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Energie
kolem nás

Asi tak před dvěma lety jsem se za-
mýšlela v jednom úvodníku našeho zpra-
vodaje o tom, jak některá místa mívají
svoji neopakovatelnou a jedinečnou at-
mosféru, své genium loci.

Při sestavování tohoto čísla jsem si na
to vzpomněla, a to v souvislosti s tím,
jaké články mi průběžně přicházely na
stůl.

Velké množství z nich totiž popisuje
aktivity poznávací, vzdělávací, tvůrčí a
obohacující člověka od miminkovského
věku až po věk dospělé zralosti. Červen-
cové příspěvky začínají informacemi
o miminkovské školičce, pokračují jazy-
kovou výchovou ve školce, poznávacím
výletem školní družiny, dále pak seminá-
řem pracovníků informačních center,
konferencí a celoživotním vzděláváním
na půdě Akademického a univerzitního
centra atd. A z oblasti sportu pak o svých
aktivitách vypovídají mladí rybáři, ša-
chisté a své vynikající výsledky popisují
už tradičně karatisté a novohradský ne-
stor sportovní gymnastiky pan Rudolf
Rusiňák.

Pokud si to všechno pospojujete, uvě-
domíte si, jak obrovský „energetický“ ná-
boj naše město má a jakou lidskou aktivitou
disponuje. A je jedno, zda je to aktivita
těch, kteří něco dobrého a užitečného vy-
tváří, anebo aktivita těch, kteří vědomě
něco nového přijímají. Obohacení je vzá-
jemné.

Děkuji tedy všem, kteří prostřednic-
tvím svých příspěvků a fotografií vypo-
vídají o nás a o novohradském klimatu a
zároveň rozšiřují Novohradský zpravo-
daj  o další stránky.

Květa Jarolímková

Fotografie z představení Jihočeského divadla - Carmina burana

DIVADLO
na hradním nádvoří

„O panně Zuzaně
a draku Požíráku“

předvede
DIVADLO KAPSA

sobota 7.7.2007, od 18 hodin
Státní hrad Nové Hrady

HYALIT PARTY

21.července 2007
od 20.00 do 02.00 hodin

Taneční večer
s kapelou Hyalit
v Údolí u Nových Hradů

Mezinárodní
festival worldmusic
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NOVOHRADSKÉ
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13.-16. července 2007
koncerty, kurzy, semináře,
projekce
(podrobnosti uvnitř čísla)
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Zápis z 19. schůze rady města ze dne 30.
května 2007

� 1. Smlouva o postoupení pohledávky
Rada města obdržela a projednala návrh

smlouvy mezi Městem Nové Hrady a Ry-

bářstvím Nové Hrady s.r.o. se sídlem Štip-

toň 78, o postoupení pohledávky za dosud

nevypořádaný restituční nárok. Rada sou-

hlasila se Smlouvou o postoupení po-

hledávky mezi Městem Nové Hrady a Ry-

bářstvím Nové Hrady s.r.o a předala ji

k projednání  zastupitelstvu.

� 2. Pozemkové úpravy k. ú. Byňov
Rada obdržela dopis Ministerstva zeměděl-

ství ČR – Pozemkový úřad České Budějo-

vice s oznámením o svolání úvodního

jednání o správním řízení a řízení o jedno-

duchých pozemkových úpravách v katas-

trálním území Byňov. Jednání je svoláno

na 6. června v sále bývalého Státního statku

v Nových Hradech a účastníci budou sezná-

meni s postupem zpracování pozemkové

úpravy. Rada vzala dopis Ministerstva ze-

mědělství – Pozemkového úřadu České Bu-

dějovice ze dne 17.5. 32007 na vědomí a

pověřila místostarostu pana ing. L'udovíta

Kasana  účastí na jednání.

� 3. Protokol z vodoprávní kontroly
Rada obdržela Protokol sepsaný pracovní-

kem ČIŽP OI oddělení ochrany vod České

Budějovice o provedené vodoprávní kon-

trole skládky odpadů Nové Hrady.

Uloženým opatřením je zajištění vypraco-

vání projektu rekultivace skládky dle platné

legislativy a její předložení k odsouhlasení

ČIŽP OI České Budějovice. Rada vzala ob-

sah Protokolu ze dne 18.5. 2007 na vědomí

a pověřila paní Marii Šebelovou přípravou

výběrového řízení na projekt „ Rekultivace

skládky odpadů Nové Hrady“.

� 4. Umístění odchycených psů do útulku
Rada obdržela dopis Městského úřadu

Nové Hrady – odboru životního prostředí se

žádostí o dořešení problému ve věci odchy-

cených volně pobíhajících psů. Rada roz-

hodla o umístění dvou odchycených psů do

útulku Malý Jeníkov u Strmilova v okrese

Jindřichův Hradec.

� 5. Projekt Novohradsko Vás vítá
- odpověď
Rada města obdržela dopis Města Trhové

Sviny, Žižkovo náměstí 32, se zamítavou

odpovědí na poskytnutí příspěvku na projekt

„ Novohradsko Vás vítá“. Rada vzala obsah

dopisu Města Trhové Sviny na vědomí.

� 6. Žádost o pronajmutí zahrádky
Rada obdržela žádost pana Romana Stein-

hausera, bytem Nové Hrady o pronajmutí

zahrádky v lokalitě za hřištěm v Nových

Hradech. Rada souhlasila s pronájmem za-

hrádky a pověřila tajemníka Městského

úřadu zveřejněním záměru pronájmu.

� 7. Rozpočtová změna číslo 1
Rada obdržela žádost o provedení rozpoč-

tové změny číslo 1 od paní Evy Stráské,

pracovnice účtárny Městského úřadu Nové

Hrady. Rada souhlasila s návrhem Rozpoč-

tové změny č. 1 a postoupila žádost k pro-

jednání zastupitelstvu.

� 8. Dotační dopis č. DD/OKPC/414/07
Rada obdržela dotační dopis Jihočeského

kraje, Krajského úřadu, odboru kultury, pa-

mátkové péče a cestovního ruchu s poskyt-

nutím příspěvku ve výši 30.000,- Kč na

realizaci projektu „ Novohradské Znění

2007 “ . Rada vzala obsah dotačního dopisu

Jihočeského kraje na vědomí.

� 9. Předvolání Okresního soudu České
Budějovice
Rada města obdržela předvolání Okresního

soudu České Budějovice ve věci proti žalo-

vanému Denisu Baigerovi, nám Republiky

13, Nové Hrady z důvodu zastupování

účastníka řízení vzhledem k jeho nezjiště-

nému současnému pobytu. Rada pověřila

účastí na jednání Okresního soudu v Čes-

kých Budějovicích dne 15.6. 2007 v 10.45

hodin místostarostu pana Miroslava Šlence.

� 10. Žádost o výjimku
Rada obdržela a projednala žádost o výjim-

ku v počtu žáků při výuce jazyků zaslanou

ředitelstvím ZŠ Nové Hrady . Hraniční po-

čet žáků ve skupině je 24, při jeho zvýšení

je nutné skupinu rozdělit, což přináší prob-

lémy v sestavení rozvrhu a možností nárůs-

tu neaprobovaně odučených hodin cizích

jazyků. Rada vzala žádost na vědomí a

souhlasila s výjimkou při maximálním poč-

tu 25 žáků ve skupině.

� 11. Oznámení – plavecký výcvik
Rada obdržela žádost ředitele ZŠ Nové

Hrady o poskytnutí dotace na plavecký vý-

cvik žáků 3. a 4. ročníku ZŠ ve školním roce

2007/2008. Rada vzala obsah žádosti na vě-

domí a souhlasila s poskytnutím příspěvku

na  plavecký výcvik v Borovanech..

� 12. Smlouva mandátní – oprava zídky čp.
74, Nové Hrady

Rada byla starostou informována o návrhu

smlouvy mezi Městem Nové Hrady a Sta-

vební poradnou, spol. s.r.o., České Budějo-

vice o zajištění výkonu inženýrské činnosti

na stavbě „ Oprava rozbořené zídky čp. 74

v Nových Hradech“. Rada souhlasila se

smlouvou mezi Městem Nové Hrady a Sta-

vební poradnou, spol. s.r.o. České Budějo-

vice a pověřila starostu jejím podpisem.

� 13. Smlouva mandátní – odstavná ZP
pro osobní  automobily
Rada byla starostou informována o návrhu

smlouvy mezi Městem Nové Hrady a

Stavební poradnou spol. s.r.o České Budějo-

vice o zajištění inženýrské činnosti na stavbě

„ Odstavná ZP pro osobní automobily včetně

cykloparkoviště Nové Hrady “. Rada souhla-

sila se smlouvou mezi Městem Nové Hrady a

Stavební poradnou spol. s.r.o. České Budějo-

vice a pověřila starostu jejím podpisem.

� 14. Vyúčtování nákladů
Rada města obdržela vyúčtování nákladů

spojených s účastí pana Rudolfa Rusiňá-

ka,, Nové Hrady na „Pražské veteraniádě „

ve sportovní gymnastice konané dne 26.5.

2007 v Praze. Rada poděkovala panu Rusi-

ňákovi za úspěšnou reprezentaci Města

Nové Hrady a souhlasila s proplacením

cestovních náhrad v požadované  výši.

� 15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
Rada obdržela a projednala návrh Smlouvy

o smlouvě budoucí o zřízení práva odpoví-

dajícího věcnému břemenu mezi Městem

Nové Hrady a E.ON Distribuce, a.s., Lan-

nova 205/16,České Budějovice pro stavbu

„ Nakolioce – Alfit – VN,TS “. Rada sou-

hlasila s návrhem Smlouvy o smlouvě bu-

doucí o zřízení práva odpovídajícího

věcnému břemenu mezi Městem Nové

Hrady a E.ON Distribuce, a.s., Lannova

205/16, České Budějovice a doporučila její

schválení na jednání zastupitelstva  Z – 7.

� 16. Žádost o umístění reklamní cedule
Rada projednala žádost Kavárny Kousek

s.r.o. Hradební 377, Nové Hrady o umístění

reklamní cedule na objekt Českého domu.

Rada souhlasila s umístěním reklamy za

předpokladu, že její vzhled i umístění bude

předem odsouhlaseno s odborem výstavby

a kulturních památek MěÚ Trhové Sviny a

stanovila nájemné ve výši 2.500,- Kč/ rok.

� 17. Přípravné práce – Územní studie
ZTV Jižní město
Rada města byla informována vedoucím

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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stavebního úřadu ve věci přípravných prací

zadání výběrového řízení na zpracovatele

Územní studie ZTV Jižní město. Jedná se

především o přípravu mapových podkladů,

identifikace pozemků pro majetkoprávní

vypořádání a koordinaci s Územním plá-

nem města Nových Hradů a jeho regulativ.

Rada města vzala informaci vedoucího sta-

vebního úřadu na vědomí a pověřila tajem-

níka v koordinaci se stavebním úřadem

dalším jednáním v dané věci.

� 18. Podklady pro majetkové vypořádání

pozemků v lokalitě Jižní město

Rada města Nové Hrady obdržela a projed-

nala podklady zaslané Stavebním úřadem

Nové Hrady ve věci majetkoprávního vypo-

řádání pozemků v katastrálním území Nové

Hrady. Jedná se o pozemky v lokalitě Jižní

město, na nichž je plánována v souladu

s územním plánem výstavba rodinných

domů. Rada doporučila schválit bezúplatný

převod pozemků parc. č. 830 díl 2, 838/1,

829 díl7, 864 díl 2, 862, 863/2, 863/3, 863/4,

863/5, 896, 897, 898, 835/1 díl 5, GP- 861

v k.ú. Nové Hrady ve vlastnictví České re-

publiky s právem hospodaření pro Pozemko-

vý fond ČR na Město Nové Hrady a postou-

pila ke schválení zastupitelstvu města.

� 19. Jednání s vedoucím Referátu cizinec-
ké a pohraniční policie
Starosta města informoval radu města o jed-

nání s npor. Mgr. Zdeňkem Chovancem –

vedoucím Referátu cizinecké a pohraniční

policie /RCPP/ ve věci zajištění bezpečnos-

ti ve městě a řešení dopravní situace ve

městě. Byly projednány opakované stížnos-

ti občanů na rušení nočního klidu (zejména

o víkendu) a součinnost při změnách v do-

pravním značení.

� 20. Dodatek č. 1 nájemní smlouvy -paní
Žiaková
Rada projednala návrh Dodatku č.1 nájem-

ní smlouvy mezi Městem N.Hrady a paní

Helenou Žiakovou. Dodatkem se upravuje

nájemní smlouva ze dne 5.3.2001. Na zá-

kladě tohoto dodatku pronajímatel souhlasí

s umístěním provizorního mobilního oplo-

cení s tím, že musí být zachován bezproblé-

mový přístup a příjezd na pozemek ve

vlastnictví spol. Novhradtex s.r.o. Rada

souhlasila s návrhem znění Dodatku č.1 a

pověřila starostu jeho podpisem.

� 21. Odměny zastupitelů
Rada města projednala návrh výše měsíč-

ních odměn poskytovaných členům zastu-

pitelstev obcí na základě Nařízení vlády

614/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým

se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o od-

měnách za výkon funkce členům zastupi-

telstev. Rada souhlasila s návrhem výplaty

odměn pro zastupitele a postoupila jej

k projednání zastupitelstvu.

� 22. Podklady pro majetkové vypořádání

pozemků

Na základě předloženého Geometrického

plánu rozdělujícího zahrádky v lokalitě Vi-

lová čtvrť (za objektem HCS Bohemia s.r.o

České Budějovice) doporučila rada zastu-

pitelstvu města schválit bezúplatný převod

pozemku parc. č. 829/25 v k.ú. Nové Hrady

ve vlastnictví České republiky s právem

hospodaření pro Pozemkový fond ČR na

Město Nové Hrady a postoupila ke schvá-

lení zastupitelstvu města. Jedná se o stáva-

jící přístupovou cestu mezi sídlištěm Míru

a Vilovou čtvrtí.

� 23. Zastavovací studie – souhlas s umís-

těním objektů

Rada města obdržela studii novostavby

EKO Sídliště Nové Hrady. Rada souhlasila

s umístěním novostavby EKO Sídliště Nové

Hrady dle přiložené studie s požadavkem

zachování stávající účelové komunikace

k parcelám u rybníka Olejový.

ZÁPIS ze 7. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 13. června 2007
Přítomni:
Ing.Pavel Kříha, Ivan Dorotovič, p. Kučera,
p. Strnad, p. Šlenc, Ing. František Štangl, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr.Tomáš Rolínek, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, p. Jan Kollmann, Ing. L'udovít
Kasan, Libor Albert, Mgr. Romana Pospíšilo-
vá, Leoš Brychta,  Josef Sýkora

1. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení ze 6. veřejného jednání

zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Vladimír Hokr. Zastupitelstvo jej vzalo
na vědomí a schválilo předloženou kontrolu
usnesení ze 6. veřejného jednání zastupitel-
stva 15 hlasy.

2. Dispozice s majetkem

� 2.1. Pan starosta seznámil zastupitelstvo

s žádostí pana Jana Motyčáka o odprodej

pozemků p.č. PK stp. 66 o výměře 219 m2

a PK 380 o výměře 1320 m2 v katastrálním

území Štiptoň. Rada vzala tuto žádost na

vědomí, doporučuje odprodej obou parcel

v ceně 50,- Kč/m2. Požadavek byl řádně

vyvěšen na úřední desce. Jiné návrhy neby-

ly. Zastupitelstvo schvaluje prodej poze-

mku 15 hlasy a pověřuje starostu podpisem

kupní  smlouvy.

� 2.2. Pan starosta seznámil zastupitelstvo se

žádostí pana Jiřího Koštela o odprodej části

pozemků p.č. 325/4, 320/9 a 320/10 o cel-

kové výměře 390 m2 za cenu 90 Kč/m2 .

