6.050,- Kč. Z letošního
výtěžku sbírky bude postavena
další škola v jižní Etiopii, kde
v letech 2004 a 2005 společ-
nost Člověk v tísni postavila
z předchozích ročníků sbírky
již tři základní školy pro 760
dětí. Do sbírky lze stále přispět
na číslo konta: 222 444 555 /
0300 nebo posláním zprávy
z mobilního telefonu ve tvaru
DMS AFRIKA a to celé ode-
slat na číslo 87777 (Cena DMS
je 30,- Kč, na konto projektu

Postavme školu v Africe bude připsáno 27,- Kč).V případě, že by někdo projevil zájem o koupi
trička s logem sbírky a přispět tak ještě do sbírky, muže se o tričko přihlásit na tel.: 728 200 933.
Rád bych touto cestou poděkoval paní Oppolzerové a paní Kovácsové za administrativní zajiště-
ní celé sbírky, dále všem, kteří nám přispěli do našich sbírkových kasiček, nebo si zakoupili trič-
ko s logem sbírky a v neposlední řadě všem našim členům skautského oddílu KOMETA Horní
Stropnice, kteří se na sbírce podíleli.

Petr AKSAMIT – HVĚZDÁŘ, vedoucí skautského oddílu KOMETA Horní Stropnice

PRONÁJEM bytu v N. Hradech
Dlouhodobě pronajmu nadstandardní byt
v Nových Hradech. Byt 1+1, velikosti
44m2, nově zrekonstruovaný, ve zděném
domě. Topení elektrické, akumulační
kamna, možno tuhá paliva. Luxusní kou-
pelna. Částečně vybaven – pračka, lednice,
mikrovlnka, barevná televize, neomezený
internet, po dohodě možno pevná linka.
Volný od 15. listopadu.
Cena 5000 Kč měsíčně + energie.
Kontakt 775 610 368.

Okénko do knihovny
� Kimberly Cates: Aidanovo tajemství. Mi-

lostný příběh americké prozaičky, kterou
Kate Robinová z Romantic Times nazývá
„velmi talentovanou vypravěčkou“ a o níž
spisovatelka Iris Johansenová hovoří jako
o „jedné z nejzářivějších hvězd romantické
literatury“, je autorkou mnoha oblíbených
románů, z nichž česky vyšlo Kouzlo lásky
a Planá růže. Kimberly Cates, rodačka z Il-
linois, vyučovala tři roky na základní škole
a provdala se za svého spolužáka ze střední
školy. Kouzelné milostné příběhy zachy-
cují úchvatné cesty srdce a jsou naplněny
hlubokými city jejích nezapomenutelných
hrdinů a odvážných hrdinek.

� Kimberly Cates: Zlověstné proroctví. Ca-
itlin z Lilií provází od narození děsivá věšt-
ba - jednoho dne podle druidského proroctví
zničí uctívaného náčelníka Conna, zvaného
Pravdomluvný. Kvůli své bezpečnosti ji
Conn ihned po narození odebere rodičům a

pošle na vychování do vzdáleného kláštera.
Mezi jeptiškami vyroste Caitlin v krásnou
ženu. Jednoho dne si pro ni však přijede
mladý, pohledný válečník Niall a hodlá ji
odvést zpět ke Connovi...

� Alfons Clary - Aldringen: Vůně vzpomí-
nek. Autor, kníže Clary - Aldringen (1887
- 1978) patřil k německé šlechtě usídlené
v českém pohraničí. Idylicky vzpomíná na
své dětství na teplickém zámku, na rodinu,
na příbuzné a přátele, na města jako Vídeň,
Praha, Hamburk, Drážďany, kde v mládí žil,
studoval nebo pracoval. Kniha je doplněna
dobovými rodinnými fotografiemi.

� Marija Juričová - Zagorka: Gričská čaro-
dějnice (5. díl). Dcera Marie Terezie. Zou-
falé pokusy o útěk, tajně nařízená a
ještě tajněji odložená poprava, podivné spá-
dy temné postavy obcházejících po nocích
vídeňským Hofburgem, sílící roztržka mezi
osvíceným následníkem trůnu a jeho abso-
lutisticky panující matkou, ovládanou čer-
nými sutanami - to je jen zlomek děje páté

části příběhu „gričské čarodějnice“, v níž se
svého místa na slunci moci rázně domáhá i
jedna z dcer Marie Terezie - novopečená
vévodkyně parmská. A navíc se na scéně
znovu objevuje i uprchlý vrah devíti šlech-
ticů od záhřebského Krvavého mostu.

� Charlaine Harris: Vražda v Shakespea-
ru. Napínavý detektivní román z americ-
kého města. To, co Lily Bardová v tu
tmavou noc uviděla, ji zbavilo anonymity
a přitáhlo k ní nežádoucí pozornost nejen
detektiva z oddělení vražd, ale mnoha dal-
ších podezřívavých občanů.

� Delia Fiallo: Milagros. Autorka je půvo-
dem Kubánka, vystudovala na havanské
univerzitě a získala doktorát z literatury i
z filozofie. Nyní se oblíbená a mimořádně
úspěšná autorka světoznámých telenovel
věnuje pouze vlastní tvorbě. U nás úspěš-
ný televizní seriál si nyní můžete přečíst za
dlouhých zimních večerů.

