
Prosinec 2007 číslo 12, ročník XII Cena 5,- Kč

… je čas Vánoc
Poletující sněhové vločky nás již upozorni-

ly na příchod zimy a blížící se konec roku. Při-
chází období adventu, Vánoc a příprava na
vstup do dalšího kalendářního roku. Každý
z nás jistě toto období vnímá po svém. Ti
nejmladší se jistě těší na vánoční prázdniny,
nadílku pod stromečkem a dovádění na sjez-
dovkách či bruslení na rybníce. Dospěláky
pak nejprve čeká období předvánočního úkli-
du, pečení cukroví a nákupu dárků. Stokrát si
sice říkají, že letos už gruntovat a péct nebu-
dou, dárky nakoupí už v říjnu, přesto je však
realita jiná. Nevěříte? Až vejdete den před
Štědrým dnem „dokoupit“ nějaký ten poslední
/nebo první?/ dárek, třeba změníte názor…

Přes všechen ten předvánoční shon se však
na Vánoce těšíme všichni. Rádi podlehneme
iluzi světa pohádek, které se na nás valí ze
všech televizí, rádi si posedíme u chlebíčků či
cukroví a užíváme si alespoň krátkého období
relativního klidu.

Osobně se letos na předvánoční a vánoční
čas těším, protože jej budu po dlouhých letech
celý trávit v České republice, v Nových Hra-
dech – prostě doma. V minulosti jsem musel
vždy část tohoto krásného času trávit pracovně
v zahraničí. Přestože konec roku v Paříži ne-

byl nepříjemný, pohodě v kruhu rodiny a ka-
marádů se nemůže vyrovnat. Těším se proto
na setkání s příbuznými, rodinnými přáteli a
kamarády, na které jsem v minulosti neměl to-
lik času, na společná povídání u čaje či punče a
procházky po městě či v zasněženém Terčině
údolí. Právě tyto chvíle jsou pro mne totiž
symbolem pohody Vánoc a doufám, že ty le-
tošní v tomto směru splní má očekávání…

Pokud bych tedy nyní mohl něco popřát
všem občanům města a osad, bylo by to přede-
vším to, aby každý z nich našel tu „svojí vá-
noční pohodu“ a užil si ji s těmi, které má rád.

Věřím, že si pohodu Vánoc udržíte co nej-
déle a přenesete i do Nového roku. Po letošní
osobní zkušenosti bych chtěl všem do nadchá-
zejícího roku popřát především hodně zdraví,
vzájemné lidské tolerance, lásky, dobrých přá-
tel a samozřejmě také spokojenosti, osobních
i pracovních úspěchů a splnění tajných přání.

Liška v mé oblíbené knize Malý princ říká,
že to nejdůležitější je očím neviditelné. Přeji
proto nám všem, abychom na tuto pravdu ne-
zapomněli a dokázali i v tom našem mnohdy
uspěchaném světě vnímat okolní svět nejenom
rozumem, ale i srdcem…

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

SNK OBČANÉ PRO
ZDRAVÉ MĚSTO

děkuje všem svým voličům a příznivcům

za jejich podporu, náklonnost a přízeň,

kterou nám věnovali po celý rok 2007 a do

roku nového přejeme nejen jim, ale i všem

obyvatelům Nových Hradů a okolních osad,

spoustu radostných dní plných pevného

zdraví, lásky, tolerance a porozumění.

SDH Údolí
u Nových Hradů

děkuje přátelům a příznivcům za spoluprá-
ci v roce 2007 a všem přeje úspěšný nový
rok 2008 naplněný pohodou spojenou se

stálým zdravím, láskou a štěstím.

Vánoční přání – jménem Školské rady dě-
kuji všem učitelům a pedagogickým pra-
covníkům, trenérům a vedoucím kroužků,
pánům farářům a sestřičkám za vše, co dě-
lají pro naše novohradské děti. Přejeme
jim hodně trpělivosti a lásky k našim nej-
menším i odrostlejším. Klidné a radostné
prožití vánočních svátků a hodně trpěli-
vosti, nápadů a sil do nadcházejícího
nového roku.

Ing. Marie Štanglová – předsedkyně ŠR

Kulturní a informační centrum
Nové Hrady přeje:
KULTURA
Ať v předvánoční době i v celém příštím
roce máte vždy důvod proč nesedět doma,
ale být na „kultuře“ a ve „společnosti“.
A
INFORMACE
Ať v předvánoční době i v celém příštím
roce volíte vždy tu nejsprávnější cestu
k nalezení těch nedůležitějších  informací.

