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KIC Nové Hrady zve na koncert

Jakub Smolík a kapela
pátek 2.11.2007 od 19.00 hodin

sál Hotelu Máj, Nové Hrady
Další informace uvnitř čísla.
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Dobré dny nadále
Dvě fotografie na titulní straně vám možná ještě mlhavě připome-

nou léto, zřejmě pro většinu z nás, nejhezčí roční období. Čas dlouhých
teplých večerů a grilování, čas opálené hnědé kůže a dovolených s neo-
pakovatelnými zážitky. I já jeden takový mám a už několikrát jsem si
na něj při řešení vážných prkotin a nepodstatných hloupostí vzpomně-
la.

Tím zážitkem byla v podstatě obyčejná cesta z bodu X do bodu Y.
V bodě X to vypadalo opravdu dovolenkově, průzračně modrá slaná
voda, slunečné počasí, výborná zmrzlina, pohoda na každém kroku.
V bodě Y  byl krásný přírodní park s jezery, vodopády a skalami.

Jenom ta cesta mezi tím nějak nezapadala do ideálu. Krajina zahale-
ná mlhou, občas vypálený dům nebo ve zdech stále viditelné stopy po
střelbě, značka s výstrahou na zaminované území, benzínová pumpa
v nedohlednu. Hodně domů opuštěných , ale i nových, a v jedné vsi vel-
ký domov důchodců.

Ten pocit z toho byl dost skličující. Směs smutku a trochu i strachu
z toho, jak jednoduché je být v místech, kde se ještě před několika lety
střílelo, jak reálné je pro lidi z nenávisti střílet.

A jaké štěstí je žít v místě, kde se setkávají věřící i nevěřící, kde jsou
obchody plné jídla a když něco hodně bolí, stačí zavolat sanitku.
A i když si občas vymyslíme nějaký problém, aby nebyla nuda a bylo
se oč hádat, přesto si stále přejeme dobrý den…

K. Jarolímková

Loučení s prázdninami Vernisáž výstavy fotografií

Výlet do Nakolic
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Zápis z 25. schůze rady města
ze dne 14. 8. 2007

� 1. Smlouva o poskytnutí dotace
Rada obdržela dopis Jihočeského kraje –
Krajského úřadu, Odboru kultury, památ-
kové péče a cestovního ruchu o poskytnutí
dotace Jihočeského kraje z grantu Nemovi-
té kulturní památky. Dotace je poskytována
na obnovu Buquoyské rezidence v Nových
Hradech, na restaurování výmaleb v míst-
nosti 2.90 ve II. podlaží. Rada vzala obsah
dopisu Jihočeského kraje – Krajského úřa-
du ze dne 6.8. 2007 na vědomí a pověřila
starostu podpisem smlouvy.

� 2. Smlouva o poskytnutí dotace
Rada obdržela a projednala dopis Jihoče-
ského kraje – Krajského úřadu, Odboru kul-
tury, památkové péče a cestovního ruchu o
poskytnutí dotace Jihočeského kraje z gran-
tu Nemovité kulturní památky. Dotace je
poskytována na celkovou obnovu kapličky
sv. Jana Nepomuckého v Nových Hradech.
Rada vzala obsah dopisu Jihočeského kraje
– Krajského úřadu ze dne 7.8. 2007 na vě-
domí a pověřila starostu podpisem smlou-
vy.

� 3. Vyúčtování prodeje publikací na vý-
stavě
Rada obdržela vyúčtování prodeje publika-
cí na výstavě “Půvaby a tajemství kle-
mentinských rukopisů ze 13.-14. století“
zpracované KIC Nové Hrady. Rada vzala
vyúčtování prodeje publikací na vědomí.

� 4. Vyúčtování vstupného na výstavě
Rada obdržela vyúčtování vstupného na vý-
stavě “ Půvaby a tajemství klementinských
rukopisů ze 13.-14. století“ zpracované
KIC Nové Hrady. Rada vzala vyúčtování
vstupného na vědomí.

� 5. Smlouva o dílo
Rada byla starostou města informována o
dokončení stavby sjednané ve Smlouvě o
dílo čís. 2578.07 mezi Městem Nové
Hrady a zhotovitelem Stavcent, a.s., Jaro-
šovská 753/II, Jindřichův Hradec na vybu-
dování trasy venkovního osvětlení Byňov
– Jakule v celkové hodnotě 391.534,- Kč,
která byla dokončena a převzata dne 9.8.
2007. Rada vzala informaci o ukončení
stavby na vědomí.

� 6. Žádost  o prodej  nemovitosti
Rada obdržela žádost pana Františka Lešti-
anského, Nové Hrady, Vilová čtvrť 235, o
prodej nemovitosti domu č.p. 235 se sta-
vební parcelou č. 381 – zastavěná plocha.
Předkupní právo bylo schváleno na základě
Smlouvy o smlouvě budoucí, Usnesením
z 1. veřejného jednání městského zastupi-
telstva v Nových Hradech ze dne 26.11.

1998. Rada souhlasila s prodejem nemovi-
tosti – domu čp. 235 se stavební parcelou
381 – zastavěná plocha a postoupila žádost
k projednání na zastupitelstvu města. Rada
pověřila tajemníka zveřejněním prodeje na
úřední desce.

� 7. Přehled hospodaření TSM Nové Hrady
Rada obdržela dopis Technických služeb
města Nových Hradů o hospodaření za prv-
ní pololetí roku 2007. Přehled hospodaření
byl vysvětlen paní Alenou Kedrušovou,
pracovnicí účtárny TSM Nové Hrady.
Rada požádala ředitele Technických služeb
města o předložení - Komplexní koncepce
rozvoje Technických služeb v letech 2008 –
2010. Rada souhlasila s předloženým „ Pře-
hledem hospodaření za první pololetí
2007“.

� 8. Venkovní osvětlení Jakule
Rada města obdržela nabídku na elektroin-
stalaci další etapy ( č. 4 ) venkovního osvět-
lení v místní části Jakule. Jedná se o do-
budování 4 světelných bodů od prostoru
vlakového nádraží Jakule ve směru na Hra-
nice. Rada souhlasila s realizací této etapy
v letošním roce a pověřila starostu jedná-
ním s firmou Stavcent o přípravě smlouvy.

� 9. Seznam žadatelů o zařazení do Prog-
ramu MPZ a MPR
Rada byla seznámena starostou města se
seznamem žadatelů o zařazení do programu
MPZ a MPR pro rok 2008 – 2012. Rada
vzala seznam na vědomí a postoupila jej
k projednání na jednání zastupitelstvu.

� 10. Pozvánka – projednání návrhu plánu
spol. zařízení JPÚ Byňov
Rada obdržela dopis Pozemkového úřadu
České Budějovice – Pozvánka na projedná-
ní návrhu plánu společných zařízení JPÚ
Byňov. Rada vzala obsah dopisu na vědomí
a pověřila pana Ing. Ludovít Kasana účastí
na jednání.

� 11. Povodňový plán
Rada města obdržela „ Povodňový plán
pro provoz vodohospodářských objektů“
zpracovaný firmou Vodovody a kanalizace
Jižní Čechy, a.s. Rada vzala povodňový
plán na vědomí.

� 12. Informace o parcelách k. ú. Byňov
Rada obdržela informaci o parcelách 900/1
a 980/1 v k.ú. Byňov od Katastrálního úřa-
du pro Jihočeský kraj, České Budějovice.
Rada vzala informaci o parcelách na vědo-
mí a pověřila tajemníka vypracováním žá-
dosti o bezúplatný převod pozemků na
Město Nové Hrady na základě schváleného
územního plánu. Rada postoupila informaci
o parcelách k projednání zastupitelstvu
města a doporučila podání žádosti o bez-
úplatný převod pozemků.

� 13. Zápis z kontrolního dne
Rada byla informována starostou města se
zápisem č. 1 z kontrolního dne na akci „ Sil-
nice II/154 Nové Hrady – Třeboň “. Rada
vzala obsah zápisu na vědomí.

� 14. Žádost o grant – Fond na přípravu
projektů
Rada obdržela dopis Centra pro zahraniční
pomoc – Ministerstva financí ČR s ozná-
mením o neudělení grantu EČ 401 – Přípra-
va projektu „Cesta ke kořenům – No-
vohradský park národů “. Rada vzala obsah
dopisu Ministerstva financí ze dne 31. čer-
vence 2007 na vědomí.

� 15. Žádost o dotaci - oznámení
Rada obdržela dopis Parlamentu ČR , Pos-
lanecké sněmovny o zařazení žádosti o do-
taci ze státního rozpočtu 2008 na akci
„Rekonstrukce školní jídelny a družiny
v nemovité kulturní památce – Nové Hra-
dy“. Rada vzala obsah dopisu Parlamentu
ČR ze dne 9.8. 2007 na vědomí.

� 16. Rozhodnutí k nakládání s nebezpeč-
nými odpady
Rada města obdržela rozhodnutí k nakládá-
ní s nebezpečnými odpady od Městského
úřadu Trhové Sviny, odboru životního
prostředí. Rada vzala obsah rozhodnutí
Městského úřadu Trhové Sviny ze dne 1.8.
2007 na vědomí.

� 17. Žádost o vyjádření k PD
Rada obdržela žádost o vyjádření k projek-
tové dokumentaci pro stavbu „Místní ko-
munikace pro přístup k rozvojové rekreační
oblasti pískovna Nakolice“ od Městského
úřadu, investičního odboru Nové Hrady.
Rada souhlasila s předloženou projektovou
dokumentací.

� 18. Smlouva pan Trajer a sl. Vondrková
Rada byla starostou seznámena s návrhem
smlouvy mezi Městem Nové Hrady a pa-
nem Trajerem a slečnou Vondrkovou. Rada
souhlasila s touto smlouvou a pověřila sta-
rostu jejím podpisem.

� 19. Žádost o grant MŠ Nové Hrady
Rada byla seznámena Mgr. Michalem Ja-
rolímkem s návrhem žádosti k předkláda-
nému grantu ( v rámci FM EHP/ Norska )
pro Mateřskou školu Nové Hrady (Prog-
ram rozvoje Jihočeského kraje v oblasti
školství, kulturního a historického dědictví
a podpora programů pro děti se specifický-
mi problémy). Rada souhlasila s podáním
žádosti a souhlasila s vyčleněním finanč-
ních prostředků na spolufinancování před-
kládaného grantu.

� 20. Oznámení o zahájení přezkoumání
hospodaření
Rada byla informována starostou města o
oznámení Krajského úřadu – Jihočeského
kraje, Ekonomického odboru o zahájení
přezkoumání hospodaření Města Nové
Hrady. Rada vzala informaci o zahájení
přezkoumání hospodaření na vědomí.

INFORMACE Z RADNICE
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Zápis z 26. schůze rady města
ze dne 29.8.2007

� 1. Smlouva – Nadace Open Society Fund
Praha
Rada města obdržela návrh smlouvy mezi
Nadací Open Society Fund Praha a Měs-
tem Nové Hrady o poskytnutí nadačního
příspěvku pro účelové použití. Rada sou-
hlasila se smlouvou a pověřila starostu je-
jím podpisem. Rada pověřila tajemníka
realizací projektu „ Společně pro město “ ve
spolupráci s TSM, odborem kultury.

� 2. Integrované povolení HBSW a.s. Dob-
rá voda
Rada obdržela dopis Krajského úřadu Jiho-
českého kraje, odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví České Budějovice o
ústním jednání ve věci vydání integrované-
ho povolení právnické osoby „ HBSW a.s.,
se sídlem Byňov 117“. Rada vzala obsah
dopisu na vědomí a pověřila tajemníka
účastí na tomto jednání.

� 3. Plná moc
Rada byla starostou seznámena s návrhem
plné moci pro akciovou společnost Inžený-
ring Praha a.s. ve věci vyřizování potřeb-
ných dokladů pro akci „Splašková kanali-
zace v místní části Údolí u Nových Hradů. “
Rada souhlasila s udělením plné moci pro
akciovou společnost Inženýring Praha a.s.

� 4. Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě
Rada byla starostou seznámena s Dodat-
kem č. 1 k Mandátní smlouvě mezi Měs-
tem Nové Hrady a Inženýring Praha a.s. ve
věci provedení závěrečného vyhodnocení
akce „ INTENZIFIKACE ČOV města
Nové Hrady.“ Rada souhlasila s návrhem
Dodatku č.1 a pověřila starostu jeho podpi-
sem.

� 5. Protokol z kontroly - Byňov
Rada obdržela Protokol České inspekce ži-
votního prostředí z kontroly prováděné u
společnosti PROFI TEAM CZ s.r.o., se síd-
lem Borovany, Nádražní 88. Kontrola se tý-
kala provozování zařízení ke sběru a
výkupu odpadů v areálu bývalé výrobny
briket v k.ú. Byňov. Dnem prováděné kon-
troly, to je 28.8. 2007, byl zastaven další
příjem odpadů do doby vyskladnění všech
odpadů nacházejících se v areálu s termí-
nem vyskladnění do 30.11. 2007. Rada vza-
la obsah Protokolu České inspekce ži-
votního prostředí ze dne 28. 8.2007 na vě-
domí.

� 6. Poptávkové řízení – oprava č.p. 191
Rada byla starostou města seznámena s pro-
vedeným poptávkovým řízením na výběr
zhotovitele opravy stropu a římsy na objek-
tu č.p. 191 v Nových Hradech. Rada vzala
na vědomí provedené poptávkové řízení a

postoupila k dalšímu projednání Finanční
komisi.

� 7. Bezúplatné převody pozemků
Rada obdržela dopis Pozemkového fondu
ČR o bezúplatných převodech pozemků dle
§ 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb. Rada vza-
la dopis na vědomí a pověřila tajemníka
vypracováním odpovědi.