J. Janošková, knihovnice

� Prodám byt 1+1 na Nových Hradech v os.
Vlastnictví. Cena 400 000,- Kč.
Tel.: 606 241 159

� Hledáme garáž k pronajmutí na zimní obdo-
bí. Zn.: Jen na Nových Hradech
Tel.: 775 322 609,
e-mail.: palencar@greentech.cz

� Prodám satelitní digitální přijímač Homes-
tar S 3000 + aktivovaná dekódovací karta,
ovladač, smlouva, záruční lhůta do prosince
2007. Cena: 8 tisíc (používán ½ r.)
Kontakty: trafika náměstí nebo p. Kozelka
Jos. 5. května 83, Nové Hrady
Tel.: 386 362 575
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1) činnost zájmových organizací
a) tělocvična ZŠ, Hradební 169

Název kroužku - organizace Vedoucí - paní, pan Den Začátek
aktivity

aerobik Dorotovičová čtvrtek 14:00

aerobik Dorotovičová čtvrtek 15:00

atletika Pávek, Mgr. pondělí 13:30

cvičení rodičů s dětmi - TJ Homolková, Michaelo-
vá úterý 16:00

gymnastika - TJ Rusiňák Rudolf pondělí 16:30

karate Hajný sobota 14:00

karate - TJ Rusiňák David pondělí 19:00

karate - TJ Rusiňák David čtvrtek 16:00

karate - TJ Rusiňák David čtvrtek 18:00

rytmická gymnastika Vicánová, Tomášková pátek 17:00

b) tělocvična ZŠ, Komenského 30

Název kroužku - organizace Vedoucí - paní, pan Den Začátek
aktivity

sebeobrana Debera pondělí 17:30

gymnastika - TJ Rusiňák Rudolf středa 17:00

gymnastika - TJ Rusiňák Rudolf pátek 17:00

karate - TJ Balík, Novák úterý 17:00

karate - TJ Balík, Novák čtvrtek 17:30

košíková Plouhar, Kolář pátek 18:30

košíková Plouhar, Kolář sobota 18:00

košíková Plouhar, Hriňa neděle 16:00

škola sportu Plouhar, Kolář pátek 15:30

volejbal Staňková, Dorotovičová pondělí 15:30

c) venkovní hřiště ZŠ

Název kroužku - organizace Vedoucí - paní, pan Den Začátek
aktivity

atletika Pávek, Mgr. pondělí 13:30

košíková Plouhar, Kolář pátek 16:00

míčové hry Plouhar, Kolář středa 17:30

míčové hry Plouhar, Kolář pondělí 16:00

míčové hry Plouhar, Kolář sobota 16:00

míčové hry Plouhar, Kolář neděle 17:00

d) v objektech organizací – sportovní hala, hasičárna

Název kroužku - organizace Vedoucí - paní, pan Den Začátek
aktivity

aerobik Dorotovičová středa 15:30

házená Mikešová, Mgr. středa 14:30

2) Klášter Božího Milosrdenství, Nové Hrady

Název kroužku Vedoucí -
paní, pan Den Začátek aktivity

keramický Macková 1x za 14 dní
čtvrtek 16:00

výuka náboženství - budova
ZŠ 1. stupeň - Hradební ul. pondělí 12:15 - 13:30

dětská mše svatá s násled-
ným programem pátek 16:30

3) ČSOP Nové Hrady

Název kroužku Vedoucí - paní, pan Den Začátek akti-
vity

Mladí ochránci přírody Starý, Otenschhläger pondělí 15:00

Vážení rodiče,
vhodná aktivita žáků mimo vyučování je velmi důležitá. Jsme přesvědčeni, že o tomto tvrzení není nutné vůbec pochybovat. Předkládáme Vám
proto přehled možností, které zájmové kroužky nebo aktivity může Vaše dítě ve školním roce 2006 / 2007 navštěvovat.

Bližší informace rovněž získáte u vedoucích nebo koordinátorů, kteří jsou uvedeni v následujícím seznamu. Doporučujeme rovněž věnovat po-
zornost informacím, které sdělují v NZ jednotlivé organizace a instituce, protože v nich je uvedena nabídka dalších aktivit pro školní mládež.

Děkujeme všem jmenovaným a zvláště řediteli ZŠ Mgr. Chrta za jejich podíl na sestavení uvedeného přehledu. Zejména děkujeme všem vedou-
cím a koordinátorům za jejich obětavou práci se školní mládeží. Vilibald Rolínek, Humanitas, o.p.s.

