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Až se podzim zeptá…
Až se podzim zeptá, jak jste si užívali le-

tošní léto, tak doufám, že o tom létě kulturním,
divadelním či hudebním budete mít co vyprá-
vět.

Pokud jste v průběhu června, července a
srpna alespoň trochu sledovali informační ser-
vis novohradského Kulturního a informačního
centra a nechali se inspirovat, mohli jste si při
vší opatrnosti přivodit alespoň nějaký ten
„kulturní šrám“ na srdci či na těle. Vybírat
snad bylo z čeho.

Stačilo kouknout na informační stojany
před radnicí, za okno knihovny, na plakátova-
cí plochy ve městě, do vitríny na trafice v no-
vém městě, do Kulturního kalendáře – letáčku
vydávaného KICem Nové Hrady nebo Novo-

hradského zpravodaje, na internetové stránky
města anebo se přímo zeptat pracovníků a bri-
gádníků na „íčku“. Byli (a budou) zde pro
Vás. A ještě také zavolat na telefonní čísla
386 362 195 a 602 150 208.

Kdo se zeptal nebo četl, tak se dozvěděl,
šel, viděl, slyšel a načerpal si pro podzimní
plískanice zásoby hudby, špetku výtvarna a
kousek divadelního šálení. Má pro podzim vy-
staráno, jen si stačí vzpomenout a hned je u
srdce vřeleji.

Kdo se nezeptal nebo nečetl a chce doplnit
zásoby na poslední chvíli, ať vezme za vděk
alespoň tím létem Babím. I v září ještě bude
kam jít, co vidět a slyšet a syslit, než to listí
opravdu spadne a zahalí nás podzim. Uvnitř
tohoto čísla se dozvíte více.

Květa Jarolímková

Mezinárodní hudební kurzy, které pořádala ZUŠ Trhové Sviny v našem
městě, výrazně obohatily kulturní léto během čtrnácti srpnových dnů.
Mimo samotné výuky v učebnách ZUŠ na Státním hradě se uskutečnilo
celkem šest koncertů na pěti různých místech ve městě. Jedinečnou a
krásnou atmosférou okouzlily děti publikum při pátém koncertu v Rezi-
denci, na kterém zazněla irská, finská a světová hudba v podání nej-
mladších účastníků letních kurzů.                                                   K.J.

ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÁ
ŠKOLA Trhové Sviny

ZVE  NA

K O N C E R T
U Č I T E L Ů
PRO DĚTI
A RODIČE
Ve čtvrtek  6. září 2007

od 18 hodin
Rezidence Nové Hrady

Prodloužený víkend na konci září
bude ve znamení:

Zakončení letní turistické sezony 2007.

Václavská tancovačka – 28.9.2007
od 20.00 hodin v Hotelu Máj
hraje VESELÁ  MUZIKA
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Desáté sympózium
Kulaté výroční mělo letošní Malířské sympózium v Nových Hradech,
které se odehrávalo především v prostorách Koželužny. Kdo nezavítal
do Koželužny v průběhu setkání, mohl jít od 15.do 31.8. do Galerie ve
Státním hradě Nové Hrady a podívat se na výsledek týdenního setkání
umělců z naší republiky. Malířské sympózium pořádá od svého začátku
Galerie Vida z Českých Budějovic a vzhledem k tomu, že novohradské
klima i prostředí je pro malíře stále inspirativní, zavítají k nám malíři
v roce 2008 opět.                                                                             K.J.



2 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ září 2007

Zápis z 23. schůze rady města
ze dne 18. 7. 2007

� 1. Žádost o koupi pozemku
k. ú. Nové Hrady
Rada obdržela žádost manželů Paslerových
ve věci odkoupení pozemku o rozloze
558m2 p.č. 829 díl 7, který mají již 30 let
v nájmu od Pozemkového fondu ČR. Na zá-
kladě rozhodnutí Zastupitelstva města N.
Hrady (Z7 -13.6.2007, bod 2.9.) požádalo
Město Nové Hrady o převod těchto poze-
mků do vlastnictví města. Převod pozemků
dosud nebyl dokončen. Rada rozhodla o
odložení projednání žádosti do doby, kdy
bude dokončen převod pozemku do vlas-
nictví města.

� 2. Žádost o odkoupení části pozemku
k. ú. Nové Hrady
Rada obdržela žádost manželů Hamberge-
rových o odkoupení části parcely č. 869/1.
Na tomto pozemku se nachází studna, ze
které čerpají žadatelé vodu. Rada nesouhla-
sila s prodejem části parcely. Rada souhla-
sila s čerpáním užitkové vody z výše
uvedené studny a upozornila žadatele, že
studna není pravidelně čištěna a nejsou pro-
váděny kontrolní odběry vzorků vody.

� 3. Žádost o čerpání vody z městské studny
Rada obdržela žádost pana Josefa Roubala
ve věci povolení čerpání užitkové vody
z městské studny umístěné na parcele
č.1664/1 v k.ú. Vyšné. Rada souhlasila
s čerpáním užitkové vody z výše uvedené
studny a upozornila, že studna není pravi-
delně čištěna a nejsou prováděny kontrolní
odběry vzorků vody.

� 4. Žádost o podporu z finančního rozpočtu
Rada projednala návrh žádosti o poskytnutí
dotace na rekonstrukci školní jídelny a
družiny ze státního rozpočtu. Rada souhla-
sila s návrhem a pověřila starostu podpisem
a zasláním žádosti.

� 5. Zápis z jednání Programového výboru
Místní akční skupiny Sdružení Růže
Rada obdržela zápis z jednání PV MAS
Sdružení Růže. Na základě rozhodnutí PV
MAS SR byli přijati noví členové. Novým
členem MAS SR je také p. Mgr. Vladimír
Hokr, který na základě rozhodnutí Zastupi-
telstva města zastupuje v MAS SR Město
Nové Hrady. Rada vzala přijetí nových čle-
nů na vědomí.

� 6. Dodatek č. 1 ke smlouvě
– svatební obřady

Rada byla seznámena s návrhem Dodatku
č.1 ke Smlouvě o přenechání části objektu
k občasnému využití ke svatebním obřa-
dům uzavřenou mezi Městem Nové Hrady
a Jihočeským muzeem v Českých Budějo-
vicích. Dodatkem č.1 se upravuje systém
fakturace za konání svatebních obřadů za
jednotlivá pololetí. Rada souhlasila s návr-
hem Dodatku č.1 a pověřila starostu jeho
podpisem.

� 7. Stanovení místní úpravy provozu
Rada obdržela dopis od MěÚ T. Sviny, Od-
boru dopravy a silničního hospodářství ve
věci stanovení trvalé úpravy dopravního
značení v obci Byňov – místní část Jakule.
V uvedené místní části dojde k umístění
místních tabulí IS 12a, IS 12b. Na základě
žádosti Města Nové Hrady tak dojde
k označení osady Byňov –Jakule, a tím
k zajištění snížení rychlosti projíždějících
dopravních prostředků v osadě na 50km/h.
Osazení dopravního značení by mělo pro-
běhnout v červenci 2007 a zřízení bude pro-
vedeno na náklady vlastníků pozemních
komunikací tj. SÚS Jihočeského kraje p.o,
závod Č.Budějovice a Města Nové Hrady.
Rada vzala oznámení o stanovení na vědo-
mí a souhlasila s úhradou nákladů na osaze-
ní dopravního značení na pozemních
komunikacích ve vlastnictví města.

� 8. Záměr umístění chodníku v Byňově
Rada byla starostou města seznámena s do-
pisem Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje p.o. ve věci opravy silnice II/154 –
úsek č.II v průtahu obcí Byňov. Na základě
žádosti Města Nové Hrady souhlasí SÚS Ji-
hočeského kraje s umístěním chodníku za
předpokladů zajištění a projednání projek-
tové dokumentace a získání stavebního po-
volení. Rada vzala informace na vědomí a
pověřila starostu města ve spolupráci se
Stavebním úřadem N.Hrady dalším jedná-
ním v této věci.

� 9. Nabídka projektových prací
Rada byla seznámena s nabídkou firmy SP
Studio, s.r.o. Český Krumlov ve věci pro-
jektové přípravy Sportovního centra. Rada
vzala nabídku na vědomí a pověřila starostu
města a radního M. Jarolímka dalším jedná-
ním v této věci.

� 10. Kácení dřevin rostoucích mimo les
Rada byla seznámena s rozhodnutím MěÚ
Nové Hrady, odboru životního prostředí ve
věci povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les. Jedná se o 6ks dubu letního, které
ohrožovaly bezpečnost provozu dráhy a
znesnadňovaly rozhledové poměry na trati
České Velenice –České Budějovice. Rada
vzala rozhodnutí na vědomí.

� 11. Žádost o poskytnutí příspěvku
Rada obdržela žádost ředitelky Mateřské
školy Nové Hrady o poskytnutí příspěvku
na dopravu do Borovan na předplavecký
výcvik dětí. Mateřská škola bude v podzim-
ních měsících pořádat 10 lekcí tohoto vý-
cviku, dopravu bude zajišťovat TJ Nové
Hrady. Rada souhlasila s poskytnutím fi-
nančního příspěvku.

� 12. Žádost o pronájem pozemku
Rada byla seznámena s žádostí Klubu vo-
jenské historie a techniky Nové Hrady o
pronájem pozemku p. č. 140/1 a návrhem
nájemní smlouvy. Klub vojenské historie a
techniky bude vykonávat stejnou činnost
jako předchozí nájemce – zejména práci
s mládeží - a má zájem o další rozvoj areá-
lu. Rada souhlasila s pronájmem, souhlasila

s návrhem smlouvy a pověřila starostu je-
jím podpisem.

� 13. Povolení k prozatímnímu užívání
stavby „Intenzifikace ČOV Nové Hrady“
Rada byla seznámena s rozhodnutím MěÚ
T. Sviny, Odboru životního prostředí – od-
dělení vodního hospodářství a rybářství
pro Město Nové Hrady ve věci povolení
k prozatímnímu užívání stavby ke zkušeb-
nímu provozu vodního díla „ Intenzifikace
ČOV Nové Hrady“ a schválení provozního
řádu čistírny odpadních vod Nové Hrady.

� 14. Žádost o finanční příspěvek
Rada obdržela žádost pana Jiřího Inderhol-
ce, 5 května 86, Nové Hrady o finanční pří-
spěvek na opravu fasády a střechy domu
č.p. 86 v ulici 5. května. Oprava proběhla
se souhlasem MěÚ, odboru kulturních pa-
mátek Trhové Sviny. Rada postoupila pro-
jednání žádosti o příspěvek Finanční
komisi.

� 15. Zápis z jednání sociální komise
Rada byla seznámena se zápisem z jednání
Sociální komise ze dne 16. července 2007.
Sociální komise na svém jednání projedna-
la žádost o byt 0+1 v DPS Nové Hrady p.
Boženy Jakubcové, č.j. 1301/2007 ze dne
2.7.2007, trvale bytem České Budějovice.
KSVaZ doporučila zařadit žádost do se-
znamu uchazečů o byt v DPS s tím, že
v případě větší volné kapacity bytů bude
žadatelka vyzvána MěÚ Nové Hrady.
KSVaZ dále projednala žádost o byt 0+1
v DPS Nové Hrady p. Vlasty Koptové, č.j.
1319/2007ze dne 3.7.2007, trvale bytem
České Budějovice8. KSVaZ doporučila
přidělení bytu č. 33 v DPS. KSVaZ projed-
nala žádost o byt 0+1v DPS p. Blaženy So-
chorové, č.j. 1320/2007 ze dne 3.7.2007,
trvale bytem Karlovy Vary. KSVaZ dopo-
ručila zařadit žádost do seznamu uchazečů
o byt v DPS s tím, že v případě větší volné
kapacity bytů bude žadatelka vyzvána
MěÚ Nové Hrady. Rada vzala na vědomí
zápis z jednání sociální komise a souhlasila
s přidělením bytu č.33 v DPS.

� 16. Pronájem místností v čp. 74 Nové
Hrady (býv. Státní statek)
Rada byla starostou města informována o
žádosti firmy Bonapol, a.s. Kaplice o krát-
kodobý pronájem nebytových prostor
v přízemí budovy bývalého statku č.p. 74
v Nových Hradech. Rada projednala návrh
nájemní smlouvy, souhlasila s jeho zněním
a pověřila starostu podpisem smlouvy.