� 8. Žádost o odkoupení pozemku
k.ú. Obora
Rada obdržela žádost pana Václava Martin-
ce z Českých Budějovic o odkoupení části
parcely č. 5 v k.ú. Obora u Vyšného. Poze-
mky přiléhají k chatě ve vlastnictví žadate-
le. Rada souhlasila s prodejem pozemků za
cenu 50 Kč/m2. Geometrické oddělení po-
zemku bude provedeno na náklady žadate-
le. Rada pověřila tajemníka zveřejněním
záměru prodeje části pozemku.

� 9. Žádost o odkoupení pozemku
k.ú. Obora
Rada obdržela žádost pana Jiřího Vicanyho
z Českých Velenic o odkoupení části parce-
ly č. 5 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 žadate-
le. Rada pověřila tajemníka zveřejněním
záměru prodeje části pozemku.

� 10. Usnesení Policie ČR
Rada obdržela Usnesení Policie ČR , Ob-
vodního oddělení Trhové Sviny, o odložení
věci trestného činu krádeže dle § 247 odst.
1, písm. a tr. zákona, kterého se dopustil ne-
zjištěný pachatel tím, že odcizil z hrobky na
hřbitově v Nových Hradech měděné oka-
pové svody a část měděné střešní krytiny.
Rada vzala obsah dopisu Policie ČR, Ob-
vodního oddělení Trhové Sviny, ze dne
21.8. 2007 na vědomí.

� 11. Smlouva o smlouvě budoucí
Rada obdržela návrh Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi Městem Nové Hra-
dy a E.ON Distribuce, a.s. Lannova 205/16,
České Budějovice na realizaci stavby dis-
tribuční soustavy „ Nakolice, čp. 13, p. Ha-
bitová – kabel NN“. Rada souhlasila se
Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení prá-
va odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Městem Nové Hrady a E.ON Distribuce,
České Budějovice a doporučila její schvá-
lení na jednání zastupitelstva za jednorázo-
vou úplatu 10.000,- Kč.

� 12. Vyzvednutí dokumentace
Rada obdržela dopis Ministerstva kultury,
Maltézské náměstí 1, Praha 1 o možnosti
vyzvednutí kopií podaných projektů do 2.
výzvy FM EHP/ Norska. Rada vzala dopis
na vědomí a pověřila tajemníka vyzvednu-
tím dokladů.

� 13. Archiv Městského úřadu
Rada projednala nutnost zřízení archivu
pro potřeby Městského úřadu. Rada souhla-
sila s vybudováním archivu podle již zpra-
cované dokumentace. Rada pověřila
správce rozpočtu provedením rozpočtové
změny. Rada pověřila investiční odbor vy-
hlášením poptávkového řízení na zhotovi-
tele  akce.

� 17. Smlouva o smlouvě budoucí
č. 21C07/05
Rada byla starostou seznámena s návrhem
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene mezi městem Nové Hrady
a Pozemkovým fondem ČR ve věci zajiště-
ní práv stavby „ Vedení splaškové kanali-
zace v Údolí u Nových Hradů “. Rada
souhlasila s návrhem smlouvy. Rada po-
stoupila smlouvu k projednání na jednání
zastupitelstva.

� 18. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene
Rada byla starostou seznámena s návrhem
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene mezi Městem Nové Hrady a
Jihočeským krajem- Správou a údržbou sil-
nic Jihočeského kraje ve věci zajištění práv
stavby „ Splašková kanalizace v Údolí u
Nových Hradů “. Rada souhlasila s návr-
hem smlouvy a postoupila jej k projednání
na jednání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

Zápis z 27. schůze rady města
ze dne 12. 9. 2007

� 1. Mandátní smlouva o výkonu stavební-
ho a technického dozoru
Rada obdržela návrh Smlouvy mandátní
mezi Městem Nové Hrady a Stavební po-
radnou, spol. s.r.o.,České Budějovice, o vý-
konu stavebního a technického dozoru u
stavby „ Rekonstrukce střechy domu č.p.
12 Nové Hrady“. Rada souhlasila s návr-
hem smlouvy a pověřila starostu podpisem
smlouvy.

� 2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Obnova a
restaurování výmaleb v místnosti 2.90
(červené dekorativní malby) ve II. podlaží
Buquoyské rezidence v Nových Hradech“
Rada obdržela Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24.5. 2007
„ Obnova a restaurování výmaleb v míst-
nosti 2.90 (červené dekorativní malby) ve
II. podlaží Buquoyské rezidence v Nových
Hradech.“ Rada souhlasila s Dodatkem č. 1
Smlouvy o dílo a pověřila starostu jeho
podpisem.

� 3. Smlouva o dílo „ Kaplička Jana Nepo-
muckého Nové Hrady – oprava “.
Rada obdržela návrh Smlouvy o dílo mezi
Městem Nové Hrady a Sexta spol. s.r.o.
Planá 67 na zhotovení díla „Kaplička Jana
Nepomuckého Nové Hrady – oprava“.

pokračování na str. 4
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Rada souhlasila se Smlouvou o dílo a pově-
řila starostu jejím podpisem.

� 4. Smlouva o dílo – studie proveditelnosti
„Místní komunikace pro přístup k rozvojo-
vé a rekreační oblasti pískovna Nakolice“
Rada města obdržela návrh Smlouvy o dílo
– vytvoření studie proveditelnosti pro akci
„Místní komunikace pro přístup k rozvojo-
vé a rekreační oblasti pískovna Nakolice“
mezi Městem Nové Hrady a KP projekt
s.r.o. České Budějovice. Rada souhlasila se
smlouvou a pověřila starostu jejím podpi-
sem.

� 5. Smlouva o dílo  - příprava žádosti
Rada obdržela návrh Smlouvy o dílo mezi
Městem Nové Hrady a zhotovitelem Ing.
Lenkou Procházkovou, Přímá 209, Jindři-
chův Hradec o vypracování žádosti pro
stavbu „ Místní komunikace k rozvojové a
rekreační oblasti pískovna Nakolice“ do
Regionálního programu NUTS II Jihozá-
pad. Rada souhlasila se Smlouvou o dílo a
pověřila starostu jejím podpisem.

� 6. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
Rada obdržela dopis Jihočeského kraje –
Krajského úřadu České Budějovice ve věci
Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku Jihoče-
ského kraje z „ Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a městských
památkových zón “ Ministerstva kultury
ČR. Rada vzala obsah dopisu Jihočeského
kraje – Krajského úřadu České Budějovice
ze dne 7.9. 2007 na vědomí.

� 7. Podání zprávy RCPP Nové Hrady
Rada města obdržela dopis Policie České
Republiky, Referátu cizinecké a pohraniční
policie Nové Hrady ve věci podání zprávy
o situaci v plnění úkolů v oblasti dohledu
při dodržování veřejného pořádku na území
města Nové Hrady. V období od 1.6 2007

do 2.9. 2007 byl zajišťován výkon služby
policejní hlídky k dohledu na veřejný pořá-
dek, v prostoru náměstí Republiky v No-
vých Hradech a okolí, se zaměřením na
veřejné provozovny ve dnech pátek a sobo-
ta v době od 23,30 –01,30 hodin. Za toto ob-
dobí nebylo zjištěno policejní hlídkou
žádné porušení veřejného pořádku, které by
bylo dále šetřeno. Rada vzala obsah dopisu
Policie ČR – Referátu cizinecké a pohranič-
ní policie Nové Hrady ze dne 5.9. 2007 na
vědomí.

� 8. Vyúčtování daru
Rada obdržela dopis Národní knihovny ČR
Praha o vyúčtování daru poskytnutého na
základě darovací smlouvy uzavřené mezi
městem Nové Hrady a NK ČR dne 29.6.
2007 na zajištění putovní výstavy „ „Půva-
by a tajemství klementinských rukopisů
z 13.- 14 století.“ Rada vzala obsah dopisu
Národní knihovny ČR ze dne 4.9. 2007 na
vědomí.

� 9. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo- zhotovitel
Valmont
Rada obdržela dodatek č. l Smlouvy o dílo
ke smlouvě ze dne 19.7. 2007. Dodatkem se
navyšuje cena díla z důvodu provedení nut-
ných klempířských oprav (vícepráce). Rada
souhlasila s Dodatkem č. 1 – Valmont –
Zdeněk Kučera Nové Hrady.

� 10. Reklamace vad v záruční době
Rada obdržela dopis Stavební poradny spol.
s.r.o. o reklamaci vad v záruční době na
stavbě „ Pokračování záchranných a rekon-
strukčních prací na objektu Rezidence Bu-
quoyů Nové Hrady – zřízení restaurace a
kuchyně.“ Rada vzala informace o reklama-
ci vad v záruční době na vědomí a požado-
vala zaslání zprávy o provedených opat-
řeních.

� 11. Žádost o sdělení k převodu pozemků
Rada obdržela dopis Pozemkového fondu
ČR, územní pracoviště České Budějovice
se žádostí o sdělení podmínek převodu po-

zemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
Rada vzala na vědomí dopisy Pozemkové-
ho fondu ČR ze dne 3.9. 2007 a pověřila ta-
jemníka vypracováním odpovědi.

� 12. Výroční zpráva ZŠ Nové Hrady šk.
rok 2006/2007
Rada byla starostou města seznámena
s Výroční zprávou o činnosti ZŠ Nové
Hrady za školní rok 2006/2007. Rada vzala
Výroční zprávu o činnosti ZŠ Nové Hrady
za školní rok  2006/2007 na vědomí.

� 13. Navýšení příplatku SDH Byňov
Rada města byla starostou informována o
žádosti SDH Byňov o navýšení příspěvku.
Po zaplacení objednaného materiálu pro
SDH Byňov došlo k překročení určeného
příspěvku o 283,- Kč. Rada souhlasila s na-
výšením příspěvku pro SDH Byňov o část-
ku 283,- Kč a pověřila paní Stráskou
provedením rozpočtové změny.

� 14. Výběrové řízení - ŽP
Rada byla tajemníkem seznámena s vý-
sledkem výběrového řízení na pozici sa-
mostatného referenta odboru životního
prostředí konaného dne 31.8. 2007. Výbě-
rová komise navrhla jako nejvhodnějšího
kandidáta na pracovní místo samostatného
odborného referenta odboru životního
prostředí pana Zdeňka Vaňka, Nové Hra-
dy. Rada vzala výsledek výběrového říze-
ní na vědomí.

� 15. Smlouva o dílo - zhotovení stavby
Rada byla starostou informována o návrhu
Smlouvy o dílo – zhotovení stavby „ Cel-
ková rekonstrukce střechy domu č.p. 12
v Nových Hradech“ mezi Městem Nové
Hrady a zhotovitelem - Radek Plachý, Bu-
kovec . Výběrové řízení na výběr zhotovi-
tele opravy střechy domu čp. 12 v Nových
Hradech bylo provedeno finanční komisí
dne 14.5. 2007 a byla vybrána firma Radek
Plachý. Rada souhlasila se Smlouvou o
dílo – zhotovení stavby „ Celková rekon-
strukce střechy domu čp. 12 v Nových

ZÁPIS ze 8. veřejného jednání zastupitel-
stva města v Nových Hradech
dne 6. září  2007

Přítomni: Ing. Kříha, p. Dorotovič p. Kučera,
p. Strnad, p. Šlenc, Ing. Štangl, Mgr. Hokr,
Mgr. Rolínek, Mgr. Jarolímek, p. Kollmann,
Ing. Kasan, p. Albert, Mgr. Pospíšilová, p.
Brychta, p.  Sýkora.
Celkem 15 členů zastupitelstva, zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Zapisovatelé: p. J.Šulc
Ověřovatelé zápisu: p. J.Kollmann, a Mgr.
T.Rolínek

Zasedání se konalo od 18.00 hodin v sále
budovy bývalého statku, jednání zahájil a vedl
pan starosta Mgr. Hokr za přítomnosti 15ti
členů zastupitelstva. Pan starosta konstatoval,

že zápis ze 7. zasedání byl řádně ověřen a zve-
řejněn a nebyly vůči němu vzneseny námitky
ani připomínky. Seznámil s programem dneš-
ního jednání zastupitelstva.

Pan Ing. Kříha vznesl námitku, že program
8. zasedání zastupitelstva města Nových Hra-
dů nebyl na úřední desce zveřejněn 10 dní
před konáním zastupitelstva, ale 8 dní, což od-
poruje jednacímu řádu, a proto navrhl ukonče-
ní jednání zastupitelstva.

Pan Ing. Štangl uvedl, že jednání zastupi-
telstva bylo zveřejněno dne 29.8. 2007, což je
možné dokázat a že z pohledu zastupitelstva je
jednací řád zákon, vzhledem k tomu, že neby-
la dodržena lhůta 10 dní, navrhuje svolání za-
sedání  znovu.

Pan starosta konstatoval, že si není vědom,
že by došlo k porušení jednacího řádu a upřes-
nil, že v pozvánce došlo k chybě v označení
dne, a proto bylo nutné provést výměnu po-
zvánky a programu na úřední desce.

Jednání zastupitelstva bylo v 18.10 na zá-
kladě hlasování přerušeno a byla poskytnuta
20ti min. přestávka na vysvětlení pojmů. Hla-
sování 14 pro přerušení jednání, 1 proti.

Jednání bylo znovu zaháleno v 18.30 hodin.
Pan Mgr. Jarolímek upřesnil, že v jedna-

cím řádu je pouze sděleno, že starosta svolává
nejpozději do 10 dnů přede dnem jednání, což
bylo učiněno a není to nic proti zákonu o ob-
cích, který hovoří o 7 dnech předem. Termín
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svolává je obecný a domnívá se, že svolání
znamená uveřejnění termínu starostou.

Pan starosta Mgr. Hokr uvedl, že není mož-
né zpochybnit zveřejnění na úřední desce,
zveřejnění na internetu není možné v tuto
chvíli prověřit, a proto bude výsledek skuteč-
ného zveřejnění na internetových stránkách
sdělen dodatečně.