4) Humanitas o.p.s. – aktivity se konají v ZŠ Horní Stropnice (dětský
sbor) a v ZŠ Nové Hrady, Komenského ul. 30 (šachy)

Název kroužku Vedoucí- pan Den Začátek aktivity

dětský sbor Sluníčko Golombek, Mgr. úterý 15:30

šachy Vilibald Rolínek, Mgr. středa 14:00

šachy Vilibald Rolínek, Mgr. pátek 14:00

5) SDH Nové Hrady
Název kroužku Vedoucí - paní, pan Den Začátek aktivity

Mladí hasiči Jan, Drbout, Matějka Vojtěch pátek 16:30

6) Základní škola Nové Hrady
a) projekt Školní družiny „U klouzajícího Sluníčka“ při ZŠ Nové Hrady

Název projektu Koordinátor - vedoucí - pan Zaměření projektu

Putování pohádkovým
světem

Dorotovičová, Cepáková,
Procházková

rozvoj myšlení,
samostatnosti a tvořivosti

b) program LEADER ČR

Název projektu Koordinátor - vedoucí -
pan Zaměření projektu

Popencová zahrada Chlapíková, Mgr., Chrt,
Mgr., Marek, Mgr. ekologie

c) žákovská knihovna ZŠ – 2. stupeň

Název aktivity Vedoucí - paní, pan Den Začátek aktivity

práce s knihou Pelechová, Mgr. pondělí 7:40

práce s knihou Pelechová, Mgr. čtvrtek 7:40

d) pravidelná činnost

Název aktivity Vedoucí - paní, pan Den Začátek
aktivity

doučování 5. třída Rolínková, Mgr. středa 13:30

doučování Aj Schaffelhoferová, Mgr. pondělí 7:15

doučování M, F Vilibald Rolínek, Mgr. středa 15:00

dramatický kroužek Procházková pondělí 13:00

individuální logopedická péče Štajnerová, Mgr. čtvrtek 7:00

kroužek kreslení Chrt, Mgr. čtvrtek 14:00

příprava na přijímací zkoušky Čj Pelechová, Mgr. čtvrtek 7:00

příprava na přijímací zkoušky M Vilibald Rolínek, Mgr. středa indivi-
duálně

zpěv s kytarou Cepáková středa 14:00

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

Název aktivity Vedoucí - koordinátor - paní, pan

Astronomická olympiáda Vilibald Rolínek, Mgr.

Biologická olympiáda Marek, Mgr.

dopravní soutěž Kříha, Mgr.

doučování - podle potřeby žáků Valenzová Mgr.

doučování - podle potřeby žáků Vítovcová, Mgr.

doučování - podle potřeby žáků Štajnerová, Mgr.

Ekologická olympiáda Marek, Mgr.

Eurorebus Marek, Mgr.

Fyzikální olympiáda Vilibald Rolínek, Mgr.

matematické soutěže Vilibald Rolínek, Mgr.

Olympiáda Čj Pelechová, Mgr.

soutěž Znáš Novohradsko? Marek, Mgr.

sportovní soutěže Hokr, Mgr.

výtvarné soutěže Chrt, Mgr.

výtvarné soutěže Vítovcová, Mgr.
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Program novohradského kláštera
v měsíci listopadu

� Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Ve čtvrtek 2.11. v 17:00 začne v Buquoyské hrobce na novohradském hřbitově zádušní mše
svatá za všechny věrné zemřelé. Po ní bude následovat žehnání hrobů.

� Výstava „Mozartova cesta do Prahy“
Novohradský klášter zve na vernisáž výstavy Margarete Buquoy „Morazortova cesta do Pra-
hy“, která bude otevřena v sobotu 4. listopadu v 16:00 v klášterních ambitech.

� „Dítě v první třídě“ – přednáška PhDr. Hany Plucarové
Klub maminek zve na volné pokračování besed s PhDr. Hanou Plucarovou z pedagogicko –
psychologické poradny v Českých Budějovicích, které se uskuteční v úterý 7.11. od 16:30
v klášterní knihovně.

� Svatomartinské odpoledne
11. listopadu přijede do Nových Hradů sv. Martin na bílém koni. Abychom ho pěkně uvítali,
zveme děti a rodiče do novohradského kláštera, kde si v sobotu 11. listopadu od 14:30 spo-
lečně vyrobíme lampiony a naučíme se písničky. Sv. Martin k nám přicválá na svém koni
v 17:30 a my ho doprovodíme na novohradské náměstí. Před radnicí nám zahraje příběh ze
svého života a my mu zazpíváme.

� Fatimský den na Dobré Vodě
V pondělí 13.11. v 17:00 začne na Dobré Vodě světelným procesím tradiční fatimský den.
Odjezd autobusů je následující: Hranice - 15:55, Byňov – 16:05, Nové Hrady – 16:20, Horní
Stropnice – 16:30.

� První pomoc u dětí
přednáší lektorka Českého červeného kříže v Českých Budějovicích
úterý 21. listopadu v 16.30 v klášteře v Nových Hradech
vstupné 40,- Kč

� Adventní vázání věnců
Ve čtvrtek 30. listopadu před první adventní nedělí proběhne v novohradském klášteře tra-
diční vázání adventních věnců. Pro veřejnost budou adventní dílny v klášterní knihovně
otevřené od 13:30 do 16:30. S sebou je třeba přinést svíčky, drát a ozdoby.

Keramická dílna Kána při novohradském klášteře
Keramická dílna Kána rozběhla od října svou činnost v pravidelném podvečerním setkávání

dospělých každou středu od 17:30 a ve čtvrtečním odpoledním kroužku dětí, který se schází jed-
nou za 14 dní v 16:00. Vyrábíme nejrůznější drobné užitné předměty, hrnky, květináčky, zvon-
ky, vázy, dekorativní obrázky a jiné a zažíváme při tom radost z poznávání keramické hlíny i nás
samotných.