Pan Ing. Štangl upozornil, že tato cena je

nízká a že pozemky by měly být prodány za

cenu 280,- Kč za 1 m2. Vzhledem k nejas-

nostem s cenou pozemků, byl tento bod pře-

sunut na jednání příštího zastupitelstva.

� 2.3. Pan starosta seznámil se žádostí paní

Olgy Dvořákové o prodej bytové jednotky

v čp. 246, bytu číslo 5 , který má v nájmu od

Města Nové Hrady, za cenu 2500 Kč/m2.

Zastupitelstvo schvaluje prodej bytu a po-

věřuje starostu podpisem kupní smlouvy 15

hlasy.

� 2.4. Pan starosta seznámil se zněním

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva

odpovídajícího věcnému břemenu pro stav-

bu „ Veveří kabel NN“ společnosti E.ON

České Budějovice. Trasa kabelu se nachází

na parcele č. 52/1, 52/3, 1750/1, 1761/1 a

1789/1 v k.ú. Veveří. Pan Ing. Štangl ne-

souhlasil se zřízením věcného břemene

bezúplatně a navrhl cenu 10.000,- Kč. Za-

stupitelstvo schvaluje znění smlouvy za

jednorázovou úplatu 10.000,- Kč a pověřu-

je starostu podpisem smlouvy 15 hlasy.

� 2.5. Pan starosta seznámil se zněním

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení prá-

va odpovídajícího věcnému břemenu pro

stavbu „ Údolí u Nových Hradů – ČOV,

úprava TS, NN “ společnosti E.ON České

Budějovice. Trasa kabelu se nachází na

parcele č. 159/3 v k.ú. Údolí u Nových Hra-

dů. Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy

a pověřuje starostu podpisem smlouvy 15

hlasy.

� 2.6. Pan starosta seznámil se zněním

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení prá-

va odpovídajícího věcnému břemenu pro

stavbu „Nové Hrady – Vitorazská – kabel

NN“ společnosti E.ON České Budějovice.

Trasa kabelu se nachází na pozemku p.č.

pokračování na str. 4

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2
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K.N 311/2 v k.ú. Nové Hrady. Pan Ing.

Štangl navrhl opětovné zpoplatnění věcné-

ho břemene. Zastupitelstvo schvaluje znění

smlouvy za jednorázovou úplatu 10.000,-

Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy

14 hlasy,1 se zdržel hlasování.

� 2.7. Pan starosta seznámil se žádostí o bez-

úplatný převod pozemků p.č. 241 díl 2,

243/1, 244, 216, 173, 257/2 a 257/3 v k.ú

Údolí u Nových Hradů od Pozemkového

fondu ČR na Město Nové Hrady. Pan Ing.

Štangl sdělil, že na Pozemkový fond ČR již

byla zaslána v minulosti žádost o bezúplat-

ný převod těchto pozemků, a proto navrhuje

žádost aktualizovat. Zastupitelstvo schva-

luje podání aktualizované žádosti o bez-

úplatný převod pozemků od Pozemkového

fondu ČR na Město Nové Hrady 15 hlasy.

� 2.8. Pan starosta seznámil se žádostí o bez-

úplatný převod pozemku p.č. 829/25 v k.ú.

Nové Hrady (přístupová cesta mezi sídliš-

těm Míru a Vilovou čtvrtí ) od Pozemkové-

ho fondu ČR na Město Nové Hrady. Pan

Šlenc doplnil, že zde mají občané zahrádky

a přístup k nim by byl složitý. Zastupitel-

stvo schvaluje podání žádosti o bezúplatný

převod pozemku od Pozemkového fondu

ČR na Město Nové Hrady 15 hlasy.

� 2.9. Pan starosta seznámil se žádostí o bez-

úplatný převod pozemků parc. č. 830 díl

2,838/1, 829 díl 7, 864 díl 2,862, 863/2,

863/3, 863/4, 863/5, 896, 897, 898, 835/1

díl 5, GP – 861 v k.ú. Nové Hrady (lokalita

Jižní město) od Pozemkového fondu ČR na

Město Nové Hrady. Pan starosta upřesnil,

že se již jedná s ostatními vlastníky poze-

mků o jejich odkoupení. Pan Šlenc doplnil,

že je již 10 ústních žádostí o prodej poze-

mku na stavbu rodinného domu. Pan Ing.

Štangl upozornil, že se jedná o nejdůležitěj-

ší rozvojovou plochu v rámci města a že

materiál k projednání by měl být lépe při-

praven. Zastupitelstvo schvaluje podání

žádosti o bezúplatný převod pozemků od

Pozemkového fondu ČR na Město Nové

Hrady 15 hlasy.

� 2.10. Pan starosta seznámil se Smlouvou o

postoupení pohledávky za dosud nevypořá-

daný restituční nárok, která se uzavírá mezi

Městem Nové Hrady a Rybářstvím Nové

Hrady s.r.o. Pan Ivan Dorotovič se dotazo-

val o jakou pohledávku se jedná. Pan sta-

rosta upřesnil, že se jedná o částku 5019,49

Kč z celkové výše 440 472 Kč restitučního

nároku města. Při této příležitosti upozornil

pan starosta na skutečnost, že bývalé vedení

nepožádalo v loňském roce o zůstatek resti-

tučního nároku ve výši 147 638 Kč a tento

propadl. Pan Ing. Štangl odpověděl, že se

domnívá, že je možnost plnění této pohle-

dávky v peněžní formě. Zastupitelstvo

schvaluje znění smlouvy a pověřuje staros-

tu  podpisem smlouvy 15 hlasy.

� 2.11. Pan starosta seznámil se Smlouvou o

smlouvě budoucí o zřízení práva odpovída-

jícího věcnému břemenu pro stavbu Nako-

lice – ALFIT – VN, TS společnosti E.On

České Budějovice. Trasa kabelu se nachází

na parcele č. PK 602, 582 a 583 v k.ú. Na-

kolice. Pan starosta vysvětlil, že se opět jed-

ná o věcné břemeno s návrhem na jeho

bezúplatné zřízení, vzhledem k tomu, že

zde není žádný zájem města požadujeme

10.000,-Kč. Zastupitelstvo schvaluje znění

smlouvy za jednorázovou úplatu 10.000,-

Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy

15 hlasy.

� 2.12. Pan starosta seznámil se žádostí Kvě-

toslavy Zelené a Štěpána Bráchy o prodej

pozemku parcel. číslo 311/22 v k.ú. Nové

Hrady o celkové výměře 801 m2. Rada vza-

la tuto žádost na vědomí, doporučuje odpro-

dej této parcely. Požadavek byl řádně

vyvěšen na úřední desce. Jiné návrhy neby-

ly. Pan Libor Albert se dotazoval, zda

opravdu chtějí na této parcele stavět, slečna

Zelená odpověděla, že stavět budou. Zastu-

pitelstvo schvaluje prodej pozemku dle

schválených zásad pro prodej a pověřuje

starostu podpisem smlouvy 15 hlasy.

3. Závěrečný účet města Nové Hrady roku
2006

Pan starosta požádal paní Evu Stráskou o
stručné vysvětlení závěrečného účtu.Ta vy-
světlila skutečné plnění příjmů a výdajů a
upřesnila nejdůležitější akce roku 2006. Za-
stupitelstvo bere na vědomí a schvaluje zprá-
vu o přezkumu hospodaření za rok 2006
s výrokem auditora "byly zjištěny chyby a ne-
dostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. c, záko-
na č. 420/2004 Sb." a schvaluje předložený
závěrečný účet města Nové Hrady za rok
2006 bez výhrady 14 hlasy (pan Ing, Štangl
nebyl hlasování přítomen).

4. Rozpočtová změna č. 1

Pan starosta informoval o žádosti o prove-
dení rozpočtové změny č. 1 od paní Evy Strá-
ské, pracovnice účtárny Městského úřadu
Nové Hrady. Zastupitelstvo schvaluje Roz-

počtovou změnu č.1 - 14 hlasy ( pan Ing.
Štangl nebyl hlasování přítomen ).

5. Smluvní zajištění výstavy „Půvaby a ta-
jemství klementinských rukopisů z 13. a 14
století“

Pan starosta informoval o smluvním zajiš-
tění výstavy „ Půvaby a tajemství klementin-
ských rukopisů z 13. a 14. století“, a to
Smlouvou o spolupráci a Darovací smlouvou,
které se uzavírají mezi Městem Nové Hrady a
Národní knihovnou ČR Praha. Výstava byla
otevřena dne 18. května 2007 a potrvá do 20.
června. Pan starosta oznámil, že je možné, že
termín konání výstavy bude ještě prodloužen
pravděpodobně do 8. července 2007 a protože
v této době jsou též státní svátky, očekává se
zvýšený zájem o návštěvu výstavy. Ing. Fran-
tišek Štangl se domnívá, že smlouvy měly být
schváleny před konáním výstavy. Pan Libor
Albert se dotazoval, zda termín prodloužení
výstavy bude zapracován do smlouvy. Pan
starosta odpověděl, že se jedná o návrhu
smlouvy a že termín bude upraven podle sku-
tečnosti. Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o
spolupráci a Darovací smlouvu a pověřuje
starostu podpisem smluv  15 hlasy.

6. Petice proti diskriminaci venkova
Pan starosta informoval o Petici proti dis-

kriminaci venkova, kterou předkládá Spolek
pro obnovu venkova a jejímž cílem je řešit
problém rovnoprávného postavení obcí. Peti-
ce budou projednány v zastupitelstvech obcí a
poté budou předány k projednání poslancům,
senátorům a zákonodárným orgánům. V této
fázi se jedná o obecný návrh na zvýšení záj-
mu o projednávání a řešení této problematiky
z důvodu připravované daňové změny. Ing.
František Štangl se domnívá, že bez důvodo-
vé zprávy je tento bod nehlasovatelný. Pan
Josef Sýkora uvedl, že je třeba v této věci
něco udělat, je zapotřebí stanovit pravidla pro
rozdělování prostředků a k tomu je potřebná
spravedlivá změna. Pan Leoš Brychta doplnil,
že on bude hlasovat pro přijetí petice. Ing.
František Štangl uvedl, že je mnoho problé-
mů, které se nyní řeší a že bylo přislíbeno, že
úbytek daní bude obcím kompenzován. Pan
Mgr. Michal Jarolímek sdělil, že Sdružení
Růže podporuje tuto petici vzhledem k tomu,
že současná daňová situace skutečně diskri-
minuje menší obce (Praha – 30000 Kč na oby-
vatele, menší obce 4000 Kč) a do budoucna
by se tento problém neřešil. Zastupitelstvo
schvaluje Petici proti diskriminaci venkova
12 hlasy, 3 se zdrželi hlasování.

7. Odměny pro zastupitele
Pan starosta informoval zastupitelstvo o

Nařízení vlády 614/2006 ze dne 20. prosince
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2006, kterým se mění nařízení vlády č.
37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce čle-
nům zastupitelstev. Odměna činí pro neuvol-
něného člena zastupitelstva 340,- Kč, pro
neuvolněného člena výboru 540,- Kč, pro ne-
uvolněného člena zastupitelstva – předsedu
výboru 810,- Kč a neuvolněného člena rady
1290,- Kč. Zastupitelé schválili výši odměn
12 hlasy, 2 se zdrželi hlasování (pan Šlenc ne-
byl hlasování přítomen).

8. Obecně závazná vyhláška města č. 2/2007

stanovující pohyb psů

Pan starosta informoval o průběhu setkání
zástupců města s majiteli psů. Byly pořízeny
sáčky na úklid psích exkrementů. Na náměstí
již byly instalovány první stojany na tyto sáč-
ky. Poté požádal místostarostu ing.Ludovíta
Kasana, který vyhlášku zpracovával, aby s ná-
vrhem seznámil zastupitele . Ten konstatoval,
že po nesouhlasném vyjádření zastupitelstva
požádal o pomoc pracovnici kontrolního od-
boru Ministerstva vnitra, paní Vojákovou a
konzultoval všechny nejasnosti.

Ing.František Štangl připomenul, že by
bylo vhodné lépe identifikovat prostory
(prostranství), domnívá se, že by zde měly být
uvedeny konkrétní parcely. Zastupitelstvo
schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2007 stanovující pohyb psů 12 hlasy, 2 za-
stupitelé se zdrželi hlasování, 1 se během hla-
sování vzdálil.

9. Projednání a schválení Jednacího řádu za-

stupitelstva města, Jednacího řádu kontrol-

ního a finančního výboru města a Jednacího

řádu osadních výborů.

Dokumenty byly projednávány postupně.
Pan starosta seznámil s návrhem Jednacího
řádu zastupitelstva města. Upozornil na chyby
v článku 3 a článku 7 – bod 7, kde při přepisu
došlo k chybnému uvedení původního tex-
tu:“okresní úřad“. Je upraveno na :“krajský
úřad“.

Ing.František Štangl navrhuje prodloužení
lhůty na doručení materiálů zastupitelům u
závažných otázkách, např. projednání návrhu
rozpočtu města a územního plánu, na 10 dnů.
V případě projednání návrhu rozpočtu města
souhlasí s prodloužením lhůty i pan Šlenc. Pan
starosta souhlasí s prodloužením.

Dále pan starosta seznámil s návrh Jedna-
cího řádu kontrolního a finančního výboru
města Nové Hrady. Ing.František Štangl při-
pomenul, že je nutno sladit terminologii
v článku II. a III.- zastupitelstvo města, když
v čl. II je uvedeno : „zastupitelstvo obce“.

Dále navrhuje změnu v čl. IV. - scházet se
nejméně jednou za tři měsíce. V bodě VIII. na-
vrhuje prodloužit lhůtu 7 dnů na svolání další-
ho jednání výboru na 14 dnů. Ing. L'udovít
Kasan trvá na dodržení lhůty 7 dnů, rovněž
panu starostovi se tato jeví jako dostatečná.
Pan Šlenc připomenul, že ze zkušenosti v mi-
nulém období neměl s touto otázkou problém.

Pan starosta dále seznámil s návrhem Jed-
nacího řádu osadního výboru. Ing. František
Štangl navrhuje v článku 3, bod 2 zkrátit dobu
na shromáždění se členů z uvedené 1 hodiny
na polovinu. K návrhu se připojil i Ing.
L'udovít Kasan. Ing. Pavel Kříha upozornil na
chybu v článku 4, odst. 1. Zde je chybně uve-
deno číslo §. Správné znění: na základě § 121
zákona 128/2000 Sb. o obcích. Zastupitelstvo
schválilo v upravené formě Jednací řád zastupi-
telstva města Nových Hradů, Jednací řád kon-
trolního a finančního výboru města Nových
Hradů a Jednací řád osadního výboru 15 hlasy.

10. Interpelace

Pan Ing. Štangl předal písemně interpelaci
panu starostovi ohledně jmenování tajemníka
MěÚ Nové Hrady Jaroslava Šulce, jelikož ne-
byl spokojen s předchozí odpovědí. Dále pře-
dal též písemně panu starostovi interpelaci
pro člena rady města Mgr.Tomáše Rolínka
ohledně akcí: „Kanalizace v Údolí u Nových
Hradů“ a „Oprava komunikace Jakule“.
Požaduje odpověď v zákonné lhůtě.

11. Diskuze

Pan Ivan Dorotovič informoval o doprav-
ním značení ve městě. Hlavně poukazoval na
problém parkování aut v České ulici. Zákaz
parkování není nutno řešit dopravní značkou,
vyplývá to ze zákona. Připomenul, že řešení
průjezdu Údolskou ulicí není praktické. Sta-
rosta Mgr. Hokr informoval o jednání s Poli-
cíí ČR ohledně dopravního značení a
parkování ve městě. Vysvětlil problém prove-
dení omezení rychlosti v obci Byňov, část Ja-
kule. Ing.František Štangl připomenul, že
nejnebezpečnější situace je v České ulici a při-
mlouvá se za osazení dopravní značky omezu-
jící parkování zpět.