Pan Ing. Štangl sdělil, že na internetu je uve-
dena středa a že tedy termín zveřejnění nebyl
dodržen a že toto může prokazatelně doložit.

Pan starosta upřesnil, že se veřejně přiznal
chybě, která nastala v oznámení dne konání
zastupitelstva (u data 6.9. bylo chybně uvede-
no, že se jedná o středu – následně opraveno
na čtvrtek) a že znovu prohlašuje, že zákon a
jednací řád nebyly porušeny. Požádal o před-
ložení důkazů. Žádné důkazy o případném
pozdním svolání zastupitelstva nebyly předlo-
ženy.

Pan Albert se domnívá, že by se dále nemě-
lo jednat,  protože byl porušen jednací řád.

Pan Mgr. Jarolímek znovu upřesnil, že v zá-
koně o obcích se hovoří pouze o 7 dnech pře-
dem, a proto potvrzuje, že zákon nebyl poru-
šen a že se zde jedná pouze o účelovou ma-
nipulaci pana Ing. Štangla.

Pan starosta znovu opakoval, že prokázání
uvedení data na internetu není v tuto chvíli
technicky možné a znovu prohlásil, že k poru-
šení zákona o obcích v tomto případě, a to jak
při zveřejnění na úřední desce, tak i při zveřej-
nění na internetu, nešlo.

Pokračování v jednání a program 8. zase-
dání byl schválen 9 hlasy, 6 proti. Ing. Štangl
požadoval uvést do zápisu, kdo hlasoval pro
pokračování jednání. Pro návrh hlasovali p.
Kučera, p. Sýkora, p. Brychta, p. Mgr. Rolí-
nek, p. Mgr. Jarolímek, p. Šlenc, p. Mgr.
Hokr, p. Ing. Kasan a p. Kollmann.

Dále pan starosta navrhl složení návrhové
komise, první návrh byl z důvodů odmítnutí
navržených členů stažen a druhý návrh byl
přijat. Návrhová komise tvořená členy p.Mgr.
Jarolímek, Brychta, a Sýkora byla přijata 9
hlasy, 4 se zdrželi hlasování, 2 nehlasovali.
Předsedou komise byl zvolen p. Mgr. Jarolí-
mek.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su 8. jednání zastupitelstva p. Kollmanna a
p.Mgr. Rolínka – přijato 9 hlasy (4 proti, 2 se
zdrželi.)

Pan Albert prohlásil, že v průběhu dnešní-
ho jednání nebude hlasovat pro ani proti, ale
že se vždy zdrží hlasování. Nechce opouštět
jednání, ale tímto dává najevo svůj nesouhlas
s dalším jednáním.

� 1. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení ze 7. veřejného jednání

zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. Zastupitelstvo vzalo na vědomí a
schválilo předloženou kontrolu usnesení ze 7.

veřejného jednání zastupitelstva 9 hlasy,1 se
zdržel, 5  zastupitelů nehlasovalo.

� 2. Dispozice s majetkem

2.1. Pan starosta seznámil zastupitelstvo se
zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení práva věcného břemene na zřízení a
provozování shybky splaškové kanalizace
pod dnem řeky Stropnice nad mostem silni-
ce II/ 156 státním podnikem Povodí Vltavy,
České Budějovice. Zastupitelstvo schvaluje
znění smlouvy za jednorázovou úplatu
10.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy 9 hlasy, 1 se zdržel hlasování, 4 za-
stupitelé nehlasovali, hlasování nebyl příto-
men pan Ing. Kříha.

2.2. Pan starosta seznámil se zněním Smlou-
vy o zřízení věcného břemene pro stavbu „
Přívodní vedení k rybníku Nový v Oboře,
k.ú. Obora u Vyšného “ společnosti Rybář-
ství Nové Hrady s.r.o. Smlouva je doložena
znaleckým posudkem vypracovaným E.
Krutinou, Kosmonautů 43/V, Jindřichův
Hradec. Zastupitelstvo schvaluje znění
smlouvy a pověřuje starostu podpisem
smlouvy 9 hlasy, 1 se zdržel hlasování, 5 za-
stupitelů nehlasovalo.

2.3. Pan starosta seznámil se žádostí pana Jo-
sefa Roubala o prodeji části pozemku par-
celní číslo KN 1644/1 v k.ú. Vyšné.
Zastupitelstvo schválilo prodej části poze-
mku panu J.Roubalovi 9 hlasy, 1 se zdržel
hlasování, 5 zastupitelů nehlasovalo.
Po hlasování a přednesení následujícího
bodu vznesl Ing. Kříha dotaz ohledně přes-
né výměry jednotlivých parcel. V následné
rozpravě bylo zastupiteli dojednáno, že za-
stupitelstvo změní svůj postup při prodeji
částí pozemků, u kterých není známa přesná
výměra – po obdržení žádosti o prodej ob-
jedná rada geometrické zaměření části po-
zemku, následně předá žádost k projednání
zastupitelstvu, pokud bude prodej odsou-
hlasen, budou náklady na geometrické za-
měření připočteny k ceně za kupovanou
část parcely.
Vzhledem k přijetí tohoto pravidla došlo
následně k revokaci prodeje panu J.Rouba-
lovi (9 hlasy, 1 se zdržel hlasování, 5 zastu-
pitelů nehlasovalo) a stažení bodů 2.4, 2.5.
a 2.9. z jednání za účelem stanovení přesné
výměry.

2.6. Pan starosta seznámil se žádostí společ-
nosti Helena spol s.r.o. České Budějovice o
odkoupení pozemku parcelní číslo 1217
v k.ú. Údolí u Nových Hradů. Ing Štangl se
dotazoval, zda byl společnosti Helena spol.
s.r.o. povolen vrt na daném pozemku, po-
kud tomu tak nebylo, požaduje tuto skuteč-
nost promítnout do ceny. Zastupitelé
v rozpravě rozhodli o odložení projednání
tohoto bodu za účelem zjištění potřebných
podkladů.

2.7. Pan starosta seznámil se žádostí o bez-
úplatný převod pozemků p.č. 900/1 a 980/1
v k.ú. Byňov od Pozemkového fondu ČR na

Město Nové Hrady. Zastupitelstvo schva-
luje podání žádosti o bezúplatný převod po-
zemků od Pozemkového fondu ČR na Měs-
to Nové Hrady 9 hlasy, 1 se zdržel hla-
sování, 5 zastupitelů nehlasovalo.

2.8. Pan starosta seznámil se žádostí pana
Františka Leštianského o prodeji nemovi-
tosti domu čp. 235 se stavební parcelou č.
381 v k.ú. Nové Hrady. Na základě Smlou-
vy o smlouvě budoucí byly všechny přede-
psané poplatky zaplaceny panem F. Leš-
tianským včas. Zastupitelstvo schvaluje
prodej nemovitosti čp. 235 se stavební par-
celou č. 381 v k.ú. Nové Hrady 9 hlasy, 1 se
zdržel hlasování, 5 zastupitelů nehlasovalo.

Pan starosta uvedl, že následující dva body
byly doplněny do programu jednání a požádal
o jejich projednání z důvodu dalšího postupu
při žádosti o vybudování splaškové kanalizace
v Údolí. Ing. Kříha navrhl, aby o těchto nebylo
jednáno, protože zastupitelé obdrželi materiá-
ly v pondělí. Pan starosta sdělil, že si uvědo-
muje dodání materiálů necelé čtyři dny před
jednáním, konstatoval, že i v minulém funkč-
ním období docházelo k projednání bodů ve
zkráceném termínu (neodporuje Zákonu o ob-
cích –Jednací řád zastupitelstva NH však sta-
novuje termín nejméně 4 dnů před pro-
jednáním – pozn. starosta) pokud se jednalo o
důležité dokumenty pro rozvoj města.

Vzhledem k nevůli části zastupitelů pro-
jednat tyto body byly body 2.10 a 2.11. staže-
ny a neprojednávány.

� 3. Zařazení obcí do územní působnosti
MAS SR
Pan starosta seznámil o způsobu zařazení

obcí do územní působnosti MAS SR . Zastupi-
telstvo schvaluje zařazení území Města Nové
Hrady do územní působnosti MAS Sdružení
Růže 9 hlasy, 1 se zdržel hlasování, 5 zastupi-
telů nehlasovalo.

� 4. Rozpočtová změna č.2 a č. 3
Pan starosta informoval o žádosti o prove-

dení rozpočtové změny č.2 a č. 3 od paní Strá-
ské, pracovnice účtárny Městského úřadu
Nové Hrady.

Ing. Štangl požadoval vysvětlení 3 polo-
žek, vysvětlil pan starosta. Zastupitelstvo
schvaluje Rozpočtovou změnu č.2 - 9 hlasy, 1
se zdržel hlasování, 5 zastupitelů nehlasovalo.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu
č. 3 – 9 hlasy, 1 se zdržel hlasování, 5 zastupi-
telů nehlasovalo.

� 5. Seznámení s účetní uzávěrkou Služeb
Nové Hrady s.r.o.
Pan starosta informoval o účetní uzávěrce

Služeb Nové Hrady s.r.o. za rok 2006. Pan sta-
rosta uvedl, že ztráta uváděná v účetní uzávěr-
ce je ztrátou vynucenou a že ji nelze řešit jinak
než navrženým postupem. Pan Ing. Štangl
upřesnil, že ztráta odpovídá skutečnosti výše
přijatého úvěru, který musí být splacen. Po
roce 2008 bude město dostávat finanční pros-
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tředky zčásti zpět. Cena tepla je do konce roku
regulována.

Zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku
Služeb Nové Hrady s.r.o 9 hlasy, 1 se zdržel
hlasování, 5 zastupitelů nehlasovalo.

� 6. Smlouva obcí a měst proti daňové dis-
kriminaci
Pan starosta informoval o Smlouvě obcí a

měst proti daňové diskriminaci zaslanou
Sdružením Nezávislí starostové ze dne 12.
června 2007. Pan Ing Štangl uvedl, že tato ini-
ciativa má pouze proklamativní dopad. Zastu-
pitelstvo schvaluje Smlouvu obcí a měst proti
daňové diskriminaci 9 hlasy, 1 se zdržel, 5 za-
stupitelů nehlasovalo.

� 7. Seznam žadatelů o zařazení do Progra-
mu MPZ a MPR
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s návr-

hem seznamu žadatelů o zařazení do progra-
mu MPZ a MPR pro období 2008 – 2012. Ing.
Štangl se dotazoval, zda nedošlo k úpravě
programu, protože v minulosti mohly být z to-
hoto programu hrazeny pouze opravy nemovi-
tých kulturních památek s rejstříkovým
číslem. Pokud by platila tato povinnost, mělo
by dojít k úpravě návrhu. Vzhledem k nutnosti
upřesnění bylo hlasování o návrhu odloženo
na další jednání zastupitelstva.

� 8.  Interpelace
Pan Ing. Štangl předal písemně interpelaci

panu starostovi a členu rady města Mgr. Ro-
línkovi ohledně akcí: „Kanalizace v Údolí

u Nových Hradů“. Požaduje odpověď
v zákonné lhůtě.

� 9. Diskuse
Pan starosta předal zastupitelům zprávu o

hospodaření v městských lesích v období le-
den – červenec 2007.

Pan Ing. Štangl se dotazoval, zda se pokra-
čuje v postřiku proti Křídlatce (Reynoutria).
V minulosti byla prováděna intenzivní likvi-
dace formou postřiků herbicidy. Bylo by
vhodné v této likvidaci dále pokračovat, aby
dosavadní práce nebyla marná. Dále je třeba
postupovat systémově.

Pan Ing. Kasan odpověděl, že projedná ce-
lou záležitost s ředitelem TSM a dohodne se
na formě pokračování likvidace křídlatky.
Protože podzim je nejvhodnější období pro
provádění postřiků herbicidy, navrhuje pokra-
čování v této činnosti.

Pan Sýkora uvedl, že veřejné osvětlení
v místní části Jakule nesvítí, a proto by bylo
nutné zajistit opravu. Dále navrhuje jednání se
SUS České Budějovice vzhledem k situaci
v okolí železniční stanice Jakule, kde se ne-
ustále drží velké množství vody.

Pan Šlenc odpověděl, že oprava osvětlení
bude projednána s firmou, která prováděla in-
stalaci tohoto veřejného osvětlení.

Pan Mgr. Hokr odpověděl, že jednání se
SUS bude uskutečněno až poté, co bude do-
končena rekonstrukce železniční stanice na
Jakuli.

Pan Ing. Kříha upozornil na skutečnost, že
v jednacím řádu rady uveřejněném na interne-
tu je uvedeno, že byl schválen jednáním zastu-
pitelstva a že si nevzpomíná na to, že by byl

někdy v zastupitelstvu schvalován. Dotazoval
se též na Etický kodex, který je zveřejněn na
internetu.

Pan Ing. Kasan odpověděl, že všechny tyto
materiály byly předkládány komplexně a do-
taz zodpoví písemně.

Pan Albert se dotazoval jednotlivých za-
stupitelů, co je vedlo k tomu, že hlasovali o
tom, že jednací řád nebyl porušen.

Pan Kollmann řekl k dané věci, že hlasoval
pro pokračování jednání, protože je přesvěd-
čen, že vše proběhlo v pořádku. Řekl též, že
věří starostovi, že nedošlo k pochybení.

Pan Albert upozornil na to , že někteří za-
stupitelé nehlasovali, a to proto, že byli proti
tomu, aby se pokračovalo v jednání, když ne-
byl dodržen termín. To, že se jednalo dále, je
špatným signálem pro občany města a další
veřejnost.

Pan starosta řekl, že je přesvědčen, že ne-
byl porušen jednací řád, ani zákon. Zastupite-
lům slíbil, že bude prověřovat situaci kolem
svolání zastupitelstva a že po prověření bude
podána písemná zpráva zastupitelům.