Pro všechny, kteří si chtějí přijít vyrobit vlastnoruční dárek k Vánocům, se nabízí vhodná pří-
ležitost i čas již v průběhu měsíce listopadu, neboť proces výroby je poměrně dlouhý.

Setkání je možné po domluvě upravit tak, aby vyhovovalo všem, kteří mají o toto tvoření zá-
jem. Stačí zavolat na telefonní číslo Ludmily Mackové 728 116 044. Ludmila Macková

Klub maminek v Nových Hradech
zve nejen maminky na přednášky

DÍTĚ V 1. TŘÍDĚ
jak zvládnout přechod z MŠ do ZŠ, praktická

ukázka domácích příprav do školy…
přednáší PhDr. Hana Plucarová z pedago-
gicko-psychologické poradny v Českých
Budějovicích
úterý 7. listopadu v 16.30 v klášteře
v Nových Hradech

PRVNÍ POMOC U DĚTI
přednáší lektorka Českého červeného
kříže v Českých Budějovicích
úterý 21. listopadu v 16.30 v klášteře v No-
vých Hradech
vstupné 40,- Kč

Novohradský smíšený sbor vystupoval
v rodišti prezidenta Kirchschlägera
V sobotu 21. října se Novohradský smíše-

ný sbor zúčastnil setkání kapel a pěveckých
sborů z jižních Čech, Bavorska, Vídně a ra-
kouského Mühlviertelu v městečku Niederkap-
pel v Horních Rakousích, rodišti někdejšího
rakouského spolkového prezidenta doktora
Rudolfa Kirchschlägera. Společné vystoupení
s Brass Collegiem z Českých Budějovic se
uskutečnilo v rámci projektu podpořeného
z fondů Evropské unie.

Zcela zaplněná chrámová loď kostela v Nie-
derkappel s vynikající akustikou, velikostí
srovnatelná snad s katedrálou sv. Mikuláše
v Č. Budějovicích, nám nadšeně aplaudovala
zvláště po přednesu písně Ave Maria, která už
mnoho let patří ke zlatému fondu našeho re-
pertoáru.

Děkujeme hudebníkům z Brass Collegia a
těšíme se na další příležitosti ke společným
vystoupením. Naše poděkování patří i panu
Iškovi a panu Schattauerovi, kteří se postarali
o bezpečnou dopravu sboru tam i zpět.

Novohradský smíšený sbor
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Vzpomínkový víkend na P. Bonfilia
Ve středu 11. října uplynul rok od úmrtí P. Bonfilia Wagnera, novo-

hradského rodáka a mimořádného člověka. Při této příležitosti uspořádal
klášter Božího Milosrdenství vzpomínkový víkend, který začal v pátek
13.10. fatimským dnem na Dobré Vodě, pokračoval sobotní vzpomín-
kovou mší svatou, celebrovanou českobudějovickým biskupem Jiřím
Paďourem, přednáškou představeného Rodiny Panny Marie P. Paula
Sigla a promítnutím snímků ze života P. Bonfilia v podání Pavly Chrto-
vé. Vzpomínkový víkend byl zakončen nedělní mší svatou.

Životní příběh P. Bonfilia dokázal v sobě obsáhnout takřka všechna
utrpení, která přineslo 20. století. Tyto těžkosti nedokázaly P. Bonfilia
zlomit, ale podivuhodným způsobem ho zocelovaly a po jejich překo-
nání se stávaly zdrojem povzbuzení pro další lidi. Ne nadarmo mu za-
čali jeho farníci v Rakousku přezdívat „Pfarrer von Tirol“ – „Tyrolský
farář“, čímž spontánním a vypovídajícím způsobem zachytili rozměr
jeho osobnosti. Po svém návratu do Nových Hradů si získal srdce sto-
vek lidí i v našem regionu a během milých 15 let byl duší novohradské-
ho kláštera a farností. Vzpomínkového víkendu se zúčastnilo na 200
lidí z Novohradska, Rakouska, Německa a Švýcarska.

Z kázání otce biskupa Paďoura: „...když jsem v minulém roce někdy
referoval o tom, co se děje v Nových Hradech a jak pokračuje nemoc P.
Bonfilia a kdo nám zde pak zemřel, tak jsem říkal a říkám, že je to jeden
z nejautentičtějších řeholníků, které jsem v životě potkal. Tečka, anebo
dvojtečka. To je velmi důležité, protože to není samo o sobě. To má
v sobě sílu Ducha, to je dílna Ducha ve vnitřku toho člověka, a navenek
se nějakým způsobem projevuje. Velkolepým dílem obnovy tohoto
kláštera v pohraničí, statečností přijít do pohraničí, jednoduchou ne-
násilnou přítomností v jeho dvojjazyčném světě, který stále přirozeně
překonával a na stará kolena se naučil českému jazyku...“

M. Navrátil, správce kláštera

Život otce biskupa
Pavola Hnilici

V neděli 8. října zemřel po tříměsíčním po-
bytu v novohradském klášteře Božího Milosr-
denství otec biskup Mons. Pavol Mária
Hnilica SJ, titulární biskup rusadský. Ve čtvr-
tek 12. října jsme se s ním rozloučili v novo-
hradském kostele a hlavní pohřební obřady
proběhly 18. října v katedrále sv. Jana Křtitele
v Trnavě, kam se s ním přišlo rozloučit 20 bis-
kupů včetně papežského nuncia na Slovensku,
200 kněží a tisíce věřících ze Slovenska a ji-
ných zemí. Životní příběh a nasazení pro dru-
hé v mnohém připomíná příběh P. Bonfilia, a
tak bychom Vás chtěli ve stručnosti s jeho
životem seznámit i v následujícím textu.