� 17. Smlouva o dílo „Oprava fasády včet-
ně zateplení č.p. 269, zázemí sportovní-
ho areálu v Nových Hradech“
Rada byla seznámena se zápisem z jednání
Finanční komise ve věci výběru zhotovite-
le díla „Oprava fasády včetně zateplení č.p.
269, zázemí sportovního areálu v Nových
Hradech“. Finanční komise doporučila
jako nejvhodnější nabídku firmy
VALMONT – Zdeněk Kučera. Rada sou-
hlasila s doporučením Finanční komise,

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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souhlasila s návrhem smlouvy o dílo a po-
věřila starostu jejím podpisem.

� 18. Smlouva o dílo „Dodávka a montáž
oken a venkovních dveří, č.p.269, zázemí
sportovního areálu v Nových Hradech“
Rada byla seznámena se zápisem z jednání
Finanční komise ve věci výběru zhotovitele
díla „Dodávka a montáž oken a venkovních
dveří, č.p.269, zázemí sportovního areálu
v Nových Hradech“. Finanční komise do-
poručila jako nejvhodnější nabídku firmy
ALU. PLAST s.r.o. Kaplice. Rada souhlasi-
la s doporučením Finanční komise, souhla-
sila s návrhem smlouvy o dílo a pověřila
starostu jejím podpisem.

� 19. Osadní výbor Údolí.
Rada byla seznámena se zápisem z jednání
osadního výboru v Údolí. Rada vzala na vě-

domí návrhy osadního výboru Údolí a po-
věřila starostu města dalším jednáním
s osadním výborem.

� 20. Granty – vyúčtování za 1. pololetí
Rada byla na základě zápisu z jednání Fi-
nanční komise seznámena s vyúčtováním
akcí podpořených v 1. kole městského gran-
tového programu / SK Byňov , Místní orga-
nizace ČRS N.Hrady, ZUŠ Trhové Sviny a
3x TJ Sokol Nové Hrady/. Rada souhlasila
s kontrolou provedenou Finanční komisí a
souhlasí s vyplacením finanční podpory dle
návrhu Finanční komise.

� 21. Granty – stanovení uzávěrky pro po-
dávání žádostí
Rada byla na základě zápisu z jednání Fi-
nanční komise seznámena se stanovením
termínu pro podávání žádostí do 2. kola
grantového programu města. Rada souhla-
sila s navrženým termínem - 17. září 2007 a
pověřila tajemníka MěÚ ve spolupráci s In-
vestičním odborem zveřejněním termínu a

podmínek pro podávání žádostí v NZ, na
úřední desce a na internetových stránkách
města.

� 22. Žádost o odkoupení části pozemku
k. ú. Obora
Rada obdržela žádost p. Václava Martince
Č.Budějovice o odkoupení části pozemku
p.č. 4/1 v k.ú. Obora u Vyšného. Pozemky
přiléhají k chatě ve vlastnictví žadatele.
Rada souhlasila s prodejem pozemků za
cenu 50 Kč/m2. Geometrické oddělení po-
zemku bude provedeno na náklady žada-
tele. Rada pověřila tajemníka MěÚ zveřej-
něním záměru o části prodej pozemku a po-
stoupila žádost o prodej ke schválení zastu-
pitelstvu města.

� 23. Seznámení s účetní uzávěrkou
Rada byla seznámena s účetní uzávěrkou
Služeb Nové Hrady s.r.o. za rok 2006. Rada
vzala účetní uzávěrku na vědomí a postou-
pila ji  k projednání zastupitelstvu.

Zápis z 24. schůze rady města
ze dne 1. 8. 2007

� 1. Granty – SDH
Rada byla seznámena Mgr. Michalem Jaro-
límkem s návrhem žádostí k předkládaným
grantům pro SDH Nové Hrady a SDH Údo-
lí ( Modernizace hasičské zbrojnice SDH
Údolí, Oprava stříkačky PPS 12 a nákup
požárního příslušenství, Obnova požárního
příslušenství a ochranných pomůcek pro
SDH Nové Hrady, Mobilní požární techni-
ka a technické vybavení zbrojnice SDH
Nové Hrady ). Rada souhlasila s podáním
žádostí a souhlasila s vyčleněním finanč-
ních prostředků na spolufinancování před-
kládaných grantů.

� 2. Dotaz k využití objektu
Rada byla seznámena s dopisem pana Doc.
MUDr. et RNDr. Bohuslava Hanuše ve věci
možného využití budovy bývalého Statku
jako místa pro realizaci neziskového pro-
jektu „domu ošetřovatelské péče“ pro české
občany důchodového věku, jejichž zdravot-
ní stav vyžaduje kontinuální péči. Rada
vzala obsah dopisu na vědomí a pověřila
starostu města dalším jednáním v této věci.

� 3. Rozhodnutí o povolení uzavírky
Rada obdržela rozhodnutí MěÚ Trhové
Sviny, Odboru dopravy a silničního hospo-
dářství ve věci povolení uzavírky a
objížďky silnice II/154 v úseku Údolí u No-
vých Hradů – Byňov, osada Jakule. Rada
vzala rozhodnutí na vědomí.

� 4. Územní studie – lokalita Jižní město
Rada projednala odborný posudek firmy
Stavební poradna spol. s.r.o., která byla na
základě mandátní smlouvy pověřena výko-
nem zadavatelských činností ve věci Zadá-
vacího řízení na zhotovitele „ Územní
studie - Nové Hrady, lokalita Jižní město.“
Stavební poradna na základě podrobné ana-
lýzy nabídky a hodnocení podle kritérií

uvedených při vyhlášení veřejné zakázky
doporučuje Městu Nové Hrady jednat o
uzavření smlouvy o dílo s Projektovým ate-
liérem AD s.r.o. Rada souhlasila s hodnoce-
ním Stavební poradny spol. s.r.o. a výběrem
Projektového ateliéru AD s.r.o. jako ucha-
zečem, který podal nejvhodnější nabídku.
Rada pověřila Stavební poradnu spol. s.r.o.
jako zástupce zadavatele sdělením rozhod-
nutí jednotlivým uchazečům. Rada pověřila
starostu dalším jednáním ve věci přípravy
smlouvy s firmou Projektový ateliér AD
s.r.o.

� 5. Žádost o prodej bytu
Rada obdržela žádost pana Marka Dunka a
paní Adriany Šerdzikové ve věci odkoupení
bytu v domě č.p. 13. Rada nesouhlasila
s prodejem bytu v objektu č.p. 13 na ná-
městí Republiky v Nových Hradech.

� 6. Převod účelové dotace
Rada obdržela dopis od Jihočeského kraje –
Krajského úřadu, Odboru kultury, památ-
kové péče a cestovního ruchu ve věci pos-
kytnutí dotace Jihočeského kraje z grantu
Zvýšené náklady obnovy památkově chrá-
něných staveb. Dotace ve výši 150 000,- Kč
je poskytována na celkovou rekonstrukci
střechy památkově chráněného objektu,
domu čp. 12 na náměstí Republiky v Nových
Hradech. Jihočeský kraj –Krajský úřad, Od-
bor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu informuje Město Nové Hrady o způ-
sobu převodu finančních prostředků a jejich
zúčtování. Rada vzala dopis na vědomí a po-
věřila Investiční odbor řízením a vyúčtová-
ním projektu.

� 7. Výroční zpráva Nadace Jihočeské cyk-
lostezky
Rada byla seznámena s výroční zprávou
Nadace Jihočeské cyklostezky. Rada sou-
hlasila se zaplacením smluvní částky za

členský příspěvek pro Nadaci Jihočeské
cyklostezky.

� 8. Žádost o řešení vybudování vodovodní-
ho řadu a napojení na veřejnou kanalizaci
Rada projednala žádost pana Miloše Domi-
na a dalších obyvatel osady Údolí ve věci
řešení vybudování vodovodního řadu a
splaškové kanalizace pro obyvatele osady
Údolí v její místní části při cestě do Horní
Stropnice. Pan Domin upozorňuje na neutě-
šený stav pitné vody a navrhuje žádat o fi-
nanční podporu na vybudování vodovodu a
kanalizace z evropských fondů. Rada pově-
řila radního M. Jarolímka prověřením
možnosti získání finančních prostředků
z fondů EU či z dotačních titulů MŽP.

� 9. Žádost o odkoupení části pozemku
Rada obdržela žádost pana Jiřího Vicanyho
ve věci odkoupení části pozemku p.č. 4/1
v k.ú. Obora u Vyšného. Pozemky přiléhají
k chatě ve vlastnictví žadatele. Rada sou-
hlasila s prodejem části pozemku za cenu
50 Kč/m2. Geometrické rozdělení pozemku
bude provedeno na náklady žadatele. Rada
pověřila tajemníka MěÚ zveřejněním zá-
měru o prodeji části pozemku a postoupila
žádost ke schválení zastupitelstvu města.

� 10. Žádost o projednání závad na objek-
tu č.p. 191
Rada projednala žádost Investičního odbo-
ru Města N. Hrady ve věci závad zjištěných
v objektu č.p. 191, který je využívaný spol-
kovými a zájmovými organizacemi. Rada
vzala žádost na vědomí a pověřila tajemní-
ka prověřením nákladů na opravu v objektu
č.p. 191 ve spolupráci s TSM Nové Hrady.

� 11. Dodatek nájemní smlouvy – 1. jihoče-
ská zemědělská
Rada byla starostou města informována o
návrhu Dodatku nájemní smlouvy mezi
Městem Nové Hrady a 1. jihočeskou země-
dělskou a.s. se sídlem Sokolská 34/II, Tře-
boň. Rada souhlasila s dodatkem smlouvy a
pověřila starostu jejím podpisem.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2
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Několik slov k žádostem o
městské byty a bytové situaci

V poslední době mne zastavují někteří ob-
čané města a ptají se, jak je to s žádostmi o
městské byty. Ptají se na to, jak se žádá, kdo a
jak rozhoduje atd. Nevadí mi přidělování bytů
jednotlivě vysvětlovat, ale myslím si, že bude
přínosné trochu celou problematiku osvětlit a
připomenout.

Základní zásady pro nájem bytů a obyt-
ných domů, které jsou ve vlastnictví města
Nové Hrady, upravuje směrnice č. 2/2006 za-
stupitelstva města.

Nájem volných bytů
V případě, že se vyskytne volný obecní

byt, zveřejní Městský úřad Nové Hrady tuto
skutečnost oznámením na úřední desce měst-
ského úřadu se stručnou charakteristikou bytu,
výší nájemného v základní sazbě a výší úplaty
za služby spojené s nájmem. Dále je uveden
termín pro příjem písemných žádostí o tento
byt. Informace o uvolněném bytu se zveřejní
po dobu nejméně 7 dnů ode dne, kdy se měst-
ský úřad tuto skutečnost dozvěděl. V udaném
termínu přijímá městský úřad písemné žádosti
o byt, zaslané poštou na určeném tiskopisu,
který je k dispozici na podatelně MěÚ N.Hra-
dy. Žádost o byt může podat pouze osoba plně
způsobilá k právním úkonům.

Došlé žádosti posuzuje, podle kritérií uve-
dených v příloze č. 1 směrnice č. 2/2006, ko-
mise sociálních věcí a zdravotnictví a
doporučuje radě města osobu, které by měl být
udělen souhlas k uzavření nájemní smlouvy
na byt. Městská rada poté s konečnou platností
rozhoduje o přidělení bytu a uzavření nájemní
smlouvy. Neuspokojené žádosti se u Městské-
ho úřadu v Nových Hradech dále neevidují a
neslouží jako podklad pro výběr žadatelů
v dalších případech volných bytů.

Příloha č. 1 ke směrnici č. 2/2006 zastupi-
telstva města v Nových Hradech

Kritéria pro posouzení naléhavosti posky-
tování volného bytu žadateli.

Základní bodové hodnocení naléhavosti:
• občan, který na Nových Hradech (včetně

osad) bydlí dobu delší než 3 roky 20 bodů
• zdravotní důvody (přiděluje soc. komise)

0-15 bodů
• pracoviště v Nových Hradech (pouze při

trv. bydlišti mimo N.Hrady) 5 bodů
• počet členů žadatelovy domácnosti

- do 2 osob 2 body
- 3 a více osob 4 body

• soudní výpověď (dle pořadí naléhavosti)
0-5 bodů

• manželství bez vlastního bytu (pouze v pří-
padě 1. manželství obou manž.) 5 bodů

• za žádost vlastníka bytu (domu), kterou
žádá byt pro svého podnájemníka a sám
uvolní obecní byt 20 bodů
Rada města má dle směrnice právo přidělit

uchazečům 15 bodů. Vzhledem k pravidelné
účasti 2. místostarosty a starosty na jednáních
komise je rada o jednáních a důvodech dopo-
ručení sociální komise informována, a proto
doposud možnosti zásahu do pořadí ne-
využívala a vždy doporučení sociální komise
potvrdila.