8. prosince
Čertovská diskotéka

od  20.30 hodin,
Hotel Máj, Nové Hrady

15.prosince
Předvánoční zábava

od 19.00 hodin
zahraje kapela

VESELÁ  MUZIKA
Hotel Máj, Nové Hrady
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Zápis z 30. schůze rady města
ze dne 24. 10. 2007

� 1. Stanovisko k akci „Splašková
kanalizace v místní části Údolí“
Rada obdržela dopis Krajského úřadu –
Jihočeského kraje České Budějovice se sta-
noviskem k akci „Splašková kanalizace
v místní části Údolí u Nových Hradů“.
Krajský úřad – Jihočeského kraje doporu-
čuje žádost ke kladnému vyřízení v nejbliž-
ší výzvě o podporu z Operačního programu
životního prostředí a souhlasí s finanční
podporou akce. Rada vzala stanovisko
Krajského úřadu – Jihočeského kraje ze dne
12.10. 2007 na vědomí.

� 2. Oznámení o zahájení správního řízení
Rada obdržela dopis České inspekce život-
ního prostředí, Oblastního inspektorátu
České Budějovice s oznámením o zahájení
správního řízení se společností Profi Team
CZ s.r.o. , Nádražní 88, Borovany. Tato
právnická osoba provozovala v roce 2006 a
2007 zařízení ke sběru nebo výkupu odpa-
dů v k.ú. Byňov v rozporu se schváleným
provozním řádem. Rada vzala na vědomí
oznámení o zahájení správního řízení Čes-
kou inspekcí životního prostředí se společ-
ností Profi Team CZ s.r.o.

� 3. Čištění koryta řeky Stropnice
Rada města obdržela dopis Povodí Vltavy,
státní podnik České Budějovice ve věci vy-
čištění koryta řeky Stropnice v Údolí u No-
vých Hradů s oznámením o přesunu prací
na I. čtvrtletí 2008. Rada vzala na vědomí
sdělení o vyčištění koryta řeky Stropnice
zaslané Povodím Vltavy České Budějovice
ze dne 16.10. 2007.

� 4. Návrh na osazení čerpadel pro Byňov
Rada obdržela návrh pana Karla Sedláčka,
vedoucího střediska VAK České Budějo-
vice na osazení 2 ks čerpadel pro vodáren-
ské zařízení v obci Byňov. Rada souhlasila
s osazením čerpadel v obci Byňov dle návr-
hu pana Karla Sedláčka z důvodů častých
havárií stávajícího čerpadla. Rada pověřila
paní Evu Stráskou provedením rozpočtové
změny.

� 5. Žádost o prodej pozemku
Rada města obdržela žádost o prodej poze-
mku par. č. 1515 v k.ú. Štiptoň o výměře
1306 m2 od Anny a Františka Hanžlíko-
vých, Nové Hrady. Rada souhlasila s prode-
jem pozemku parc. č. 1515 v k.ú. Štiptoň za
cenu 50 Kč/m² a pověřila tajemníka zveřej-
něním záměru prodeje pozemku na úřední
desce a postupila jej k projednání na jednání
zastupitelstva Města Nových Hradů.

� 6. Cenová nabídka na zhotovení
statistiky průjezdnosti na silnicích
Rada byla starostou města informována
o cenové nabídce na zhotovení statistiky
průjezdnosti na silnicích v okolí Nových

Hradů. Statistika bude prováděna v týdenních
intervalech na dvou vybraných místech. Pří-
stroj měří oba směry zároveň, zaznamená
délku vozidla a rozděluje automobily do ka-
tegorií. Rada souhlasila se zhotovením sta-
tistiky průjezdnosti a pověřila tajemníka
pojištěním měřícího přístroje.

� 7. Žádost o vyjádření
Rada obdržela dopis projektanta pana Jana
Tomáška Nové Hrady s žádostí o vyjádření
vlastníků sousedních nemovitostí k navrže-
né stavbě hospodářského objektu na poze-
mku č. PK 790 v k.ú. Nové Hrady. Dále
žádá o vyjádření o případné existenci pod-
zemních sítí v místě stavby. Rada souhlasí
se stavbou hospodářského objektu a pově-
řuje TS M Nové Hrady vypracováním vyjád-
ření k existenci podzemních sítí v zájmovém
území stavby.