Pavol Hnilica se narodil 30. března 1921
v Uňatíně u Zvolenu. Po ukončení povinné
školní docházky v roce 1935 začal jako nej-
starší ze sourozenců pracovat na pile, stavbě
domů, cest a železnice. V červenci 1941
vstoupil do jezuitského noviciátu v Ružom-
berku. Po likvidaci klášterů v roce 1950 byl
postupně umisťován do soustřeďovacích tábo-
rů v Jasově, Podolinci a v Pezinku. Na svobo-
du byl propuštěn 24. září 1950. Nabyté
svobody využil k tajnému vysvěcení na kněze,
ke kterému došlo rukou rožňavského biskupa
R. Pobožného 29. září téhož roku. O pouhé tři
měsíce a tři dny později, 2.1.1951, přijal na
příkaz svých představených biskupské svěce-
ní a stal se jedním z nejmladších biskupů vů-
bec. V dalších měsících působil v podzemní
církvi a tajně vysvětil několik desítek kněží.

Těsně před odhalením svého působení stihl
vysvětit nového biskupa, současného kardi-
nála Jána Chryzostoma Korca. Ve druhé polo-
vině roku 1951 byl nucen uprchnout do Říma,
kde podal obsáhlé hlášení o stavu církve v bý-
valém Československu. Po příchodu do Říma
se stal blízkým spolupracovníkem papežů Pia
XII., Jana XXIII., Pavla VI. a Jana Pavla II.
Během svého apoštolátu úzce spolupracoval
s řadou osobností po celém světě, mj. s Mat-
kou Terezou, sestrou Lucií, Chiarou Lubi-
chovou a zaměřil se zejména na pomoc uprchlí-
kům.

Poslední měsíce svého života strávil v no-
vohradském klášteře, obklopen sestřičkami a
bratry z misijního společenství Rodina Panny
Marie, jehož byl prezidentem.

Klášter Božího Milosrdenství
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Pozvánka do kina FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - LISTOPAD 2006• Zítra nehrajeme

Zatím poslední snímek režiséra a producenta
Roberta Altmana Zítra nehrajeme! nás zavede
na jeviště divadla, kde se odehrává poslední
den slavné rozhlasové show.
Ústřední dvojici zpívajících kovbojů Dustyho
a Leftyho si bravurně vystřihli Woody Harrel-
son a John C. Reilly. V rolích sester Johnso-
nových, které zpívají svůj duet, uvidíme
Meryl Streepovou a Lily Tomlinovou. Všich-
ni účinkující se za ta léta velmi dobře znají,
proto není nouze o slovní přestřelky a břitký
humor. Jde totiž o jejich poslední společné vy-
stoupení a proto všichni hrají a zpívají jako o
život.

Skvělé herecké obsazení, strhující pěvecké
výkony a svižný humor jsou důvody proč si
tento snímek nemůžete nechat ujít.

• Volver

Volver znamená „vrátit se“ - a Pedro Almodó-
var se svým novým filmem vrací do kraje své-
ho dětství La Mancha. Je to kraj, kde často
fouká silný vítr, který šíří požáry. Při jednom
z nich zahynuli rodiče Raimundy a Sole, ses-
ter odlišného temperamentu, ale podobných
osudů. Ten dramatičtější prožívá energická a
krásná Raimunda, odhodlaná za každou cenu
bránit svou dospívající dceru a zvyklá živit
nejen ji, ale i nezaměstnaného manžela. Nosí
v sobě jedno strašné tajemství, o kterém
ví pouze její matka. Ta však zemřela a zjevuje
se jen jako duch. Ale Raimunda, na rozdíl od
své sestry, nevěří na přízraky. Volver je také
píseň, kterou Raimunda zpívá, když se v hos-
tinci, kde vařila pro filmový štáb, slaví dotoč-
ná a nikdo kromě ní neví, co se skrývá ve
velikánské lednici. Volver je příběh o přežití:
všechny ženské postavy filmu se snaží přežít a
Pedro Almodóvar obdivuje jejich odvahu,
projevující se v situacích tragických i komic-
kých, groteskních i dojemných. Zlatá palma,
kterou letos v Cannes všichni Almodóvarovi
přáli, ho zase minula: oceněn byl scénář a vý-
kon všech pěti hlavních představitelek, mezi
nimiž výrazně vynikají Penélope Cruzová a
Carmen Maurová.

středa 1.11. 20.00 hod.

• MIAMI VICE (146 min.)
Bez pravidel.
Nový film Miami Vice navazuje na stejno-
jmenný populární seriál.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 4.11. 20.00 hod.

• KRÁSKA V NESNÁZÍCH (110 min.)
O sexu, penězích a dobrém člověku
Nový film Jana Hřebejka a Petra Jarchovské-
ho, milostný příběh mladé ženy řešící dilema
lásky ke dvěma mužům.
Přístupné od 15 let.  Vstupné 60 Kč

středa 8.11. 20.00 hod.