Pan starosta upozornil, že není nutné zvy-
šovat hlas, důležité je chovat se k sobě slušně,
pokud tak neučiníme, může dojít k mnoha ne-
dorozuměním.

Pan Albert se dotazoval, proč rada nezjisti-
la chybu u prodeje pozemku pro společnost
Helena.

Pan Mgr. Jarolímek odpověděl, že vrt byl
na pozemku prováděn v minulosti a myslí si,
že pokud byl proveden, tak musely být dodr-
ženy všechny zákony platné v té době. Nejde
tudíž o chybu rady, ale prověření faktů na zá-
kladě dotazu vzneseného Ing. Štanglem.

Pan Ing. Kříha navrhl svolání příštího za-
stupitelstva do Hasičárny, kde je lepší akusti-
ka a prostor se dá lépe vytopit, než současný
jednací sál.

Zasedání ukončil pan starosta. Poděkoval
všem přítomným za účast.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

Nejasnosti kolem svolání a jednání zastupitelstva
Vzhledem k jistému zpochybnění řádného svolání a platnosti usnesení z 8. veřejného jednání

zastupitelstva města dne 6. září 2007 ze strany některých zastupitelů si tímto dovoluji informo-
vat o výsledku ověření správnosti postupu starosty města a MěÚ Nové Hrady na Ministerstvu
vnitra, pobočka Č.Budějovice a následném zaslání stanoviska z Ministerstva vnitra, odboru do-
zoru a kontroly veřejné správy, oddělení legislativně-právního.

1/ Z konzultace i oficiálního stanoviska vyplynulo, že při svolání zastupitelstva nedošlo k po-
rušení Zákona o obcích, proto jsou veškerá přijatá usnesení zákonná a nezpochybnitelná.

2/ Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, oddělení legislativně-právní
se oficiálně nevyjadřuje k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Nové Hrady. Pouze konstatuje,
že formulace v Jednacím řádu o svolání zastupitelstva starostou města nejpozději 10 dnů před
jeho konáním přesně nevymezuje kroky, které se „svoláním“ zastupitelstva myslí. Z tohoto
bodu jednacího řádu nevyplývá, že by již 10 dnů před konáním zastupitelstva měla být tato in-
formace zveřejněna na úřední desce, internetu apod.

3/ Z hlediska zákona i Jednacího řádu je důležité splnění lhůty 7 dní pro zveřejnění na úřední
desce, internetu atd., což bylo splněno. Dle záznamů a výpisu z internetu byla informace o koná-
ní zastupitelstva zveřejněna v úterý 28. srpna 2007 v odpoledních hodinách – tuto skutečnost je
možno doložit výpisem. Stejně tak byla informace o konání zastupitelstva řádně zveřejněna na
úřední desce.

O svolání jsem jako starosta města na základě konzultace s Radou města rozhodl již 22. srpna
2007, poté tajemník MěÚ zahájil přípravy jednání zastupitelstva.

Kompletní zápis z jednání na Ministerstvu vnitra a stanovisko Ministerstva vnitra, odboru
dozoru a kontroly veřejné správy, oddělení legislativně-právního bylo zasláno všem zastupite-
lům a je možno jej v případě zájmu osobně konzultovat na MěÚ Nové Hrady.

Mgr. Vladimír Hokr, Starosta města

PODZIMNÍ
CHARITATIVNÍ
sbírka šatstva

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

M. Navrátil, správce
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Výsledky soutěže
Rozkvetlé město

2007
Soutěž „Rozkvetlé město 2007“ byla u nás

vyhlášena už po několikáté a co do počtu
účastníků to byl opět „menšinový žánr“. A
přesto… komu z nás dělá radost chodit po
městě s květinami vyzdobenými okny, před-
zahrádkami či balkony ? Nejspíš většině. Má-
lokdo přehlédne v ulici rozkvetlá okna nebo
upravenou předzahrádku.

To je i cílem této soutěže, která má přede-
vším inspirovat a uvědomit si v jakém prostře-
dí žijeme. Letos tedy získává ocenění paní
Bílková (ul.Česká) a paní Stráská (ul.Pod vo-
dárnou), jejichž květinová výzdoba určitě bě-
hem léta neunikla pozornosti kolemjdoucím.
A pokud budete sledovat informace v novo-
hradském zpravodaji na začátku příštího léta,
nepřehlédněte pokračování této soutěže a při-
dejte se. Inspirativní soutěž „Rozkvetlé měs-
to“ patří rozhodně k těm kláním, která potěší
hráče i diváky.

K.Jarolímková

OKÉNKO   S  JIHOČESKOU
HOSPODÁŘSKOU
KOMOROU (JHK)

Na základě nově uzavřené spolupráce mezi
starostou města Nové Hrady a ředitelkou ob-
lastní kanceláře Jihočeské hospodářské komo-
ry (JHK) České Budějovice budete v každém
čísle Novohradského zpravodaje nalézat důle-
žité a přínosné informace o vybraných služ-
bách JHK, které jsou určeny podnikatelským
subjektům:
JHK vás informuje o jedné ze svých služeb:
Projekt Informační místa pro podnikatele
(InMP):
• díky tomuto projektu vám do 7 dnů zodpo-

víme jakýkoliv dotaz z oblasti podnikání
(informace pro začínající podnikatele, in-
formace o Evropské unii, dotacích, legisla-
tivě apod..)

• váš dotaz zpracujeme a zodpovíme zcela
zdarma

• stačí otázku srozumitelně zformulovat a za-
slat ji na níže uvedený kontakt – nejlépe
e-mailem

• do 7 dnů  obdržíte garantovanou odpověď
V dnešním okénku bychom vás ještě chtěli

informovat o přípravě INFORMAČNÍHO
WORKSHOPU ve vašem městě, který se
bude týkat současných možností čerpání dota-
cí, grantů a podpor. Termín tohoto wokrshopu
je stanoven na 9.11.2007 od 10 do 12 hod.
v prostorách Koželužny. Bližší informace a
pozvání naleznete v dalším čísle Novohrad-
ského zpravodaje.

S pozdravem a přáním hezkých dnů,
Lenka Vohradníková, DiS.

ředitelka Oblastní kanceláře JHK
v Českých Budějovicích

kontakt: tel. 387 699 313, 608 572241
vohradnikova@jhk.cz

Svoz odpadu - říjen 2007
Technické služby oznamují termín svozu objemného domovního odpadu a železného
šrotu. Pro objemný odpad budou přistaveny velkoobjemové kontejnery, železný šrot
uložte vedle kontejneru tak, aby bylo při nakládání možno použít hydraulickou ruku.

V Nových Hradech budou kontejnery přistaveny  v těchto místech :

· na parkovišti v Zahradní čtvrti u trafiky            -  pondělí  15. října a úterý 16. října

. na rozcestí k rybníku Olejový                            -  pondělí  15. října  a úterý 16. října

· v Navrátilově ulici mezi domy čp. 246 a 247    -  úterý 16.  října  a středu 17. října

. v ulici 5. května                                                  -  středu 17. října a čtvrtek 18. října

V osadách budou kontejnery přistaveny v těchto místech:

· v Byňově u bývalého kravína -  pondělí 22. října  a úterý 23. října

· na Jakuli na prostranství u hospody -  pondělí 22. října a úterý 23. října

· v Údolí u hasičské zbrojnice -  pondělí 22. října a úterý 23. října

Kontejnerů bude na určených místech dostatečné množství.
Prosíme o dodržování pořádku v okolí kontejnerů.

Upozorňujeme, že do kontejnerů je zakázáno dávat nebezpečný odpad
(např. zbytky chemikálií, léky, uhynulá zvířata, autobaterie a pod.).
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Program Senioři vítáni
Patříte k lidem, kteří si myslí o seniorech,

že už nemají co nabídnout, jsou pro státní roz-
počet zátěží a patří na okraj zájmů společnos-
ti? Anebo patříte k lidem, kteří seniorům
naslouchají, využívají jejich zkušeností a řídí
se alespoň občas jejich radami? Tak takovéto
otázky si pravděpodobně položila jedna z na-
dací v republice – Nadace Open Society Fund
(OSF) Praha a přiklonila se ke druhé variantě.
A vytvořila ve spolupráci s Nadací Česká spo-
řitelna program pod názvem „ Senioři vítáni“.
Tento program má za cíl podporovat takové
aktivity, které vnímají seniory jako lidi, jež
mají stále co nabídnout a jsou rovnocenně
prospěšní pro místo, kde žijí.

Zájem o program projevilo i naše město, a
to prostřednictvím projektu, který se Nadace
OSF rozhodla podpořit. Spolu s námi získalo
podporu ještě dalších 12 projektů (Nadace vy-
bírala z množství zhruba 80 projektů), mezi
nimiž je například Hospic Sv.Jana N.Neuma-
na Prachatice, Oblastní charita Uherské Hra-
diště, Domov Sue Ryder o.p.s., Městská
knihovna Rožnov pod Radhoští či občanské
sdružení Frýdlantských Romů.

Ve středu 19.září se v Praze uskutečnila
schůzka všech úspěšných organizací se zá-
stupci Nadace OSF a Nadace Česká spořitel-
na. Zde se osobně přestavili realizátoři
projektů a stručně popsali své plánované akti-
vity. Setkání to bylo pracovní a zároveň velmi
osobní s vynikající pozitivní atmosférou.
Bylo velmi zajímavé srovnávat jaké nápady
kde mají, jak je chtějí realizovat, jaké výchozí
podmínky k tomu mají a k čemu chtějí dospět.

Novohradský projekt (předkladatel Město
Nové Hrady) „Společně pro město“ je posta-
ven na zapojení seniorů do aktivit rozvíjející
občanskou společnost a na rozšíření aktivit
prospěšných i dalším věkovým kategoriím. O
jednotlivých aktivitách Vás budu v Novohrad-
ském zpravodaji průběžně informovat.

K.Jarolímková

Výstava
chryzantém,

ovoce a zeleniny,
suché vazby,

poradenská činnost
Pořádá Specializovaná
organizace ČZS  spolu

s Jihočeským muzeem Č. Budějovice

13. - 14. října 2007
9.00 - 16.00 hodin

Tvrz Žumberk

Kalendář akcí Borovany na  říjen 2007
Výstavy:

• do 26.10. po – pá: 9 – 15 hodin OSTROVY SANDOKANA,výstava z přírodovědné výpravy
na indonéské ostrovy Borneo, Jávu a Sumatru, Borovanské infocentrum

Koncerty a společenské akce:

• 6.10. sobota 18.00 hod. HVĚZDY NA VENKOVĚ
varhanní pozitiv, cembalo Jaroslav Tůma, housle Bohuslav Matoušek,
kostel Navštívení Panny Marie (50,- Kč)

• 12.10. pátek 17.00 hod. Poetický večer s písničkářkou EVOU HENYCHOVOU,
klubovna Podzámčí (50,- Kč)

• 20.10. sobota 20.00 hod. POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA, hraje Ludvík Petr a Pavel Heidinger,
sál pohostinství Vrcov

• 28.10. neděle 18.00 hod. DUCHOVNÍ HUDBA RENESANCE A BAROKA
– účinkuje soubor DYŠKANTI – kostel Navštívení Panny Marie

• 6.,13.,20. a 27.10. DISCO v Kulturním sále Borovany, začátky od 21.00 hodin

Taneční a společenské  tipy na říjen  2007
v KD Beseda  České Velenice
• 4.10. Taneční kurzy v KD Beseda od 18.00 hod. pro děti a od 19.00 hod. pro mládež, přihláš-

ky u kult. ref. V.Přibylové tel. 384 794 480 mob. 739 943 336

• Kurzy orientálních tanců – probíhají ve cvičebním sále ZŠ České Velenice, od 17.30 hod. pro
žáky základní školy, od 18.30 hod. pro začátečníky a od 19.30 hod pro pokročilé, dále je mož-
nost  se těchto kurzů zúčastnit i na jednotlivou vyučovací hodinu v ceně 150,- Kč.

• 6.10. Kurz návrhu a výroby orientálního oděvu 9.00 – 13.00 hod.v KD Beseda, kurzovné
200,- Kč + materiál, pořádá výtvarná dílna při KD Beseda

• 6.10. Kurz „AFRICKÝCH TANCŮ“ od 15.00 hod. do 18.30 hod. ve cvičebním sále Základní
školy České Velenice, kurzovné 395,- Kč, lektorka kurzu Monika Lovčí, přihlášky u kult. ref.
V. Přibylové

• 13.10. se v KD Beseda uskuteční velká Taneční soutěž o cenu města České Velenice v latin-
skoamerických i standardních tancích (jedná se o celorepublikovou taneční soutěž pro páry
kategorie HOBBY až po amatérské taneční páry třídy C, věkové kategorie děti, junioři, mlá-
dež a dospělí) od 9.30 hod., vstup pro veřejnost: 60,- Kč

• 20.10. Havelská zábava - pořádá Senior klub v KD Beseda od 14.00 hod., hrají Flamendři,
vstup 60,- Kč

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

Tipy na říjnovou
návštěvu do Kaplice
• 6. října, sobota 10.00 – 17.00 hodin

HISTORICKÁ SLAVNOST
Aneb Pořešínští pánové opět po 750 letech
v Kaplici. Historický průvod městem, pře-
dání listiny z roku 1257, rytíři, žoldnéři, so-
kolníci, střelnice, středověký jarmark, ka-
tovna, muzika… Náměstí v Kaplici

• 16. října, úterý od 19.00 hodin
JAN KRAUS & Věra Martinová
Zábavný pořad s hvězdami, jak je neznáte.
Kulturní dům Kaplice

• 27. října, sobota
od 10.00 hodin
PLASTIKOVÍ MODELÁŘI - Výstava a
soutěž v kategoriích vojenská, letecká tech-
nika, diorama, sci-fi, auta, lodě…
Kulturní dům Kaplice

Den otevřených dveří
- HOSPIC

sv. Jana N. Neumana
V roce 2005 a 2006 byl výtěžek z Tří-

králové sbírky v Nových Hradech věnován
ve prospěch Hospice sv.Jana N.Neumana
v Prachaticích. A ačkoli hospic je přede-
vším „myšlenka“ a způsob, jak důstojně a
neosamoceně odejít ze světa, je zapotřebí
na jeho fungování a provoz nemalé finanč-
ní prostředky.