� 8. Žádost o finanční příspěvek
Rada obdržela dopis Humanitas, o.p.s Nové
Hrady se žádostí o finanční příspěvek na
rok 2008 pro činnost obecně prospěšné spo-
lečnosti při zvyšování celkové úrovně vzdě-
lanosti školní mládeže. Rada vzala žádost
na vědomí a postupuje ji finanční komisi
jako podklad pro rozhodnutí o zařazení do
návrhu finančních příspěvků pro rok 2008.
Rada upozornila žadatele na nutnost splnění
veškerých podmínek pro udělení finanční-
ho příspěvku pro rok 2008.

� 9. Žádost o výměnu oken
Rada obdržela žádost Ing.Evy Cséfalvay,
PhD, Byňov o výměnu oken v bytě č. 2
v bývalé škole v Byňově č. 68. Okna jsou
dle sdělení žadatelky v havarijním stavu a
nelze provést jejich zateplení. Rada vzala
žádost Ing. Evy Cséfalvay, Ph.D na vědomí.
Rada pověřila Technické služby Města No-
vých Hradů provedením šetření za účelem
zjištění skutečného stavu a požadovala po-
dání zprávy v této věci.

� 10. Žádost o souhlas k částečnému
omezení provozu
Rada obdržela žádost paní Heleny Žiakové
Nové Hrady 111 o souhlas s částečným
omezením provozu v Hradební ulici z dů-
vodu prováděné opravy střechy domu čp.
111. Rada souhlasila s dočasným omeze-
ním provozu v Hradební ulici před domem
čp. 111 z důvodů opravy střechy v době od
1. do 14. listopadu. Rada pověřila tajemníka
vyměřením poplatku v souladu s platnou
vyhláškou.

� 11. Nabídka účasti v projektu
Rada města obdržela nabídku S & D, Na-
kladatelství a vydavatelství, spol. s.r.o. Pra-
ha s účastí v projektu Průvodce po Čechách,
Moravě a Slezsku, ve kterém bude předsta-
ven region Novohradské hory. Rada souhla-
sila s prezentací města N.Hrady v publikaci
Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku za
podmínek uvedených v návrhu.

� 12. Zhotovení pamětní desky
Rada města byla starostou seznámena s ná-
vrhem textu na pamětní desce, která bude
umístěna u stromu jinanu dvoulaločného
vysazeného při příležitosti vstupu České re-
publiky do Evropské unie. Rada souhlasila
s navrženým textem na pamětní desku.

� 13. Rozpočtová změna č. 4
Rada města obdržela žádost o schválení
rozpočtové změny č. 4 od paní Evy Stráské,
správce rozpočtu Městského úřadu Nové
Hrady. Rada souhlasila s rozpočtovou změ-
nou č. 4 a postoupila ji k projednání na jed-
nání zastupitelstva města.

� 14. Sdělení stavebního úřadu
Rada obdržela dopis Stavebného úřadu
MěÚ Nové Hrady se sdělením průběhu jed-
nání ze dne 18.10. 2007 ve věci doplnění a
předání Územně analytických podkladů
Městskému úřadu Trhové Sviny, Odboru
výstavby, kulturních památek a územního
plánování. Rada vzala dopis Stavebního
úřadu na vědomí a pověřila tajemníka vy-
pracováním a předáním ÚAP Městskému
úřadu Trhové Sviny.

� 15. Natura 2000 – doplnění evropsky
významných lokalit
Rada města obdržela dopis Agentury
ochrany přírody a krajiny České republi-
ky, střediska České Budějovice s návrhem
doplnění národního seznamu evropsky vý-
znamných lokalit Natura 2000 o lokality
Stropnice a Žofinka. U lokality Stropnice
se jedná o ochranu vydry říční a modráska
očkovaného a u lokality Žofinka o ochranu
rašelinného lesa. Rada vzala návrhy na za-
řazení lokality Stropnice a Žofinky do se-
znamu  Natura 2000 na vědomí.

� 16. Zápis sociální komise
Rada byla starostou seznámena se zápisem
z jednání Sociální komise konané dne
22. října 2007. Sociální komise na svém
jednání projednala žádost o byt 1+1 v DPS
Nové Hrady manželů Švecových, Dasnice
KSVa Z doporučila zařadit žádost do sezna-
mu uchazečů o byt v DPS s tím, že v případě
větší volné kapacity bytů 1+1budou žadate-
lé vyzváni MěÚ Nové Hrady. KSVa Z pro-
jednala žádost o byt 0+1 v DPS Nové Hrady
paní Aleny Pešelové, Nové Hrady a dopo-
ručila přidělení bytu č. 9 v DPS. KSV a
Z dále projednala žádost o pomoc v nouzi
paní Zdeňky Růžičkové, Nové Hrady a do-
poručila přidělení bytu v domě čp. 12 z dů-
vodů tíživé situace a ohrožení zdraví a
psychického vývoje nezletilých dětí.