Vím, že situace s byty (zejména pro mladé
rodiny) není nejpříznivější. Mnoho zájemců
dosud nebylo uspokojeno a někdy si jistě ne-
jen oni kladou otázku, proč dostal byt ten či
onen. V letošním roce již bylo přiděleno 7
bytů, které jsou ve vlastnictví města Nové
Hrady. Na základě osobní zkušenosti z jedná-
ní sociální komise musím konstatovat, že vý-
běr není jednoduchou záležitostí. Žadatelů je

většinou hodně a bytů, jak už tomu tak bývá,
málo. Doporučení sociální komise radě města
vždy vychází z komplexního posouzení z hle-
diska zdravotního a sociálního.

Je mi jasné, že nelze zabránit diskusím
ohledně přidělování bytů. Jediným lékem je
naprostá otevřenost a transparentnost. Osobně
nemám problém (a myslím, že i ostatní členo-
vé komise a rady) obhájit své rozhodování a
s mnohými žadateli jsem následně po jednání
komise či rady otevřeně diskutoval. I přes
mnohdy složitou osobní situaci většinou dů-
vody výběru přijali.

Snahou vedení města bude postupně rozši-
řovat nabídku městských bytů. Velké finanční
prostředky jsou věnovány na opravu bytů ve
vlastnictví města tak, aby po opravách mohly
být tyto byty opět pronajmuty. V letošnímm
roce se takto pracovalo zejména na domech
č.p. 170 a 59, v budoucnu si vyžádá nákladnou
rekonstrukci dům č.p. 14.

V současné době také monitorujeme možnos-
ti půdních vestaveb, jejich finanční podpory ze
strany státu či z jiných zdrojů. Velká aktivita
města také směřuje k vybudování nového ZTV
– tedy nových parcel pro stavbu rodinných
domů. V současné době probíhá příprava
územní studie, převod některých pozemků od
Pozemkového fondu do vlastnictví města a jed-
náme také s majiteli některých pozemků o od-
koupení za účelem budoucí výstavby.

Podporu bydlení vnímáme jako jednu
z hlavních priorit pro další rozvoj města. Přes-
tože se jedná o „běh na dlouhou trať“, doufám,
že se nám podaří nabídku bydlení v našem
městě co nejvíce rozšířit.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta

8. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA NOVÉ HRADY SE USKUTEČNÍ

ve čtvrtek 6.9.2007 od 18 hodin v sále Statky Nové Hrady

Aby pes byl přítelem
Zastupitelé města Nové Hrady přijali na

svém zasedání v červnu letošního roku Obec-
ně závaznou vyhlášku č.2/2007 stanovující
pravidla pro pohyb psů. Je to stručná vyhláška
jak svým názvem tak i svým obsahem. Má
v článku 1) tyto tři body:
• 1) Na veřejných prostranstvích vymeze-

ných v příloze č.1 této vyhlášky je zakázané
volné pobíhání psů bez doprovodu osobou.
Na těchto veřejných prostranstvích se psi
mohou pohybovat pouze na vodítku a v do-
provodu osoby.

• 2) Pohyb a vstup se psy je zakázán na zaří-
zeních obce sloužících potřebám veřejnosti
a zařízeních označených příslušným pikto-
gramem

• 3) Povinnost uvedená v odst.1 větě druhé
se nevztahuje na psy asistenční, slepecké,
služební a záchranářské.

Příloha č.1) vyhlášky: veřejná prostranství
stanovená OZV č.2/2007
• náměstí republiky
• ulice Česká
• ulice Komenského
• prostranství u mateřské školy, před školní

jídelnou a ZŠ v ulici Hradební

• prostranství před kostelem
• prostranství Janské louky pod autobuso-

vým nádražím
• veřejná zeleň na sídlišti Míru, Zahradní a

Staré město
• prostranství před nákupním střediskem

Flop Zahradní čtvrť
Potřeba této vyhlášky vycházela ze snahy

města stanovit určitý řád pro chování majitelů
pejsků a z požadavků nebo lépe řečeno
stížností občanů - ne však na chování pejsků,
ale jejich majitelů. V čem ty stížnosti převlá-
dají je asi každému jasné. No přece v malých
i větších hnědých památníčních, které nám
pejsci pod dozorem nebo spíše za aktivní asis-
tence svých paniček a páníčků ve městě zane-
chávají…

Ano, způsobuje to problémy a komplika-
ce. Zejména, když se takový „psí pozdrav“
musí obcházet nebo se nechtěně ocitne na botě.
To pak lítá slov neslušných… Opravdu ne na
pejsky, ale na jejich majitele! I když i pes jako
přítel člověka nezůstane bez poskvrny.

Přitom stačí tak málo. Být ohleduplný ke
svým spoluobčanům, k prostředí, ve kterém
společně žijeme, k městu, ale i k příteli člově-
ka psovi, který nemůže za chování pána, ale

naopak pán jej svým chováním staví do role
nepřítele člověka.

Je tady otázka, kdo vlastně dělá ostudu –
majitel psovi nebo pes majiteli? Stačí se
mnohdy jen poohlídnout a zastydět, když vi-
díme (a je nutno říct, že velmi četné) návštěv-
níky našeho města, v tomto případě majitele
psů, jak bez jakýchkoliv připomínek seberou
exkrementy po svém psovi do již jaksi auto-
maticky připraveného pytlíku a uklidí jej na
patřičné místo, tj. do odpadkového koše.

Mimochodem tito pejskaři velmi oceňují,
že již při zaparkování na novohradském ná-
městí dostávají od obsluhy parkoviště pytlíky
pro své pejsky. Někteří to již považují za nor-
mální, jiní jsou pozitivně překvapeni, protože
u nich tomu tak není. Jaké je ale asi rozčarová-
ní těchto návštěvníků, kteří si mysleli, že se
jedná o celonovohradský trend v péči o čisto-
tu města a úklidu po čtyřnohých miláčcích,
když potom vidí vedle historických skvostů i
hnědé páchnoucí památky na svých botách?!

Je to výchovou nebo odpovědností či ohle-
duplností, možná nejvíce právě slušností.
Zkusme se zamyslet a nedělat ostudu svým
psům a svému městu.

Ing. Kasan Ludovít, místostarosta
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Smutná zpráva
S politováním oznamujeme smutnou zprávu všem příznivcům ta-
nečního sportu a taneční soutěže Novohradská číše. Ve věku
nedožitých 67 let tento svět opustil pan Karel Hruška, dlouholetý
funkcionář tanečního svazu a naší taneční soutěže .

Karel Hruška se oboru společenského tance věnoval po celý
život. Nejdříve sám, jako aktivní tanečník a po absolvování taneční
konzervatoře v Praze jako porotce a odborný pracovník tanečních
soutěží. Česká taneční veřejnost jej zná také jako obětavého dlou-
hodobého funkcionáře Českého svazu amatérského společenského
tance a následně Českého svazu tanečního sportu. Za svoji dlouho-

letou práci pro rozvoj společenského sportovního tance byl právem oceněn čestným členstvím a
plaketou pro významné osobnosti ČSTS.

Karel Hruška se podílel na vzniku naší tradiční soutěže v tanci “Novohradská číše”. Dá se
říci, že od zrodu „číše“ dohlížel na její klidný a spravedlivý průběh. Stal se její nedílnou sou-
částí a byl jedním ze strůjců současné prestiže této soutěže.

Organizace taneční soutěže je náročná a také ji provází nervozita, aby všechno bylo dobře
zařízené. Jako organizátoři jsme si říkali, jestli jsme nic neopomněli a jestli nenastanou nějaké
problémy. Jak se ale ve dveřích objevil pan Hruška, vždycky se nám všem ulevilo, protože jsme
věděli, že je tady někdo, kdo umí problém vyřešit. Jeho klidný přístup nám vždy dával pocit jis-
toty, že všechno dopadne dobře.

Když v letošním roce pan Karel Hruška z důvodu nemoci nepřijel na soutěž do Nových Hra-
dů, chyběl všem – organizátorům, porotcům, tanečním párům i přátelům z našeho města. Věřili
jsme však, že k nám zavítá později a že bude opět s námi při jubilejním třicátém ročníku soutěže,
kterou měl tolik rád… Poznali jsme ho jako skromného a odpovědného člověka, který nám
vždy ochotně pomáhal s organizací, ale i jako příjemného společníka. Bylo nám ctí, že jsme se
s ním v životě setkali a mohli s ním pracovat.

Nyní si jen můžeme přát, aby z tanečního nebe nad námi dále držel ochrannou ruku a my na
něho budeme vzpomínat jako na čestného a milého člověka. Čest jeho památce!

Za organizátory Novohradské číše  J.Oppolzerová, A. Kedrušová a Mgr. V. Hokr

Městský rozhlas
V minulém NZ již byli občané města a

osad informováni o nové službě, díky které je
možno obdržet text hlášení místního „rozhla-
su“ pomocí emailové pošty. Jedná se o službu,
která má hlášení přiblížit těm, kteří je z růz-
ných důvodů nemohou slyšet v době hlášení.

Prioritou však samozřejmě zůstává, aby
bylo hlášení dobře slyšitelné. V minulých týd-
nech nás někteří občané z města i osad infor-
movali o tom, že je mnohdy rozhlas
„neslyšitelný“. Z tohoto důvodu jsem vyvolal
jednání s představiteli firmy Vegacom, která
varovný a informační systém obyvatel VISO
2002, jak zní oficiální název, instalovala. Na
společném jednání jsme se domluvili na tom,
že na konci září provedeme revizní kontrolu
v terénu za účelem správného nastavení celé-
ho systému.

Společně s techniky firmy Vegacom také
budeme řešit možný systém rozšíření o další
„vysílací hnízda“.

Touto cestu si dovoluji občany města a
osad požádat o pomoc při revizi a rozšiřování
rozhlasu. Pokud víte o místech, kde je špatná
slyšitelnost hlášení nebo kde není slyšet vů-
bec, informujte nás osobně, mailem či telefo-
nicky. Vaše podněty předáme technikům
firmy Vegacom a společně s nimi se pokusíme
nastavit jednotlivé hlásicí jednotky tak, aby
maximálně splňovaly svůj účel.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta

Podzimní charitativní
sbírka šatstva

Novohradský Klášter Božího Milosr-
denství pořádá ve spolupráci s Diakonií
Broumov podzimní sbírku očištěného šat-
stva, které lze do 12. října 2007 nosit do
kláštera. Šatstvo je pak Diakonií Broumov
distribuováno potřebným, příp. dále zpra-
cováváno.

M. Navrátil, správce

SETKÁNÍ BYŇOVÁKŮ �
Březnová výroční členská schůze Sportovního klubu Byňov pověři-

la p. Jana Tisoně a p.Miroslava Vochozku uspořádáním čtvrtého setká-
ní současných a bývalých občanů Byňova. Tito dva s pomocníkem
Ladislavem Kuntem připravili a svolali toto setkání na 23.června 2007
do hostince na Jakuli. Poslali na 400 pozvánek a odhadem se zúčastnilo
asi 200 občanů. Někteří současní občané Byňova se setkání nezúčastni-
li a také někteří tradiční účastníci minulých setkání nepřijeli. Např. Re-
gina Zemanová - Kropáčková, Antonín Šídlo, Jan Macho a další.
Naopak pravidelně na setkání přijíždí rodina Františka Šilera, rodina
Klímů, Kašparů a další. Setkání se vydařilo i když ho trochu pokazila
bouřka s deštěm, která účastníky z venkovního sezení zahnala do hos-
tince a někteří zbytečně odjeli domů, ale naštěstí netrvala dlouho, takže
se všichni mohli vrátit ven a pak teprve začala ta správná zábava, která
skončila v pozdních večerních hodinách. Hudbu se zpěvem zajistil spo-
lu s p.F.Chuchlem, p. Bráchou, p. Machem Josef Vochoska ml. Takže
závěrem ještě jednou, setkání se velice vydařilo a za tři roky se těšíme
na další.                                                                                SK Byňov

Město Nové Hrady vyhlašuje II. kolo grantového programu pro rok 2007
Město Nové Hrady vyhlašuje II. kolo gran-

tového programu pro rok 2007 na podporu
rozvoje kultury, sportu, kulturních a lidových
tradic.
Základní podmínky pro poskytnutí grantu:

• podpora v roce 2007, na výše uvedené akce
konané v termínu od 1.7.2007 do
31.12.2007

• příspěvek v maximální výši 5 tis. Kč

• podíl žadatele minimálně 30 %

• podpora místních organizací a spolků a akcí
konaných v Nových Hradech nebo územ-
ním obvodu města

• podmínkou poskytnutí grantu je publiková-
ní informace o použití grantu v Novohrad-
ském zpravodaji

• u žadatelů, kterým byl poskytnut grant
v roce 2006 je podmínkou poskytnutí gran-
tu řádné vyúčtování grantu poskytnutého
v roce 2006

• další podmínky budou specifikovány ve
smlouvě o poskytnutí grantu

Vyhlášení: 3.7.2007
Termín pro podání žádostí: 17.9.2007
Vyúčtování do: 31.1.2008

Žádosti o grant je možné získat v tištěné
podobě u p. Kříhové na MěÚ Nové Hrady
nebo v elektronické podobě zde

Žádosti podávejte ve 2 vyhotoveních v u-
zavřené obálce označené “Grantový program
města Nové Hrady 2007", pouze v tištěné po-
době na adresu: Městský úřad Nové Hrady;
náměstí Republiky 46; 373 33 Nové Hrady.
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Memoriál Zdeňka Šavela
a Hyalit párty

Dne 21.července 2007 se za krásného slunečného počasí uskutečnil
v Údolí na Jánské louce Memoriál Zdeňka Šavela. Této hasičské sou-
těže se zúčastnila družstva SDH Údolí, SDH Spolí, SDH Horní Strop-
nice, SDH Nové Hrady, SDH Kamenná a dále pak i družstva žen, a to
SDH Trhové Sviny a SDH Kamenná. Celá soutěž se konala pod zášti-
tou radního Jihočeského kraje pana Ing. Františka Štangla, který celou
akci slavnostně zahájil.