Možná jste v předchozích letech při-
spěli i Vy a chtěli byste vědět, jak se Vaše
darované peníze využili. K tomu budete
mít příležitost, neboť v sobotu 6. října 2007
od 10 do 16 hodin se můžete do hospice
podívat v rámci dne otevřených dveří. Ten-
to den je zároveň světovým dnem hospiců.

K.J.

INFORMACE Z REGIONU
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Kurzy celoživotního vzdělávání
na zámku v Nových Hradech II
Od listopadu 2005 se na zámku v Nových Hradech řeší operační

program Rozvoj lidských zdrojů s názvem „Fyzikální biologie – udrže-
ní vysoké konkurenceschopnosti v přístrojových technikách pro medi-
cínu, farmakologii a aplikovanou biologii“ CZ.04.1.03/3.2.15.1/0094.

Cílem tohoto projektu je dopracovat a v plné míře rozběhnout sys-
tém celoživotního vzdělávání, jehož účastníci budou po jeho komplet-
ním absolvování mít komplexní interdisciplinární základ a značné
experimentální zkušenosti, včetně rámcových znalostí v přenosu tech-
nologií z akademického prostředí do praxe.

Navržený systém celoživotního vzdělávání se skládá z 5 vzděláva-
cích modulů. Modul „Úvody do buněčné biologie a biochemie“ je zá-
kladní pro všechny ostatní a představuje repetitorium různých
základních přednášek, které se přednášejí ve všech přírodovědně zamě-
řených studijních programech. Tento modul proběhl 16.–20.10. a
30.10.-3.11.2006 a zúčastnilo se ho 27 posluchačů.

Modul „Aplikovaná biologie“ přináší přehled různých aplikací
včetně úvodu do zakládání a financování technologických firem. Od 2.
do 4.4.2007 byl uspořádán kurz „Biotechnologie“, kterého se zúčastni-
lo 15 zájemců.

Moduly „Aplikovaná spektroskopie“ a „Bioinformatika“ mají při-
pravit komplexní pohled na moderní experimentální biochemii a kom-
plexní analýzu dat, která z těchto metod vycházejí. Kurz pořádaný
v rámci tohoto modulu proběhl 14.-15.5.2007 a zajímalo se o něj 12 po-
sluchačů.

Pro lékaře jsme uspořádali 2 kurzy „Novinky v klinické biochemii“
13.-15.10.2006 a 13.-15.4.2007. O oba kurzy byl velký zájem, jak mezi
lékaři, tak také mezi pracovníky biochemických laboratoří. Celkem
jich přijelo 93.

U všech kurzů jsme zajišťovali přednášející, prováděli propagaci
mezi vědeckými pracovníky, doktorandy i laboranty Ústavu fyzikální
biologie, Ústavu systémové biologie a ekologie, Mikrobiologického
ústavu v Třeboni a lékařských pracovišť zaměřených na biochemii. Pro
přednášky sloužil divadelní sál s veškerým technickým vybavením, vy-
užívali jsme také zdejší dobře vybavené laboratoře.

Všechny kurzy lze najít na internetu, protože jedním z úkolů projek-
tu bylo vytvoření fungujícího e-learningu.

Mgr. Naďa Štysová, Ústav fyzikální biologie JU Nové Hrady

Loučení s prázdninami
Poslední srpnový den uspořádalo KIC N.Hrady za pomoci několika členů kulturní komise a

dobrovolníků „rozlučku“ s prázdninami pro děti. Byť už škola klepala na dveře, loučení to neby-
lo smutné a neslo se v rytířském duchu. Jízda na koni, plavba v loďce po jezírku, střelba z luku ,
malování a orientace v zámeckých komnatách, to byly všechno disciplíny, které ovládá každý
správný rytíř. A nejen to, každý opravdový rytíř pomáhá i slabším, jak bylo řečeno i v rytířském
slibu. Tak na něho nezapomeňte.

A věřte, že rytíři byli i lidé stateční, uměli dodržet slovo, byli spravedliví a já věřím, že se i
dobře a rádi učili ve škole… Tak to zkuste také. A nezapomeňte si přečíst v tomto zpravodaji,
jaké kroužky a aktivity jsou pro vás připraveny na tento školní rok. Ať jste k opravdovému rytíř-
ství zase o krok blíže. K.Jarolímková
(pozn. A na koho se rytířský řád nedostal na konci léta, ať přijde na KIC N.Hrady, tam dostane
dárek dodatečně.)
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Nabídka aktivit pro školní mládež
Vážení rodiče, vhodná aktivita žáků mimo vyučování je velmi důležitá. Jsme přesvědčeni, že o tomto tvrzení není nutné vůbec pochybovat.

Předkládáme Vám proto přehled možností, které zájmové kroužky nebo aktivity může Vaše dítě ve školním roce 2007 / 2008 navštěvovat.
Bližší informace rovněž získáte u vedoucích nebo koordinátorů, kteří jsou uvedeni v následujícím seznamu. Doporučujeme rovněž věnovat

pozornost informacím, které sdělují v NZ jednotlivé organizace a instituce, protože v nich je uvedena nabídka dalších aktivit pro školní mládež.
Děkujeme všem jmenovaným, zvláště řediteli ZŠ Mgr. Chrtovi, za jejich podíl na sestavení uvedeného přehledu. Zejména děkujeme všem ve-

doucím a koordinátorům za jejich obětavou práci se školní mládeží. Vilibald Rolínek, Humanitas, o.p.s.

1) činnost zájmových organizací
a) tělocvična ZŠ, Hradební 169

Název kroužku
- organizace Vedoucí - paní, pan Den Začátek

aktivity
aerobik Dorotovičová čtvrtek 14:00
aerobik Dorotovičová čtvrtek 15:00
atletika Pávek, Mgr. pondělí 13:30
cvičení rodičů s dětmi - TJ Horelicová, Michaelová úterý 16:00
gymnastika - TJ Rusiňák Rudolf pondělí 16:30
karate - TJ Rusiňák David pondělí 19:00
karate - TJ Rusiňák David čtvrtek 16:00
karate - TJ Rusiňák David čtvrtek 18:00
rytmická gymnastika Dorotovičová, Tomášková středa 15:00
rytmická gymnastika Dorotovičová, Tomášková pátek 17:00
sebeobrana Debera středa 16:00

b) tělocvična ZŠ, Komenského 30
Název kroužku -
organizace Vedoucí - paní, pan Den Začátek aktivity

aerobik Dorotovičová, Tomášková pondělí 17:30
gymnastika - TJ Rusiňák Rudolf středa 17:00
gymnastika - TJ Rusiňák Rudolf pátek 17:00
karate - TJ Balík, Novák úterý 17:00
karate - TJ Balík, Novák čtvrtek 17:30
košíková Plouhar, Kolář pátek 18:30
košíková Plouhar, Kolář sobota 18:00
volejbal Staňková, Dorotovičová pondělí 15:30

c) venkovní hřiště ZŠ
Název kroužku -
organizace Vedoucí - paní, pan Den Začátek aktivity

atletika Pávek, Mgr. pondělí 13:30
košíková Plouhar, Kolář pátek 16:00
míčové hry Plouhar, Kolář sobota 16:00

d) v objektech organizací – sportovní hala
Název kroužku - organizace Vedoucí - paní, pan Den Začátek aktivity
aerobik Dorotovičová středa 15:30
házená Mikešová, Mgr. středa 14:30

2) Klášter Božího Milosrdenství, Nové Hrady
Činnost Kroužek Den Čas Místo
Výuka ná-
boženství

Výuka náboženství
I. stupeň Pondělí 12.15 - 13.00 ZŠ Nové Hrady,

I. stupeň
Výuka náboženství
II. stupeň Středa 14.00 - 14.45 ZŠ Nové Hra-

dy,I. stupeň

Keramika Keramika pro děti Čtvrtek 16.00 - 17.30 Keramická dílna
Kána

Keramika pro mlá-
dež a dospívající Čtvrtek 18.00 - 19.30 Keramická dílna

Kána
Výuka ja-
zyků

Angličtina - pokro-
čilí Úterý 16.00 - 17.30 Klášterní třída

Angličtina - mírně
pokročilí Středa 15.30-17.00 Klášterní třída

Němčina - mírně
pokročilí Čtvrtek 16.15 - 17.45 Klášterní třída

Němčina - pokroči-
lí Čtvrtek 18.00 - 19.30 Klášterní třída

3) ČSOP Nové Hrady

Název kroužku Vedoucí - paní,
pan Den Začátek aktivity

Mladí ochránci
přírody

Starý, Oten-
schhläger pondělí 15:00

4) Humanitas o.p.s. – aktivity se konají v ZŠ N. H., Komenského ul. 30
Název kroužku Vedoucí- pan Den Začátek aktivity
šachy Vilibald Rolínek, Mgr. středa 14:05
šachy Vilibald Rolínek, Mgr. pátek 14:05

5) SDH Nové Hrady
Název kroužku Vedoucí - paní, pan Den Začátek aktivity
Mladí hasiči Jan, Drbout, Matějka Vojtěch pátek 16:30

6) Základní škola Nové Hrady
a) projekt NOS Nové Hrady + ZŠ Nové Hrady, spolufinancován Ev-
ropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Název projektu Koordinátor - vedoucí - pan Zaměření projektu
Školy na hranici Chlapíková, Mgr., Chrt, Mgr. ekologie, Vv, Čj, ICT

b) projekt Školní družiny „U klouzajícího Sluníčka“ při ZŠ N. Hrady
Název projektu Koordinátor - vedoucí - pan Zaměření projektu

Cesta kolem světa Dorotovičová, Cepáková, Procházková multikulturní vý-
chova

c) individuální projekty
Název projektu Koordinátor - vedoucí - pan Zaměření projektu

Výuka Aj Schaffelhoferová, Mgr., Štajne-
rová, Mgr. motivační projekt - 2. ročník

Vánoce Rolínková, Mgr. kulturní výchova - III. třída

d) žákovská knihovna ZŠ – 2. stupeň
Název aktivity Vedoucí - paní, pan Den Začátek aktivity
práce s knihou Pelechová, Mgr. úterý 15:05
práce s knihou Pelechová, Mgr. čtvrtek 9:40

e) pravidelná činnost

Název aktivity Vedoucí - paní,
pan Den Začátek aktivity

doučování - III.
třída

Rolínková, Mgr. pondělí 12:30

doučování - IV.B
třída

Pávek, Mgr. pondělí 7:00

doučování Aj Schaffelhoferová,
Mgr. pondělí 7:00

doučování Čj Pelechová, Mgr. pátek 7:00
doučování Čj Štorová, Mgr. úterý 15:10
doučování M, F Rolínek, Mgr. středa 15:00

dramatický krou-
žek

Procházková pondělí 13:00

individuální logo-
pedická péče

Štajnerová, Mgr. středa 7:00

kroužek kreslení Chrt, Mgr. čtvrtek 14:00
příprava na přijí-
mací zkoušky Čj Pelechová, Mgr. čtvrtek 7:00

sborový zpěv Štorová, Mgr. středa 7:00
zpěv s kytarou Cepáková středa 14:00

f) činnost započne v termínech, které určí vedoucí nebo koordinátoři
Název aktivity Vedoucí - koordinátor - paní, pan
astronomická olympiáda Rolínek, Mgr.
biologická olympiáda Marek, Mgr.
dopravní soutěž Kříha, Mgr.
doučování - I. třída - podle potřeby žáků Štajnerová, Mgr.
doučování - II.A třída - podle potřeby žáků Košková, Mgr.
doučování - II.B třída -podle potřeby žáků Valenzová Mgr.
doučování - IV.B -podle potřeby žáků Vítovcová, Mgr.
doučování - V. třída - podle potřeby žáků Knížová, Mgr.
doučování M, F - podle potřeby žáků Kříha, Mgr.
ekologická olympiáda Marek, Mgr.
Eurorebus - zeměpisná soutěž Marek, Mgr.
fyzikální olympiáda Rolínek, Mgr.

kulturní a sportovní akce (Mikuláš, veřejná vá-
noční besídka s výstavou dětských děl, dětský
masopust, dětský karneval, MDD, …)

Dorotovičová, Cepáková,
Procházková

kulturní akce - vystoupení dětského sboru Štorová, Mgr
literární příspěvky - III. třída Rolínková, Mgr.
matematické soutěže (klokánek, Pythagoriáda) Rolínek, Mgr.
olympiáda Čj Pelechová, Mgr.
příprava na přijímací zkoušky Př Marek, Mgr
soutěž Znáš Novohradsko? Marek, Mgr.
sportovní soutěže - 2. stupeň Hokr, Mgr.
výtvarné soutěže - 1. stupeň Vítovcová, Mgr.
výtvarné soutěže - 2. stupeň Chrt, Mgr.
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Volnočasové aktivity organizované Klášterem
Božího Milosrdenství v Nových Hradech

Novohradský klášter nabízí bohatý program pro duchovní, kulturní
a vzdělanostní růst účastníků. Bližší informace o jednotlivých aktivi-
tách jsou k dispozici v klášterní kanceláři nebo na telefonu
386 301 322. Seznam nabízených činností je uveden v následující ta-
bulce.