Mgr. Pospíšilová se dotazovala, zda se řeší
katastrofický stav autobusového nádraží
v Nových Hradech. Pan starosta informoval o
jednání se zástupci firmy ČSAD Jihotrans,
a.s.. Opravu čekárny bude majitel financovat
po materiální stránce, práce bude provádět ná-
jemce přilehlých prostor, pan Hofmann.
V současné době probíhá stavební řízení.

Ing. Pavel Kříha připomenul, že město má
připraveno pět stavebních parcel k bytové vý-
stavbě v lokalitě Pod vodárnou – (pod vodoje-
mem).

Pan Libor Albert přednesl žádost pana
Hlinšťáka o seznámení zastupitelů s problé-
mem, kdy vlivem vichřice byla rozbořena
kaplička na Jedlici. Dotazoval se, jak se bude
město v této otázce angažovat. Pan starosta
odpověděl, že město věnuje těmto stavbám
pozornost a i tato stavba nezůstane stranou
zájmu.

Dále se starosta dotazoval Ing. Františka
Štangla, zda byla podána v minulém období
žádost na Pozemkový fond ČR o převod poze-
mku v Byňově, kde je v současné době zbudo-
váno sportovní hřiště. V současné době došlo
k pronájmu pozemku soukromou osobou.
Ing.František Štangl odpověděl, že žádost již
byla podána, je nutno zjistit jak je tato
záležitost řešena v územním plánu a pak
požádat o převod pozemku dle veřejného záj-
mu.

Pan starosta informoval o požadavku vy-
budování chodníků v Byňově současně s pro-
váděnou opravou silnice Nové Hrady –
Jakule. Upozornil na fakt, že při přípravě pro-
jektové dokumentace před 3 roky nebyl vzne-
sen požadavek na zařazení chodníků do
projektu, a proto se nyní s touto možností ne-
počítá. Nyní vše záleží na tom, jaká bude
požadována šíře silnice a podle toho je možné
uvažovat o vybudování chodníků na náklady
města. Ing.František Štangl odpověděl, že vy-
projektovaná komunikace a kanalizace je jed-
na část jednoduchého technického řešení a
chodníky nemusí být vázány na výstavbu ko-
munikace. Starosta odpověděl, že toto řešení
je možné, ovšem znamená značné zvýšení ná-
kladů na výstavbu chodníků vzhledem k vy-
pořádání majetkových poměrů vlastníků
pozemků a časovou náročnost. Pan Josef Sý-
kora poznamenal, že je nutné rozhodnout, zda
uvažujeme o vybudování chodníků na jedné
nebo obou stranách silnice.

Mgr.Tomáš Rolínek se dotazoval, zda
bylo dříve požádáno o bezúplatný převod po-
zemků v Údolí u Nových Hradů z důvodu zá-
měru vybudování hasičského cvičiště.
Ing.Ftantišek Štangl odpověděl, že nebylo
požádáno z důvodu neschváleného územního
plánu.

Paní Kovářová se dotazovala, zda není možné
označení přechodu pro chodce v křižovatce u bý-
valého zahradnictví pana Ferenčíka, protože
přecházení v těchto místech je velmi nebez-
pečné. Pan starosta odpověděl, že nové
schválení přechodu pro chodce podléhá přís-
ným podmínkám a schválení Dopravním in-
spektorátem a pokud nejsou splněny všechny
zákonné podmínky, nelze přechod pro chodce
vyznačit.

Zasedání ukončil pan starosta. Poděkoval
všem přítomným za účast.
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Město Nové Hrady  vyhlašuje výběrové řízení na pozici

vedoucí odboru životního prostředí

Nutné předpoklady pro vznik pracovního poměru – viz § 2, odst. 5, § 4 a 5
zák.  312/2000 Sb.:

• státní občan České republiky starší 18 let

• způsobilost k právním úkonům

• trestní bezúhonnost

• nejméně tříletá praxe jako vedoucího zaměstnance nebo při výkonu správních činností
v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy
v pracovním nebo služebním poměru ke státu nebo ve funkci člena zastupitelstva územní-
ho samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce (praxe musí být
splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházející jmenování do funkce)

Další požadavky:

• absolvovaná střední nebo vysoká škola

• řidičský průkaz sk. B

• znalost práce na PC  (Windows, MS Office, Internet)

• osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti dle § 21 o úřednících  je výhodou

Požadované doklady:

• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností a o jazykových znalostech

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

• ověřená kopie o dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

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

Platová třída:
dle NV č.564/ 2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Přihlášky:
podle § 6 zák. 312/2000 Sb. se podávají se všemi náležitostmi písemně poštou nebo osobně
na Městský úřad Nové Hrady, nám. Republiky 46, 373 33  Nové Hrady
nejpozději do  20.7. 2007.

Případ pytláctví
v honitbě Nové Hrady

V minulých dnech proběhla regionálním
tiskem krátká zprávička o zadržení pachatele
trestného činu pytláctví v obci Světví. O co
vlastně šlo?

Koncem měsíce května objevil člen mysli-
veckého sdružení Nové Hrady nastražená drá-
těná oka na vyšlapaných cestičkách srnčí
zvěře v blízkosti statku v obci Světví.

O věci ihned informoval mysliveckého
hospodáře, se kterým po obhlídce v honit-
bě objevili další “odborně” nalíčená oka. V
době, kdy se v přírodě objevují nově naroze-
ná mláďata se někdo neštítil tím nejhorším
způsobem ubíjet srny ve vysokém stupni bře-
zosti. Celá věc byla okamžitě nahlášena Poli-
cii ČR.

Vysoce profesionální přístup příslušníků
obvodního oddělení Policie ČR v Trhových
Svinech, kteří díky svému nasazení po relativ-
ně krátké době dopadli a usvědčili pachatele
trestného činu pytláctví, který svým způso-
bem, rozsahem a krutostí nemá v naší honitbě
obdobu. Pachatelem je člověk, který se ne-
dávno přistěhoval do obce Světví a podle
svých slov chtěl takto řešit svou sociální situ-
aci, proto nalíčil 14 drátěných ok, do kterých
chytal převážně srnčí zvěř. Případ je v součas-
né době ještě šetřen a chceme věřit, že pacha-
tel neujde zaslouženému trestu.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat vedou-
címu a všem příslušníkům obvodního odděle-
ní Policie ČR v Trhových Svinech za aktivní a
obětavý přístup při řešení případu, kterým za-
bránili nejen dalším ztrátám na zvěři, ale zej-
ména jejímu utrpení a smrti v drátěné smyčce.

Leoš Brychta,
myslivecký hospodář MS Nové Hrady

V polovině března letošního roku Město Nové Hrady dokončilo rea-
lizaci projektu s názvem „Infrastruktura pro zvýšení kvality cestovního
ruchu v Nových Hradech ve vazbě na přeshraniční spolupráci“. Celko-
vé náklady projektu činily téměř 6 mil. Kč, z čehož 3 935 088 Kč bylo
hrazeno ze strukturálních fondů EU v rámci programu Iniciativa Spole-
čenství INTERREG IIIA na česko-rakouské hranici, 262 339 Kč ze
státního rozpočtu v rámci téhož programu a zbývající část z rozpočtu
Města Nové Hrady.

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení kvality infrastruktury cestov-
ního ruchu v Nových Hradech, konkrétně vytvoření vhodného prostře-
dí pro provoz multifunkčního zařízení – vinárny, přednáškové
místnosti a veřejné internetové stanice v suterénu a části přízemí novo-
hradské radnice. Aby toto zařízení mohlo vzniknout, bylo zapotřebí
provést kompletní rekonstrukci dotčených prostor, která byla zahájena
v září roku 2006. Od té doby se hlavní dodavatel stavby, zástupci města
i technický dozor investora potýkali s nelehkým úkolem provést všech-
ny práce tak, aby nebyl narušen celkový historický ráz této kulturní pa-

mátky. V průběhu prací bylo nutné vyřešit také několik skrytých „pře-
kvapení“, jako např. objevení historického kanálu, který bylo nutno
zachovat a vhodně architektonicky zakomponovat do celého díla neje-
nom pro jeho historickou cenu, ale také z důvodu odvodu případných
průsakových vod ze vzniklých prostor. Za tímto účelem bylo nutné rea-
lizovat také jeho napojení do kanalizačního sběrače vedeného Údol-
skou ulicí. V rámci stavebních prací bylo dále řešeno propojení obou
sklepů, sanace bývalé sauny a dalších nevyužívaných prostor ve dvoře
radnice. Vedle výstavních, přednáškových a společenských prostor zde
vzniklo také nové sociální, administrativní a kuchyňské zázemí pro
provoz celého zařízení.

Nová infrastruktura v dotčených prostorech byla vybudována s cí-
lem zlepšení vzájemné přeshraniční elektronické komunikace občanů
města, návštěvníků regionu, podnikatelů, mládeže a handicapovaných
spoluobčanů a dala vzniknout novým společným prostorům pro konání
školících, propagačních a populárně-naučných aktivit v rámci bohaté-
ho společenského, kulturního a vzdělávacího života města.

Závěrem bychom rádi touto cestou poděkovali všem, kteří se na
realizaci celého projektu podíleli, zejména pak těm, kteří nám svými fi-
nančními prostředky na spolufinancování umožnili tento projekt usku-
tečnit.

Za Město Nové Hrady Romana Kříhová
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AQUAFLUO
Mezinárodní konference se zaměřením na studium
jednotlivých buněk, monitorování korálových útesů

i na sledování fotosyntézy z družic.

Mikrobiologický ústav AV ČR, Ústav fyzikální biologie Jihočeské
univerzity a Ústav systémové biologie AV ČR pořádaly mezinárodní
konferenci Aquafluo - Fluorescence in aquatic environment, která se
uskutečnila v Akademickém a univerzitním centru na Nových Hradech
od 28. 5. do 1. 6. 2007.

Při studiu fotosyntézy mikroskopických řas a sinic ve vodním pros-
tředí se s výhodou používají optické, a to především fluorescenční me-
tody. Jejich předností je především velká citlivost a možnost měření
přímo v přirozených podmínkách. Cílem mezinárodního setkání, které-
ho se zúčastnilo více než 115 účastníků z 25 zemí celého světa, byla
diskuse o těchto fluorescenčních metodách a jejich aplikacích.

Přednášky se týkaly celé řady témat; počínaje metodami studia jed-
notlivých buněk, přes monitorování korálových útesů až po sledování
fotosyntézy z družic.

Součástí setkání byly odpolední praktické workshopy, na nichž se
demonstrovaly jednotlivé experimentální techniky.

Konference se zúčastnila řada významných vědců. Úvodní přednáš-
ku přednesl prof. Paul Falkowski, který se nedávno stal členem pres-
tižní americké National Academy of Sciences.

Účastníkům konference jsme nabídli nejen náročný odborný prog-
ram, ale také akce na vyplnění volného času. V pondělí večer byl uvíta-
cí raut s ochutnávkou moravských vín. V úterý večer jsme pro hosty
uspořádali varhanní a houslový koncert v místním kostele. Koncert
pak pokračoval ještě v refektáři, kde se vystřídali klavírní a housloví
virtuósové. Ve středu odpoledne jsme zorganizovali výlety po blízkém
okolí, abychom propagovali jižní Čechy. Jedna skupina vyrazila do
Českého Krumlova na prohlídku města a zámku, druhá skupina se pro-
cházela po Červeném blatu a třetí odjela na prohlídku do Třeboně.

Všechny skupiny se potom večer sešly v pivovaru Regent. Někoho za-
jímala prohlídka pivovaru, pro všechny potom následoval raut. Ve
čtvrtek večer jsme uspořádali koncert skupiny Smutný Karel v zámec-
kém parku, doprovázený grilováním několika druhů mas. Aby si účast-
níci konference udělali obrázek o české kuchyni, o to se celý týden
starala klášterní kuchyně. V pátek po dvanácté hodině jsme vypravili
autobusy na letiště do Prahy a Vídně. Myslím, že se nám podařilo, aby
lidé, kteří k nám do České republiky přijeli poprvé, odjížděli plní do-
jmů. Rozhodně budou vzpomínat na českou pohostinnost. Američtí
přátelé, kteří přijížděli v obavách , jak se tady domluví, když neumí
česky, odjížděli nadšení, že se tu setkávali pouze s lidmi, kteří ovládají
angličtinu.

Konference byla zatím největší mezinárodní akcí, která se v akade-
mickém a univerzitním centru na zámku v Nových Hradech pořádala.

Mgr. Naďa Štysová
Ústav fyzikální biologie JU v Nových Hradech

Návštěva studentů Gymnázia Žamberk v technologickém inkubátoru v Nových Hradech
Ústav fyzikální biologie, který sídlí na zám-

ku v Nových Hradech, se účastní rozvojového
projektu vysokých škol s názvem „Zvýšení at-
raktivnosti studia technických a přírodověd-
ných oborů na Jihočeské univerzitě“.

V rámci tohoto projektu pracovníci ústavu
připravují vzdělávací akce hlavně pro studen-
ty Gymnázia Trhové Sviny. Profesorkám
z Gymnázia Žamberk, které se o aktivitách do-
zvěděly, bylo líto, že poblíž Žamberka neexis-
tuje žádná instituce, která by pracovala tímto
směrem s mládeží. Proto nás požádaly, zda by
si také jejich studenti mohli vyzkoušet práci
v laboratořích. Rádi jsme jim vyhověli.

5.6. k nám přijelo 40 vybraných studentů
z vyšších ročníků gymnázia se zájmem o pří-
rodní vědy. Postupně si po skupinách prošli
technologickou halu, kde jim Petr Kohout vy-
světlil princip a funkci bioreaktoru. Také je se-
známil s praktickými výstupy – novými
lékovými molekulami, lidskými potravními
doplňky, přídavky do kosmetických výrobků
a v poslední době hlavně novými krmivy pro
akvarijní ryby. V technologické hale je připra-
ven i prostor pro společný vývoj s firmou Ze-
ntiva, na jehož konci bude zcela nový výrobní
program - cílená proteinová léčiva, která pří-
mo léčí konkrétního člověka a konkrétní cho-
robu. Např. určitý typ rakoviny prsu, který se
vyskytuje u 30% pacientek.

Magda Sergejevová pro studenty připravi-
la nádoby s různými druhy řas a také s rybnič-
ní vodou, studenti si sami připravili vzorky na
mikroskopování a pod odborným dohledem
studovali jednotlivé vývojové fáze řas a určo-
vali druh.

Iva Zaťková jim prozradila vše o naší řaso-
vé kultivárně.

Studenti u nás strávili celé dopoledne. Lec-
kdo z nich teprve nyní nakoukl pod pokličku
vědecké práce a zjistil kolik času, trpělivosti a
odborných znalostí je pro tento typ práce třeba.
Hlavní bylo, že odjížděli spokojení s přáním,
abychom i příští rok pro ně nachystali něco po-
dobně zajímavého. Mgr. Naďa Štysová

Ústav fyzikální biologie JU v N. Hradech

NOSka informuje
Od listopadu minulého roku organizovalo

občanské sdružení Novohradská občanská
společnost vzdělávací semináře pro členy a
zaměstnance místních akčních skupin (MAS),
které se různým způsobem podílejí na rozvoji
a obnově venkova. Semináře byly součástí
projektu „Vzdělávání pro jihočeský venkov“ a
jeho partnery bylo několik dalších institucí,
například Spolek pro obnovu venkova JčK,
Rosa o.p.s. či JČU Č. Budějovice.

Patnáct vzdělávacích seminářů zaměře-
ných na rozvojové strategie, řízení organizace,
finanční management, administrativní proce-
sy a práci s veřejností, se uskutečnilo na šesti
místech různých MASek jihočeského kraje,
včetně Nových Hradů. Podílelo se na nich cel-
kem třináct lektorů a zúčastnili se jich lidé
zhruba z poloviny jihočeských místních akč-
ních skupin. Ti všichni se v současné době při-

pravují, včetně MAS Sdružení Růže, na obdo-
bí, kdy by se mněl opět otevřít program
Leader+, jenž by napomohl řešit některé nedo-
statky a problémy na venkově.