V průběhu soutěže se nejen všichni soutěžící, ale i diváci, kteří se
sešli v opravdu hojném počtu, mohli občerstvit a posilnit u několika
stánků. Nejmladší diváci měli občerstvení v podobě nealkoholických
nápojů zcela zdarma.

Na závěr soutěže přišel také starosta města Nové Hrady pan Mgr.
Vladimír Hokr, aby spolu se starostou SDH Nové Hrady panem Jiřím
Jannem, starostou SDH Dolní Bukovsko panem Klikou a velitelem ob-
vodu panem Jiřím Matějkou předal diplomy a poháry těmto vítězným
družstvům:

družstva mužů:
1. místo SDH Spolí (letos vyhráli už jen o 3 vteřiny)
2. místo SDH Horní Stropnice
3. místo SDH Nové Hrady
družstva žen:
1. místo SDH Trhové Sviny
2. místo SDH Kamenná

Závěr soutěže ovšem zdaleka neznamenal konec veškerému dění na
Jánské louce. Od 20.00 hodin se ještě konala, všemi oblíbená a také ve-
lice vydařená Hyalit párty. Zde je na místě poděkovat nejen kapele
Hyalit, která.večer přilákala opravdu velký počet lidí a jak jinak, než
skvěle zahrála, ale především všem organizátorům, bez jejichž práce,
spojené nejen s přípravou, ale i s průběhem obou výše zmiňovaných
akcí, by celý den neproběhl v tak příjemné a pohodové atmosféře.

Mgr. Tomáš Rolínek, starosta SDH Údolí

Rozkvetlé město inspiruje…

HLASOVÁNÍ
I letos vyhlásilo Město Nové Hrady soutěž

podporující zkrášlení předzahrádek, balkonů,
okenních říms a dalších architektonických
prvků rodinných a bytových domů.

„ROZKVETLÉ  MĚSTO 2007“.
Během srpna nafotili pracovníci KICu

soutěžní místa a na začátku září je vystaví pod
orientačním číslem na informačním panelu
před radnicí. Hlasování bude probíhat do
23.září a o vítězi rozhodnou hlasovací kupó-
ny, které lze získat vystřižením z Novohrad-
ského zpravodaje nebo přímo na KIC Nové
Hrady a v novohradských trafikách. Vyplněné

hlasovací lístky prosíme odevzdejte na KIC
N.Hrady nebo rovněž v novohradských trafi-
kách.
Soutěžní kategorie:

• 1.kategorie: bytové domy

• 2.kategorie: rodinné domy
Soutěžní místa musí být viditelná
z veřejných prostranství, z cest či silnice.
Odměna pro soutěžící:

• 2 x kupón v hodnotě 600,-Kč na výsadbový
materiál

• 2 x kupón v hodnotě 400,-Kč na výsadbový
materiál

• 2 x kupón v hodnotě 200,-Kč na výsadbový
materiál

Platnost kupónu bude do 30.6.2008 ve vy-
braných místních Květinářstvích a Zahrad-
nictvích.

Odměna pro hlasující:

2 x permanentka pro dvě osoby v hodnotě
500,-Kč na kulturní a společenské akce pořá-
dané Kulturním a informačním centrem Nové
Hrady.
Platnost permanentky bude do 30.6.2008.

Vyhlášení výsledků se uskuteční 30.9.2007
při zakončení letní turistické sezony a sou-
těžící i hlasující budou na něj pozváni osobně.

Kontaktní osoba pro soutěž
„Rozkvetlé město 2007“:
K. Jarolímková, 386 362 195, 602 150 208,
KIC N.Hrady

Soutěž  Rozkvetlé město

HLASOVACÍ  KUPÓN

1. kategorie: bytové domy, č.snímku:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. kategorie: rodinné domy, č.snímku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hlasuje (jméno,adresa nebo telefon):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Soutěž  Rozkvetlé město

HLASOVACÍ  KUPÓN

1. kategorie: bytové domy, č.snímku:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. kategorie: rodinné domy, č.snímku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hlasuje (jméno,adresa nebo telefon):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taneční a společenské tipy září a říjen 2007
v KD Beseda  České Velenice
• 7.9.2007

Kurzy orientálních tanců, cvičební sál ZŠ České Velenice 17.30 hod.
pro žáky základní školy, 18.30 hod. pro začátečníky a od 19.30 hod.
pro pokročilé.

• 15.9.2007
Kurz AFRICKÝCH tanců,
jednodenní workshop na zahradě KD Beseda

• 28.9.2007
Václavská zábava na Rychtě, pořádá obec Baráčníků od 20.00 hod.,
hraje Duo Brácha a Macho, vstup 60,- Kč

• 4.10.2007
Taneční kurzy v KD Beseda, od 18.00 hod. pro děti a od 19.00 hod.
pro mládež

• 13.10.2007
Taneční soutěž o cenu města České Velenice v latinskoamerických i
standardních tancích, zahájení pro veřejnost od 9.30 hod. KD Beseda

Informace k jednotlivým akcím se dozvíte u kulturní referentky
v KD Beseda Č.Velenice:
Vladimíra Přibylová tel. 384 794 480 nebo mobil 739 943 336

INFORMACE Z REGIONU

KONCERT  DUCHOVNÍ  HUDBY
sobota 8.září 2007 od 19.30 hodin
kostel na Dobré Vodě
� Lenka Baarová – flétna, Jan Niedrle – klavír

� Dětský pěvecký sbor CANZONETTA

� Anna Knotková – sbormistr a hosté
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PROGRAM
Pátek 28.9.2007
� Výstava fotografií z Novohradska

Mgr.Petra Luniaczka,
přízemí radnice
Prodejní výstava obrazů
Daniely Roulové – Plockové,
Koželužna

� LETNÍ FOTOFÓRY – výstava foto-
grafií z novohradských akcí a udá-
lostí léta 2007

Výstavy otevřeny:10.00-17.00 hodin

� Václavská tancovačka
K poslechu i tanci hraje
Veselá muzika
Hotel Máj, Nové Hrady
Začátek od 20.00 hodin,
vstupné 100,-Kč, senioři 50,-Kč

Sobota 29.9.2007
� Výstava fotografií z Novohradska

Mgr.Petra Luniaczka,
přízemí radnice
Prodejní výstava obrazů
Daniely Roulové – Plockové,
Koželužna

� LETNÍ FOTOFÓRY – výstava foto-
grafií z novohradských akcí a udá-
lostí léta 2007

Výstavy otevřeny:10.00-17.00 hodin

� Pěší putování za humna aneb než
nás podzim zahalí…
Trasa 10km v okolí Nakolic,
tři tématická zastavení s programem,

občerstvení. Výchozí bod – kašna na
náměstí, 14.00 hodin

Neběle 30.9.2007
� Výstava fotografií z Novohradska

Mgr.Petra Luniaczka,
přízemí radnice
Prodejní výstava obrazů
Daniely Roulové – Plockové,
Koželužna

� LETNÍ FOTOFÓRY – výstava foto-
grafií z novohradských akcí a udá-
lostí léta 2007

Výstavy otevřeny:10.00-17.00 hodin

� Vyhlášení výsledků soutěže
Rozkvetlé město 2007
Prezentace inspirativní soutěže o
nejhezčí květinové výzdoby domů
ve městě a předání ocenění.
Koželužna, od 14.00 hodin

� Zakončení letní sezony
s pořadateli akcí, dobrovolníky
a  hosty Koželužny.
Koželužna, od 14.00 hodin

Podrobnější informace k programu zís-
káte na KIC Nové Hrady.
Telefon: 386 362 195, 602 150 208

Račte vstoupit do Koželužny,
za chvíli zavíráme…

Chcete vědět, kde je tato mříž ? Pojďte s námi na výlet …

Jaký pán  či paní, taková zahrada …

Zavírání letní turistické sezony 2007 Nové Hrady
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SENIORKLUB Nové Hrady
pořádá a zve na tyto akce:

• pátek 6.9.2007
– zájezd do ARBORETA v Táboře

odjezd v 8.00 hodin od Rezidence a Domu
s pečovatelskou službou
Arboretum Botanické zahrady Tábor bylo vy-
tvářeno od roku 1903, rozkládá se na ploše
1,5 ha. První část tvoří tzv.přirozené porosty
a druhou tvoří dřeviny dovezené z jiných čás-
tí světa (Severní Amerika, Sibiř, Čína, Ja-
ponsko) a různé kultivary nebo křízenci
dřevin. Některé dřeviny z arboreta patří mezi
velmi významné – javor černý, hruškojeřáb
ouškatý, korkovník japonský, kladrastis
žlutý aj.
• pondělí 17.9.2007 – plavání v Bertiných

lázních (nebo v Auroře) v Třeboni
odjezd v 16 hodin od Rezidence a Domu s pe-
čovatelskou službou
• čtvrtek 20.9.2007

– přednáška MUDr.Jana Dvořáka
Správnou výživou ke zdraví
Koželužna, Nové Hrady

Přihlášky na zájezdy a podrobnější in-
formace u paní Aleny Badoškové

Tel.607 776 951

Pouť na Dobré Vodě
V neděli 12. srpna se za deštivého rána se-

šlo na 40 poutníků v kapli v osadě Šejby a za-
hájili tak pěší pouť k Panně Marii
Nanebevzaté na Dobrou Vodu. V poutním
chrámu na ně již čekaly další dvě stovky pout-
níků nejen z Novohradska, ale též z Českobu-
dějovicka a dalších míst naší diecéze a země.
Po slavné mši svaté, celebrované kapitulním
kanovníkem P. Sobíškem, jsme se sešli
v chrámových ambitech při tradičním pout-
ním guláši, který byl jako vždy vynikající.
Děti si ve volném čase mohly vyrobit z papíru
drobný dárek nebo si vlastnoručně nazdobit
pod vedením Lenky Bráchové perníkové srd-
ce z poutě. Ve 13 hodin následovala společná
modlitba a závěrečné požehnání a poutní ne-
děle byla zakončena koncertem vážné hudby

na nedávno zrekonstruovaných barokních
varhanách.

Ve středu 15. srpna, na kdy připadá vlastní
památka Nanebevzetí Panny Marie a kdy mají
naši rakouští sousedé státní svátek, jsme uspo-
řádali pouť v německém jazyce, které se
zúčastnilo na 150 poutníků, zejména ze sou-
sedního Dolního Rakouska. Kázání měl P.
Georg Josef z Rodiny Panny Marie a mše byla
hudebně doprovázena sborem a orchestrem
z Harbachu a St. Martinu. Po poutní mši násle-
dovala videoprojekce spojená s přednáškou a
následné posezení u kávy a výtečných koláčů
připravených v klášterní kuchyni.

Jsme moc rádi, že jsme se v takovém hoj-
ném počtu sešli u Panny Marie na Dobré
Vodě, která přitahuje a dokáže spojit stovky
lidí z obou stran hranic.

M. Navrátil

Kurz zpracování mléka
V projektu podpořeného z prostředků Ministerstva životního prostředí na podporu místních

producentů pořádáme pro chovatele krav, koz a ovcí, ale i pro další zájemce, kurzy na domácí
zpracování mléka. Naším cílem je zpopularizovat domácí výrobu i možnost prodeje tzv. „ze
dvora“ (tj. v malém). Domácí mléčné výrobky, zejména sýry, zvyšují pestrost na trhu, ale záro-
veň jejich výroba a prodej může pro lidi na venkově znamenat další zdroj příjmů.