* Keramickou dílnu lze navštívit též mimo uvedené časy a to po dohodě
s Liduškou Mackovou, tel. 728116044.
** Kontaktní osoba: Mgr. Helena Princová, tel. 737125606

Klášterní školička IMMANUEL
Klášterní školička IMMANUEL se otvírá od 3. října 2007 každou

středu v klášterní třídě v Nových Hradech pro děti od 3 do 6 let. Na celé
dopoledne pro ně bude připraven pestrý výchovně vzdělávací program.
Pomocí her a tvořivých činností budeme společně s dětmi a v dětech
rozvíjet vztah k sobě, k druhým lidem, ke světu a k Bohu, který o vše
s láskou pečuje, který je s námi (IMMANUEL = BŮH S NÁMI).

Během dopoledne budou mít děti přichystanou svačinku (kolem
9,00) a v 11,30 oběd v klášterní jídelně. Poplatek včetně jídla a příspěv-
ku na pomůcky činí po dohodě s rodiči 50 Kč za jedno dopoledne.

Milé děti, přineste si bačkůrky a zástěrku nebo pracovní košili a na-
kreslený obrázek pro kamarády a skřítka Immánka, který se na vás moc
těší. Klášter Božího Milosrdenství v Nových Hradech

ZO ČSOP  Nové Hrady pořádá pro děti (a rodiče)
další podzimní výlet za humna.

Po výletech na Třeboňsko a Trhosvinensko to bude
tentokrát Českokrumlovsko.
SOBOTA  13. října 2007

odjezd autobusu v 8.30 hodin
z autobusového nádraží N. Hrady

Program výletu:
Soutok Malše a Stropnice
Naučná stezka v okolí Římova
v Českém Krumlově varianty dle zájmu:
Ekofilm 2007
(33. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním
prostředí, přírodním a kulturním dědictví)
nebo naučná stezka Vyšenské kopce

Cena 50,-Kč (členové MOP zdarma)
Přihlášky na výlet do 10.10.2007

v Kulturním a informačním centru Nové Hrady
u K. Jarolímkové

tel. 386 362 195, 602 150 208

Mladí ochránci přírody
Nové Hrady pořádají

III. ročník
DRAKIÁDY

NA  KOZÁKU
v sobotu

20.10.2007
Zveme děti, aby si přišly

zalétat se svými  draky …
Sraz  dětí a draků ve 13 hodin
u školní družiny anebo přímo

na Kozáku.

Oceníme nejoriginálnějšího draka,
nejdéle létajícího draka,

nejmenšího a největšího draka.

Základní umělecká škola Trhové Sviny
zve na tyto hudební říjnové akce:

Žákovský koncert
Úterý 9.10.2007

od 16.30 hodin v sále ATRIUM
Trhové Sviny

�

Přehlídka komorních
souborů

Pátek 12.10.2007
od 10.00 hodin pro žáky mateřské

a základní školy
Kulturní dům Trhové Sviny,

koncertní sál ZUŠ Nové Hrady
Odpoledne – koncert pro veřejnost
(přesný čas upřesněn na plakátech)

�

Žákovský koncert
Pondělí 22.10.2007

Od 16.00 hodin v koncertním sále ZUŠ
na St.hradě  v Nových Hradech

MOPíci mají
svůj kroužek

ZO ČSOP Nové Hrady zve děti do

kroužku Mladých ochránců přírody,

který se koná každé pondělí od 15

hodin v klubovně MOP (vedle hasi-

čárny).

Pro děti jsou také pořádány i jednorá-

zové akce, např. Vítání jara, Den

Země, poznávací výlety do okolí měs-

ta a dalších míst kraje, vědomostní

soutěže.

Na vedení kroužku a pořádání akcí se

podílejí dlouholetí členové ČSOP, kte-

ří se těší na další společné aktivity

L.Starý, J.Šáchová, K.Jarolímková
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Učitelé se představili
V prvním školním týdnu se na koncertě „Učitelé na jevišti“ předsta-

vilo několik pedagogů, kteří vyučují hru na hudební nástroj na ZUŠ Tr-
hové Sviny. Koncert se uskutečnil v sále Rezidence, který ideálně
splňoval požadavky pořadatelů koncertu. Tím bylo Kulturní a infor-
mační centrum N.Hrady a ZUŠ T. Sviny, jenž chtějí společně nastolit
tradici pěkného a slavnostního zahájení školního – hudebního roku ne-
jen pro stávající žáky ZUŠ, ale hlavně pro další zájemce o hru na hu-
dební nástroj a jejich rodiče. Děkujeme za kladný ohlas na tento
koncert a těšíme se na další pěkné hudební setkání.

K.Jarolímková

Pořadatelé kulturních, společenských
a sportovních akcí,

začněte, prosím, už pomalu plánovat své aktivity na příští rok a dejte
nám o nich  vědět.

Jedná se především o akce přesahující rozsahem, nabídkou a zamě-
řením hranice Vaší organizace. Dáme o nich vědět dál a průběžně
k nim budeme doplňovat další akce pořádané Kulturním a informač-
ním centrem Nové Hrady.

Přehled akcí nám, prosím, poskytněte nejlépe do poloviny prosince
(anebo i dříve), a to buď písemně nebo alespoň ústně. Stačí název akce,
pro koho je určena, termín a kontakty na pořadatele. Na ostatním se do-
mluvíme operativně.

Děkuji za Vaši vstřícnost a spolupráci.
za KIC Nové Hrady Květa Jarolínmková,

tel.386 362 195, 602 150 208



říjen 2007 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 13

Třetí zářijový víkend 14.-16.9. proběhly
v novohradském klášteře tradiční Klášterní
(dříve Servitské) slavnosti. Počasí nám přálo,
a tak několik set návštěvníků využilo sobotní
možnosti něco pěkného si na více než deseti
tvořivých dílnách vyrobit, nebo se občerstvit
výrobky místních producentů. Velký zájem
byl o dobroty vyrobené členkami borovanské-
ho klubu tradic, o výtečný hruškový mošt,
kozí sýry, jehněčí guláš či klášterní brambo-
rák. Sobotní večer byl pak zakončen vynikají-
cím vystoupením souboru Schola Gregoriana
Pragensis, která nám představila zpěvy grego-
riánského chorálu. V neděli pak slavnosti vy-
vrcholily slavnou mší svatou s nesením
novohradské piety po náměstí, a to za dopro-
vodu kapely z Heinrichsu a za přítomnosti
českobudějovického otce biskupa Jiřího Pa-
ďoura. Celé slavnosti se pěkně vydařily, každý
na nich mohl něco pěkného prožít nebo si pro
sebe či své blízké něco vyrobit. Celá organiza-
ce by byla nemyslitelná bez pomoci desítek
lidí – zde patří velké díky všem dobrovolní-
kům, kteří se do jejich organizace zapojili, za-
městnancům kláštera za skvělou přípravu
zázemí, novohradským hasičům za tradiční
nesení piety, kapele z Heinrichsu za hudební
doprovod, ledenickému loutkařskému soubo-
ru Krajánek za představení a všem návštěvní-
kům, kteří se odhodlali k nám zavítat.

Vzpomínka na
P. Bonfilia

U příležitosti druhého
výročí úmrtí P. Bonfilia
zve novohradský kláš-
ter na ohlédnutí za jeho
odkazem.
Vzpomínkové odpoledne a podvečer pro-
běhne v sobotu 13. října, v den, kdy tradič-
ně každý měsíc putujeme na Dobrou Vodu
na tzv. Fatimský den, jehož slavení zavedl
právě P. Bonfilius. Program vzpomínkové-
ho dne bude následující:

Sobota 13. října

14.00 – hodina Božího Milosrdenství.
Adorace a modlitba v novohradském

kostele.

15.00 – přednáška s duchovní tématikou
v novohradském kostele

16.20 – odjezd autobusu z novohradského
náměstí na Dobrou Vodu

17.00 – Fatimský den na Dobré Vodě.
P. Florian, který letos v červnu přijal
v novohradském kostele kněžské svěce-
ní, bude udílet novokněžské požehnání.

19.00 – možnost večeře v klášterní jídelně

20.00 – večerní promítnutí videozáznamů
ze života P. Bonfilia

K L Á Š T E R N Í S L A V N O S T I 2 0 0 7
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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 599,-Kč
Doprava autobusem 241,-Kč

Předprodej a rezervace vstupenek do 20.10.2007
KIC Nové Hrady, 386 362 195, 602 150 208

Pozvánka a předprodej
�����

Kulturní centrum Nové Hrady
zve na divadelní představení

Čistá kořist
(Pověstný anglický humor v detektivní komedii

o jedné z variant, jak rychle zbohatnout.)

úterý 6.11.2007

představení od 19.30 hodin
Kulturní dům Trhové Sviny

Vstupenky včetně dopravy autobusem: 210,-Kč
Předprodej a rezervace vstupenek:

KIC Nové Hrady, 386 362 195, 602 150 208

Pozvánka a předprodej
�����

Kulturní centrum Nové Hrady
zve na divadelní představení

Prázdniny snů
(hraje Divadelní společnost HáTa)

čtvrtek 13.12.2007
představení od 19.30 hodin
Kulturní dům Trhové Sviny

Vstupenky včetně dopravy: 210,-Kč
Předprodej a rezervace vstupenek:

KIC Nové Hrady, 386 362 195, 602 150 208

Nemoci pohybového aparátu na vzestupu
Onemocnění, zaviněná poruchami pohy-

bového aparátu spojená s dýchacími obtížemi,
jsou příčinou více jak 90% případů pracovní
neschopnosti. Vlivem snížení pohybových ak-
tivit obyvatel s postupným odstraňováním na-
máhavé práce v zaměstnání se pronikavě
zvyšuje výskyt onemocnění. Jsou to poruchy
na chodidlech jako zbytnělá kůže, kuří oka,
ostruhy, dále pak bolesti kloubů dolních kon-
četin, kolen, kloubů kyčelních, bolesti v křížo-
vé a bederní oblasti, vyhřezlé plotýnky,
bolesti v krční páteři, úporné migrény, závra-
tě, bolesti loktů, brnění v konečcích prstů po
ránu, astmatická onemocnění, rostoucí počet
alergií a další řada onemocnění zaviněných
právě poruchou v pohybovém a následně dý-
chacím aparátu každého člověka. Vzhledem
k tomu, že se jedná o poruchy na páteřním sys-
tému člověka a každý ze 24 obratlů se váže

k některému z důležitých orgánů, se potom
mohou promítat v dalších poruchách např.
ledvin, slinivky břišní, jater, srdce, plic a způ-
sobovat jejich nedostatečnou činnost, i když
mohou být jinak zdravé. Mohou být příčinou
nadváhy, způsobovat vysoký tlak, cukrovku
druhého stupně, pocity závratí, snižování zra-
kové schopnosti a mnoha dalších poruch, kte-
ré až po delším působení přecházejí ve
skutečné choroby. U žen mohou být příčinou
poruch menstruačního cyklu, nemožností otě-
hotnění, chronických migrén, nespavosti, zá-
cpy a dalších. Problémy se týkají zejména
řidičů z povolání, žen pracujících u pásové vý-
roby a jemné mechaniky, úředníků atd. to jest
u lidí, kteří v zaměstnání převážně sedí. Uve-
dené potíže se promítají stále více do nižších
ročníků a u dětí se vyskytují ve stále zvýšeněj-
ším počtu včetně nárůstu hyperaktivity. V mi-

nulém roce byla v Nových Hradech ve zdra-
votním středisku otevřena soukromá ordinace
vertebrogenní terapie (vertébró = obratel),
která se odstraňováním uvedených problémů
pohybového aparátu zabývá. Jedná se o nein-
vazní (neoperační) jemnou pohybovou mani-
pulaci, kdy se srovná pomocí unikátní metody
více jak 120 kloubů z celkového počtu 180
v těle každého člověka. Následný efekt je po
terapii okamžitý a ošetřený „srovnaný“ člo-
věk odchází s pocitem uvolnění a o mnoho let
„mladší“, ale také s odstraněním mnohdy
dlouhodobých a úporných bolestí, jako jsou
ischiatický zánět, „zánět mezižeberního ner-
vu“, bolesti v ramenech apod.

Informujte se zcela nezávazně o Vašich
problémech či Vašich blízkých na telefonu
777 12 16 47 a domluvte si návštěvu ordinace
pro Vás nejvhodnější dobu.

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
KIC Nové Hrady tel. 386 362 195, 602 150 208
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V minulém čísle Novohradského zpravo-
daje jsem vás za naše kulturní a informační
centrum zvala na zavírání letní turistické sezo-
ny. A také slibovala, že to bude příležitost, jak
si ještě společně nastřádat letní náladu do zá-
soby, byť to léto už bude jen  Babí.

V rámci programu prodlouženého a pos-
ledního zářijového víkendu byla nejprve pá-
teční Václavská muzika. Kapely, které na ní
hrály, Veselá muzika a Monika, byly výborné
a nezklamaly určitě nikoho, kdo si přišel za-
tančit a pobavit se.

V sobotu odpoledne se šestnáct poutníků
vydalo na zhruba desetikilometrový pěší výlet
na Nakolicko. Cesta tam vedla kolem měst-
ských rybníků až nad ves a pak rovnou do Na-
kolické kapličky, před kterou na nás čekali a
mile přivítali nakoličtí a páter Tomáš. Kaplič-
ka byla právě po opravě a po asi dvou letech se
v ní konala mše. Pěkná slova a zamyšlení pá-
tera Tomáše o tom, jak často a rádi si lidé po-
řád na něco stěžují, určitě zaujalo věřící i
nevěřící. A stejně tak i jeho rada či prosba, ne-
zapomínat projevovat vděk nejen za obyčejné
věci, ale i za samotné sdílení těžkostí a radostí

života. Po této mši pokračovali poutníci
k další kapličce nad vsí, ve které je nová mříž,
pěkné kovářské dílo. Na tomto zastavení byla
příležitost popovídat si o tom, jaké další sak-
rální stavbičky v krajině čekají na záchranu,
co je pro to potřeba udělat a že jsou mezi námi
lidé, kteří jsou ochotni pomoci. Z tohoto nád-
herného místa, odkud byl tak úžasný pohled
do krajiny, pokračovali poutníci dolů přes les
směrem na Nové Hrady. Předposledním zasta-
vením byla třetí kaplička u silnice, která tu vy-
rostla na místě, kde stávala její předchůdkyně.
A pak už se poutníci společně zastavili při
loučení a na každém z nich bylo vidět, že si ten
den všichni pěkně užili.