� 17. Smlouva o dílo MURUS
Rada byla starostou seznámena s návrhem
Smlouvy o dílo mezi Městem Nové Hrady
a společností Murus projekce, spol. s.r.o.
Mánesova 3/2 České Budějovice na zpra-
cování projektu pro stavební řízení 2. etapy
na akci Nové Hrady – Kuželna a na zpraco-
vání dokumentace pro žádost o grant. Rada

INFORMACE Z RADNICE
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souhlasila se Smlouvou o dílo mezi Městem
Nové Hrady a společností Murus,projekce
s.r.o. České Budějovice a pověřila starostu
jejím podpisem.

� 18. Jakule – místní šetření
– oprava propusti
Rada byla starostou seznámena s výsledky míst-
ního šetření v Jakuli. Parkováním nákladních vo-
zidel došlo k zanesení propusti, která dále
neodvádí vodu do kanalizace a v místě po dešti
zůstává voda, což ohrožuje bezpečnost silničního
provozu. Při jednání se zástupcemSprávy a údrž-
by silnic Jčk byl navržen postup pro vyčištění

propusti a podání žádosti na změnu dopravního
značení /zákaz zastavení /. Rada vzala informaci
na vědomí a pověřila starostu dalším jednáním
v této věci.

� 19. Schválení MPZ  a MPR
Rada byla seznámena starostou města se zá-
znamem z jednání pracovní skupiny Prog-
ramu regenerace MPZ a MPR konaného
dne 17.10. 2007. Rada byla dále seznámena
s Rekapitulací akcí obnovy připravovaných
v programu regenerace městských památ-
kových rezervací a městských památko-
vých zón na rok 2008. Rada souhlasila
s Rekapitulací akcí obnovy v programu re-
generace městských památkových rezerva-
cí a městských památkových zón na rok

2008 a postoupila ji k projednání na jednání
zastupitelstva města Nových Hradů.

� 20. Investiční záměr „Nové Hrady č.p. 414
– kuželna Stavební úpravy – 2. etapa“
Rada byla Mgr. Jarolímkem seznámena
s návrhem žádosti o podporu investičního
záměru Tělocvičné jednoty Sokol Nové
Hrady s názvem „Nové Hrady č.p. 414 –
kuželna Stavební úpravy – 2. etapa“.
Stavební projektovou dokumentaci pro in-
vestiční záměr dodala firma MURUS, která
připravovala i 1. etapu stavebních úprav.
Rada souhlasila s podáním žádosti dle návr-
hu do podprogramu MŠMT 233512.
Rada souhlasila s dofinancováním podílu
žadatele ve výši 25% způsobilých nákladů.
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ZÁPIS ze 9. veřejného jednání zastupitelstva
města v Nových Hradech
dne 6. listopadu 2007

Přítomni: Ing. P. Kříha, p. I. Dorotovič, p. M.
Šlenc, Ing. F. Štangl, Mgr. V. Hokr, Mgr. T.
Rolínek, Mgr. M. Jarolímek, p. J. Kollmann,
Ing. L. Kasan, p. L. Albert, Mgr. R. Pospíšilo-
vá, p. L. Brychta,
Omluveni: p. Strnad, p. Z. Kučera a p. J. Sýkora
Celkem 12 členů zastupitelstva, zastupitel-
stvo je usnášeníschopné.

Zapisovatel: p. M.Šulc,
Ověřovatelé zápisu: Mgr. R.Pospíšilová, p. M.
Šlenc

Zasedání se konalo od 18 hodin v sále bu-
dovy bývalého statku, jednání zahájil a vedl
pan starosta Mgr. Hokr za přítomnosti 12 čle-
nů zastupitelstva. Pan starosta konstatoval, že
zápis z 8. zasedání byl řádně ověřen a zveřej-
něn a nebyly vůči němu vzneseny námitky ani
připomínky. Seznámil s programem dnešního
jednání zastupitelstva. Nebyl předložen žádný
návrh na doplnění programu jednání.

Program 9. zasedání byl schválen 12 hlasy.
Dále pan starosta navrhl složení návrhové

komise. Návrhová komise tvořená členy p.
Mgr. Rolínek, Albert a Dorotovič byla přijata
9 hlasy, 3 se zdrželi hlasování. Předsedou ko-
mise byl zvolen p. Albert.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su 9. jednání zastupitelstva paní Mgr. Pospíši-
lovou a p. Šlence – přijato 10 hlasy, 2 se
zdrželi.

1. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení z 8. veřejného jednání

zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. Vysvětlil, v jakém stavu jsou po-
dané žádosti o bezúplatný převod pozemků na
město Nové Hrady, které byly odeslány Poze-
mkovému fondu ČR. Pan Ing. Štangl požádal
o doplnění usnesení z 8. veřejného jednání za-
stupitelstva o námitku pana Ing. Kříhy, že mi-
nulé zastupitelstvo bylo svoláno pozdě a že
nebyl dodržen jednací řád. Dále požádal o do-
plnění finanční částky v bodě 5 – Usnesení z 8.
veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 6.9.
2007. Pan starosta odpověděl, že celá situace
týkající se svolávání jednání zastupitelstva je
popsána v zápise a domnívá se , že nikdy v mi-
nulosti se tato skutečnost do usnesení neuvá-
děla. Dále souhlasil s doplněním částky do

usnesení z 8. veřejného jednání zastupitelstva.
Pan starosta vyhlásil přestávku 10 minut na
posouzení, zda jsou uvedeny v zápise z minu-
lého jednání všechny skutečnosti týkající se
požadavku doplnění pana Ing. Štangla. Jedná-
ní bylo přerušeno v 18,20 hod. a opět pokračo-
valo v 18,30. Pan starosta přečetl část zápisu
týkající se námitky pana Ing. Kříhy a potvrdil,
že tato skutečnost je v zápise uvedena. Pan
Mgr. Jarolímek konstatoval, že by se nic dopl-
ňovat nemělo, protože to bylo nadefinováno a
podepsáno ověřovateli. Pan Albert tvrdil, že
byl porušen jednací řád a toto by mělo být
v usnesení poznamenáno. Pan Mgr.Jarolímek
odpověděl,že se domnívá, že to není procesně
správný postup, když se bude nově formulovat
staré usnesení. Pan Mgr. Rolínek doplnil, že
zápis byl ověřen, proces je doložen pro zastu-
pitele zápisem a proto se domnívá, že je mož-
né doplnit komentář k usnesení, ne však
samotné usnesení. Pan Ing. Štangl souhla-
sil, aby kontrola usnesení z 8. veřejného
jednání byla doplněna o komentář ohledně
námitky Ing. Kříhy. Pan starosta upřesnil část-
ku 310.212,19 Kč která bude doplněna do
bodu 5. v usnesení z 8. veřejného jednání za-
stupitelstva. Zastupitelstvo vzalo na vědomí a
schválilo předloženou doplněnou kontrolu
usnesení z 8. veřejného jednání zastupitelstva
10 hlasy, 2 proti.

2. Dispozice s majetkem

2.1. Pan starosta seznámil zastupitelstvo se
zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
práva věcného břemene mezi Městem Nové
Hrady a Pozemkovým fondem České repub-
liky pro stavbu „Splašková kanalizace v Údolí
u Nových Hradů“. Stavba se nachází na poze-
mcích parc. čísel KN 740/1,PK 744, KN 1472
a KN 1488/1 v k ú. Údolí u Nových Hradů.
Rada projednala tuto smlouvu na svém jedná-
ní a doporučila zaplacení 300,- Kč jako ná-
jemné. Po ukončení stavby bude věcné
břemeno zaplaceno jednorázově na zákla-
dě odborného odhadu soudního znalce. Za-
stupitelstvo schvaluje znění smlouvy za
úplatu 300,- Kč jako nájemné do doby ukon-
čení stavby. Po ukončení stavby bude věcné
břemeno vyrovnáno na základě znaleckého
posudku. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem smlouvy 12 hlasy.

2.2. Pan starosta seznámil se zněním
Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
Městem Nové Hrady a Jihočeským krajem
prostřednictvím Správy a údržby silnic Jiho-
českého kraje, pro stavbu „Splašková kanaliza-
ce v Údolí u Nových Hradů“. Stavba se nachází
na pozemcích parc. čísel KN 1441/1 KN
1476/1 a Pk 1432 v k ú. Údolí u Nových Hradů.
Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy 12 hlasy.