Chceme Vám nabídnout účast na jednom z kurzů, který se bude konat v Borovanech, a to o
víkendu 27. až 28. října v klubovně v Podzámčí. Během kurzu se seznámíte s výrobou jogurtu,
měkkého sýra, tvrdého sýra typu gouda a sýra pařeného (oštěpok). Dále bude na programu také
zpracování brynzy, žinčice, tvarohu, vyzkoušíte si konečnou úpravu sýra voskováním nebo la-
kováním. Kurz vede borovanský ovčák, zkušený lektor a výrobce sýrů, pan Rubáš. Kurz je di-
menzován na maximálně 15
lidí, poplatek, který zahrnuje
lektorné, nákup mléka, nájem
prostor s možností skromné-
ho přenocování ve vlastním
spacáku, metodické materiá-
ly, sobotní oběd a večeři a ne-
dělní snídani, činí 750 Kč
(vyrobené sýry si odvezete).

Přihlaste se, nejlépe obra-
tem (o kurzy je velký zájem),
nejpozději do 5. října, a to
elektronicky nebo telefonic-
ky (guthova@rosa.ecn.cz,
777 320 450, 387 432 030).

Z.Guthová, Rosa, o.p.s.

TRH  MÍSTNÍCH PRODUKTŮ
A VROBKŮ

SOBOTA 15.9.2007, 13.30 – 18.00 hod.
KLÁŠTERNÍ  ZAHRADA N.  HRADY

Pozvání na trh
Zveme vás tímto k účasti na trhu míst-

ních produktů, který pořádáme spolu
s Klášterem Božího Milosrdenství v zahra-
dě kláštera v rámci Novohradských kláš-
terních slavností dne 15. září a to od 13.30
do 18.00 hodin. Spolu s výrobky místních
řemeslníků budeme nabízet místní specia-
lity, ovčí a kozí sýry, jehněčí speciality a
tradiční dobroty z kuchyně borovanského
Klubu tradic. Prodejní místo je pro Vás
bezplatné. Pokud budete mít zájem své vý-
robky z regionu na trhu prezentovat, ozvě-
te se, prosím telefonicky (777 320 450,
387432030) nebo elektronicky (gutho-
va@rosa.ecn.cz)

Těšíme se na setkání s Vámi.
Za organizátory trhu Z.Guthová.

Česká pouť

Německá pouť
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Novohradský klub maminek
připravuje na letošní říjen

ve spolupráci s registrovanou porodní asistentkou
Mirkou Caplovou z kulturně vzdělávacího centra Pansofie

Mimiškoličku pro děti od 2 do 8 měsíců
(první pohybové hrátky s říkankami, masáže, užit. rady maminkám) a

Plavání
v bazénu „Pod hradem“ v Údolí u Nových Hradů

pro těhotné maminky a pro děti od 1-3 let a od 3–6 let

Přihlášky do 10.9. u Pavly Chrtové na tel. 386 327 049,
603 845 863 nebo ve vrátnici novohradského kláštera.

Program mateřského centra v Nových Hradech
• V průběhu měsíce září se mohou maminky se svými dětmi scházet

na pravidelných setkáních klubu maminek v novohradském klášte-
ře, a to každý čtvrtek od 9.30 do 11.30. V rámci této „Batolivé ško-
ličky“ bude probíhat hudebně-výtvarně pohybový program,
grafomotorická cvičení pro maminky s dětmi od 1 roku a další růz-
norodé činnosti. V tomto měsíci začíná též „Angličtina pro nejmen-
ší“ pod vedením Mgr. Heleny Princové.

• Na měsíc říjen se ve spolupráci s registrovanou porodní asistentkou
Mirkou Caplovou z kulturně vzdělávacího centra Pansofie připra-
vuje druhý ročník tzv. „Mimiškoličky“ pro děti od 2 do 8 měsíců a
„Plavání pro těhotné maminky a děti od 1 do 3 let a od 3 do 6 let“
v bazénu „Pod hradem“ v Údolí u NH.

Bližší informace u Pavly Chrtové na tel. 386 327 049, 603 845 863
nebo ve vrátnici novohradského kláštera.

Jak to jde a půjde v keramické dílně Kána
Keramická dílna Kána při novohradském

Klášteru Božího Milosrdenství završuje
v tomto měsíci první rok své existence. V
uplynulém školním roce navštívily dílnu de-
sítky dětí i dospělých, o letních prázdninách
též hosté ubytovaní v klášteře, kteří byli
možností vytvořit si výrobek v naší malé sym-
patické dílně velmi nadšeni. V nadcházejícím
školním roce chceme navázat na úspěšný start
dílny a nabízíme mnoho příležitostí k vlastno-
ručnímu kreativnímu tvoření všem věkovým
skupinám. Keramické kurzy budou probíhat
od října do ledna (I. semestr) a od ledna do
května (II. semestr) a to v ceně 1 100 Kč za se-
mestr, čtrnáctidenní cyklus pak za 550 Kč.
• V pondělní dopoledne bude dílna k dispo-

zici dětem s osobní asistencí, dětem s poru-
chami soustředění a všem dětem i mládeži s
potřebou individuálního přístupu. V pondě-
lí dopoledne mohou přijít též dospělí, kteří
se k nám jindy nedostanou.

• Úterní dopoledne bude pod ve-
dením zkušené keramičky Mgr.
Dany Vilímové vyhrazeno
příležitostným návštěvám dětí
z mateřské a základní školy, od-
poledne pak pravidelnému dět-
skému kroužku.

• Středeční podvečer od 17.30 do
19.00 hodin je vyhrazen pro do-
spělé.

• Čtvrteční podvečer 16.00 až
17.30 pak v případě dostatečného
zájmu bude opět patřit dětem.
Pro všechny zájemce, kteří chtě-

jí nahlédnou do dílny, podrobněji se

informovat nebo si namalovat vlastnoručně
hrnek, bude dílna v rámci klášterních slavností
otevřena v sobotu 15.9.2007 od 13.30 do 18.00
hod. Druhé informativní setkání se uskuteční
ve čtvrtek 20.9. od 16.00- 18.00 hod.

Práce s hlínou je nesmírně zajímavá, krea-
tivní a terapeutická pro každého člověka a ra-
dost z povedeného výrobku bývá často
nevyčíslitelná. Proto děkujeme organizacím,
které svými granty podpořily chod a rozvoj
naší dílny, Jihočeskému kraji za podporu prá-
ce s dětmi a mládeží, Městu Nové Hrady za
podporu práce s dospělými a firmě T-Mobile a
nadaci Via za podporu práce s dětmi vyžadují-
cími osobní asistenci a za umožnění nákupu
nového hrnčířského kruhu.

Bližší informace můžete získat u Ludmily
Mackové na tel. 728 116 044.
Lud. Macková, vedoucí keramické dílny Kána

AKCE SK BYŇOV V PRVNÍM
POLOLETÍ 2007

DĚTSKÝ DEN
2.6.2007

Všechny dosavadní dětské dny pořádal SK
Byňov v prostorách nohejbalového hřiště.
V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat
dětský den v parku na návsi u májky. Změna
se povedla, všem účastníkům se nové místo lí-
bilo. Pro děti jsme připravili soutěže tradiční i
nové. Účast byla hojná a všechny děti úporně
a radostně soutěžily, za což byly odměněny
věcnými cenami a pamlsky. Dětský den byl
ukončen táborákem s opékáním uzenin. Pro
dospělé se točilo pivo, dobrý 11% Platan.

SK Byňov
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Mezinárodní hudební kurzy v Nových Hradech �
V první polovině srpna se po Nových Hra-

dech pohybovaly hloučky dětí s černými
pouzdry na housle a deskami plnými not. Pro-

bíhal zde 1. ročník Mezinárodních hudebních
kurzů. Kurzy byly určeny pro začátečníky, po-
kročilé, ale i pro rodiny s dětmi či profesionál-

ní hudebníky. Účastnili se jich 32 žáci
hudebních škol a studentů konzervatoří
z Čech, Finska, Brazílie a Německa, kteří se
přijeli zdokonalit ve hře na smyčcové ná-
stroje. Každý den absolvovali hodiny u lek-
torů, korepetici s klavírem i zkoušky
smyčcového orchestru. Své umění v sólové i
komorní hře pak předvedli během šesti kon-
certů v refektáři Kláštera, sálu Rezidence,
koncertním sále ZUŠ na Státním hradě a
v obřadní síni Státního hradu. Koncerty byly
zaměřeny na irskou, finskou, českou i světo-
vou hudbu současnou i starou, vystoupili só-
listé i komorní soubory.

Lektorka Tuula Sivula-Vacek, na jaře le-
tošního roku při cestě z Rakouska, navštívila
se svým manželem prof. Janem Vackem
Klášter Božího milosrdenství a oba byli nad-
šeni možnostmi, které nabízí. Tak se zrodila
myšlenka uspořádat hudební kurzy právě zde
a ředitelka Základní umělecké školy Věra
Kuthanová jejich nápad během velmi krátké
doby zrealizovala. Jí tedy patří velký dík, stej-
ně tak i lektorům Mgr. Tuule Sivule-Vacek,
Šárce Dudové, Aleně Janouškové, prof. Janu
Vackovi, Mgr. Miloslavu Gajdošovi, Kristia-
nu Vackovi, také Klášteru Božího milosrden-
ství a všem ostatním, kteří se na 1. ročníku
Mezinárodních hudebních kurzů podíleli. Dě-
kujeme radní Jihočeského kraje ing. Hrdino-
vé, která akci zaštítila a také sponzorům za
jejich finanční podporu. 2. ročník Mezinárod-
ních hudebních kurzů se bude konat od 2. do
16. srpna 2008.

Zároveň bych vás ráda pozvala na další
akce, které Základní umělecká škola připra-
vuje. Ve čtvrtek 6. září vystoupí od 18:00
v sále Rezidence učitelé ZUŠ, 12. října v do-
poledních hodinách proběhne v sále ZUŠ na
Státním hradě přehlídka komorních souborů.
Koncerty Kruhu přátel hudby letos začínají už
v prosinci vystoupením souboru Gentlemen
singers, termín bude ještě upřesněn. Na
všechny tyto akce jste srdečně zváni.

Za Základní uměleckou školu Trhové Sviny
Marie Štanglová

Hudební podvečery na novohradském náměstí zpestřily letní náladu posluchačům, kolemjdou-
cím, kolemjedoucím, místním, přespolním a hostům v místních restauracích na náměstí. O něko-
lik dní později se již ozvali další zájemci, kteří by si chtěli stejně jako kapela Sunny Band a
Mladá kapela, u kašny také zahrát.  Takže příští rok v srpnu opět u kašny…                       K.J.
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SUD v kině �
Divadelní soubor SUD ze Suchdola nad

Lužnicí se přijel ukázat do Nových Hradů se
svým představením Pamfilo a spol., které
mělo premiéru teprve před dvěma měsíci. Pro
nadšené divadelní ochotníky bylo sice připra-
veno zázemí na nádvoří Státního hradu, ale
počasí si tentokrát vybralo „daň“ za všechny
předchozí venkovní akce, a tak se představení
přesunulo do kinosálu Český dům. Soubor
měl tak před začátkem představení plné ruce
práce se změnou prostorových dispozic - veli-
kost jeviště i stranové orientace a tak netrpě-
liví diváci museli vyčkat v předsálí až do
začátku představení ve 20 hodin. Nicméně
těch zhruba třicet diváků přeci jen vydrželo a
zhlédlo hru, kterou se předvedl velmi mladý
ochotnický soubor (co do „stáří“ herců) a je-
jich živý orchestr – Komorní soubor ze ZŠ
Rapšach.

I prostřednictvím našeho Zpravodaje jim
děkuji za odvahu předvést se u „vzdálenějších
sousedů“ a přeji jim hodně příznivců a diváků
na svých dalších štacích po kraji.

K.Jarolímková

Pozvánka
na vernisáž
VÝSTAVY

FOTOGRAFIÍ
Mgr. Petra Luniaczka
z Českých Budějovic

Novohradská krajina  stále láká
k fotografování a k objevování svých krás.