Posledním bodem programu zavírání sezo-
ny bylo setkání v Koželužně, kde byla vyhod-
nocena soutěž Rozkvetlé město 2007 a
zhodnocení akcí a aktivit za letní sezonu. Vý-
sledkem tohoto setkání bylo několik zajíma-
vých myšlenek a nápadů na další období.
Jedním z nich byl například návrh, jak jinak
pojmout a zrealizovat inspirativní soutěž o
rozkvetlá okny, balkony a předzahrádky u nás
ve městě. Určitě to nezapadne do šuplíku. Dal-
šími tématy při rozhovoru bylo i posouzení
stávajícího stavu informovanosti o jednotli-
vých akcích, plánované akce nové a práce
kulturní komise a dobrovolníků.

Po celý víkend bylo možné naposledy nav-
štívit výstavu fotografií o Novohradsku v pří-
zemí radnice, prodejní výstavu obrazů
Daniely Roulové – Plockové v Koželužně a
také fotovýstavu Letní fotofóry 2007, která
mapovala jednotlivé akce od května do září, a
to trochu netradičním způsobem. Doufám, že
jste se na ní alespoň trochu pobavili, ačkoli
v bublině u pusy jste měli tvrzení, která vlast-
ně nikdy nebyla řečena.

Za KIC Nové Hrady K. Jarolímková

Pozvání na akce Kulturního
a informačního centra

Nové Hrady
Vážení čtenáři Novohradského zpravo-

daje, příznivci pěkných filmů, milovníci
vážné hudby, dechovky a všichni ti, kteří si
občas potřebují odpočinout od práce a vní-
mat svět prostřednictvím tónů, obrazů a
srdci příjemných prožitků…zvu vás opět
na nějaké to vybočení z kolotoče všedních
a pracovních dnů.

Po celkem nabitém zářijovém progra-
mu, kde bylo možné navštívit například tři
výstavy, koncert učitelů ze ZUŠ Trhové
Sviny, klášterní slavnosti, Václavskou zá-
bavu nebo se vydat na pěší výlet za město,
bude říjen působit jako oddychový. Nic-
méně i během něho nemusíte sedět doma a
můžete si vybrat nějaký z filmů, který pro-
mítáme v novohradském kině. Rozhodně
stojí za to podívat se na film Irina Palm,
který měl velmi kladnou odezvu u diváků
v letošních Varech. Dále zvu na nevšední
snímek Faunův labyrint a také na životní
příběh Edith Piaf, na který jste se těšili už
v září. Poprvé se nám však film nepodařilo
promítnout z důvodu programových změn
od distributora, tak snad na druhý pokus to
už vyjde.

V závěru měsíce si nenechte ujít hradní
slavnosti a také nepřehlédněte ani pozván-
ky na dvě akce pro děti, které pořádají čle-
nové ČSOP, a to Drakiádu a výlet na
Českokrumlovsko.

A protože listopadové číslo vyjde ve
stejnou dobu, jako bude koncert Jakuba
Smolíka v Hotelu Máj, připomínáme jej na
titulní straně zpravodaje už nyní. Předpro-
dej vstupenek na koncert  je do 20.října.

Na závěr ještě přeji všem našim letním
brigádníkům z Kulturního a informačního
centra N.Hrady, aby se jim ve škole dařilo
stejně tak dobře, jako na „íčku“. Děkuji jim
za prima spolupráci, za dobrou vizitku na-
šeho města a slibuji, že až se bude zase
„něco napínavého“ dít, tak určitě zavo-
lám… K. Jarolímková

Zavírání
letní sezony
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Kino-připravuje

FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - ŘÍJEN 2007

středa 3.10. 20.00 hod.

• RENESANCE (106 min.)
Černobílý digitálně animovaný komiksový
příběh debutujícího Christiana Volckmana
vznikl v koprodukci Francie, Lucemburska a
Velké Británie.Napínavý příběh , odehrávající
se v nepříliš vzdálené budoucnosti, je směsicí
sci-fi, policejního filmu , detektivky a thrilleru
a po vizuální stránce se snaží přiblížit jak k
hranému filmu, tak klasickému, tedy černobí-
lému komiksu. Přístupné od 12 let, české ti-
tulky. Vstupné 55  Kč

sobota 6.10. 20.00 hod.

• JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO
NASAZENÍ (121 min.)

Tvůrci tohoto snímku se zaměřili na žánr poli-
cejního filmu a natočili hodně britskou, hodně
černou a také hodně akční komedii, líčící osud
snaživého policisty, jehož nadřízení z Metro-
politní policie odstraní do malebného, bezpro-
blémového (a fiktivního ) městečka. Záhy se
však kolem něho začnou kupit "nešťastné ná-
hody, v nichž z tamního celého sboru jen on
vidí vraždy...
Přístupné od 15 let, české titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 10.10. 20.00 hod.

• IRINA PALM (103 min.)
Ovdovělá padesátnice Maggie žije v městečku
nedaleko Londýna. Protože její syn Tom nut-
ně potřebuje peníze na léčbu těžce nemocného
synka Ollyho, nechá se zaměstnat v erotickém
klubu. Příběh obyčejné, stárnoucí, plaché a při
tom srdnaté ženy, která ze všech sil a neokázale
chce synovi pomoci, je natočen dokumentár-
ním způsobem a staví na hereckých výkonech
obou protagonistů - herečky a šansoniérky
Mariance Faithfullové a Mikiho Manojlovice,
známého z filmů Emira Kusturici.
Přístupné od 15 let, české titulky.
Vstupné  55 Kč

sobota 13.10. 20.00 hod.

• VDÁŠ  SE A BASTA (102 min.)
Ženská romantická komedie vychází z vděč-
ného tématu ambivalentního vztahu mezi
matkami a dcerami, přičemž scenáristky pro-
jevují pochopení pro obě strany. Jak pro stár-
noucí matky, jež se cítí po odchodu dospělých
dětí z domova opuštěné a nedoceněné, tak pro
dcery, které chtějí o svém životě rozhodovat
samy a odmítají se podřizovat neustálé a vtíra-
vé mateřské péči.
Přístupný od 12 let, české titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 17.10. 14.00, 17. 00 hod.

• SIMPSONOVI VE FILMU (87 min.)
Příběh o "obyčejné" rodince z amerického
Springfieldu...

Přístupný, dabováno. Vstupné 40 Kč

středa 17.10. 20.00 hod.

• MISS POTTER (93 min.)
Tento snímek je věnován spisovatelce a kres-
lířce dětských knih Beatrix Potterové, která
patří mezi nejúspěšnější autorky dětských
knih. Film zachycuje její spisovatelské obdo-
bí, které trvalo však pouhou jednu dekádu.
V hlavní roli životopisného snímku uvidíte
Renéé Zellwegerovou.
Přístupný od 12 let, české titulky.
Vstupné  55 Kč

sobota 20.10. 20.00 hod.

• EDITH PIAF (141 min.)
Edith Piaf byla křehká a drobná bytost, ale její
hlas, její písně a její životní příběh jsou neza-
pomenutelné. Stala se slavnou, prožila tragic-
kou lásku, bojovala s drogovou nezávislostí.
Nikdy se však nevzdávala a čím hůře se cítila,
tím víc toužila zpívat a milovat.
Přístupný od 15 let, české  titulky.
Vstupné  55 Kč

středa 24.10. 20.00 hod.

• HEZKÉ SNY (93 min.)
Příběh britského muzikanta, který řeší ochlad-
nutí jeho několikaletého vztahu s dívkou Do-
rou sněním o krásné dívce Anny. Po nějaké
době se skutečně v reálu setká s Anninou
"dvojnicí" , ale návrat do reality však není
jednoduchý. V hlavní roli Martin Freeman a
Penélope Cruzová.
Přístupný, české titulky. Vstupné  55 Kč

sobota  27.10. 20.00 hod.

• FAUNŮV LABYRINT (120 min.)
Tento snímek je zjevně nejvíce oceňovaným
loňským titulem a je zatím nejlepším filmem
režiséra Guillerma del Tora, který se speciali-
zuje na hororový a komiksový žánr. V autor-
ském díle kombinuje náruživý sběratel
pohádek drsnou realitu s magickým podze-
mním světem, v němž ožívají pohádkové by-
tosti. Závažné téma, konfrontace dvou
odlišných a pochmurných světů, originální
výtvarné řešení bytostí i jejich prostředí i vy-
nikající herecké výkony vytvářejí z Faunova
Labyrintu nevšední filmové dílo.
Přístupné od 15 let, české titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 31.10. 20.00 hod.

• ZÁPISKY  O SKANDÁLE (92min.)
Tématem psychologického snímku Richarda
Eyrea, natočeného podle ceněné stejnojmenné
literární předlohy ZoëHellerové, je osamělost
a její důsledky na proměnu lidských charakte-
rů i mezilidských vztahů. Protagonistkami
jsou dvě ženy odlišného věku, jež ztratí sebe-
kontrolu  a podlehnou milostnému vzplanutí.
Přístupné od 15 let, české titulky.
Vstupné 55 Kč

100 LET ČESKÝCH KIN
Společnost Cinemart za spolupráce Paláce

Lucerna, Asociace provozovatelů kin a za fi-
nančního přispění Státního fondu ČR pro pod-
poru a rozvoj české kinematografie uspořádala
oslavy, které připomněly jubilejní stoletou
existenci klasických kin v Čechách, jejichž
počet se v posledních letech výrazně snížil a
jejichž budoucnost se zdá někdy nejistá.

V den, kdy uplynulo přesně sto let od první
veřejné projekce ve stálém kině, se v Paláci
Lucerna, nejstarším dosud hrajícím kině,
uskutečnilo přátelské setkání filmových pro-
fesionálů (kinaři, filmaři, herci) a spřízněných
osob. Někteří z oslovených tvůrců zde vystou-
pili s osobním vyznáním svého vztahu ke kinu
a hosté mohli vidět nejen slavnou úklonu
pana Ponrepa, ale také krátké snímky firmy
Pathé ze sbírek Filmové galerie Milana Wolfa
a český film odhalující „podfukářskou“ strán-
ku filmového podnikání začátku minulého
století Zkáza Jeruzaléma (1964).
A ještě trochu historických fakt:

Dne 15.9.2007 uplynulo sto let od otevření
prvního stálého kina v Čechách. K této histo-
rické události došlo v pražské Karlově ulici
v domě U Modré štiky. Onoho památného zá-
řijového odpoledne roku 1907 se poprvé po-
klonil prvním návštěvníkům Dismas Šlambor,
řečený Viktor Ponrepo. V následujících letech
byla budována další kina, například v Praze
bylo v roce 1910 16 kin.

Od konce 20. let začala být kina vybavová-
na zvukovými aparaturami a přizpůsobovat se
tak nástupu zvukového filmu. Začátkem roku
1930 poprvé zazněla čeština z plátna v praž-
ském kině Alfa při projekci filmu ´Tonka Ši-
benice´.

Po 2.světové válce se začal stále více pro-
sazovat film barevný, koncem 50. let přišla
novinka v podobě širokoúhlého filmu (cine-
mascope). Prvním takovým kinem bylo opět
kino Alfa. V roce 1960 byla na našem území
již 284 širokoúhlá kina. Současně s příchodem
cinemascopu se začal zlepšovat zvuk. Jedním
z vrcholů jeho cesty se stalo Dolby stereo na
konci 70. let. Na začátku 21. století začaly i u
nás vznikat multiplexy, kterých je v ČR v sou-
časné době 19. Co se týče Jihočeského kraje,
tak ten je na pátém místě v republice, co do
počtu stálých kin - 43 (1.místo - Moravsko-
slezský – 51 kin, 2.místo – Jihomoravský – 49
kin a 3.místo – Středočeský – 46 kin), nejvíce
letních kin je v kraji Středočeském. Tolik ze
statistiky za rok 2006. K.J.

Listopad
Harry Potter  a Fénixův řád
Koření života, Divoké vlny
Havana Blues, Medvídek
Interview

Prosinec
Ten večer, Gympl, Ratatoule

Leden
Vášeň a cit, Venuše
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Seminář praktické
sebeobrany Allkampf-Jitsu

v Chomutově
V sobotu, dne 15.9.2007, se v Chomutově setkali ti nejbojovnější

vyznavači stylu Allkampf-jitsu (dále jen AKJ), z celé republiky. Akce
proběhla v Tiger Relax Clubu, kde se přímo nachází Dojo (tělocvična)
prezidenta českého AKJ, Martina Matouše. Celé sobotní cvičení bylo
věnováno zápasnické formě AKJ tzv. Fightingu. Zápasníci měli tak
možnost se připravit na nadcházející Mezinárodní mistrovství v Unter-
meitingenu (Německo), které se odehraje dne 13.10. 2007.

Fighting samotný, jako celý styl AKJ, přebírá své části z jiných bo-
jových umění. Souboj začíná ve stoje, kde si mezi sebou soupeři vymě-
ňují údery a kopy, jako v klasickém karate či taekwondu. Jakmile jeden
z bojujících toho druhého nějakým způsobem uchopí, jsou úderové
techniky zakázány a boj pokračuje v Judistické formě. Oba se snaží
dostat svého protivníka na zem. Nejlépe jsou samozřejmě hodnoceny
techniky hodů a přehozů přímo z Juda. Na zemi je několik možností,
jak pokračovat. Lze použít některé pákové techniky z AKJ (dokud sou-
peř „zaplácáním“ na žíněnku nedá najevo, že to vzdává), či protivníka
na deset či dvacet sekund udržet na zádech. Souboj trvá dvakrát dvě mi-
nuty s minutovou přestávkou. Kdo si něco podobného zkusil (třeba
v hospodě), ví, že je to velmi náročné na kondici.