Vzdělávací semináře byly soustředěny
vždy do dvou dnů, aby byl i dostatek času na
vzájemnou diskusi a poznávání regionálních
venkovských odlišností. Byl to i dobrý způ-
sob, jak na základě osobních kontaktů navázat
spolupráci pro přípravu dalších projektů za-
měřených na spolupráci MASek v rámci re-
publiky, nebo získat informace o spolupráci
nadnárodní. Na závěrečném semináři, který se
uskutečnil 22.-23.6.2007 v Katovicích, byly
právě projekty Spolupráce hlavním tématem.
Osobně si myslím, že právě nadnárodní spolu-
práce, zaměřená na zkvalitnění jazykových
schopností a vzájemného kulturního poznává-
ní, by byla vítaná a zajímavá pro mladé lidi
z našeho města či regionu.

K. Jarolímková
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� Ve dnech 13.-15. června 2007 se v No-
vých Hradech uskutečnilo školení pracovníků
informačních center Jihočeského kraje a pří-
hraniční oblasti Rakouska. Akci pořádala Čes-
ko - rakouská o.p.s., za účasti jejího předsedy
představenstva, RNDr. Vladimíra Kostky.
Akce byla spolufinancována z Iniciativy Spo-
lečenství Interreg IIIA.

Na projektu školení se organizačně podíle-
li: za společnost CzechIT – Regional Develop-
ment of Tourism, ing. Šárka Tittelbachová,
která zajišťovala s Herbertem Frantesem zej-
ména odbornou část celé akce, za Impulsní a
přeshraniční centrum Sdružení Růže, pí Her-
mína Mocová, která koordinovala kontakt s ra-
kouským partnerem projektu a zajišťovala
poznávací cestu do rakouského příhraničí. Ve
spolupráci s TDW Gross-Schönau se podařilo
sestavit celodenní poznávací program, konkrét-
ně ve městě Weitra, Gmünd a Bad Grospertholz.
Ubytovací a technické zázemí účastníkům posky-
tla Rezidence Nové Hrady, organizačně akci
zajistilo sdružení PL Projekt.

Děkujeme všem partnerům projektu, kteří
se podíleli na realizaci podnětné akce, zejmé-
na panu Werneru Himmerovi, starostovi města
Weitra, panu dvornímu radovi Dr. W. Katzen-
schlagerovi, který se účastníkům školení věno-
val při prohlídce Weitry. Poděkování patří i
řediteli Rezidence Nové Hrady, a.s., panu Ja-
kubu Dvořákovi za vlídné přijetí a velkorysý
přístup k pořádání školení v prostorách Rezi-
dence, panu Ing. Miroslavu Čadovi řediteli
HBSW Dobrá Voda, starostovi města Nové
Hrady, Mgr. Vladimíru Hokrovi a v neposled-
ní řadě všem, kteří se školení zúčastnili.

Gratulujeme Mgr. Janě Kučerové, z Infor-
mačního centra v Týně nad Vltavou, k získání
putovního poháru Buquoyské Rezidence. Tě-
šíme se na další obdobné školení věnované
problematice cestovního ruchu, plánované na
březen 2008.

Za pořadatele školení
Lenka Procházková a Petr Charvát

Školení pracovníků informačních center se soutěží o pohár Buquoyské Rezidence

Kurzy celoživotního vzdělávání na zámku
v Nových Hradech

Ústav fyzikální biologie, se sídlem na zám-
ku v Nových Hradech, je od října 2005 spolu-
řešitelem projektu CZ.04.1.03/3.2.15.1/0143
„ Vzdělávání vědecko-výzkumných a akade-
mických pracovníků v přenosu technologií
v Jihočeském kraji“. Cílem tohoto projektu,
spolufinancovaného ze zdrojů Evropského so-
ciálního fondu a státního rozpočtu ČR, je sys-
témové zlepšování odborných dovedností ,
které má vést ke zvýšení zaměstnatelnosti
akademických a vědecko-výzkumných pra-
covníků v Jihočeském kraji. Toto zlepšování
dovedností probíhá v oblastech věcného a fi-
nančního řízení, podnikání ve výzkumu, šíření
výsledků výzkumu a vývoje do praxe, přenosu
technologií do praxe a osvojování si znalostí o
ochraně duševního vlastnictví.

Byly identifikovány následující obory,
v nichž schází kapacita lidských zdrojů, ale
existují technické podmínky pro rozvoj v Ji-
hočeské kraji:
• „Biotechnologie a biologické přístrojové

techniky“
• „Technologie udržitelného rozvoje“
• „Ochrana duševního vlastnictví“
• „Alternativní technologie v zemědělství a

alternativní technologicky významné
využívání venkovské krajiny“
Tyto obory nám pojmenovaly jednotlivé

kurzy celoživotního vzdělávání, které od jara
2006 probíhají ve třech kolech na zámku
v Nových Hradech (1.-3.) a na Zemědělské fa-
kultě JU v Českých Budějovicích (3. a 4.).

Všechna tři kola proběhla už u kurzu „Bio-
technologie a biologické přístrojové techniky“
– v 1.kole (28.-30.3.06) jsme potřebovali vy-
školit vlastní školitele, proto jsme pozvali
přednášejícího Michela Leperse z Francie.
Druhé kolo (2.-4.11.06) jsme zaměřili na in-
vestiční kapitál a technologické firmy v pros-
tředí ČR. Mezi přednášejícími se objevili
investoři např. bussiness angel firmy Bonapol
Ing. JUDr. Milan Marko, zástupci technolo-

gických firem – zvláště těch, které pracují
v novohradském technologickém inkubátoru
(Zentiva a.s., Bonapol, BP Medical s.r.o.,
Compotech s.r.o., Gali3D.com) a také zástup-
ci Czechinvestu s informacemi o dotační poli-
tice. Třetí kolo (26.-28.4.07) bylo zaměřeno
hlavně prakticky – Ing.Brand vysvětloval
funkci a využití počítačového programu na
analýzu obrazu přímo v počítačové učebně,
aby si všichni zájemci mohli použití programu
vyzkoušet a naučili se s ním pracovat. Zajíma-
vé přednášky z oblasti imunologie měl také
RNDr. Šíma.

Všemi třemi koly kurzu prošli 53 zájemci –
jednalo se hlavně o pracovníky našeho ústavu
a Ústavu systémové biologie a ekologie, dále
o lidi z třeboňských akademických pracovišť a
z VÚRH ve Vodňanech a v neposlední řadě i o
pracovníky firem technologického inkubátoru
a ZF JU. Mgr. Naďa Štysová

Ústav fyzikální biologie JU v N. Hradech�
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INFORMACE  Z  REGIONU
Borovany

Výstava rukopisů
� V letošním roce se spolu s otevíráním

turistické sezóny otevřela i výstava „Půvaby a
tajemství klementinských rukopisů z 13. – 14.
století“. Výstava se konala v Rezidenci a my ji
navštívili v rámci vyučování hned dvakrát.

Prohlédli jsme si kopie rukopisů, originály
byly uschovány v Národní knihovně. Nejvíce
mě zaujala Dalimilova kronika, ale bylo
možné zhlédnout i další památky, např. Pasio-
nál Abatyše Kunhuty nebo Velislavovu bibli.
Naším úkolem bylo namalovat jednu stránku
z rukopisu, který nás zaujal.

S výstavou jsme prošli i několik pokojů,
které jsou v Rezidenci již zrestaurovány.
V místnosti, kde se rukopisy vystavovaly,
jsme obdivovali zrenovované fresky na stropě
a na stěnách.

Ve vedlejší místnosti promítali krátké fil-
my. My jsme sledovali film o vývoji Národní
knihovny. Na zdech této místnosti byly umís-
těny projekty na novou výstavbu naší Národní
knihovny.

Výstava byla velmi poučná a zajímavá.
Můžeme být opravdu rádi, že se konala zrovna
v našem městě.

Michaela Kolářová, 7. třída
ZŠ Nové Hrady

Borovanské
Borůvkobraní

15. července 2007
v areálu Základní školy

Borovany

Téma borůvek v každé podobě:
soutěže

�
rady s pěstováním kanadské

borůvky,

�
borůvková lékárna

�
borůvkový a řemeslný jarmark¨

�
host Jiřina Bohdalová  s pořadem

„Dobré rady nad zlato“

�

Po celý den hraje
kapela

Prima Quintett

… když nejde o známky, jde o „hlínu“
V rámci projektu Školy na hranici proběhly v Základní škole a Praktické škole v Trhových

Svinech koncem května a v polovině června celodopolední keramické kurzy pro děti ze Základ-
ní školy v Nových Hradech, které na tyto projektové dny doprovázeli ředitel Mgr. Zdeněk Chrt a
paní učitelka Mgr. Kateřina Mikešová.

Hlavním cílem úvodního pracovního setkání bylo ověřit si připravený scénář průběhu kurzů
- jestli bude práce s hlínou děti bavit, zda je možné všechnu práci stihnout v rámci jednoho dopo-
ledne a především propojit první dvě z několika škol, které se projektu účastní.

Na začátku kurzu všichni účastníci zhlédli instruktážní video o práci s hlínou.
Poté se již tři žáci z PŠ ujali své role lektora, jehož cílem je zaučit své kolegy z partnerské

školy v praktické práci. Děti se do práce pustily s takovou chutí a vervou, že je pedagogický do-
zor musel upozorňovat na nutnost udělat si alespoň jednu přestávku.

Výsledkem snažení dětí jsou pro každého z účastníků tři druhy výrobků - glazovaný reliéf,
glazovaný hrnek a neglazovaná postava.

Ve škole v Trhových Svinech proběhne jejich vypálení a výrobky se po prázdninách objeví
na výstavě v prostorách Základní školy v Nových Hradech.

Za přípravu, vedení a příjemnou atmosféru těchto workshopů patří naše poděkování paní
učitelce Mgr. Marii Markové ze ZŠ a PŠ Trhové Sviny.

V novém školním roce budou “malí lektoři“ pod supervizí paní učitelky Markové podobným
způsobem pracovat s dětmi ze škol z Horní Stropnice a z Benešova nad Černou.
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PŘESHRANIČNÍ JAZYKOVÁ VÝCHOVA
V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

MIKROREGIONU SDRUŽENÍ RŮŽE

V měsíci říjnu minulého roku získalo Město Nové Hrady grant na
podporu přeshraniční jazykové výchovy dětí z mateřských škol v No-
vých Hradech, Horní Stropnici a Žáře z programu Dispoziční fond
INTERREG III A.O naplňování obsahu tohoto projektu chci nyní se-
známit čtenáře Novohradského zpravodaje.

Od listopadu dochází do školky v N. Hradech slečna Jana Tomáško-
vá, studentka Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, aby se do-
poledne dvě hodiny týdně věnovala našim předškolním dětem, hrála
s nimi pohybové, jazykové, didaktické, taneční,námětové, dramatické
a jiné hry, prostřednictvím nichž se děti seznamují s německým jazy-
kem. Ve stejné době stejnými metodami a formami pracuje v Horní
Stropnici paní Magda Mikšovská, učitelka mateřské školy. V Žáře nám
chyběla lektorka a od února tam dojíždí a všechny zmeškané hodiny
dohání paní Ivana Hokrová. Všechny lektorky se setkávají, spolupracu-
jí na plánování své práce a vyměňují si zkušenosti a náměty.

NÁVŠTĚVA UČITELEK RAKOUSKÝCH ŠKOLEK
Koncem dubna jsme ve školce v Nových Hradech přivítali skupinu

devíti učitelek a jejich pomocnic z rakouských školek v Groß-Schönau,
Weitry a Harbachu. Prohlédly si školku, zajímala je organizace a způ-
sob předškolního vzdělávání u nás v Česku a v Nových Hradech ( kolik
máme dětí, učitelek, zaměstnanců, kdo nás zřizuje, financuje, s jakými
vzdělávacími plány pracujeme a podobně). Po vzájemné výměně infor-
mací se kolegyně z Rakouska podívaly na hry skupiny dětí s němčinou,
pod vedením Jany Tomáškové. Další jejich cesta vedla do Stropnice,
kde jim učitelka Magda ukázala svou práci s dětmi a hrátky s němčinou.

Týden na to se návštěva z Rakouska opakovala s dalšími učitelkami
z týchž školek a jejich inspektorkou se stejným programem jako minule,
ale v opačném pořadí: nejdříve ve Stropnici a pak na Nových Hradech.
Tyto dvě návštěvy zprostředkovala a provázela paní Hermína Mocová,
manažerka Impulsního přeshraničního centra v Nových Hradech.

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V RAKOUSKU
Plánovanou akcí, vyplývající z projektu, byl výlet našich dětí do

školky v Rakousku. Ten jsme uskutečnili 16. května. Do rakouského
Groß-Schönau jelo 18 předškoláků, jejich učitelky Ilona Vicánová, Ro-
mana Šulcová, Jana Tomášková, Eva Heřmanová a naše věrná paní
Hermína Mocová. Ve dvoutřídní školce nás srdečně přivítala paní ředi-
telka Margit Göll a učitelka Alice Schiesswaldová, která je původem
Češka a seznamuje děti ve školkách v regionu s češtinou. Školku jsme
si s dětmi prohlédly, učitelky si je rozebraly do svých skupin, aby si
všechny společně mohly pohrát a my pohovořit s ředitelkou. Po společ-
né hře děti společně posvačily, vyfotografovaly se na zahradě, sklouzly
si na ohromné klouzačce a byl čas na návrat. Loučení proběhlo s přáním
další spolupráce. Nám učitelkám zůstal v mysli hluboký dojem z mate-
riálního vybavení tamní školky a v duši veliká lítost, že nemáme takové
finanční možnosti, abychom se alespoň částečně přiblížili k tomuto je-
jich standardu.

BUDOUCNOST
Nyní nás čeká výlet dětí ze Žáru a Horní Stropnice do Harbachu a

závěrečné společné setkání dětí, učitelek a lektorek zúčastněných ško-
lek. Naším velkým přáním je, aby se nám podařilo navázat spolupráci
se sousedními školkami a překonat hranici vrostlou do našeho podvě-
domí. A aby tato naše aktivita měla návaznost i v základní škole ales-
poň formou kroužku německého jazyka.

Eva Heřmanová

MEZINÁRODNÍ  LETNÍ  HUDEBNÍ  KURZY
(smyčcové nástroje, komorní hra)

Termíny kurzů v rozmezí  4. - 18. 8. 2007
Věk nehraje roli, úplný notový materiál si účastník přinese s sebou.

Kurzy jsou určeny pro:
�Rodiče s dětmi – začátečníci
�Pokročilí žáci
�Budoucí profesionálové – sóloví i komorní hráči
�Zájemci o orchestrální hru

Lekce budou probíhat ve Státním hradě – ZUŠ
Kontakt: V. Kuthanová, zusts@quick.cz, tel.386 322 487, 731 418 323, www.zustsviny.cz

Tento projekt byl financován z prostředků EU
v rámci iniciativy Společenství INTERREG III.
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HADI VE ŠKOLE
Bojíte se hadů? My ze 3.A už ne.Lidé mají

z hadů strach právě proto, že o nich nic
neví.My jsme se ale o nich dozvěděli spoustu
věcí.

Víme, čím se živí, jak se rozmnožují.Do-
zvěděli jsme se, proč vlastně hadi útočí na člo-
věka.Viděli jsme několik živých druhů a
vyzkoušeli jsme si, že hadi vůbec nejsou sliz-
cí. Největším zážitkem pro nás bylo pozoro-
vat, jak had útočí na svou oběť a jak ji pojídá.
To vše díky jednomu ochotnému tatínkovi.
Chtěla bych poděkovat panu Čičolovi za nád-
herné a zajímavé povídání,kterým nám zpes-
třil hodiny prvouky.K poděkování se připojují
i všichni žáci 3.A.

Mgr.Kateřina Vítovcová, třídní učitelka

A co napsaly děti?