Přijďte se podívat
v sobota 8.9.2007

od 18 hodin
v přízemí novohradské radnice

� BOHABOJNÁ  ZVĚŘ �
Poslední srpnovou sobotu hostila Koželužna zhruba čtyřicetičlennou skupinu handicapova-

ných lidí a dobrovolníků organizovanou občanským sdružením Proutek se sídlem v Plasné u
Jindřichova Hradce. Ti v rámci svého tradičního letního putovního tábora zavítali do Nových
Hradů a sehráli zde hru Bohabojná zvěř – Bajka o tom, jak se řecká zvířata naučila znát Bohy. A
ačkoli to bylo divadélko na malém prostoru a se skromnými rekvizitami, tak bylo velké herec-
kým nasazením a prožitkem účinkujících i diváků. Věřím, že každý, kdo se přišel na divadélko
podívat, odcházel lidsky poznamenaný…

A propos , dodatečně smekám. K.Jarolímková
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V neděli 19.8. se odpoledne uskutečnila
vernisáž prodejní výstavy obrazů Daniely
Roulové – Plockové a s tím i slibované pře-
kvapení. Překvapení proto, abychom trochu
nabourali zaběhnutý stereotyp vernisáží a zá-
roveň pokračovali v duchu letošního progra-
mu a aktivit v Koželužně – tvořit a bavit se.

Proto jsme dali příležitost návštěvníkům
vernisáže stát se na chvíli malíři a vymalovat
si „předkreslený“ domek od Daniely. Při ver-
nisáži si to vyzkoušeli nejenom děti, ale i do-
spělí, kteří byli zpočátku trochu zaskočeni,
ale nakonec si to s chutí užili. A aby neodešli
tito malíři domů s prázdnou, dostali vý-
služkou dalších devět předkreslených obráz-
ků, které si mohou dokončit doma.

Od otevření výstavy je už takovýchto vy-
malovaných domečků zhruba třicet, jsou vy-
staveny ve druhém patře Koželužny a autory
jsou nejenom děti a dospěláci z našeho města,
ale i z jiných koutů republiky.

V září bude výstava otevřena takto:
středa a pátek 13-17 hodin, sobota a neděle
10-16 hodin. K.Jarolímková

Rodina Panny Marie – Klášter Božího Milosrdenství
v Nových Hradech zve na

Novohradské klášterní
slavnosti 2007
14. – 16. září

� Pátek 14.9.
19.00:
Modlitební podvečer ke cti Panny Marie Sedmibolestné

� Sobota 15.9.
13.30 – 18.00:
- tvořivé dílny s Mgr. I. Kovářovou a studenty TF JU
- spousta tvořivých technik (zahrada / klášter)
- výstava skleněných plastik pro exteriér (zahrada)
- „namaluj si hrneček nebo kachli“ (keramická dílna Kána)
- trh s místními potravinovými a řemeslnými produkty (zahrada)
- prohlídky kostela a kláštera
- občerstvení v klášteře či zahradě
15.00:
představení pro děti – „Námluvy princezny Prozerpíny“ v podá-
ní loutkářského souboru Krajánek z Ledenic (klášter / zahrada)
18.00:
závěr novény k Panně Marii Sedmibolestné (kostel)
19.00:
Rosa mystica – vystoupení souboru Schola Gregoriana Pragen-
sis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem (kostel)

� Neděle 16.9.
9.00: slavná mše svatá s nesením Piety po novohradském
náměstí za účasti otce biskupa Jiřího Paďoura
10.30:
prohlídka kostela a kláštera

Realizováno v rámci grantu Jihočeského kraje
„Podpora živé kultury“ a pod záštitou 1. náměstka hejtmana
Jihočeského kraje Ing. Arch. Robina Schinka

Slíbené překvapení při vernisáži v Koželužně
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Schola Gregoriana Pragensis - Rosa mystica
V rámci Novohradských klášterních slavností 2007 vystoupí v sobotu 15.9. v 19.00 v novo-

hradském kostele vynikající soubor evropského formátu Schola Gregoriana Pragensis, který za-
měřuje svou činnost do přednesu gregoriánského chorálu. Gregoriánský chorál je jednohlasý
zpěv bez doprovodu hudebních nástrojů, který se začal vyvíjet již na sklonku prvního tisíciletí.
Jedná se o nejstarší formu liturgického hudebního doprovodu, která se beze změn uchovala přes
mnohá století až do dnešních dnů, čímž může dnešním posluchačům zprostředkovat duchovní
bohatství a kouzlo raného a vrcholného středověku.

Práce souboru Schola Gregoriana Pragensis pod uměleckým vedením Davida Ebena se sou-
střeďuje jednak na sémiologickou interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších neuma-
tických pramenů z 10.–11. století, jednak na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české
chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů zazní-
vá v programech i řada unikátních nově objevených skladeb ze 13.–15. století.

Program Rosa mystica zazní právě v den památky Panny Marie Bolestné a poskytne nám je-
dinečnou příležitost projít celým spektrem rozmanitých forem od „klasických“ zpěvů gregori-
ánského chorálu až po duchovní písně a polyfonní kompozice. Tímto Vás srdečně zveme na
tento hudební svátek do unikátních gotických prostor novohradského kostela.

M. Navrátil

Pozvání na akce Kulturního a informačního centra Nové Hrady
Vážení čtenáři Novohradského zpravoda-

je, příznivci pěkných filmů, milovníci vážné
hudby, dechovky a všichni ti, kteří si občas
potřebují odpočinout od práce a vnímat svět
prostřednictvím tónů, obrazů a srdci příjem-
ných prožitků…zvu vás v měsíci záři na něko-
lik kulturních událostí.

Nejprve však malá rekapitulace měsíce
předchozího. Některé dojmy si přeci jen ne-
chci nechat pouze pro sebe.

Takže dojem č.1. Nemáte rádi překvapení?
Když jsem lákala na Vernisáž s překvapením,
věřila jsem, že žije v našem městě přeci jen
více zvědavých lidí, kteří se rádi nechají pře-
kvapovat. I když na vernisáži výstavy obrazů
od Daniely Roulové –Plockové 19.8. byl sálek
v podstatě zaplněný, přeci jen těch známých
tváří bylo poskrovnu. Opravdu se nikdo ne-
musel bát, dodatečně se omlouvám, víckrát se
to nestane, překvapení nebude. Na druhé stra-
ně je zase fakt, že díky tomu „tajemnu“ hodně
nových lidí z okolí a Českých Budějovic ob-
jevilo naši Koželužnu…

Dojem č.2. Také jste chodili do „lidušky“ ?
Já ano, ale je to už hrozně dávno. A díky tomu,
že jsem se šla podívat do ZUŠky v době Let-
ních hudebních kurzů a pak na jeden z koncer-
tů, vyplaval na povrch ten pocit složený
z trémy a z nutkání „už to konečně zahrát“ a

nepokazit. A pátý koncert smyčců, závěrečné
skladby, ležérní irský styl s nožkou přes nožku
a náboj vyzařující do éteru, to tedy nemělo
chybu. Díky za tu nádheru…

Dojem č. 3. Říkáte vždycky červená a při-
tom myslíte červená ? To není překlep ani blá-
bol. Někdo fakt říká občas červená a myslí tím
třeba hnědá. Tohle jsem si tak nějak bezděky
uvědomila po divadélku v Koželužně, ve kte-
rém hráli zdrví i handicapovaní lidé. Strávila
jsem s nimi pouhých pět hodin a uvědomila
jsem si, jak je úžasné bavit se s někým, kdo
jasně a průzračně formuluje svoje myšlenky,
tedy tak, jak to skutečně myslí, bez vkládání
mezi řádky. Zelená je zelená. No jestli to moc
nechápete, tak raději čtěte dál a nepřemýšlejte
už o tom, třeba byste zjistili, že když se řekne
červená, tak je to jenom převlečená
oranžová…

Tolik rekapitulace, ostatní hodnocení ne-
chávám na každém. Nyní už je na čase dívat se
dopředu. V tomto čísle Novohradského zpra-
vodaje najdete opět celou řadu informací a po-
zvánek, kulturních a společenských
nevyjímaje.

Jednou ze stěžejních hudebních i společen-
ských akcí by se mohl stát koncert chystaný
pro děti a rodiče, který se uskuteční ve čtvrtek
6.září 2007 v Rezidenci. Pořádá jej ZUŠ Trho-

vé Sviny spolu s KIC Nové Hrady a jeho cí-
lem je představit pedagogy veřejnosti trochu
netradičně, mimo školní půdu . Nejenom děti,
ale především rodiče by mohl koncert inspi-
rovat k podpoře dát základní hudební vzdělá-
ní svým dětem a zároveň slavnostně zahájit
nový školní hudební rok.

Na konec září - prodloužený víkend, je při-
praven program, kterým by chtělo KIC Nové
Hrady zakončit letní turistickou sezonu. Ale
není to jen pro přespolní, je to i pro domácí,
protože do programu je zahrnuto vyhlášení
výsledků soutěže o Rozkvetlé město 2007,
Václavská tancovačka a také poděkování a
setkání se všemi, kteří zajišťovali turistické
služby a aktivity nebo pomáhali při letních
kulturních a společenských akcích.

V tomto čísle najdete také upoutávky na
akce v následujících měsících, např. koncert
Jakuba Smolíka nebo zájezd do pražského di-
vadla. Nepřehlédněte v nich možnosti rezer-
vace vstupenek či výhodný předprodej.

A pokud budete chtít vědět více o chysta-
ných akcích, využijte osvědčená informační
místa, o kterých se zmiňuji v Úvodníku nebo
přijďte do KICu Nové Hrady.

Květa Jarolímková

Pozvánka a předprodej
Kulturní centrum Nové Hrady

zve na koncert

Jakub Smolík a kapela
pátek 2.11.2007
od 19.00 hodin

sál Hotelu Máj, Nové Hrady
Vstupenky: 200,-Kč , cena vstupenky

v předprodeji 150,-Kč

Předprodej a rezervace vstupenek
do 20.10.2007

Pozvánka a předprodej
Kulturní centrum Nové Hrady

zve na muzikál

Les Miserables
Bídníci

8.12.2007
představení od 14.30 hodin

GOJA MUSIC HALL, Praha

Vstupenky: 329,-Kč a 499,-Kč
Předprodej a rezervace vstupenek

do 20.10.2007
KIC Nové Hrady

tel. 386 362 195, 602 150 208
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sobota 1.9. 20.00 hod.

• EDITH PIAF (141 min.)
Edith Piaf (1915-1963) byla křehká bytost, ale
její hlas , její písně a její životní příběh jsou
nezapomenutelné. V hlavní roli Marion Cotil-
lardová, která s rolí téměř splývá, a to ať už jde
o fyzickou podobu, nakřáplý hlas nebo věrnou
nápodobu pěveckého projevu.
Přístupné od 15 let, české  titulky.
Vstupné 55  Kč

středa 5.9. 20.00 hod.

• JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ
Víte, co se může stát během jedné noci v jed-
nom městě ? Víte, co se stane, když si člověk
přišije cizí ucho ? Myslíte, že jsou ještě místa,
kde se zastaví čas ? Víte, co může narušit vy-
stoupení hmyzího cirkusu ? Pokud ne, tak při-
jďte do kina na celovečerní animovaný film s
prvky hororu i černého humoru režiséra Jana
Baleje.
Přístupné od 12 let. Vstupné 55 Kč

sobota 8.9. 20.00 hod.

• HORY MAJÍ OČI 2 (90 min.)
Autor hororové klasiky Hory mají oči (1977)
Wes Craven se jako spoluproducent podílel na
stejnojmenném remke z roku 2006 i na předví-
daném remake pokračování Hory mají oči II.

Základní schéma příběhu je stejné:jedná se o
boj na život a na smrt, jen oběťmi krutých de-
generovaných kanibalů jsou nyní vojáci.
Přístupné od 15 let, české titulky.
Vstupné  55 Kč

středa 12.9. 20.00 hod.

• SHERRYBABY (96 min.)
Autorka scénáře a režisérka filmu Sherrybaby
Laurei Collyerová vychází ze skutečného osu-
du jedné přítelkyně z dětství, která od šestnácti
let byla závislá na drogách a po propuštění z
vězení za krádeže chce začít nový život. Sama
však svůj život nezvládne. Snímek je tak
vlastně paradokumentární případovou studií
ožehavého problému současnosti. K sugestiv-
nímu obrazu současnosti hodně přispěla Mag-
gie Gyllenhaalová, která je v roli Sherry
naprosto autentická a která svým výkonem
dodává snímku hlubší rozměr.Na 41.MFF
v Karlových Varech obdržela za tuto roli Cenu
za nejlepší ženský herecký výkon.
Přístupný od 12 let, české titulky
Vstupné 55 Kč

sobota 15.9. 20. 00 hod.