2.3. Pan starosta seznámil zastupitelstvo se
Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi Měs-
tem Nové Hrady a E.ON Distribuce, a.s. pro
stavbu „ Nakolice, čp. 13, p Habitová – kabel
NN“. Stavba se nachází na pozemku KN
1188/1 v k.ú Nakolice. Pan Ing. Štangl navrhl
odložení tohoto bodu z důvodu nejasnosti tý-
kající se délky výkopu na zatíženém poze-
mku. Pokud by délka přípojky byla pouze pár
metrů, je cena odpovídající, pokud bude nutné
využít celou cestu, potom je cena nedostaču-
jící. Zastupitelstvo přesouvá projednávání
tohoto bodu na příští jednání po upřesnění
délky výkopu. 9 zastupitelů hlasovalo pro,
3 hlasovali proti.

2.4. Pan starosta seznámil zastupitelstvo se
žádostí pana Císaře o odkoupení částí poze-
mků parc.č. KN 1019 díl a o celkové výměře
56 m2 a části pozemku parc. č. KN 1019/2
o výměře 143 m2 v katastrálním území Nové
Hrady. Pan starosta požádal pana Ing. Štangla
o vyjádření k této věci z pozice funkce býva-
lého starosty. Pan Ing. Štangl odpověděl, že
nemůže podat vysvětlení ohledně údajů uve-
dených v žádosti a týkajících se let 1968
-1970, protože toto neprojednával. Potvrdil,
že pan Císař v době, kdy on byl starostou,
vždy jednal vstřícně a městu prodal pozemky
Pod Zámeckým za dobrou cenu. Vzhledem
k uvedeným skutečnostem v žádosti, se podle
názoru pana Ing. Štangla jedná o pozemek vy-
držený, a proto souhlasí s nižší cenou prodeje
na 70 Kč a refundací platby za provedené geo-
metrické zaměření. Pan starosta se dotázal
paní Evy Stráské , zda je možné provést zpět-
ně zaplacení za vyhotovení geom. zaměření.
Paní Stráská odpověděla, že pokud bude před-
ložen doklad, je to možné. Pan Ing. Kasan na-

pokračování na str. 4
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vrhuje akceptovat navrženou cenu 45 Kč a ne-
zabývat se platbou za geom. zaměření, protože
bylo na zastupitelstvu dohodnuto, že tato plat-
ba jde na vrub žadatele. Pan Ing Štangl odpo-
věděl, že se jedná o vyjímečný případ a že by
v této situaci souhlasil se zaplacením prodáva-
jícím. Zastupitelstvo schvaluje prodej části
pozemku parc.č. KN 1019 díl a o celkové vý-
měře 56 m2 a části pozemku parc. č. KN
1019/2 o výměře 143 m2 v katastrálním území
Nové Hrady za cenu 70,- Kč/ m2 a zaplacením
výdajů za geom. zaměření panu Jaroslavu Cí-
sařovi 12 hlasy. Zastupitelstvo pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

2.5. Pan starosta seznámil se žádostí pana
Vlastimila Tichavy o prodej pozemku par.
č. KN 186/1 o celkové výměře 1910 m2 v ka-
tastrálním území Vyšné. Pan Ing. Štangl se do-
tázal, zda je tento prodej v souladu s územním
plánem. Pan starosta odpověděl, že podle vy-
jádření vedoucího stavebního úřadu pana Prá-
šila, je možno na parcele č. KN 0186/1 povolit
stavbu domu. Zastupitelstvo schvaluje prodej
pozemku par. č. KN 186/1 o celkové výměře
1910 m2 v katastrálním území Vyšné za cenu
50 Kč / m2 panu Vlastimilu Tichavovi 12 hlasy
a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

2.6. Pan starosta seznámil se žádostí pana
Mariana Žiaka o prodej pozemku parc. číslo
KN 225/1 v k.ú. Vyšné o celkové výměře 1523
m². Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. číslo KN 225/1 v k.ú. Vyšné o celkové
výměře 1523 m2 za cenu 50 Kč/ m2 panu Ma-
rianu Žiakovi 11 hlasy a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Pan Ing. Štangl se vzdálil
a nehlasoval k danému bodu.

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

dení rozpočtové změny č.4 od paní Stráské,
pracovnice účtárny Městského úřadu Nové
Hrady. Pan starosta vysvětlil nutnost provede-
ní drobných rozpočtových změn, především
v navýšení částky za Dohody o provedení prá-
ce a konečné vyúčtování ČOV. Pan Ing.
Štangl požádal o doplnění výnosů za ukládání
zeminy ze stavby ČOV. Pan starosta odpově-
děl, že bude zaslána podrobnější informace
k tomuto bodu, včetně výnosů, všem zastupi-
telům. Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtovou
změnu č. 4 - 12 hlasy.