� Měli jsme ve třídě hady, živé i obrázky.Vi-
děli jsme bílého hada-albína.
Zdeněk Kanaloš

� Pan Čičola je moc hodný pán.Přijel nám
ukázat hady.Moc se mi to líbilo, těším se
na další povídání. Barbora Hofmannová

� Mně se líbilo, že jsme si mohli na hady
sáhnout. Vanessa Hanžlíková

� Pan Čičola přivezl korálovku.Myš dal do
akvária a viděli jsme, jak had myš chytal.
Jarek Hanžlík

� Pan Čičola nám ukázal hady.Přivezl nám
i žáby a povídal o nich.
Nikolas Gurgul

� Můj tatínek přivezl do školy hady. Děti
dostaly hadí kůži a vajíčka.
Andulka Čičolová

DVOUDENNÍ VÝLET,,ŠKOLNÍ DRUŽINY U KLOUZAJÍCÍHO
SLUNÍČKA,, DO ZOO A DINOPARKU

Tak jako každý rok, vyjela školní družina na tradiční dvoudenní výlet. Pro paní vychovatel-
ky to bylo zakončení dlouhých příprav a plánování. Vždyť jenom vybrat něco nového a netra-
dičního je rok od roku těžší a těžší. A hlavně vybrat něco , co se dětem bude líbit a co je zaujme.
Takže naše volba padla na ZOO a DINOPARK Plzeň.

Ubytováni jsme byli v čarokrásném rekreačním středisku BUTOV na břehu Hracholuské
přehrady. Když jsme dojeli na místo, čekalo nás tak nádherné prostředí , že mnohým z nás unik-
lo to tradiční: ,, Jé - tady je krásně!" Opravdu velmi kvalitní a hezké ubytování v chatkách. A
také výborná kuchyně, paní kuchařky se překonávaly a nikdy jim na tváři nechyběl úsměv.
Vždyť obstarat partu jednačtyřiceti dětí není vůbec jednoduchý úkol. Takže pro ty zvědavé, jak

jsme si ty dva dny skvěle užívali - podrobně.
Po skvělém obědě - řízek a hranolky si děti moc pochvalovaly a

konstatovaly: ,, Byl to nejlepší oběd z výletů, mňam!!!" Potom
jsme odjeli do ZOO a DINOPARKU Plzeň. Velmi nás překvapilo ,
že Plzeňská ZOO je umístěna přímo do středu města. Atraktivní
přírodní areál je členěn na geografické zóny. V přirozených pod-
mínkách tu žije bez mříží více než tisíc druhů zvířat. Děti měly
možnost prohlédnout si různá zvířátka a v dinoparku nádherné mo-
dely dinosaurů v životní velikosti. Zhlédli jsme 3D kino, které bylo
pro některé vrcholným zážitkem. Děti si mohly nakoupit suvenýry
a plnily úkoly soutěže ,, Zjisti co nejvíce informací o oblíbeném
zvířátku".

Když jsme k večeru dorazili do rekreačního areálu, již jsme toho
moc nestihli. Děti se ubytovaly, dostaly výbornou večeři a sezna-
movaly se s prostředím. A po  dobrodružném dni šli všichni spát.

Druhý den jsme plnili zadané úkoly a soutěže. Již zmíněný test o
zvířátkách v ZOO. Potom děti hrály míčové hry. Prošli jsme se po
břehu Hracholuské přehrady, jelikož nebylo počasí na koupání ,
děti si alespoň namočily nohy v přehradě.

Už jen zbývalo sbalit batůžky a tašky, uklidit, dojít si na výbor-
ný oběd a s  krásnou přírodou se naposled rozloučit.

Krásné slunečné počasí jsme si objednali tam nahoře. Všem se
moc líbilo a děti se opravdu snažily a byly moc hodné. Cesta auto-
busem domů rychle ubíhala a všichni se těšili až budou své zážitky
vyprávět doma rodičům.

Opravdu doporučujeme - je to skvělý tip na pravou rodinnou
dovolenou ( www.butov.cz).

Vychovatelky a děti ze školní družiny U klouzajícího sluníčka

Školní družina „U klouzajícího sluníčka“
Přeje všem dětem, rodičům a prarodičům krásné prázdniny.

Ať se na vás sluníčko jen a jen směje.
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Keramická dílna
a klub maminek

V I. pololetí roku 2007 byla novohradské-

mu Klášteru Božího Milosrdenství Rodiny

Panny Marie přiznána dotace „Grantového

programu na rozvoj kultury a sportu v Nových

Hradech a v okolí v roce 2007“ ve výši 5.000

Kč na keramický kroužek s dospělými a 4.200

Kč na hudebně rytmickou školičku pro nej-

menší při novohradském klubu maminek. Obě

tyto akce zdárně proběhly, čímž děkujeme

Městu Nové Hrady za tuto podporu věnova-

nou kulturnímu dění v našem městě.
Ing. Michal Navrátil

Prázdninový program
v klubu maminek

Každý prázdninový čtvrtek bude hudeb-
ně-pohybově-výtvarný program pro děti a je-
jich maminky. Mohou přijít i maminky s dět-
mi většími, které si chtějí zpestřit prázdninové
dny, a to každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 (kláš-
terní třída, zahrada nebo keramická dílna).

V září začne hravá výuka anglického jazy-
ka, přesná hodina a den v týdnu budou upřes-
něny v srpnu.

V květnu a červnu proběhla mimiškolička
(program pro kojence), která dále pokračuje
v pondělní plavání kojenců v bazénu v Údolí
v Penzionu pod hradem. V případě zájmu se
na podzim uskuteční kurz plavání pro děti od 1
roku, které povede odborný lektor. Touto ces-
tou bych také ráda poděkovala klášteru, který
poskytuje zázemí jmenovaným iniciativám
pro naše nejmenší občánky z Nových Hradů a
blízkého okolí.

Za klub maminek přejeme všem krásné
prázdniny. Potřebné informace obdržíte na te-
lefonu 386 327 049 nebo 603 845 863 u Pavly
Chrtové.

Mimiškolička
V měsíci dubnu začala v našem městečku

,,mimiškolička,, pro naše nejmenší občánky.
Kurz, který měl osm lekcí, při kterých jsme
se scházely každé pondělí dva měsíce, pod ve-
dením lektorky Mirky Caplové, se konal v no-
vohradském klášteře. Kurz navštěvovalo
jedenáct maminek z našeho města a blízkého
okolí. Byly jsme moc rády, že se něco takové-
ho koná i v našem městě a pro maminky na
mateřské dovolené je to jistě příjemné zpestře-
ní. Nebyla to však pro nás jen zábava, ale do-
zvěděly, jsme se spoustu nových informací a
naučily se správnou manipulaci s miminky,
cvičení s nimi, spoustu říkanek a baby masáž.
Druhá část kurzu byla zaměřena na novou re-
habilitační techniku ,,míčkování“, které i mi-
minkům pomáhá od řady problémů a na
informace o správné stravě pro batolátka.
Hodně jsme se všechny sblížily a na každé
pondělí se těšily. S blížícím se koncem kurzu a
velmi letním teplotám, které máme, se nám
vůbec nechtělo končit a poprosily jsme naší
paní lektorku, zda by bylo možné ještě kurz
prodloužit a naučit naše miminka plavat! Za-

čátkem června jsme tedy začaly plavat! Nad-
šení nás všech bylo obrovské a z našich mimi-
nek se pomalu stávali malí vodníčci. Pomocí
spousty říkanek jsme se seznamovaly s tak
velkým množstvím vody a s pomůckami do
vody jsme opravdu ,,plavaly“. Nacvičovaly
jsme i bublání do vody, které je hodně důležité
a seznamovaly miminka, jak se z tak velké
vody případně dostat, kdyby se někdy stalo, že
by do vody spadla. Bylo to prostě úžasné. Tě-
šíme se na pokračování, které snad začne na
podzim. Rády bychom toto cestou poděkovaly
Pavlínce Chrtové, která pro nás kurz zorgani-
zovala a Penzionu v údolí, kde pro nás připra-
vili velmi výborné podmínky pro zvládání
plavání s miminky. Děkujeme a těšíme se na-
shledanou. Krásné léto všem!

Za všechny maminky z mimiškoličky
Marcela Michaleová

První hudební pokusy za doprovodu Jany Šu-
listové

Práce v keramické dílně baví děti i dospělé
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Novohradská rošáda 2007
V sobotu 9.6.2007, při příležitosti ukončení letošní výuky šachové

hry, uspořádal Šachový klub Humanitas ve spolupráci se Základní ško-
lou Nové Hrady již tradiční závěrečný turnaj, který se nazývá Novo-
hradská rošáda. Na tento turnaj byl pozván Ing. Štěpán Papáček Ph.D.,
mistr FIDE (v závodním šachu lze již uhrát pouze dvě vyšší výkonnost-
ní třídy – mezinárodní mistr a mezinárodní velmistr).

Začínající hráči – Lukáš Tuscher, Tomáš Frdlík, Zdeněk Staněk a
Josef Nistor – sehráli doprovodný turnaj, který se nazývá turnaj Šacho-
vých nadějí. Po urputném boji zvítězil přesvědčivým způsobem Lukáš
Tuscher (všechna utkání vyhrál). Zbývající hráči obsadili místa v uve-
deném pořadí.

Hlavním bodem Novohradské rošády je sehrání simultánky, kdy
naši nejlepší hráči vyzkouší své šachové umění proti jednomu. Letos se
o to pokusili - Martin Šácha, Lukáš Dibďák, Jan Fritz, Lenka Staňková
a Hana Šáchová. Výsledek byl jasný již před započetím samotné hry,
protože tak zkušený hráč jakým je pan Papáček, je jen obtížně porazi-
telný (zřejmě tak silný hráč na Novohradsku ještě nehrál).

Všichni naši se velmi snažili a téměř dvě hodiny vzdorovali, než
jako poslední Martin Šácha uznal svoji porážku. Samotná hra byla pro
naše hráče přínosem. Ještě zajímavější byl ale rozbor hry, kterou pan
Papáček následně provedl. Všechny překvapil tím, že nejprve chtěl,
aby jednotliví hráči provedli analýzu své hry a vystihli místo v partii,
kde udělali první chybu. Následně provedl rozbor všech partií a zají-
mavou formou zasvětil všechny přítomné do tajů šachové hry.

Po krátce přestávce proběhlo vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých
hráčů Šachového klubu Humanitas v sezoně 2006/2007. Nejúspěšněj-

ším hráčem byl vyhodnocen Martin Šácha, který v kvalifikaci krajské-
ho přeboru mládeže v kategorii hráčů do 16 let obsadil 22. místo. Jako
host hrál za Slavoj České Budějovice 1. ligu mladšího dorostu. Navíc
pomáhal jako trenér začínajících hráčů v ŠK Humanitas. Neméně zají-
mavé je rovněž působení Martina jako zřizovatele vebových stránek
Novohradské šachy (http://www.novohradskesachy.wz.cz/)

Po zhlédnutí videa, které zachytilo atmosféru loňské Novohradské
rošády, bylo celé setkání ukončeno výzvou – v září opět začneme.

Celá akce byla finančně podpořena z prostředků města Nové Hrady
v rámci Grantového programu na rozvoj sportu v Nových Hradech a
okolí 2007. Mgr. V. Rolínek

Mladí rybáři závodili
Místní organizace ČRS v Nových Hradech

za finančního přispění z prostředků Grantové-
ho programu rozvoje sportu v Nových Hra-
dech a okolí v roce 2007 uspořádala pro mladé
rybáře z Nových Hradů a Horní Stropnice dru-
hého a devátého června dětské rybářské závo-
dy. Těchto dvou akcí se celkem zúčastnilo 38
mladých rybářů.

Tak jak je to v našem sportu běžné, někdo
měl úspěch větší někdo menší. Pravdou je, že
vítězem v Nových Hradech i v Horní Stropnici
byl mladý rybář Jiří Jelínek z Nových Hradů.
Všichni účastníci byli po zásluze odměněni
hodnotnými cenami a spoustou sladkostí.
Jménem místní organizace si dovoluji pozvat
už teď všechny naše příznivce na závody
v příštím roce.
Mgr. Petr Kroupa, vedoucí dětského kroužku

AVZO pro děti
Dne 26.května 2007 v dopoledních hodinách byl uspořádán organizací AVZO TSČ ČR

Nové Hrady na střelnici Dětský den . Sešly se celkem 33 dětí a byly rozděleny do tří věkových
kategorií. Výsledné pořadí dle kategorií:

� v první kategorii do 6 let bylo toto pořadí
M. Blafková, M. Němec  a Jan Balko

� ve druhé kategorii do 12 let
Ladislav  Bárta, Jiří  Jelínek  a Jan Blafka

� ve třetí kategorii nad 12 let
Antonín Bárta, Rostislav Škorpík a Pavel Hofer

Počasí nám přálo a myslíme si , že všichni byli spokojeni jak s průběhem soutěží, tak i s cena-
mi, kterých bylo opravdu hodně.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za jejich dary pro děti.
REPAM České Budějovice, Glogar, Město Nové Hrady, Rybářství Nové Hrady, s.r.o., Policie
Středočeský kraj, Státní statek Jeneč, s.p., Lesy Vyšší Brod, Pekařství Vondrová Nové Hrady,
Pekast České Budějovice, Motor Jikov – strojírenská a.s., Jihočeské Lesy Nové Hrady, Miroslav
Vacl, Martin Němec, Baštová Markéta a Maier Arnošt.

Členové AVZA TSČ ČR
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Pozvání na kulturní akce
Kulturního a informačního

centra Nové Hrady
Vážení čtenáři Novohradského zpravoda-

je, posluchači dechovky, příznivci pěkných
filmů, milovníci vážné hudby, divadla a všich-
ni ti, kteří si občas potřebují odpočinout od
práce a vnímat svět prostřednictvím tónů, ob-
razů a srdci příjemných prožitků… zvu vás
v měsíci červenci na několik kulturních udá-
lostí.

Mimo výstavy starých rukopisů v Reziden-
ci, která je prodloužena do neděle 8.července
2007, můžete navštívit další výstavu, a to
v Koželužně. Zde vystavuje svoje řezbářské
práce a malby Jan Nováček. Pokud si budete
chtít pod jeho vedením vyrobit něco svého,
můžete jej navštívit v posledním červencovém
týdnu, kdy se uskuteční tvůrčí dílna pod ná-
zvem „Hravé dřevo“.

Pro ty, kteří milují hudbu v jakékoli „podo-
bě“ je určen 2.ročník festivalu Novohradské
Znění 2007, jehož podrobný program nalezne-
te uvnitř tohoto čísla. Nebojte se experimento-
vat se svým hlasem a různými podobami
hudby a přijďte za nevšedním zážitkem.

Po úspěšných představeních Carminy bu-
rany na hradním nádvoří a Sluhy dvou pánu
v Českém Krumlově zvu na další kousek, a to
na hradní nádvoří Státního hradu v sobotu
7.července. Divadlo Studna z Andělské Hory
Vám zahraje“lehce rozverou“ hru „O panně
Zuzaně a draku Požíráku“. Vezměte s sebou i
děti, soubor představení přizpůsobí „stáří“
publika.

Pokud by měl někdo zájem zasílat kulturní
tipy, které pořádá KIC N.Hrady elektronickou
poštou, napište na kic@novehrady.cz a budete
zařazení do hromadného adresáře pro tyto pří-
ležitosti.

Na závěr ještě jedno poděkování a přání.
Děkuji kolegům z Kulturní komise za organi-
zační pomoc při představení Carmina burana a
divákům za návštěvu a finanční podporu pro
další akce (výtěžek z dobrovolného vstupného
dělal 4 507,-Kč). Přeji všem čtenářům pěkné a
pohodové léto plné nevšedních zážitků, ro-
mantiky a pěkného počasí.