• KLETBA ZLATÉHO KVĚTU (114 min.)
Rodinná tragédie shakespearovského ražení
situovaná do desátého století za vlády dynas-
tie Tchang. Pomstychtivý císař se chce zbavit

své manželky a tak ji nechává postupně trávit
"lékem" i spletí intrik. Kdo všechno rodinné
drama na půdě císařského paláce přežije a kdo
zahyne v bojových scénách ? To prozradí
film, který byl za nejlepší kostýmy nomino-
ván na Oskara.
Přístupný od 12let, české titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 19.9. 17.00 hod.

• SHREK Třetí (93 min.)
A už je tu zase, zelený zlobr Shrek a Fiona... A
také jejich dětičky, které přeci vyžadují tolik
péče.
Přístupný, český dabing. Vstupné  40 Kč

středa 19.9. 20.00 hod.

• VE STÍNU BEETHOVENA (105 min.)
Velké herecké sólo Eda Harrise v roli Ludwi-
ga van Beethovena se pojí se svědectvím o
sklonku géniova života. Když píše Devátou
symfonii, je hluchý, podrážděný, hrubý. Až
do té doby, než ho spasí nevšední náklonnost
mladé skladatelky. Bystrá dívka i přes nesmír-
ný obdiv dokáže osamělého a leckdy neurva-
lého génia otevřeně kritizovat. V těžkých
chvílích je mu však velkou oporou a on ji na
oplátku zasvěcuje do tajů hudby, jež je silně
spjatá s vírou v Boha.
Přístupný, české  titulky. Vstupné  55 Kč

sobota 22.9. 20.00 hod.

• DANNYHO PARŤÁCI 3 (122 min.)
Tým, jehož pilíře šarmu tvoří Georgie Cloo-
ney a Brad Pitt, se dá znovu dohromady ve
chvíli, kdy Al Pacino coby majitel kasina zle
podrazí jejich dávného přítele.A pomsta, jak
známo, je sladká... V případě Dannyho parťáků
3 navíc i rafinovaná, labužnická a opravdu vel-
mi nevšední a trochu rozverně klukovská.
Přístupné od 12 let, české  titulky.
Vstupné  55 Kč

středa  26.9. 20.00 hod.

• ČERNÁ  KNIHA (102 min.)
Film, jehož scénář vznikal téměř dvacet let,
vypráví příběh židovské zpěvačky Rachel,
která ztratí za války celou rodinu, zapojí se do
odboje a zamiluje se do německého důstojní-
ka, je inspirovaný skutečnými událostmi. Přes
tyto vážné motivy nescházejí ve filmy odleh-
čující a ironické okamžiky a nezbytná dávka
erotiky. Navzdory téměř dvou a půl hodinové
délce snímku má děj spád, vynikající herecké
výkony a inteligentní příběh až do konce.
Přístupné od 15 let, české titulky.
Vstupné 55 Kč

sobota 29.9. 20.00 hod.

• FANTASTICKÁ ČTYŘKA (92  min.)
Fantastická čtyřka je nejdéle vydávaným ko-
miksem nakladatelství Marcel a svůj filmový
debut si odbyla v roce 2005. Čtveřice hrdinů,
která díky kosmickému záření získala nadpři-
rozené vlastnosti a využívá je v zájmu lidstva,
je v dalším snímku postavena znovu před
obtížný úkol. Tak jí přijďte držet palce.
Přístupný, český dabing
Vstupné 55 Kč

OKÉNKO  DO  KNIHOVNY
• Barbara Cartland: Útěk oblohou.
Milostný román, který se odehrává na pozadí
skutečných událostí devatenáctého století,
kdy byla Paříž po dlouhých 130 dní obléhána
pruskými vojsky. Mladý vévoda Kyleston
dává své diplomatické schopnosti do služeb
britského království a odjíždí do Paříže s úko-
lem informovat o vývoji situace v době hrozí-
cího mezinárodního konfliktu. Zároveň však
takto uniká nutnosti čelit hněvu dámy, která
za jejich milostným vzplanutím vidí šanci na
získání bohatého ženicha.

• Petr Zikmund: Nemocnice na kraji měs-
ta po dvaceti letech.

Pokračování úspěšného románu Nemocnice
na kraji města. Nové propletence osobních i
profesionálních vztahů opět vytvářejí košatý,
poutavý příběh, který jistě zaujme televizní di-
váky i čtenáře této knihy.

• Sharan Newman: Prokletý rod.
Žijeme v hlubokém středověku, píše se rok
1143. V deštivém a nevlídném skotském měs-
tečku Wedderlie jsou přepadeni a zavražděni
dva nejstarší synové lorda Waldevea a o život
přijde dokonce i jeho vnuk. Tak začíná krvavé
drama rodiny lorda Waldeve, které vyřeší jeho
snacha Catherine Le Vendeurová.

• Daphne du Maurier: Zlatý hrad.
Román oblíbené anglické autorky se odehrává
v prostředí krásné scenérie Cornwallu
v 19.století. Oživuje středověkou pověst o str-
hující moci velké lásky a díky brilantnímu

umění autorů zaujme od první do poslední
stránky.
Romantický příběh mladičké Meggie, která
dospěla do věku na vdávání a je uváděna do
společnosti. Je odhodlána překonat všechny
překážky na cestě za štěstím a láskou…

Janošková Jaroslava

Oznámení:
Oznamujeme všem čtenářům, že od 10.

září 2007 do 30. září 2007 bude knihovna
uzavřena z důvodu lázeňského pobytu.

Říjen
• Renesance
• Jednotka příliš rychlého nasazení
• Sympsonovi
• Hezké sny
• Irina Palm
• Zápisky o skandále

Listopad
• Harry Potter 5
• Skandál
• Interwiu

Kino-připravuje

FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - ZÁŘÍ 2007
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Rozpis mistrovských utkání
našich fotbalových nadějí

TJ Nové Hrady oddíl kopané zve příznivce fotbalu na utkání mladší a starší
přípravky v bojích o mistrovské body. Občerstvení zajištěno.

Mladší přípravka ( 6 – 8 let ) Starší přípravka ( 9 – 10 let )
Čtvrtek 20.9.2007 17.00 hod. Čtvrtek 13.9.2007 17.00 hod.
N. Hrady – SKP Č.B „C“ N..Hrady – Olešnice

Pátek 5.10.2007 17.00 hod. Středa 26.9.2007 17.00 hod.
N. Hrady – N. Ves N. Hrady –  N. Hodějovice

Pátek 12.10.2007 15.45 hod. Pátek 12.10.2007 17.00 hod.
N. Hrady - Lišov N. Hrady - Lišov

Pátek 26.10.2007 16.00 hod.
N. Hrady – Dynamo Č.B. „C“

Spolehlivé cesty
ke zdraví a štěstí

Každý z nás touží po štěstí a spokojenosti.
Nejdůležitějším předpokladem je tělesné a du-
ševní zdraví, emocionální vyrovnanost a opti-
mismus. To, že nejméně 70-80% nemocných
je možné léčit přirozenou cestou, je dnes vše-
obecně prokázáno. Příčin nemocí je více, dru-
hů nemocí mnoho, jejich podstatu určují
symptomy, oblasti problémů, patologické
změny i konkrétní situace pacienta. Nakonec
není podstatné o jakou nemoc jde, ale to, jak si
počínáme v situacích, do kterých jsme se dos-
tali a jak se zkušenostmi z nich poučíme, či-li
nemoc je šance jít dopředu. Přijměme zodpo-
vědnost za své zdraví, za uzdravení si odpoví-
dáme hlavně sami.

Jak na to konkrétně?
1. Jednou ze spolehlivých a úspěšných cest

je jóga. Je to jeden z nejlepších systémů pro
úlevu od fyzických a psychických problémů,
které lidstvo zná. Jóga je bezpečná pro
každého, kdo ji správně používá. Je to systém

nenásilných a přirozených pohybů, které tělo
minimálně zatěžuje a přitom přináší maximál-
ní užitek. Jóga má účinky specifické (přímo
ovlivňuje funkce jednotlivých orgánů) a ne-
specifické (zvyšuje fyzickou a psychickou
imunitu, vyvolává pozitivní změny v chování,
posiluje nervový systém, vylaďuje člověka
v rovině emoční, intelektuální a fyzické). Jest-
liže při praktikování jógy přesto onemocníte,
průběh nemoci je jednoduchý, vyléčení je
rychlé.

2. Navíc si velmi efektivně můžeme pomo-
ci diagnostickou a léčebnou metodou, dnes již
i mezinárodně uznávanou i v lékařských kru-
zích, nazývanou ONNURI Su Jok.

3. Abychom mohli plnohodnotně využívat
krás a možností, které nám život nabízí, musí-
me si udržet dobrý zrak. Co je mezi námi
„brejlovců“ ! Naštěstí jóga nabízí techniky
k posílení zraku, které byly dále rozpracovány
do moderních léčebných technik.

Pokud Vás některé z uvedených myšlenek
zaujaly, máte možnost se s nimi konkrétně se-
známit na říjnovém dvoudenním semináři.

Ten se koná 13.-14.10.2007 v Základní škole
Nové Hrady.

Program:
Sobota:
• 9-10 hod. - průpravné dechové cvičení
• 10.30-12 hod. - přednáška Diagnosticko lé-

čebná metoda Su Jok
• 15-16.30 hod. - seminář Su Jok, konkrétní

řešení problémů, diskuze
• 17-18.30 hod. - cvičení jógy, ásány, relaxa-

ce, mentální techniky
Neděle:
• 8-9.30 hod. - cvičení jógy
• 10-12 hod. - oční jóga
• 12-13 hod. - závěr

Bližší informace a přihlášku na seminář
podá paní Zdeňka Vaněčková,

tel. 386 362 179

NOHEJBALOVÝ
TURNAJ V BYŇOVĚ

Dne 5.7.2007 se uskutečnil v Byňově tři-
náctý ročník nohejbalového turnaje trojic o
putovní pohár osady Byňov. Zúčastnilo se 8
družstev, která se podle pravidel turnaje utkala
systémem každý s každým na dva sety. Hrát se
začalo v 9:00 hod. ráno a poslední zápas skon-
čil v 16:30 hod. odpoledne. Vítězem turnaje se
stalo posílené družstvo Trhové Sviny. Turnaj
se tradičně vydařil, hráči předvedli výborný
nohejbal. Zvláštností tohoto turnaje bylo to, že
se ho zúčastnilo 5 ligových hráčů Dynama a
Lokomotivy Č. Budějovic a jeden z nich, hráč
Musil - dvojnásobný Mistr světa dorostenců,
udivoval diváky nevídanými smeči na síti.
Výsledky turnaje:

1. Trhové Sviny, 2. Stars Č. Budějovice
3. Nové Hrady, 4. SK Byňov A
5. Spartak Hrdlořezy, 6. Velešín
7. Sokol Č. Budějovice, 8. SK Byňov B
Závěrečné vyhodnocení turnaje provedl

předseda SK Byňov pan Vochozka, vyhlásil
výsledky, vítězům předal poháry v čele s pu-
tovním a všem hráčům poblahopřál a předal
věcné ceny. Na závěr vyhlásil dva nejlepší
hráče turnaje – hráč v poli p. Nekola z družstva
T. Svin, nejlepší smečař p. Čerkl ze Starsu Č.
Budějovice. Pak pozval všechny zúčastněné
na závěrečnou oslavu, ke které zahráli tradičně
Bahňáci a o občerstvení se postarala se svými
spolupracovníky Ivanka Kanděrová z Jakul-
ského hostince. Všichni tito i pořadatelé se ve-
lice snažili, ale oslava byla slabší. Vál silný
vítr a byla zima, proto asi většina družstev ne-
tradičně brzy odjela a ani Byňováků moc ne-
přišlo. Přesto kdo vydržel se dobře pobavil.

Hlavní pořadatelem byl p. Hanousek R.
Hlavním rozhodčím byl p. Hanousek L.
Zapisovatelem byl p. Šisler M.

Sponzoři:
Město Nové Hrady (grant), Krajský úřad (záš-
tita), Dopler T. Sviny, HBSW Dobrá Voda,
řeznictví p. Hofer a další. SK Byňov
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Hledáme nové
kuželkáře

V několika dnech měsíce června proběhl
v kuželně náborový turnaj žáků základní školy
pod záštitou starosty města Mgr.Vladimíra
Hokra. Soutěžilo se ve třech skupinách: mlad-
ší a starší dorostenci a jedna skupina dívek. Ví-
tězové – Koriťáková, Fischer a Bušta byli
odměněni knihou.

Doufáme, že se mezi zúčastněnými najdou
jedinci, kteří by si mohli kuželkářský sport ob-
líbit a v září by se opět sešli v kuželně s hráči
místního oddílu. Přijít mohou i další, kteří se
turnaje nezúčastnili. Sokol Nové Hrady – od-
díl kuželek uvítá všechny zájemce a těší se na
sezónu s novými, mladými tvářemi.