• LET´S DANCE (100 min.)
Každý si zaslouží šanci následovat své sny,
ale někteří lidé mají šanci jen jednu.
Romantická hudební komedie USA.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

sobota 11.11. 20.00 hod.

• ZÍTRA NEHRAJEME (105 min.)
Rádio, jak jste ho nikdy neviděli.
Zatím poslední snímek režiséra a producenta
Roberta Altmana nás zavede na jeviště divad-
la, kde se odehrává poslední den slavné roz-
hlasové show.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 15.11. 13.45 - ŠD 17.00 hod.

• KARCOOLKA (80 min.)
Skutečný příběh Červené Karkulky.
Rodinný animovaný film.
Přístupné, český dabing. Vstupné 40 Kč

středa 15.11. 20.00 hod.

• KLIK- ŽIVOT NA DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ (105 min.)

Co kdybys vlastnil univerzální ovládač, který
by ovládal celý vesmír?
Po několikaměsíční odmlce přichází Adam
Sandler se svou další komedií.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 18.11. 20.00 hod.

• SUPER NÁHRADNÍK (105 min.)
Svěží komedie, kde nic není tak, jak se na prv-
ní pohled zdá být!
Romantická komedie USA.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

středa 22.11. 20.00 hod.

• VOLVER (120 min.)
Když duchové tančí tango.
Španělská komedie. Pedro Almodóvar se
svým novým filmem vrací do kraje svého dět-
ství La Mancha.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55Kč

sobota 25.11. 20.00 hod.

• ROZCHOD (124 min.)
Romantická komedie začíná přesně tam, kde
většina podobně žánrově laděných filmů končí.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55Kč

středa 29.11. 20.00 hod.

• STRÁŽCE (124 min.)
Celých 141 let nebyl v tajných službách zrád-
ce... až doteď.
Kriminální drama USA. Hrají Michael Douglas,
Kiefer Sutherland a další.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55Kč

Rozkvetlé
město 2006
V letošním roce se zúčastnilo
soutěže o nejkrásnější květi-
ny v oknech pět účastníků.
Pořadí v jakém se umístili na
prvních třech oceňovaných
místech je následující: na
prvním místě jsou krásně
kvetoucí okna paní Valhové
(viz foto), druhou příčku ob-
sadila paní Pupavová a třetí
paní Homolková. Odměna
výherkyním je připravena
v účtárně městského úřadu u
paní Strouhové.
Gratulujeme! -red-

P Ř I P R A V U J E M E
� Prosinec

Bílá Masajka
Smutek paní Šnajdrové
Garfield 2

� Leden
Žena ve vodě
Dům u jezera
SAW 3
Asterix a Vikingové

� Únor
Zajatci mlhy
Lovecká sezona
Parfém: příběh  vraha
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Mladí šachisté překvapili Budějovice
V sobotu 23.9.2006 se v Sokolovně v Českých Budějovicích konal šachový turnaj o IV. a III.

výkonnostní třídu. Hrálo se ve třech kategoriích A (nejsilnější hráči), B a C.
V kategorii C, kam se přes pozvání nedostavil ani jeden hráč z Českých Budějovic, jsme tak

neměli konkurenci. Hráli jsme vlastně klubový turnaj (na dvě kola každý s každým). V této ka-
tegorii vyhrál Tomáš Frdlík, druhá skončila Karla Reháková a na třetím místě se umístil Lukáš
Dibďák.

Do „béčka“ byli nasazeni sourozenci Martin a Hana Šáchovi (celkem v této kategorii hrálo
deset hráčů). Martin uhrál III. výkonnostní třídu (uhrál 5,5 bodu ze sedmi možných) a byl první.
Hana uhrála tři body a obsadila sedmé místo. V této kategorii se hrálo „švýcarským systémem“,
ve kterém slabší hráči sestupují a silnější postupují nahoru.

Do „áčka“ jsme zatím ještě nenasadili nikoho.
Podle mne se tento turnaj velice vydařil. Tentokrát nebyli pro nás hráči z Českých Budějovi-

cích v uvedených kategoriích neporazitelní. Nejenže jsme uhráli velmi dobré výsledky, ale
mnozí nasbírali nové zkušenosti, které se jim budou velice hodit v dalších turnajích.

Martin Šácha

Krajský přebor mládeže
2006 - 2007 v šachu (1. kolo)

Kategorie H16, H14, H12, H10
V sobotu 30. září 2006 se v Bernarticích

konalo první kolo Krajského přeboru mládeže
v šachu. Tato soutěž se většinou hraje postup-
ně v šesti městech na celém území jižních
Čech, aby v případě velké vzdálenosti mohli
některé kluby odřeknout a přijet někdy jindy.
Také výsledky jednotlivých kol se vyhodno-
cují a každému hráči se zapisují jen dva nej-
lepší výsledky. A teď k výsledkům prvního
kola. Hrálo se v kategoriích H16, H14, H12 a
H10. Kategorie H10 a H12 se hrály dohroma-
dy, ale hodnocení proběhlo samostatně z dů-
vodu malého počtu účastníků. Ve „čtrnáctce“
obsadila naše žákyně Hana Šáchová osmé
místo. Uhrála jeden bod, takže se úplně ne-
ztratila. Bohužel, někdo musí být poslední.
V nejstarší kategorii obsadil Martin Šácha de-
sáté místo z patnácti účastníků a uhrál tři a půl
bodu. Celkově se určitě první kolo i přes ne-
zanedbatelnou vzdálenost velmi vydařilo.