Květa Jarolímková

Kulturní a informační centrum Nové Hrady zve:
� Divadelní představení „O panně Zuzaně a draku Požíráku“

Divadlo Kapsa
Sobota 7.7.2007, od 18 hodin, Státní hrad Nové Hrady
Vstupné 30,-Kč (děti zdarma)

� Výstava „Půvaby a tajemství klementinských rukopisů z 13.-14.století“
do 8.7.2007, denně 10.00 -17.00 hodin, Rezidence, Nové Hrady
Vstupné 30,-Kč

� Výstava „Řezbář na vandru“
Výstava uměleckého řezbáře Jana Nováčka
Do 29.7.2007, denně 10.-12.00, 15.00 -18.00 hodin, Koželužna, Nové Hrady
Vstupné 15,-Kč (děti zdarma)
V rámci výstavy se uskuteční od 23.7.do 27.7.2007 tvůrčí dílna „Hravé dřevo“ určená
pro veřejnost.

� 2.ročník mezinárodního festivalu worldmusic
Novohradské Znění 2007
13.-16.7.2007, historické budovy a prostranství v Nových Hradech
Mezinárodní setkání interpretů se zájmem o alikvotní zpěv a hudbu a novodobé formy
alternativní hudby (podrobnosti viz.Program Novohradského Znění 2007)

� HYALIT PARTY  v Údolí u Nových Hradů
Taneční večer s kapelou Hyalit pořádá SDH Údolí
Sobota 21.7.2007, 20.00-02.00 hodin, Údolí u Nových Hradů

� Večerní prohlídka na Státním hradě Nové Hrady
Sobota 21.7.2007, 19.30 hodin, objednat předem na hradě

Podrobnější informace na KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208.

Výstava fotografií
z Novohradska a Prahy

Dobrý den Vám všem v Nových Hra-
dech. Chtěl bych Vás všechny pozvat na
svou první výstavu. Fotografie z Novo-
hradska a Prahy budou k vidění v Kláš-
teře Božího Milosrdenství. Výstava
potrvá od 2. července do 28. července.
V první den výstavy od 18:00 proběhne
vernisáž. Těším se na Vás a doufám, že
návštěvou nic neztratíte, ba naopak.

Richard Mucha

Červencový program
v novohradském klášteře a farnostech
� 1.7. – Petropavlovská poutní mše v Nových Hradech
V neděli 1.7. v 9.00 oslavíme v novohradském kostele slavnost sv. Petra a Pavla, patronů novo-
hradského kostela.

� 2.7. – Vernisáž fotografií Richarda Muchy
V pondělí 2.7. v 18 h se uskuteční v ambitech novohradského kláštera vernisáž výstavy fotogra-
fií Richarda Muchy. Výstava zde bude nainstalována do 28.7.

� 5.7. – Povídání a promítání snímků z misie mezi rumunskými Slováky
P. Kristián Libant CM nás ve čtvrtek 5.7. v 19.30 seznámí se svým působením mezi Slováky,
kteří se před více než třemi stoletími usadili v Rumunsku.

� 5.7. až 31.7. – Výstava fotografií „Čarovanie vody“
V průběhu měsíce července bude v klášterních ambitech instalovaná výstava fotografií „Čaro-
vanie vody“ slovenského fotografa Stanislava Gajdoše.

� 13.7. – Fatimský den na Dobré Vodě
V pátek 13.7. proběhne u příležitosti „Fatimského dne“ tradiční pouť na Dobrou Vodu. Začátek
světelného procesí bude v 18.00 v chrámových ambitech. Odjezdy autobusů jsou následující: T.
Sviny – 16.50, Kaplice – 17.00, N. Hrady – 17.20, H. Stropnice – 17.30.

� 14.7. – Český varhanní festival
V sobotu 14.7. v 19.30 v novohradském kostele sv. Petra a Pavla proběhne v rámci 1. ročníku
Českého varhanního festivalu varhanní koncert Jana Doležela.

� Čtvrtky od 9.30 do 11.30 – Batolivá školička při klubu maminek

� Pravidelný čtvrteční program klubu maminek běží též o prázdninách.

� Prohlídky novohradského kostela a kláštera
Po – Pá: 9.00-11.30 a 12.00-17.00                So: 9.00-11.30 a 12.00-18.00
Ne: 10.00-12.00 a 12.30-18.00
Vstupné prohlídek s průvodci: standard - 35 Kč, děti do 18 let, studenti do 26 let a důchodci - 20
Kč, ZTP a děti do 6 let zdarma

� Poutní kostel na Dobré Vodě u Nových Hradů
V průběhu července a srpna je poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie na Dobré Vodě u No-
vých Hradů denně přístupný v době cca 11 -16 hodin.
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Pátek 13.7.2007
� Hradní nádvoří

19:00 - 21:30 - Magická Slovanská Noc - koncert novodřevní slovanské muziky - zahajovací koncert festivalu. Miro ŽiariSlav Švický
a Bytosti, Tomáš Kočko & ORCHESTR. Koncert zpěváků a hudebníků navazujících na staré slovanské tradice, koncert fujar, píšťal,
bubnů, kytar a fléten. Vstupné 100,- Kč

Sobota 14.7.2007
� Zámek Nové Hrady - přednáškový sál

10:30-13:30 - PŘEDNÁŠKY
10:30-11:30 - Alikvotní zpěv a zvukové vibrace - vliv na duchovní rozvoj.
(Jiří Mazánek, alikvotní zpěvák a vedoucí nejznámější české alikvotní skupiny "Alikvotní 4", Praha). Vstupné 50,- Kč
12:00-13:30 - Zpěv jako nástroj sebeovládání a naladění, antistresové účinky zpěvu.
(Přednáška slovenského hudebníka, novináře a spisovatele ŽiariSlava Švického). "Ďakujem nespočetným pokoleniam našich predkov,
ale i súčasníkom i potomkom za udržiavanie a rozvíjanie prastarých nápevov, ktoré sme dostali do Daru". Miro ŽiariSlav Švický. Vstupné 50,- Kč
� Hrad - obřadní síň

14:30-15:30 - Zvuková koupel - Meditativní léčivá hudba s Chrisem Amrheinem. Vstup volný
� Kinosál Český dům

14:00-15:45 - Baraka - Odysea Země (USA) - vzrušující vizuální báseň
Film Baraka, který se stal jednoznačným triumfem MFF v Montrealu ´92, znamená prostou oslavu vzájemnosti na tomto světě, absolutního
propojení všeho existujícího. Baraka, nádherný sled podmanivých obrazů a nálad, nerozvíjí svůj děj klasickým způsobem. Je to úžasný,
mistrovsky vytvořený vír, který strhává a uchvacuje celou zeměkouli.
Neopakovatelná vzrušující hudba ještě znásobuje jeho působivost. (režie Ron Fricke). Vstupné 50,- Kč
16:00 - 17:00 - Příběh o bájné zemi Bumba - mýtus Džangar v buddhistické kultuře Kalmyků u Kaspického moře
(režisér Zdeněk Novotný-Bričkovský). Vstupné 50,- Kč
17:30 - 19:00 - Autorská projekce filmu - VORGA-cesta mezi břehy - ( režisér Zdeněk Novotný-Bričkovský ). Dokument o hledání Cesty
mezi břehy - cesty mezi civilizací a tradicí, vnějším - materiálním a vnitřním - božským, mezi tím co mizí a co navždy zůstává ...
Film je svědkem proměňující se Evropy, v níž se mnohdy kulturní kontext, tradice a kořeny národa ztrácejí. Vstupné 50,- Kč
� Hradní nádvoří

20:00-22:00 - Svět je Zvuk - koncert worldmusic
Chris Amrhein - Cesta zvuku - písně srdce - něm. alikvotní zpěvák, Regina Lindinger - Živý hlas - něm. písničkářka a intuitivní zpěvačka
Pražský hradčanský orchestr - báječná kapela z pražského předhradí-tradiční česká a moravská muzika
Hosoo&Transmongolia - mongolská hudební skupina - tradiční mongolská lidová muzika v doprovodu lidových nástrojů. Uslyšíte tradiční
mongolské hudební nástroje, křišťálové mísy, gong, sruti, fujaru, akordeon, příčnou flétnu, kontrabas i šamanský buben. Vstupné 100,- Kč

Neděle 15.7.2007
� Hudební škola Nové Hrady

10:00-19:30 - KURZY
Kurzy zahraničních lektorů budou vedeny v německéma jazyce a tlumočeny do češtiny
10:00-12:00 - VOICE FLOW - Živý hlas - (lektor - Regina Lindinger (Mnichov). Zvuk těla jako cesta k osobnímu růstu. Jako nástroj duše
nás vlastní autentický hlas vede k nejvnitřnějšímu zdroji, k osobní pravdě, tvořivosti a hluboké sounáležitosti. Hlasová zkušenost,
Osvobození hlasu, Sebevyjádření, Kreativita, Zvuk těla a Zpěv bubnu. Vstupné 350,- Kč
13:00-15:00 - SÍLA LIDSKÉHO HLASU - (lektor - Chris Amrhein - Německo)
Hlas jako zrcadlo. Alikvotní zpěv, techniky. Prozpívání ve skupině. Vstupné 350,- Kč
17:30-19:30 - HRDELNÍ ZPĚV - hrdelní zpěv, choomij, kargeera, sygyt-výuka tradičních východních technik hrdelníhozpěvu
(lektor - Transmongolia - Mongolsko). Vstupné 400,- Kč

KONCERTY:
� Farní kostel sv. Petra a Pavla 13:00-14:00 - Koncert - Gregoriánský chorál - Igor Angelov a Polyphonion (Praha)

Vstupné 70,- Kč
� Hrad- Obřadní síň 16:00-17:00 - Aramejský Otčenáš - "Alikvotní 4" (Praha)

alikvotní zpěv inspirovaný šamany s prvky orientálního a prakřesťanského zpěvu s orient. nástroji, Jiří Mazánek, Igor Angelov,
Ondřej Rus, Přemysl Žák. Vstup volný

� Rezidence Nové Hrady 20:00-21:30 - David Hykes & Stephane Gallet (US/Francie) - Světlo duhy - závěrečný koncert festivalu
Vstupné 150,- Kč

Pondělí 16.7.2007
� Hudební škola Nové Hrady

10:00-13:00 - David Hykes - HARMONICKÝ ZPĚV - Kurz zpěvu předního světového představitele alikvotní hudby.
Kurz bude veden v anglickém jazyce a tlumočen do češtiny.

Vstupenky: Předprodej vstupenek v síti Ticketpro (www.ticketpro.cz), nebo přímo na místě, permanentka v hodnotě 500,-Kč (platí jen na koncerty, filmové projek-
ce a přednášky) lze objednat v Kulturním a informačním centru Nové Hrady, (paní Květa Jarolímková - tel.+420396362195, e-mail: kic@novehrady.cz). Ubytování
ve vlastních stanech - na hřišti TJ Nové Hrady - pro festivalové hosty za malý poplatek (70,-Kč/stan). K dispozici je sociální zařízení, sprchy, po dohodě -hlídání ba-
tohů. Objednávky stanových míst: pan Jelínek (tel. 728 736 798). Penziony, hotely, camping -viz www.novehrady.cz/ubytování. Občerstvení - čajovna Romantinka
(nápoje všeho druhu, pochoutky vegetariánské, čaje a vyhlášené bylinkové víno - v areálu hradu). Kurzy - bližší info: Radka Šindlerová, Agentura Hathor, telefon
724 020 336, e-mail: sindlerova@hathor.cz, www.alikvotnifestival.cz, www.hathor.cz. http://www.alikvotnifestival.cz

Novohradské  Znění  2007 - mezinárodní festival worldmusic

13. 7. - 16. 7. 2007, Nové Hrady
PROGRAM
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středa 4.7. 20.00 hod.

• FONTÁNA (97 min.)

Fontána je příběhem o dlouhé životní cestě
muže, který se rozhodl postavit osudu a svést
s ním věčný boj o záchranu milované ženy.
Jeho nadčasová cesta začíná v 16.století ve
Španělsku, kde se jako dobyvatel Tomas vy-
dává hledat Fontánu mládí - legendární arte-
fakt, který údajně skrývá dar věčného života.
Jako současný vědec Tommy Creo se zoufale
snaží nalézt lék na rakovinu, na kterou umírá
jeho milovaná žena Isabel. A jako poutník
vesmírem Tom z 26. století začíná během ces-
ty konečně rozumět tajemství, která jej trápila
po celá tisíciletí... Přístupné od 12 let, české
titulky. Vstupné 55,-  Kč

sobota 7.7. 20.00 hod.

• NEZNÁMÝ  SVŮDCE (109 min.)

Příběh investigativní novinářky plný zvratů a
překvapení. Hrají: Halle Berryová, Bruce
Willis, Giovanni Ribisi, Gary Dourdan.

Přístupné od 12 let, české titulky.

Vstupné 55,- Kč

středa 11.7. 20.00 hod.

• PIRÁTI Z KARIBIKU III  (168in.)

V pokračování filmu PIRÁTI Z KARIBIKU:
TRUHLA MRTVÉHO MUŽE, který v roce
2006 lámal rekordy, nacházíme naše hrdiny
Willa Turnera (Orlando Bloom) a Elizabeth
Swannovou (Keira Knightley) v okamžiku,
kdy se přidali ke kapitánu Barbossovi (Geo-
ffrey Rush) a zoufale pátrají po kapitánu Jacku
Sparrowovi (Johnny Depp), aby ho osvobodili
z pasti ve skříňce Davyho Jonese, která mu za-
temňuje mysl. Postupně směřují až na samý
konec země, kde si každý musí nakonec vy-
brat stranu, na kterou se postaví v konečné bit-
vě. V sázce totiž nejsou pouze jejich životy a
osudy, ale i sama budoucnost způsobu života
pirátů, kteří milují svobodu...

Přístupné, české titulky. Vstupné  60,- Kč

sobota 14.7. 20.00 hod.

• APOCALYPTO  (130 min.)

Velkolepý projekt Mela Gibsona vypráví o
starobylé říši Mayů a jejím zániku. Původ této
kultury, její moudrý život a náhlá destrukce, je
dosud opředena mnohými tajemstvími. Jde o
vůbec první filmové zpracování této neobjas-
něné záhady. Apocalypto představuje jednu z
teorií o Mayské civilizaci, vyobrazenou pros-
třednictvím příběhu muže z rozsáhlé říše...

Přístupný od 15 let, české podtitulky

Vstupné 55,- Kč

středa 18.7. 17. 00 hod.

• MAHARAL - TAJEMSTVÍ
TALISMANU  (100 min.)

Tento rodinný snímek je debutem zkušeného
televizního režiséra Pavla Jandourka. Slovo
MAHARAL je hebrejský akronym jména slav-
ného pražského rabína, Jehudy Löwa ben Bea-
lela. Ten podle legendy předal na smrtelném
loži talisman, nezbytný pro získání pokladu
Rudolfa II.... Přístupný. Vstupné 55,- Kč

středa 18.7. 20.00 hod.

• DIVOČÁCI  (100 min.)

Krize středního věku je plíživý stav, který v
chlapovi, jemuž zrovna ujel vlak, vyvolává
pocit, že by už konečně měl hledat smysl živo-
ta. A to hned, nebo to může zabalit. A tak ob-
chází mlsně maturitní tabla, kde hledá novou
životní družku, která by s ním dokázala držet
krok. A protože je "divokej a svobodnej", pot-
řebuje buď nové impulsy (rozuměj ženskou)
nebo alespoň nadupaného harleye a otevřenou
silnici před sebou...
Přístupný, české titulky. Vstupné  55,- Kč

sobota 21.7. 20.00 hod.

• ROBINSONOVI  (102 min.)

Předlohou k tomuto filmu byla kniha Willia-
ma Joyce Den s Wilburem Robinsonem. Po
zakoupení práv na knihu chtělo původně Stu-
dio Walta Disneye natočit hraný snímek, ale
díky prudkému rozvoji počítačové animace se
rozhodlo pro animovanou verzi. Příběh sirot-
ka Lewise, který věčně něco neúspěšně vyna-
lézá a který se dostane díky časoletu do jiného
světa, je rodinnou komedií s melodramatický-
mi prvky  a "optimistického" stylu...
Přístupný, s českými titulky. Vstupné 55,- Kč

středa  25.7. 20.00 hod.