Za Sokol Nové Hrady, Boh.Kovář

AVZO technických sportů ZO Nové Hrady
vydává PROPOZICE veřejné střelecké soutěže

O  POHÁR  AVZO
� Datum konání: sobota 15. září 2007

� Místo konání:
sportovní střelnice u “Zevlova mlýna”
v Nových Hradech

� Časový rozvrh soutěže:
8:00-9:00
- prezentace závodníků, zahájení střelecké soutěže
- malorážková pistole, 3+10 ran, 25m, MPT (20/50)
- velkorážová pistole, 3+10 ran, 25m, terč RF
- malorážková puška, 3+10 ran, 50m, terč RF
- malorážková puška, 10 ran, padací figury,
vstoje-postup

cca 14:00
-vyhlášení výsledků, předání cen

� Startovné: 100Kč

� Protesty: písemně do 10 min u hlavního rozhodčího
- kauce 300Kč

Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, jsou povinni
dodržovat pravidla pro bezpečné zacházení se zbraní a řídit se
pokyny organizátora soutěže. Zbraně a střelivo dle
zák.č.119/2002 Sb. Chrániče sluchu a ochranné brýle povinné.

Nedodržení zásad bezpečné manipulace se zbraněmi a střeli-
vem může být důvodem k vyloučení závodníka ze soutěže.

� Jury:
Ředitelka soutěže: Ing. Ladislava Bártová
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Búda
Rozhodčí a techn. zajištění: členové AVZO N.Hrady

Pořadatel si vyhrazuje právo časové či technické změny.

Na ceny do soutěže přispělo Město Nové Hrady.

Občerstvení zajištěno

OZNÁMENÍ
CVIČENÍ RODIČŮ

S DĚTMI ZAČÍNÁ ZNOVU
od úterý 2.10.2007, od 16 hodin

V MALÉ TĚLOCVIČNĚ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NOVÉ  HRADY
ZVEME VŠECHNY NOVÉ
I STAVÁJÍCÍ MALÉ CVIČENCE
S MAMINKAMI, TATÍNKY,
BABIČKAMI.......,

PROSTĚ VŠECHNY TY,
KDO SI CHTĚJÍ S NÁMI SPOLEČNĚ
ZACVIČIT A POHRÁT.

VHODNÉ PRO DĚTI OD 2 DO 6 LET.
TĚŠÍME SE NA VÁS!
CVIČITELKA MARCELA MICHALEOVÁ

OZNÁMENÍ
OD STŘEDY 3.10.
ZNOVU ZAČÍNÁ

,,LADY AEROBIC,,
ZVU VŠECHNY NOVÉ I BÝVALÉ

CVIČENCE NA PRVNÍ LEKCI
CVIČENÍ, KTERÉ SE BUDE

SKLÁDAT ZE SLOW AEROBICU,
PILATES A JOGY.

VE SPORTOVNÍ HALE
OD 19.30 HOD.

VHODNÁ OBUV NUTNÁ!

CVIČITELKA MARCELA MICHALEOVÁ
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Letní soustředění Allkampf-jitsu ve Věšíně
V polovině prázdnin od 28. července do 4.

srpna se v rekreačním středisku nedaleko obce
Věšín ( 20 km od Příbrami ), sešli členové bo-
jových škol Allkampf-jitsu (dále AKJ), ale i ji-
ných bojových umění, aby zde opět nasbírali
cenné zkušenosti. Většina členů našeho oddílu
již tento podnik v minulosti absolvovala něko-
likrát, a tak se kromě cvičení těšili na shledání
se s přáteli z jiných škol z celé republiky, které
jinak vidí jen na obdobných akcích či závo-
dech. Přihlášky už dávno před zahájením pře-
sáhly možnou kapacitu střediska (cca 130
účastníků) a tak zde byl opravdu požehnaný
počet známých, ale i nových tváří.

Na mohutný vzestup v oblíbenosti a kvalitě
AKJ, poukazoval rok od roku vzrůstající počet
mistrovských stupňů (danů), kteří se soustře-
dění zúčastnili. Instruktoři v čele s presiden-
tem AKJ Martinem Matoušem ( 4.Dan AKJ ),
Pavlem Hiršem (4.Dan AKJ )a předsedou na-
šeho oddílu Martinem Hermannem (4.Dan
AKJ) měli tedy mnoho zkušených pomocní-
ků. Cvičenci byli rozděleni podle věku a podle
zkušeností (technických stupňů). Trénovalo
se třikrát denně, z toho dvě hodiny ráno a od-
poledne s pevným obsahem cvičení a hodinu
večer, kdy se při volném tréninku pod vede-
ním instruktorů mohl každý zdokonalovat
v tom, co potřeboval k účasti na zkouškách.
Mezi naše zajímavé hosty patřil tradičně mistr
boje s japonským mečem Vladimír Hotovec
(3.Dan Iaido). Při těchto cvičeních se používa-
la dřevěná náhrada skutečného meče zvaná
boken, která má jinak rozměry opravdové ka-
tany. Pohled na boj s mečem se pod dohledem
zkušeného mistra jistě změnil. Člověku se tak
otevře zcela nová oblast, kde nejde jen o přes-
nou práci s kusem železa, ale i o etiku a preciz-
nost. Novinkou pro všechny byly tréninky pod
vedením Miroslava Haluzy (2.Dan Goju ryu
karate), skládající se z tvrdých a fyzicky ná-
ročných soubojových technik . Všichni a hlav-
ně ti zkušenější si vyzkoušeli, že karate je
opravdu tvrdé. Údery a kryty při těchto cviče-
ních šly opravdu naostro v plné rychlosti, a i ti,
co je zvládali po kondiční stránce, si odnesli
spoustu modřin. V závodním karate se totiž
techniky musí kontrolovat do té míry, aby byl
kontakt jen lehký (přece se závodníci nepo-
mlátí, navíc mají rukavice). Takto si alespoň
všichni vyzkoušeli skutečnou tvrdost a nebez-
pečnost toho, co cvičí. Bojové sporty nedělají
žádné bábovky a tak se každý další dny s ra-
dostí honosil svou vlastní modřinou. Dalším
hostem byl nositel 3.Danu v Aiki jutsu Ivo
Kosina, který předvedl i malé ukázky využití
vnitřní energie ki. Z klasického AKJ se cviči-
ly základní pákové techniky a hmaty. Tyto se
později aplikovaly do různých situací. Zažití
technik se dále zkoušelo při cvičení Randori,
kdy se na protivníka provádí neustávající sled
útoků a ten je nucen reagovat bez přemýšlení.
Tréninky zahrnovaly i sebeobranu v praxi
s nácvikem různých situací. Zde se pak hojně
využívalo i tzv. blackmana (kompletně obrně-
ný chlap, do kterého můžete mlátit na plno), u
kterého si každý mohl zkusit, jak účinná by

byla jeho obrana v reálu. Mezi další cvičení
patřily i nácviky přesných kopů a úderů do lap
(polstrované tvrzené matrace různých velikos-
tí držené sparingem), které se pak využívaly
při Tameshi-wari, což jsou techniky pro pře-
rážení dřevěných desek

Týden rychle ubíhal a s datem rostla i úna-
va. Z halekajících hyperaktivců , kteří se před
tradičními nástupy popichovali navzájem, se
ke konci týdne stával domov důchodců na
trávníku. Trenéři prozíravě zkrátili několik
náročnějších tréninků na sklonku týdne, jeli-
kož všechny (kdo chtěli a byli připraveni), če-
kal ještě náročný zlatý hřeb soustředění ve
formě zkoušek na technické stupně. Tyto pro-
běhly v pátek, kdy nám snad jen po těch pár
hodin opravdu přálo počasí. Za celý týden se
na nás vyřádil snad každý typ počasí (chvílemi
jsme uvažovali, jestli máme dost lopat nato,
abychom ráno vykopali auta ze sněhu). Občas

na nás vykouklo slunce a „když už tak ať“ pa-
řilo jak blázen. Jinak jsme si vyzkoušeli i na-
cucané bahenní lázně a jediné, co jsme snad
nezažili, byly kroupy. Nikomu to ale nějak
zvlášť nevadilo…nebyl čas sledovat počasí.
Zkoušky tedy proběhly. Z našeho oddílu po-
stoupili o další pás Caroline Podhorová, Láďa
Bárta, Petr Zachař a David Švenda.

Z hlediska mimo tréninkového nás areál
mile překvapil. Na nás, milovníky nohejbalu,
zde čekalo krásné nové hřiště a na všechny,
kteří si z minulého roku pamatují „teroristic-
kou kuchyni“ (vzhledem ke kvalitě jídla), se
usmálo štěstí a snad vyjádřím názor většiny,
že se to tentokrát nejen dalo jíst, ale bylo to
zdařilé a chutné. V areálu byl sice jako vždy
bazén, ale vzhledem k počasí se dal použít jen
jeden den. Většina lidí si to ale vynahradila
jedno volné odpoledne a vyrazila do aquapar-

Tomáš Balík trénuje s Igorem kopy karate

Láďa Bárta ve výskoku Maetobigeri a Caroline Podhorová při úspěšných zkouškách na 7.kyu
Allkampf-Jitsu

pokračování na str. 18
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ku (i když podle mě je to příliš honosný název
pro to, co tam mají) v Příbrami. Stolní fotbal
(který nejvíc proháněli Iggy Shafffelhofffer,
Tom Balík a Magda Pelechová), byl rovněž
vítaným zpestřením. Láďa Bárta, pokud netré-
noval, okupoval ping pongový stůl. Areál asi
nejvíc vydělal na Petrovi Zachařovi, který u
jukeboxu snad i spal. Pro noční sezení jsme tu
naštěstí měli Honzu Michánka a jeho sestru,
kteří nás obšťastňovali v hudebním směru

(hrou snad na všechno, ale hlavně kytaru a
klavír). Komu tato světská zábava nestačila,
mohl se káždé ráno povznést i duchovně a
s mistrem Matoušem si zkusit buddhistickou
meditaci. Děti, včetně našich (Láďa Bárta, Ka-
mil Šavel, Štěpán Silmbrod, Caroline Podho-
rová, Martin a Tomáš Hermannovi), si ve
čtvrtek vyzkoušely bojovou variantu stezky
odvahy, ve které se na ně v modelových situa-
cích vrhali úchylové nabízející bonbóny,
plížící se přepadávač, banda řvoucích výros-
tků či útočný blackman. Děti měly za úkol si-

tuaci řešit podle toho, co se naučily. Při své
chybě byly ponaučeny a vyslány dál.

Pátek po zkouškách přišlo rozlučkové opé-
kání buřtů, diskotéka pro děti a poté rozlučko-
vý večer. Ráno kolem desáté se celý tábor
sbalil a po „tklivém“ loučení se všechno roz-
prchlo do svých domovů.

Myslím, že i tentokrát patří trenérům a
všem, co se podíleli na organizaci, a všem, co
se zúčastnili, poděkování za nadšení a výdrž.
Tak snad příští rok…

David Švenda

David Švenda při přezkoušení kopů na 8.kyu AKJ Vašek Křivan a Igor Schaffelhofer při zkouškách na karate 5. a 2.kyu

dokončení ze str. 17

Letní soustředění Allkampf-jitsu ve Věšíně
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Borovanský mlýn pro Vás připravil:
Otevírací doba:

Každý den od 12.00, Polední menu, od září labužnické víkendy
(zvěřinové, rybí, staročeské hody, domácí zabijačka apod.).

Kapacita 50 lůžek, bezdrátové připojení v restauraci a na pokojích na internet,
NEKUŘÁCKÝ salonek

Tel.: 604 943 068, 605 101 131 Těšíme se na Vás !

• Koupím rodinný domek v Nových Hra-
dech a blízkém okolí.
Kontaktní telefon:606 509 340

• Prodám zahradu se zahradní chatkou
v Nových Hradech v místní části „Klon-
dajk“. Zahrada:400m²
Chatka: 16²m + 8 m² přístřešek (elektřina,
WC, užitková voda).
Cena dohodou, telefon 606 810 012.

INZERUJTE
V  NOVOHRADSKÉM

ZPRAVODAJI
tel-fax-zázn: 386 362 117,

386 362 195,
zpravodaj@novehrady.cz
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Společnost Magna Cartech, součást kanadského koncer-

nu Magna International Inc., globální dodavatel a výrobce

kovových dílů – výlisků a svařenců pro automobilový

průmysl, se sídlem v Českých Velenicích,

hledá zaměstnance:

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

do lisovny a svařovny,
manipulační pracovníky, zámečníky,

nástrojaře, obráběče kovů, obsluhu CNC strojů