Martin Šácha

Krajský přebor v karate v Jindřichově Hradci
Naši závodníci získali sedm medailí a tři

nominace na Mistrovství ČR.
V letošním roce se konal Krajský přebor v

karate 7. října v Jindřichově Hradci. K zápole-
ní o postup na Mistrovství ČR se sjelo 125
soutěžících z 10 oddílů a škol z Jihočeského
kraje.

Pořadatelé z jindřichohradeckého oddílu
karate si dali s přípravou soutěže opravdu
záležet a soutěžící přivítala velmi pěkně při-
pravená sportovní hala.

Dopolední čas již tradičně patřil disciplíně
kata a postupně od mladších žáků až po junio-
ry se soutěžilo v nejlépe odcvičené sestavě.

Naše barvy hájil dvanáctičlenný tým zá-
vodníků. V kategorii mladších žáků poprvé
soutěžil Lukáš Prukner, podlehl zkušenému
závodníkovi o jediný bod, dále pak Štěpán
Simbrod a Tomáš Hermann, kteří nepostoupi-
li přes silnou konkurenci (32 závodníků v dis-
ciplíně) ze základních kol. Caroline
Podhorová, která nasadila novou kata, také
nepostoupila ze základní sestavy. Mezi starší-
mi žáky Ondra Podhora a Láďa Bárta neměli
štěstí a nepostoupili z prvního kola. V katego-
rii mladších dorostenek se nepodařilo Nikole
Hajné překonat svou soupeřku v semifinále a
skončila na 4. místě. Magda Pelechová obsa-
dila v soutěži juniorek s perfektně zacvičenou
kata Jion 2. místo. V disciplíně kata tým vybo-

jovalo v kategorii mladších dorostenek 2. mís-
to družstvo ve složení: Caroline Podhorová,
Eva Vlnatá a Nikola Hajná.

Odpoledne se na tatami utkali v soubojích
sportovního zápasu kumite bojovníci v jed-
notlivých věkových a váhových kategoriích a
bylo na co koukat. Souboje o posty nejvyšší
byly velmi technické a soutěžící předvedli
skvělé výkony. V kategorii starší žáci vybojo-
val Láďa Bárta 3. místo . Michal Petrus obsa-
dil v kategorii mladších dorostenců 2. místo.
Další 2. místo přidala v kategorii juniorek
Magda Pelechová. Nikola Hajná si ze závodů
odvezla 1. místo v kategorii mladších doroste-
nek. Mezi mladšími žáky + 45 kg podal kvalit-
ní výkon Tomáš Hermann, který vybojoval 1.
místo. Tomáš, Nikola a Magda si zajistili no-
minaci na nadcházející Mistrovství ČR, které
se bude konat v prosinci v Ústí nad Labem.

V současné době se budou naši závodníci
připravovat na Mezinárodní mistrovství
v Allkampf-Jitsu v soutěži Fighting (sportov-
ní zápas) a na již zmíněné Mistrovství ČR
v karate.

Děkuji soutěžícím, trenérům a všem, kteří
nám pomáhají s přípravou a dopravou na zá-
vody. Přeji všem hodně sil a štěstí do dalších
sportovních akcí.

Martin Hermann, předseda oddílu karate Magda cvičí kata Jion

Tomáš v boji ve fináleZávodní tým TJ karate
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Mezinárodní turnaj v Allkampf-Jitsu
Jihočeši vybojovali 9 medailí

Již popáté se sjeli minulou sobotu do bavorského Diedorfu vyznavači bojo-
vého umění Allkampf-Jitsu z Rakouska, České republiky a Německa , aby zde
změřili síly v disciplíně Fighting – sportovní zápas v praktické sebeobraně.

Na dvou zápasištích bojovali v jednotlivých váhových a věkových kate-
goriích junioři i dospělí. Pravidla zápasu jsou velice přísná a samotný boj trvá
u dětí dvě, juniorů tři a u dospělých čtyři minuty, s minutovou přestávkou
uprostřed zápasu.

Celý sportovní souboj má tři fáze, kterými musí celý zápas projít. V první
fázi spolu závodníci bojují podobně jako v karate, používají údery a kopy na
povolená pásma až do zachycení soupeře. Pokračují druhou fází, kde již ne-
smí používat úderové a kopové techniky, ale mohou provést podmet či pře-
hoz a v následné třetí fázi soupeře na zemi znehybnit a to na dobu dvaceti
sekund. Využívá se tedy veliké škály technik sebeobranného systému
Allkampf-Jitsu. Je zakázáno jakékoliv kontaktování obličeje a hrdla, i za
menší přestupky proti pravidlům zápasu rozhodčí rozdávali trestné body.
Soutěžící mají chrániče rukou, nártů, zubů, suspenzory a u žen a dívek chrá-
niče prsou. I zde byli rozhodčí nekompromisní a nenechali žádného závodní-
ka bojovat bez těchto pomůcek.