• SPIDER - MAN 3 (139 min.)

Třetí filmové pokračování eskapád komikso-
vého hrdiny Spider - Mana, ve kterém hrdina
dozrává k hrdé dospělosti a svádí boj nejen se
třemi superzloduchy, ale i s temnou stránkou
své duše...
Přístupný, české titulky. Vstupné 60,- Kč

sobota 28.7. 20.00 hod.

• KRÁLOVNA (103 min.)
Snímek s prostým názvem Královna se zabý-
vá historickými událostmi nedávné minulosti
a stále ještě aktivními politickými osobnost-
mi. Titulní postavou je skutečně panující brit-
ská královna Alžběta II. (v jedinečném podání
Helen Mirrenové) a jejím protihráčem je pre-
miér Tony Blair (Michael Sheen). Tvůrci filmu

se soustředili na popis krizové situace , jež nasta-
la po tragické smrti princezny Diany 31.8.1997.
Zatímco dvůr považoval událost za ryze soukro-
mou záležitost, neboť rozvedená Diana již nebyla
členkou královské rodiny, světové veřejné míně-
ní, podněcované médii, požadovalo okázalé
truchlení a neméně okázalý pohřeb. Scénárista
využil při konstruování děje nejrůznějších
zdrojů včetně informací z nejbližších kruhů
jak panovnice, tak premiéra a pronikl tak do
dvou zcela odlišných světů:konzervativního a
upjatého prostředí dvora a nekonformního ro-
dinného a pracovního zázemí nejmladšího brit-
ského předsedy vlády..
Přístupné od 15 let, anglicky s českými titul-
ky. Vstupné 55,- Kč

Okénko
do knihovny

� Cartland, Barbara:Vladařská pompa.
Hlavní hrdina příběhu anglický velvys-
lanec, vévoda z Welminsteru, přijíždí
do Petrohradu právě ve chvíli, kdy vr-
cholí Napoleonova invaze do Ruska a
francouzská vojska se blíží k Moskvě.
Vévoda má posílat zprávy o situaci
v Rusku do Anglie a z toho důvodu nav-
štěvuje jak cara,tak i své ruské známé.
U kněžny Vsevolsovové se seznámí
s mladou přítelkyní její dcery Zojou
Vallonovou, dcerou francouzského di-
rigenta, zaměstnaného v moskevském
Velkém divadle. Další osudy hlavních
hrdinů můžete sledovat v poutavém ro-
mánu známé anglické spisovatelky.

� Cates, Kimberly: Zlověstné proroctví.
Kouzelný milostný příběh Kimberly
Catesové zachycuje úchvatné cesty srd-
ce a je naplněn hlubokými city jejich
nezapomenutelných hrdinů a odvážných
hrdinek.

� Deveraux, Jude: Podvržená dáma. Je
první knihou z úspěšné trilogie volně
navazujících příběhů z doby rodících se
Spojených států. Zachycuje střet staré-
ho a nového světa na konci 18.století.

� Swann, Carolyne: Azurové štěstí.
Kniha je dalším pokračováním příběhů
z francouzské historie spisovatelky
Carolyne Swann, kterou znají naše čte-
nářky především z rozsáhlé řady “sma-
ragdových příběhů”.

Jaroslava Janošková, knihovnice

FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - ČERVENEC 2007

Srpen
• Barevný závoj
• Tajnosti
• Iluzionista
• Sun Shine
• Rooming

Září
• Edit Piaf

Kino-připravuje
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NOVOHRADŠTÍ ATLETI
ZABODOVALI !!!

V úterý 29.5.2007 na SKP v Českých Bu-
dějovicích se konal regionální přebor ČASPV
v atletickém čtyřboji (běh na 50,60 m, hod kri-
ketovým míčkem, skok do dálky, běh na 400,
800 m).

Zúčastnili se celkem 92 závodníci, a z toho
32 ze ZŠ N. Hrady. Bojovali se sedmi družstvy
(TJ Lokomotiva, Včelná, ZŠ Střížov, SKP, Ru-
dolfov, Slavoj, Pedagog). Naše družstvo opět
získalo mnoho diplomů , medailí a cen.

Mladší žákyně I. 1998 – 2000: 1. místo:
Monika Lustová, 6. Vanessa Hanžlíková, 9.
Barbora Kučerová, 13. Marie Jurková,15.

Jana Homerová, 18. Pavlína Vaňková, 19.
Tereza Říhová, 21. Adéla Schmidtová, 23.
Michaela Vochozková, 24. Sabina Spálenko-
vá, 25. Sára Deberová , 26. Eva Hájková, 27.
Kateřina Pávková .Celkem družstvo obsadilo
2. místo.

Mladší žákyně II. 96 – 97: 2. Aneta Kuče-
rová, 4. Eliška Štětková, 6. Julie Heralová , 8.
Dominika Deberová, 11. Lucie Homolková,
12. Eliška Bráchová, 13. Michaela Kanděro-
vá, 14. Anna Čičolová. Toto družstvo obsadilo
1.místo.

Starší žákyně I. 94 –95 : 4. místo: Markéta
Vargová.

Mladší žáci I. 98 – 00: 1. místo: Jakub
Silmbrod, 2. Patrik Žiak, 4. Jan Marhoun , 9.

Štěpán Brácha, 13. Petr Michale. Družstvo
obsadilo1. místo.

Mladší žáci II. 96 – 97 : 2. místo: David
Koprna, 5. Jan Tomášek , 9. Tomáš Jarolímek,
14. Petr Rehák, 16. Kamil Šavel. Družstvo
obsadilo 3. místo.

Velká pochvala patří všem sportovcům za
vzornou reprezentaci naší školy a města, ale
také poděkování panu učiteli Mgr.V. Pávkovi
za celoroční atletickou přípravu a sportovní
podporu.

Náš tým PŘIJEL! ZÁVODIL! A na plné
čáře ZVÍTĚZIL! Jsme na závodníky PYŠNÍ !

SPORTU ZDAR! Marie Dorotovičová,
předsedkyně ASPV Nové Hrady
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III. KOLO KRAJSKÉ LIGY V KARATE V  PRACHATICÍCH
Soutěž proběhla v sobotu, 9.června.

Zúčastnilo se 129 soutěžících ze 14ti oddílů, z
toho 11 závodníků reprezentovalo TJ Nové
Hrady.

Už ranní cesta do Prachatic poukazovala
na parný (perný) den. Nevěřili jsme, že nějaké
město může být rozkopanější než jsou nyní
České Budějovice, ale Prachatice předčily
všechny naše fantazie v tomto směru.Z pouhé-
ho nalezení tělocvičny se tak stalo malé dob-
rodružství.

Samotná tělocvična, velikostně téměř
totožná s novohradeckou, musela pojmout
všech 129 závodníků + nemalý počet diváků a
rozhodčích. Organizátoři se však vyšvihli a i
přes množství zúčastněných soutěž pěkně
„odsejpala“. Klání započalo tradičně soutěží
sestav kata , kdy se celý prostor rozdělil do tří
částí. Všechny překvapila velká účast“špun-
tů“. Zúčastnili se 42 malí bojovníci ve věku od
6ti do 10ti let . Z našeho oddílu zde cvičili Ště-
pán Silmbrod a Tomáš Hermann. Tomáš byl
ve svém třetím kole vyřazen soutěžícím z pí-
seckého oddílu. Štěpán postoupil až do čtvrté-
ho kola, kde bohužel ale také narazil na
stejného soupeře a byl jím rovněž poražen.
Výborně si vedla jediná dívka z naší party Ca-
roline Podhorová. Za své dvě první bezchybné
sestavy získala bodové ohodnocení 3:0. Ve
třetím kole katou HEIAN JONDAN porazila
členku píseckého týmu Bečvářovou 2:1. Na-
konec skončila na pěkné stříbrné pozici, když
se utkala s ( musíme uznat vynikající) členkou
strakonického oddílu Pechovou. V kategorii
starších žáků prohrál Láďa Bárta bohužel v 1.
kole 1:2 proti táborskému Čechurovi. Jeden
z našich nováčků, Petr Zachař, se v utkání
starších dorostenců dostal volným losem do
druhého kola, kde sice prohrál 0:3, ale po re-
pasáži v dalším kole zabodoval 2:1 krásnou
ukázkou mistrovské katy JION. V boji o 3.
místo prohrál, ale i tak náš tým jásal nad vyni-
kajícím 4. místem v jeho první soutěži. V kate-
gorii mladších dorostenců jsme měli tři
zástupce našich barev. Z prvního kola všichni
tři postoupili. Nedlouho závodící Ondra Pod-
hora byl za svou stále se zlepšující se techniku

ohodnocen 2:1 a oba zkuše-
nější členové týmu Michal
Petrus a Martin Hermann ml.
dokonce 3:0. V druhém kole
se ale všichni tři utkali s příliš
tuhými soupeři.Ondra a Mar-
tin inkasovali porážku 0:3 a
Michal 1:2. Jediný Ondra dos-
tal šanci v repasáži,kde svým
předvedením katy HEIAN
NIDAN vyhrál.V dalším kole
ale rovněž vypadl. Posledním
vystoupením v soutěži kata
byly populární kata týmy.
Skupina, složená z Martina
Hermanna ml., Michala Petru-
se a Ondry Podhory, získala
3.místo, a sestava Tomáše
Hermanna, Ládi Bárty a Štěpána Silmbroda 4.
pozici.

Po vyhlášení výsledků v kata se na dvou
zápasištích rozjela soutěž v soubojích kumite.
Naší jediné dívce, která již dlouho závodí
v kata, se do soubojů příliš nechtělo(v kumite
závodila tento den poprvé). Všichni jsme jí
přesvědčovali, že bude dobrá(bylo nám to jas-
né),ale ona přesvědčila samu sebe, až když si
přebírala svou stříbrnou medaili.Nezastavila ji
žádná soupeřka, až její tradiční protivnice Pe-
chová, která jí zabránila v přístupu na nejvyšší
post i v kata.Vynikající zápas ukázal ve své
kategorii Tomáš Hermann, který vůbec nedal
soupeřům šanci svou taktikou a dynamikou
technik (jasné zlato). Dvakrát dokonce zvítě-
zil na body (8:0- automatické vítězství před
uplynutím časového limitu.). V jednom zápa-
se si s protivníkem vyloženě pohrával, když
odhalil jeho slabé místo na zádech a čtyřmi
kopovými technikami, kterým se protivník ne-
dokázal bránit, ho vyřadil. Zlato také vybojo-
val v dalším zdrcujícím finále 8:0 Láďa Bárta,
který si na minulých závodech poprvé stoupl
na nejvyšší stupínek. Michal Petrus ve svém
boji, kde nakonec získal stříbro, předváděl
pěkné technické obloukové kopy –mawashi

geri, ( dokonce tak bodoval dvakrát po sobě ).
Náš nováček Petr Zachař, jenž se tak předvedl
v kata , bojoval poprvé i v soubojích v katego-
rii starších dorostenců do 70ti kg. Už v prvním
zápase ukázal, že se nebojí rány a má rychlé a
účinné techniky (zvítězil 5:0). Další náročný
zápas se za stavu 1:1: táhl až do konce časové-
ho limitu.V nastavené minutě si už nenechal
vítězství vzít a dvoubodovým kopem soupeře
porazil. Ve finále se utkal s bojovníkem Trn-
kou, který nad ním měl zkušenostní převahu.
Zběhlý protivník čekal na jakoukoli chybu na-
šeho zápasníka a tvrději oplácel kontra techni-
kami. Souboj tedy skončil 1:5 a pro Petra to
znamenalo stříbro, čímž nám opět vyrazil
dech. Nakonec se organizátoři rozhodli slou-
čit poslední váhové kategorie mužů do jedné
(tedy „královské“BRH – bez rozdílu hmot-
nosti). Zde zápasili tři členové našeho týmu, a
to trenéři Tom Balík a David Švenda a nová-
ček Jaromír Švenda. V prvním zápase se utkal
náš nový bojovník Jarda, který vyfasoval star-
šího a zkušenějšího Fidela Torrese. Nejprve
měl převahu Fidel, který Jardu zasypával ra-
nami. Ten se ale brzy aklimatizoval a skore se
začalo vyrovnávat. Po uplynutí časového li-

Láďovo pekelné kizami na soupeře

Michal cvičí mistrovskou kata Bassi dai pokračování na str. 19
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mitu (muži mají oproti „dětské“ 1,5 minutě
minuty 3) byl stav 7:7 a celý tým měl už z po-
vzbuzování namožené hlasivky. V nastavené
minutě se ale bodovací tabule nezměnila, a tak
rozhodčí museli vyhlásit vítěze dle kvality
techniky, útočnosti a účinnosti (plus to, co je
ve hvězdách a hlavách rozhodčích). Náš řev,

když vyhlásili vítězem Jardu, jste museli na
Hradech slyšet. Svůj další zápas sice prohrál,
ale svému 110ti kilovému soupeři z Tábora
nic nedaroval. Svůj poslední zápas svedl se
svým trenérem Tomem Balíkem, který jej ne-
lehce, ale porazil. Jeho celkově 5.místo bylo
velkým úspěchem a do budoucna se těšíme i
na vyšší stupně. Tom vyhrál ještě další zápas
proti Torresovi ml. a proti 110ti kilovému „go-
lemovi“ z Tábora (Mejer), bohužel prohrál o
jeden bod. Posledním zápasníkem z našeho

týmu byl David Švenda.
V prvním kole létaly údery a
kopy v rychlém sledu, ale na-
konec byl soupeř Tůma
poražen 13:9 .Druhý protivník
Torres ml. byl znevýhodněn
rozdílem velikosti a pro svou
neschopnost se Davidovi dos-
tat na tělo, byl před limitem
poražen 8:0. Ve finále se Da-
vid utkal s Majerem, který
sice jevil známky únavy, ale
jeho rychlé výpady s kontra
údery se ukázaly jako nebez-
pečné. Nekryl se ale tak dob-
ře a díky jeho slabší kondici
nakonec získal zlato náš zá-
vodník.

Nové Hrady si tedy opět domu odvezly
„hromadu“ medailí a přes dusno i to, že se
končilo až někdy ve 20:20 hodin, se celý tým
vracel domů zvesela….

David Švenda

III. KOLO KRAJSKÉ LIGY
V KARATE V  PRACHATICÍCH
dokončení ze str. 18

Ondra při cvičení kata Heian Jondan

Tom Balík při kopu na horní pásmo mawashi

11. Mistrovství České republiky v Allkampf-Jitsu
Soutěž se konala v sobotu 12. května. Pořá-

dajícím byla tentokrát Škola praktické sebe-
obrany Allkampf-Jitsu, Karate a Jiu-Jitsu
Krnov, která zajistila pro celou akci velkou tě-
locvičnu v Opavské ulici. Soutěže se zúčast-
nilo 94 závodníků z osmi škol AKJ z celé
republiky.

Tělocvična byla rozdělena na tři části, ve
které probíhaly jednotlivé disciplíny. Upros-
třed byla sestavena pevná žíněnka (Tatami),
kde se odehrávala disciplína v Randori, což je
nacvičený souboj ve dvojici, za použití páko-
vých, přehozových a jiných technik. Zde byla
hodnocena účinnost, věrohodnost, přesnost a
v neposlední řadě razance technik, která
opravdu u některých závodníků vypadala na
to, že si jdou „opravdu po krku“. Na okrajích
cvičební plochy se předváděly disciplíny
kata/kombinace (sestavy technik s imaginár-
ními protivníky) a disciplína Tameši wari, kde
se jedná o přerážení dřevěných desek. U tame-
ši wari se hodnotí nejen jestli soutěžící desku
přerazí, ale také obtížnost techniky, kterou si
vybere. K vidění zde byly jak klasické údery
pěstmi či seky malíkovou hranou, ale i akroba-
tické kopy ve výskocích, navíc s otočkami a
jiné krkolomnosti na hranicích možností,
zvláště u soutěžících z řad mistrovských stup-
ňů. Desky samozřejmě neměly vždy stejnou
šířku, ale v závislosti na kategorii závodníků
(resp. věku) od 1,5 do 3 cm. Hodnocení ze
všech disciplín se nakonec sčítalo a vytvářelo
konečné hodnocení a umístění.