4. Program regenerace MPR a MPZ
na období 2008 – 2012
Pan starosta informoval o jednání pracovní

skupiny Programu regenerace MPR a MPZ,
které se konalo dne 17.10.2007. Pracovní sku-
pina byla rozhodnutím rady města doplněna
o 4 nové členy, a to pana Prášila – vedoucího
stavebního úřadu, pana Mgr. Rolínka - člena
rady, pana Mgr. Hokra – starostu města a paní
Kříhovou, pracovnici investičního odboru.
Pan Dorotovič se dotazoval, zda Buquoyská
hrobka patří též do tohoto programu . Pan Sta-
rosta odpověděl, že hrobka je na seznamu evi-
dovaných nemovitých památek. Pan starosta
záležitost prověří a pokud se zjistí, že nepatří
do MPZ, tak bude vyřazena. Pan Ing. Štangl
požadoval navýšení navržené částky u Klášte-
ra v Nových Hradech z důvodů nutné opravy

oratoře a varhanních skříní. Paní Kříhová
odpověděla, že návrh na výši potřebných fi-
nančních prostředků obdržela od zástupců
Kláštera s tím, že další opravy budou zahrnuty
do jiného grantového programu.

Zastupitelstvo schvaluje Program regene-
race MPR a MPZ na období 2008 – 2012 10
hlasy, 1 se zdržel. Pan Dorotovič se vzdálil a k
danému bodu nehlasoval.

5. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.
6. Diskuse
Pan Dorotovič se dotazoval, jak je dále ře-

šena situace u prodeje pozemku pro společ-
nost Helena a dále se dotazoval na možnost
umístění kontejneru na plasty v prostoru fot-
balového hřiště v Nových Hradech. Pan sta-
rosta odpověděl, že společnost Helena nejprve
oslovil telefonicky a požádal o vysvětlení po-
stupu při realizaci vrtu. Když nebylo doručeno
písemné stanovisko, zaslal pan starosta ofi-
ciální dopis se žádostí o vyjasnění povolení
zkušebních vrtů s tím, že pokud nebudou
dodány potřebné průkazné doklady, nebu-
de žádost o prodej pozemku projednávána.
K otázce umístění kontejnerů na plasty pan
starosta odpověděl, že celá záležitost bude
komplexně řešena vzhledem k nutnosti dopl-
nění kontejnerů i v jiných místech. Pan Mgr.
Rolínek upozornil na nutnost zvýšení četnosti
vyvážení kontejnerů.

Pan Ing. Štangl se dotazoval, zda byla pro-
vedena oprava střechy a okapu na budově bý-
valého Statku.

Pan Haider, ředitel TSM sdělil, že oprava
střechy byla provedena, dále uvedl, že oprava
a výměna okapů z mědi je neustálým problé-
mem, protože po každé opravě a výměně do-
jde opět k dalšímu poškození a krádeži neboť,
se jedná o okapy z mědi. Upozornil na skuteč-
nost, že již 2x byly ukradeny měděné prvky na
Buquoyské hrobce a že ke krádežím dochází i
v městě v místech, kde jsou okapy a jiné sou-
části z mědi.

Pan Šlenc upozornil na skutečnost nedosta-
tečného zákona při výkupu sběrných surovin,
především mědi a slitin. Vzhledem k tomu, že
není nutné zapisovat, kdo tyto suroviny předá-
vá k prodeji, nelze zpětně zjistit pachatele této
činnosti.

Pan starosta upřesnil, že byla dojednána
s pojišťovnou vyšší částka za škody způsobené
krádeží a vandalismem a do budoucna by tyto
škody měly být lépe finančně vyřešeny.

Pan Ing. Kasan upozornil na skutečnost, že
na silnici mezi křižovatkou u bývalého za-
hradnictví a křižovatkou u společnosti Jihoče-
ské lesy byly ukradeny dva kryty vpustě do
kanalizace. Dále upozornil na to, že tento úsek
silnice byl poměrně hodně zatížen kamiono-
vou dopravou v době opravy silnice do Byňo-
va a nyní je špatném stavu (vyjeté koleje
v asfaltu).

Pan Kovář potvrdil tento stav a doplnil, že
kryty jsou rozlomeny a vyhozeny v okolí silni-
ce. V silnici je velká díra a ta může způsobit i
vážný úraz.

Pan Haider upozornil, že silnice se propad-
la v místech, kde byl prováděn výkop pro plyn

a oznámil, že bude provedena provizorní opra-
va vpustí tak, aby nedošlo k úrazům.

Pan starosta vysvětlil, že tuto situaci pro-
jedná s majitelem silnice, a to SÚS České
Budějovice.