Někteří naši nedočkavci (předseda našeho oddílu Martin Hermann a
jeho oba synátoři Tom a Martin) dorazili už v pátek. Odměnou jim
bylo, že si mohli zacvičit s A („samej černej pás“) týmem Chomutov-
ského klubu. Ostatní Jihočeši dorazili až druhý den ráno a „nejchlad-
nokrevnější“ posádka vozidla z Nových Hradů ve složení Tom Balík,
Magda Pelechová, David Švenda, Láďa Bárta a Iggy Shaffelhofer, do-
razila až přesně na čas (dobře trochu později ). Sobota byla pak rozděle-
na do tří dvouhodinových celků. Tréninky vedl osobně prezident AKJ
ČR Martin Matouš, za pomoci dalších nositelů mistrovských stupňů.
V první části, zaměřené na klasický boj (kumite- údery, kopy), mohli
bojovníci pochytit hlavně některé finty, které mají za úkol soupeře
zmást tak, aby sám poskytl lepší cíl. Jde především o různé klamné vý-
pady, nutící protivníka např. krýt úder, který nepřijde. Klamný úder na
hlavu (jen pro příklad), donutí nepřítele zvednout ruku, aby si hlavu
chránil. Za tímto následuje pak skutečná rána, na již nechráněnou část
těla. V druhé dvouhodinovce se trénovaly Judistické přehozy, hody a
vůbec manipulace se soupeřem v úchopu. Vynikající zde byl, což plati-
lo pro celý seminář, velký počet cvi-
čenců. Každý si tak mohl zkusit svou
dovednost s různě technicky a hmot-
nostně rozdílnými protivníky. Nako-
nec se trénoval boj na zemi. Šlo o různé
možnosti páčení a znehybnění, ale také
o způsobech, jak z toho svému soupeři
vyklouznout, či to dokonce obrátit ve
svůj prospěch.

Cvičení bylo zakončeno několika
užitečnými radami a společnou uvol-
ňující meditací. Většina se pak rozjela
do svých domovů. Co by to byl ale za
kolektiv, kdyby se nenašli jedinci, kteří
se ho snaží co nejvíce utužit. Do další-
ho dne nás tak provedly tóny, vyluzo-
vané kytarou, nejen pro bojová umění
nadaného, Honzy Michánka.

Nezbývá se teď už jen těšit, že naše
výprava z Německa (doufám) přiveze
očekávané výsledky.

David Švenda

Magda v protiútoku

Tomáš otáčí soupeře k znehybnění

Tomáš znehybňuje soupeře
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Školení trenérů III.třídy a zkoušky na mistrovské
stupně Dan v Českých Budějovicích

Ve dnech 8.až 9. září proběhlo v areálu ZŠ
E.Destinnové v Českých Budějovicích škole-
ní pro trenéry karate, spojené se zkouškami
pro mistrovské stupně (černé pásy). Školení
samotné bylo zahájeno MUDr. Krpounem
Karlem, čestným členem Tsunami klubu Pra-
chatice. Dvě hodiny s „postarším“ pánem vy-
padaly nejprve na nudné a strohé kázání, ale
ukázalo se, že MUDr. Krpoun není čestným
členem karate klubu jen tak. Během živé, ná-
zorné a zábavné výuky jsme zjistili, že sám má
za sebou bohatou a zkušenostmi nabitou dráhu
bojovníka. Za určený čas podal novým i již
stávajícím trenérům množství informací,
hlavně co se týče možných zranění a podo-
bných situací, které mohou při různých cviče-
ních bojových sportů nastat. Vše bylo
okořeněno jeho osobitým humorem a názor-
nými příklady z jeho praxe. Druhou teoretic-
kou dvouhodinu vedl jeden z trenérů
prachatické bojové školy Tsunami nositel
3.mistrovského stupně Dan (který již večer po
zkouškách nahradil 4. stupněm) Martin Slá-
ma. U Martina bylo znát, že doslova přetéká
znalostmi. Jeho příspěvek se týkal sportovní-
ho tréninku, specificky zaměřeného hlavně na
děti. Trenéři se tak dozvěděli, jak s dětmi na-
kládat ohledně silového,rychlostního, ale i vy-
trvalostního tréninku, aby u nich bylo
dosaženo nejefektivnějšího rozvoje. Informa-
cí bylo mnoho a každá z nich se hodila do pra-
xe. Dvě hodiny uběhly tak rychle, že to
vypadalo, jako by se na ně Martin nadechl jen
jednou.

Odpolední praktickou část vedla špice čes-
kého karate, trojnásobný mistr republiky a no-
sitel 7. Danu Karel Kesl a dále nositel 6. Danu
Ondřej Musil (budící díky své velikosti a mo-
hutnosti velký respekt). Toto cvičení se týkalo
hlavně sportovního zápasu. Trenéři si mohli
osvojit metody mistrů pro sebe samotné, ale
dostali i rady ohledně vedení svých svěřenců.
Mezi zajímavosti patřil např. i výklad o správ-
ném koučování rozdílných typů bojovníků, či
o rozdílech ve vedení jejich tréninku. Navrch
si všichni zkusili různé finty a „klamné ma-
névry“, které se dají při boji použít. Během
tréninku bylo také zajímavé sledovat (jak na
sebe mistr Musil prozradil) 115 kg tělesné
hmotnosti v pohybu. Zajímavé na tom bylo, že
se mistr Musil při své mohutnosti dokázal hý-
bat rychleji, než naprostá většina z nás.

V 17 hodin večer nastal okamžik, který je
vždy mezníkem v kariéře bojovníka – zkouška
na další stupeň, tzv. pás. Tentokrát šlo ale o
pásy mistrovské. Zkoušejícími pro tuto příle-
žitost byli již zmínění mistři Kesl a Musil a
mistr Jiří Faktor z Českých Budějovic, nositel
5. Danu. Na tuto výzvu přistoupilo pět bojov-
níků, mezi kterými byl náš trenér z Nových
Hradů, Tomáš Balík (do toho dne nositel
1.kyu tj. jeden stupeň před černým pásem) a
předseda oddílu Martin Hermann, který usilo-
val o dosažení 3. mistrovského stupně Dan. O
4. Dan (tedy nejvyšší,o jaký se zde kdo poku-
sil) si zabojoval náš instruktor z druhé teore-
tické části, nositel již 3. Danu, Martin Sláma.
Zkoušky sestávaly z různých cvičení. Patřily
mezi ně sestavy kata, kombinace bojových

technik, či jejich technicky přesná ukázková
verze zvaná KIHON. Zkoušky na další stupeň
jsou vždy náročné na technické provedení, ale
je to i velká fyzická zátěž. Zkoušení se začína-
li potit už na začátku, kdy o nějaké fyzické ná-
maze nemohla být řeč, a to pod soustředěným
okem tří zkušených zkušebních komisařů. Ob-
zvlášť hltavě jsme sledovali výkony nám blíz-
kých Martina a Toma, ale i na ostatní byl
uchvacující pohled. Tři cvičenci se pokoušeli
uspět ve zkoušce na svůj první Dan. Mezi dvě-
ma úspěšnými byl i Tom Balík, který ohromo-
val svou dynamikou a výbušností technik.
Předseda oddílu, Martin Hermann, rovněž
uspěl. Při vyhlašování výsledků byl dokonce
mistry pochválen za nejlépe podaný výkon ve-
čera. Na jeho precizních technikách bylo znát,
že se pečlivě připravil a nenechal nic náhodě.
Na závěr se nedalo nic jiného dělat, než to jít
„jemně“ oslavit….

V neděli dopoledne nás čekala poslední
část semináře, kde nás v průběhu tří hodin pro-
vázela tréninkem několikanásobná mistryně
Evropy v kata, nositelka 3 .Danu, Petra Nová.
Na rozdíl od sobotního tréninku se tento týkal
hlavně cvičení a metod nácviku sestav kata.
Petra kromě svého talentu, který jí pomáhá
získávat medaile, má i značné pedagogické
nadání a tak nám za ty tři hodiny ukázala
spoustu možností, jak rozšířit, zpestřit a vy-
lepšit trénování sestav. Celý seminář byl hod-
ně zaměřen na způsoby tréninku dětí. Petra
nám zde předvedla, jak mnohdy fyzicky i psy-
chicky náročný trénink pro malé bojovníky
udělat zajímavějším, aby je zároveň více bavil
a udržela se tak jejich pozornost. K teoretic-
kým informacím z prvního dne jsme si tak
mohli přiřadit i praktické věci (např. jaké fy-
zické fondy jsou v kterém věku nejlépe rozví-
jitelné). Závěrem nám všem na naši žádost
Petra předvedla jednu ze svých sestav kata a
nezbylo než uznat, že má své medaile zaslou-
ženě.

Po rozloučení se noví trenéři rozjeli do
svých domovů nabyti novými informacemi
pro lepší vedení svých svěřenců k úspěchu
v cestě KARATE.

David Švenda

AVZO technických sportů ZO
Nové Hrady

Vydává
PROPOZICE

veřejné střelecké soutěže

Velkorážová
pistole a revolver

Datum konání: sobota 20.října 2007

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

Časový rozvrh soutěže:

8:00-9:00 - prezentace závodníků, zahájení
střelecké soutěže - velkorážová pistole

a) 3+10 ran, 25m, terč RF

b) 3+10 ran, 50m, nekrytě ležící figura

c) terče 5x, 14 ran, gongy, houpačka
v čase 1min, nutné 2 zásobníky

d) 3+10 ran, 25m, terč MPT 50x20,
levá+pravá jednoruč

cca 14:00 -vyhlášení výsledků, předání cen

Startovné: 100Kč

Protesty: písemně do 10 min u hlavního roz-
hodčího - kauce 300Kč

Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpe-
čí, jsou povinni dodržovat pravidla

pro bezpečné zacházení se zbraní a řídit se po-
kyny organizátora soutěže. Zbraně

a střelivo dle zák.č.119/2002 Sb. Chrániče
sluchu a ochranné brýle povinné.

Nedodržení zásad bezpečné manipulace se
zbraněmi a střelivem může být důvodem k vy-
loučení závodníka ze soutěže.

Jury: Ředitel soutěže: Lubomír Strapek

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

Naši nejmenší fotbalisti mají zatím tyto výsledky
• Mladší přípravka
14. září 2007
Nemanice – N.Hrady 0:23 (0:11) 9x Marhoun J., 5x Cepák P., 3x Kříha V., 2x Hajný M., 2x
Hanžlík M., Hriňa D., Svoboda J.

• Starší přípravka
3. září 2007
N.Hrady – Borovany  8:0 (5:0) 3x Marhoun J., 2x Staněk Z., Cepák P., Rehák P., Šisler V.
13. září 2007
N.Hrady – Olešnice 10:0 (3:0) 2x Staněk Z., 2x Šisler V., 2x Vondra T., Cepák P., Hanžlík J.,
Kříha T., Marhoun J.
17. září 2007
T.Sviny – N.Hrady  8:0 (3:0)

Bližší informace na: www.novehrady-fotbal.estranky.cz
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TRAFIKA
Ing. Milana Hromasová

Nabízí v trafikách
� Školní potřeby

� Noviny, časopisy , Novohradský zpravodaj

� Kupony pro mobilní telefony

� Kvalitní baterie všech druhů

� Dioptrické brýle

� Mapy, pohledy města a přání k různým výročím

� Filmy a vyvolání do 48 hodin

� Audio a video kazety

TRAFIKA
Těšíme se na vaši návštěvu

NOVĚ OTEVŘENÝ

OBCHOD ASIA
Česká 66

Nové Hrady
NABÍZÍME:

Oblečení, bundy, boty,
dětské povlečení, deky, hračky,

spodní prádlo, klobouky
a další drobné zboží.

� � �

Otevřeno: pondělí – pátek: 8:30 – 17:00
Sobota: 8.00 – 12:00

Nové zboží každý den
Příznivé ceny.

Těšíme se na Vaší návštěvu

� Prodám v Nových Hradech DB 3+1 (v roce 2008 přejde do
OV) v panelovém domě, 2. patro, úsporný ve vytápění, za
690 000,-Kč. Při rychlém jednání sleva.
Telefon 724 849 047
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PROVEDEME

TĚŽBU DŘEVA,
PŘIBLÍŽENÍ

A ODVOZ DŘEVA

VYTĚŽENOU HMOTU
�

VYPLATÍME V HOTOVOSTI
PŘED ODVOZEM.

�

TÉŽ VÝKUP LESNÍCH POZEMKŮ
A HOTOVÉ KULATINY.

�

SOLIDNÍ JEDNÁNÍ, PLATBA PŘEDEM.

TEL. 602 102 901,
384 395 049,  384 396 311

nejdynamičtější společnost roku 2007

přijme jednoho
reprezentanta – pojišťovacího poradce
NABÍZÍME (co vám jinde nenabídnou):

� Hlavní pracovní poměr
� Pružnou pracovní dobu – vlastní organizace času
� Různorodou pracovní náplň
� Práci s lidmi
� Stálou péči o zaměstnance a profesní rozvoj
� Kvalitní školení a podporu celého týmu
� Nadstandardní sociální výhody
� Působnost v oblasti vašeho trvalého bydliště
� Možnost vytvoření vlastní skupiny
� Po zapracování možnost převodu kmene

POŽADUJEME :
� SŠ/VŠ (minimálně výuční list)
� Aktivní přístup
� Ochotu poskytovat kvalitní služby našim klientům

Váš profesní životopis zašlete na uvedené kontaktní adresy:
e-mail: dspolcova@koop.cz

adresa: Kooperativa pojišťovna, a.s.VIG., Jiráskovo náb. 2,
370 21 České Budějovice, pí. Bc. Daniela Špolcová 602 359 315