Po slavnostním zahájení, v 9.30 hodin, ve
kterém pronesl pár slov k závodníkům mimo
jiných hlavně Ing. Martin Matouš, prezident
AKJ ČR, začala soutěž dětí a juniorů. Katego-
rie byly děleny, jak podle věku, tak podle tech-

nických stupňů soutěžících (pásů).
Zde se v kategorii juniorek od
9.kyu po 7.kyu umístila na 2. místě
Caroline Podhorová. Z chlapců se
nejblíže medailovým pozicím při-
blížil Michal Petrus, a to v katego-
rii juniorů od 9.kyu do 7. kyu., na
4. místě. Kolem poledne byly vy-
hlášeny výsledky této části sou-
těže.

Odpolední část a soutěž, v ka-
tegorii mužů žen a seniorů, byla
zahájena oblíbenou disciplínou
družstev – Embu. V této disciplí-
ně, v secvičené několika minutové
akci, probíhá souboj tří členů
družstva (dva na jednoho), za
použití všech naučených technik
z repertoáru Akj. Družstva si k to-
muto výkonu přivezou i nosič
s vlastním hudebním doprovodem,
který podtrhuje jejich výkon. Roz-
hodčí zde opět hodnotí dynamiku
a věrohodnost boje. V celé akci je i
třeba trochu té „filmovosti“, ale za
přílišnou teatrálnost jdou body
dolů. Této disciplíny se většinou
účastní zkušení závodníci s velkou praxí, ale
pro naše barvy získala 2. místo skupina sesta-
vená ze dvou závodníků SKP Akj České Bu-
dějovice a našeho bojovníka Martina
Hermanna ml.

Odpolední klání se neslo v duchu organi-
začního chaosu, což ale pro závodníky samot-
né znamenalo jen nějaké to zdržení a nervy
navíc. Soutěž ale běžela dále a bylo na co se
dívat. Mezi nejočekávanější okamžiky nejspí-
še patřilo hlavně vystoupení kata pokročilých

(mladších ale hlavně pak už zkušených
seniorů) a jejich techniky přerážení. Zde už at-
mosféra pro laika musela občas připomínat
akční karate filmy „naživo“. Černé pásky léta-
ly vzduchem až třísky lítaly (u disciplíny ta-
meši wari). Oku lahodící byl například skok
přes šest lidí, kde soutěžící v polovině letu
překopl obloukovým kopem jednu desku
umístěnou na straně, a tou samou nohou na
konci letu (i řady lidí) kopl do desky před ním.

pokračování na str. 20

Caroline Podhorová 2. místo
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V kata šlo zase o techniky „jak podle pravítka“ a tak se i zmíněné orga-
nizační nezdary daly přežít.

Během soutěže se pro zpestření programu předvedli i tanečníci hip
hopu a podobná vystoupení, ale nakonec vše spělo k vyhlášení výsled-
ků. Z našich řad se mezi pokročilými ženami od 6. kyu po Dan umístila
na 3. místě Magda Pelechová. Mistrem ČR v pokročilých mužích od 6.
kyu po Dan se stal náš trenér Tomáš Balík. V kategorii muži od 9. kyu
do 7. kyu se na 3. místě umístil David Švenda. V kategorii seniorů od
6. kyu po Dan , vybojoval titul Mistra ČR předseda našeho oddílu Mar-
tin Hermann. Po předání medailí a diplomů (mně osobně nejvíc těší
malá soška v kimonu na podstavci), začal v hale krnovské školy večer
bojovníků s různými vystoupeními na počest 10. výročí školy
Allkampf-Jitsu v Krnově. To už ale větší část naší výpravy cestovala
domů odpočinout si…. Tým z malých Nových Hradů (oproti základ-
nám jiných škol), opět přitáhl nějaké ty kovy domů. Tak ať je to tak i
příště…. David Švenda, trenér oddílu karate

11. Mistrovství České republiky ... - dokončení ze str. 19

AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČR v KARATE

Tomáš Balík vybojoval dvě medaile
Jako každý rok, tak i letos se uskutečnily České akademické hry. Tentokráte se konaly v se-

veročeském Liberci a byl to v pořadí již 6. ročník. Tyto hry čítají něco přes 30 sportů a právě
jedním z nich bylo i karate. Příležitosti zúčastnit se, jsem se chopil ještě se třemi studenty Jiho-
české univerzity, a to s ostřílenými závodníky z TJ Karate České Budějovice. Právě tato spolu-
práce se mi na „akademičkách“ líbí. To, že spojuje lidi, kteří normálně soupeří proti sobě, a
tímto momentem se z nich stává jeden tým. A že jsme „Týmem“ byli!

Celá soutěž začala tradičním ceremoniálem, jako je nástup jednotlivých oddílů, v tomto pří-
padě vysokých škol, kterých bylo celkem 11, jejich představením, dále pak vyhlášením počtu
závodníků-přesně 60 studentů a předběžným vysvětlením, jak bude klání probíhat.

V disciplíně kata muži se nám dařilo nadmíru skvěle. Jelo se na dvě 3.místa, jelikož pavou-
kový systém to dovoloval, a tak to jedno si odvezl Míra Hýsek (TJ ČB) a to druhé já. K mému
cvičení – do prvního kola jsem zvolil svojí nejlépe nacvičenou katu Jion, jelikož právě toto nej-
důležitější kolo jsem nechtěl podcenit a vydařilo se, výhra 3:0. Na svém štítě mám ale i prohru,
a to s finálovým bojovníkem 1:2, který mě ale vytáhl do boje o 3.místo, kde s katou Basai-dai
jsem zvítězil nad svým kamarádem a studentem ČVUT v Praze 2:1.

Ambice splněné, hodiny ukazují něco málo po 13.hodině, a tak se můžeme vrhnout do bojů,
japonsky zvaných, kumite. Zde se mi nepoštěstilo a hned v prvním kole jsem vypadl pod vcel-
ku agresivním zápasníkem. Zápas byl pěkný, body se přelévaly z jednoho na druhého, stejně
tak jako zakázané techniky, ale k mé smůle výsledek na světelné tabuli 9:7 neblikal pro mě. Ne-
vadí! Do disciplíny kumite BRH(bez rozdílu hmotnosti) jsem se nepřihlásil, jelikož to bývají
tvrdé zápasy, obzvlášť s mojí váhou „jen“ 75 kg a soustředil jsem se na poslední disciplínu ku-
mite smíšených týmů (2 muži, 1 žena), která byla pro nás všechny nová.

To byl ten pravý hřeb celého sportovního dne. Zmíním finálový zápas s Ústeckou univerzi-
tou, kde všichni tři borci byli borci reprezentačními za Českou republiku a u nás byl tímto re-
prezentantem jen Míra Hýsek. Jejich zkušenosti a jistota jim sálala z očí stejně tak, jako když
vás chytí policista v obci při osmdesátce. Ano, teoreticky bylo rozhodnuto, ale prakticky se to
mělo takto: Já šel do zápasu jako první, s instrukcemi dohrát zápas alespoň na remízu a ejhle,
Honzu Kalamena jsem si držel skvěle od těla a nedovolil jsem mu ani jednu čistou techniku, jen
dvě nečisté, takové trochu knokautující, za které jsem dostal bod. Naopak můj úder mu skončil
těsně před obličejem, druhý bod, a jeden přímo na nose, což nemění nic na tom, že 2:0 je pro
můj tým skvělý start a pro mě dosavadní nejcennější skalp reprezentačního bojovníka (už visí
doma na zdi ). Do druhého zápasu nastupovala Dominika Faktorová proti soupeřce, které ve
své váhovce podlehla, v BRH nad ní zvítězila a v tomto zápase prohrála 2:3. Čili stav 1:1 a vše
záleželo na výkonu Míry. Pro upřesnění, ten s tímto kumiťákem taktéž ve své váze do 75kg pro-
hrál, a tak jsme fandili, co to šlo. Když zazněl gong pro konec zápasu a Mírův výsledek hrál pro
nás, věřte nebo ne, emoce radosti s námi pěkně zamávaly. Jihočeská univerzita – první !

Bylo dobojováno, výherci byli oceněni univerzitními kovy, reprezentačními dary a

s pocity krásnými, ničím nenahraditelnými, jaké znají jen sportovci, kteří pro úspěch dřou a
dřinu zúročí. Jsem rád, že jsem se těchto her mohl zúčastnit, nosit zde oddílolovou vestu s em-
blémem TJ Karate Nové Hrady a ukázat tak, že i „nějakej novohradečák“ se nemá podceňovat.
Děkuji budějovickému týmu za skvělé dva dny společně prožité a za to, že do mě vnesli týmo-
vého ducha, který mi dal sílu takto zabojovat. Tomáš Balík

Výsledky jarních závodů Seniorů
ve sportovní gymnastice

28. 4. 2007 se v Lipsku konaly mezinárod-
ní závody Seniorů ve sportovní gymnastice.
Pro velký počet závodníků byl závod rozdělen
na 2 části. Dopoledne od 10 hod. startovali
gymnasté v kategorii nad 60 roků a odpoledne
od 14 hodin mladší závodníci 35 – 60 roků.
V kategorii 65 – 70 roků skončil R. Rusňák na
5. místě, nejsilnějším dojmem na všechny za-
působil výkon německého závodníka S. Baye-
ra, šesti násobného vítěze Lipských soutěží.
V minulém roce, po operacích žaludku, ná-
sledném ozařování i chemoterapii, ztratil 15kg
na váze, i tak letos nastoupil k závodu a cvičil!
Výborně skákal prostná i přeskok, kde vyhrál
a předvedl přemet přes koně. Zasloužil si ty
největší ovace početných fanoušků i sportov-
ních kamarádů z gymnastiky. Jen na nářadí
mu scházela síla, ale všichni věříme, že do
podzimního Liberce vše dožene.

Další Veteraniáda se konala 26. 5. v Praze.
Startovali gymnasté z pěti států, letos poprvé
přijeli závodníci Lotyšska, v mladších katego-
riích získali jedno 1. a 3. místo. V kategorii
nad 65 roků byl Rudolf Rusňák na 3. místě,
nejvyšší známky získal na hrazdě 9,40 bodů a
bradlech 9,60 bodů. Od Lotyšských gymnastů
jsme dostali pozvání na jejich Veteraniádu,
která se koná v Rize.

Mezi Lipskou a Pražskou Veteraniádou pro-
běhla republiková soutěž smíšených družstev ve
sportovní gymnastice. Pod záštitou české aso-
ciace „SPORT PRO VŠECHNY“ proběhly zá-
vody v Doubí u Třeboně 13.5.2007. Každý
kraj měl tříčlenná družstva dorostenců, doros-
tenek, žen a mužů. Jihočeskému kraji scházel
jeden muž, tak jsem se nechal přemluvit
k účasti. Startovalo 17 družstev, v pěkném a
srdečném prostředí, v jihočeském družstvu se
mnou cvičil další závodník z Nových Hradů
Martin Vicány, kterého jsem trénoval ve škol-
ních letech. Nakonec naše družstvo Jihočechů
vyhrálo o 0,15 bodů před Brnem a Ostravou.
Největší zásluhu na výsledku měly dorostenky
se Sezimova Ústí. Cvičilo se na úrovni 3 – 2
výkonnostní třídy. I přes ošklivý pád z hrazdy
jsem si pěkně zazávodil s mládím. Měl jsem
radost i z výkonu Martina Vicányho, který vý-
borně zacvičil na kruzích i prostná. Škoda, že
se léta nedají zastavit, jestli zdraví vydrží,
zkusím to příští rok znova.

Rudolf Rusiňák

Magda Pelechová 3. místo
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Účetnické práce
účetnictví podvojné i daňová evidence ( jednoduché),

fakturace, mzdy, výkazy,

zpracování daní včetně přiznání

administrativní práce, účetní poradenství

Ing. Eva Ševčíková, 5. května 105,  Nové Hrady
tel.: 386 362 218 / 604 413 568

Společnost Magna Cartech, součást  kanadského koncernu
Magna International Inc., globální dodavatel a výrobce kovových

dílů – výlisků a svařenců pro automobilový průmysl, se sídlem v Čes-
kých Velenicích,  hledá zaměstnance:

do lisovny a svařovny,
manipulační pracovníky, zámečníky,

nástrojaře, obráběče kovů, obsluhu CNC strojů
POŽADUJEME:

• Výuční list, praxe ve strojírenství je výhodou
NABÍZÍME:

• Perspektivní a dlouhodobou práci v expandující a ekonomicky silné společnosti
• Dobré mzdové ohodnocení odpovídající pracovní pozici,  osobní ohodnocení,  2x ročně prémie
• Zázemí mezinárodní společnosti
• Možnost dalšího vzdělávání
• Příspěvek na závodní stravování
• Příspěvky na dojíždění, na ubytování.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte naše personální oddělení. Telefon 384 753 279, Fax 384 794 110,
e-mail: milada.brucknerova@magnacartech.com. Adresa:  Magna Cartech, spol. s r. o., Hospodářský park 600, 378 10 České Velenice

Milan CVACH
K Leváčku 1034, Trhové Sviny

tel.: 386 322 304
mobil.: 728 678 397

Jihostroj a.s. Velešín, stabilní česká firma
hledá spolupracovníky

pro výrobu hydraulických a leteckých přístrojů

Pracovníky na CNC strojů
Zámečníka

Kvalifikace:   vyučení ve strojírenském oboru

pro nové vývojové projekty hledáme

Konstruktéry         Technologa
Kvalifikace:   VŠ –technického směru, znalost AJ

Nabízíme:
• moderní pracovní prostředí (špičková technologie)

• vysoké finanční ohodnocení

• možnost  řešení bytové situace

• pracovní poměr na dobu neurčitou

• stabilitu firmy , atraktivní sociální program, rozšířená dovolená
Nástup možný ihned
Informujte se na konkrétní podmínky! Personální oddělení Jiho-
stroj a.s., 382 32 Velešín, tel. 380340681, 380340725

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
se sídlem v Nových Hradech, ulice Údolská 154,
373 33  Nové Hrady

nabízí tyto pracovní pozice

Technolog se znalostí programování CNC strojů
Seřizovač NC stroje
Nástrojař

• Přijmu pracovní sílu pro pěstební činnost v lese, zejména vyklizo-
vání ploch po těžbě. Nové Hrady a okolí. Nástup možný ihned.
Tel.: 774 750 506

• V Nových Hradech prodám byt 3+1, zahradu se skleníkem a dřevě-
nou chatu ( možno převézt ). Tel.: 386 362 734, 724 849 047

• Koupím domek nebo byt i ve špatném stavu. Tel.: 603 442 474
• Společenství vlastníků jednotek Vilova čtvrť 243, Nové Hrady – na-

bízí k prodeji nebytové prostory ( kotelna, uhelna, směnárna ), cca
75 m2 za účelem zřízení bytové jednotky.
Cena k jednání je 150.000,-Kč
Bližší informace podá : p. Bandík Josef,tel.: 602 585 159, p. Jane-
ček Roman, tel.: 606 484 615

M O N T Á Ž T O P E N Í ,
P L Y N , V O D A
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Uhelné sklady Staněk
U železničního nádraží

Suchdol nad Lužnicí

Otevírací doba:
pondělí – pátek 7.30 – 16:00

Telefon: 384 782 209, mobil: 723 738 553

Nabízím Vám:

černé uhlí, brikety

Hnědé uhlí – bílinská kostka 264,-

ořech1 254,-

ořech2 172,-

komořanské kostka 256,-

ořech1 246,-

Ceny jsou včetně DPH
DOPRAVA UHLÍ NAD 20 Q ZDARMA

Uhlí je neustále uskladněno pod plachtami.
Možnost  složení dopravníkem do Vaší uhelny.

Využijte akci letních cen