Českou republiku zde reprezentovaly pouze školy: Jihočeské oddíly TJ
karate Nové Hrady, SKP České Budějovice a severočeské TRC Chomutov a
ŠBU Most. Také němečtí pořadatelé a rakouský tým měli podobné problémy
s nízkou účastí, nakonec se však střetlo ve sloučených kategoriích na 60 zá-
vodníků a zápasy byly ještě zajímavější než v loňském roce.

Ve sloučené kategorii žáků (12 – 14 let) do 50 kg po náročných soubojích
zvítězil Tomáš Hermann. Mezi žáky (12-14 let) -55 kg získal 2. místo Ladi-
slav Bárta. V dorostenecké kategorii (14-16 let) ve váhové kategorii - 60 kg
vybojoval 2. místo Michal Petrus. V kategorii žen po těžkých zápasech získa-
la 3. místo Magda Pelechová. V nejtěžší váhové mužské kategorii nad 94 kg
obsadil 2. místo David Švenda.

V soutěži národních týmů, která se tentokrát z časových důvodů vyhod-
nocovala z výpočtu koeficientu obsazených medailových pozic, 1.místo
patřilo domácímu týmu, naši borci se umístili na 2 .místě před reprezentací
Rakouska. Martin Hermann
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-   geometrické plány -   zaměřování staveb ke kolaudaci

-  vytyčování hranic pozemků -   mapové podklady pro projekty

-  vytyčování prostorové polohy stavby -   ostatní geodetické práce

Na Zahradách 512, 373 11 Ledenice
tel. č. 387 995 501, 602 662 693, 602 720 411
e-mail: gk-ledenice@volny.cz

Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á

Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ  KANCELÁŘ LEDENICE

Prodej moravských
sudových vín

Michaela Trajerová
Ke střelnici, Trhové Sviny

Prodejní doba
Út, Čt, Pá: 16.00 – 19.00 hodin
So: 9.00 – 12.00 hodin

Jakostní odrůdová vína, osm druhů
cena od 44,-Kč/1 litr, dle ročníků a druhů

Tel. 602 667 105

Kekrt Aleš
Nová vzorková prodejna:
Školní1152,Trhové Sviny

najdete nás v bývalém objektu Fruty

� Prodej a montáž:
koberce, PVC, plovoucí podlahy,
plastová a střešní okna, žaluzie a rolety,
interiérové a vchodové dveře, kliky.

� Stavební činnost, sádrokartony
a obkladačské práce.

kontakt: tel.386 322 588
tel./fax:386 321 443, mobil: 777 826 701

e-mail: kekrtales@seznam.cz

OKNA - DVEŘE
PODLAHY MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

se sídlem v Nových Hradech,
ulice Údolská 154, 373 33  Nové Hrady

nabízí tyto pracovní pozice

Technolog
Seřizovač NC stroje

Kontakt:
p. Procházka, tel.: 386 362 122,

e-mail:oprochazka@mjs.cz
pí Červáková, tel.: 389 016 234,

e-mail:jcervakova@bedex.cz

PRAKTICKÝ  LÉKAŘ
pro dospělé – Nové Hrady

ORDINAČNÍ HODINY
Lékař: MUDr. Nataša Návarová

Sestra:  Alena Slepičková
Anna Petrová

Pondělí: 7:00 – 13:00
Úterý: —    -    — 12:00 – 17:00
Středa: 7:00 – 13:00

Sudý týden 13:30 – 14:30 Hranice
Čtvrtek: 7:00 – 13:00

LPK 9:00 – 10:00
Pátek: 7:00 – 12:00

Aplikace injekcí a odběry krve 6:30 – 7:15

Ošetření mimo ordinační dobu zajišťuje
LSPP Trhové Sviny

Všední dny: 18:00 – 22:00
So+ne+svátky 8:00 – 20:00

Tel.: č. 386 322 509
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Rezidence Nové Hrady a.s.
přijme

pro provoz wellness pensionu  Tereziiny lázničky
v Údolí u Nových Hradů

FYZIOTERAPEUTA /
FYZIOTERAPEUTKU

popř.
MASÉRA / MASÉRKU

požadavky:
• klasické masáže, reflexní masáže (nutno předložit osvědčení)

• aplikace rašelinových a skořicových zábalů (možnost zaškolení)

• na plný pracovní úvazek
• předpokládaný nástup 1.1.2007

Dále hledáme:

KOSMETIČKU
formou pronájmu, na živnostenský list

další požadované služby – pedikúra, manikúra

Požadujeme profesionální přístup, časovou flexibilitu, ochotu vyjít
zákazníkovi maximálně vstříc a zajištění služeb ubytovaným hos-
tům, v rámci relaxačních pobytů, kteří budou tvořit významnou část
Vaší klientely, a to po celý rok

Bližší informace:
pension Tereziiny lázničky, tel: 724 130 399
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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, e-mail: zpravodaj@novehrady.cz. Redakce: P. Charvát, D. Lošková. Sazba a tisk: JAVA Třeboň.
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TRAFIKA
Ing. Milana Hromasová

nabízí
v obou trafikách:
• Noviny a časopisy,

i na objednávku

• Dioptrické brýle

• Školní potřeby

• Kupony do mobilů

• Pohledy a mapy

• Audio, video kazety

• CDR, DVD - R