Pan Ing. Kříha se dotazoval pana Ing. Ka-
sana ve věci schválení etického kodexu a jeho
zveřejnění na internetu. Písemnou odpověď,
kterou dostal od pana Ing. Kasana nepovažuje
za dostačující.

Pan Ing. Kasan odpověděl, že tento doku-
ment bude projednán do konce roku.

Pan Ing. Kříha vznesl dále dotaz ohledně
odvlhčení budovy školy v Hradební ulici a zda
byl proveden nezávislý průzkum.

Pan Mgr. Hokr odpověděl, že problemati-
ka odvlhčení budovy školy byla několikrát
projednávána na jednání rady. Pan Šlenc byl
pověřen zjištěním skutečné účinnosti této me-
tody na Základní škole v Rožnově, kde již tyto
přístroje pracují a potvrdil, že výsledky odvlh-
čení budovy školy v Rožnově jsou dobré. In-
formace od ředitele Základní školy Nové
Hrady pana Mgr. Chrta k této problematice
jsou také příznivé. Na tomto základě rada
rozhodla, že bude od firmy Hydropol zapůj-
čen jeden přístroj na zkoušku. Po vyhodnoce-
ní účinnosti odvlhčení bude rozhodnuto, zda
budou instalovány další přístroje a zda bude
tento systém odvlhčení dále využíván.

Pan Ing. Kříha se dotazoval, na jaké bázi
přístroje pracují.

Pan starosta odpověděl, že zajistí u firmy
Hydropol další tech. dokumentaci a v případě
zájmu ji předá panu Ing. Kříhovi.

Pan Albert se dotazoval, kdo provede nezá-
vislé posouzení naměřených hodnot a zda je
zajištěna nezávislá kontrola u odvlhčení budo-
vy Základní školy.

Pan starosta odpověděl, že se zatím jedná
pouze o zkušební záležitost, výsledky budou
ověřovány a při měření bude vždy zástupce
školy a města. Pokud se tento systém osvědčí,
bude řešen další postup a případný nákup.

Pan Albert se znovu dotazoval na průběh
minulého jednání zastupitelstva, a to přede-
vším na situaci kolem svolávání zastupitel-
stva. Sdělil, že není přesvědčen o tom, že
všechno bylo v pořádku. Za svolávání uznává
pouze vyvěšení na úřední desce.

Pan starosta odpověděl, že si myslí, že
v dostatečné míře bylo vše vysvětleno, a to jak
na zastupitelstvu samotném, tak následně v ma-
teriálech zaslaných zastupitelům. Znovu opa-
koval, že je přesvědčen o tom, že nebyl
porušen zákon ani jednací řád. Pan starosta
upozornil na to, že postup některých zastupite-
lů při získávání informací o posledním jednání
zastupitelstva považuje za velmi nevhodný a
nepřeje si, aby se v budoucnosti opakoval. Po-
kud někdo ze zastupitelů požádá o informaci,
tak mu bude poskytnuta, ale pouze při dodrže-
ní zákonných postupů.

Pan Albert prohlásil, že jako zastupitel má
právo získávat informace i od zaměstnanců
Městského úřadu a že se od tohoto postupu ne-
nechá odradit.
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Pan starosta prohlásil, že právo na informa-
ce neznamená, že může zastupitel přijít na
úřad a hledat informace v počítači zaměstnan-
ců. Pokud žádá nějakou informaci, mělo by to
mít nějakou formu, rozhodně nelze považovat
právo na informace za povolení k provádění
osobních vyšetřování v soukromé poště za-
městnanců MěÚ či starosty.

Pan Mgr. Jarolímek řekl, že právo na infor-
mace je jedna věc, ale postup jakým se získá-
vají, je věcí druhou. Upozornil pana Alberta,
že jeho výklad právních předpisů je pouze
účelový a sdělil, že by se měl naučit číst práv-
nický text.

Pan Ing. Štangl upozornil, že pan starosta
zastupitele nepravdivě informoval, svoje tvr-
zení však žádným důkazem nedoložil.

Pan Kollmann doporučuje přesně defino-
vat v jednacím řádu pojem „starosta svolává.“

Pan Ing. Štangl odpověděl, že není třeba
jednací řád doplňovat.

Pan starosta potvrdil, že jednací řád vyho-
vuje a že je to pouze otázka, jak dalece jsme
schopni dělat pro město potřebné rozhodnutí,
jednací řád umožňuje projednat to, co je vý-
hodné pro město i v kratších termínech.

Pan starosta oznámil, že nemá zájem na
dalším zvyšování napětí u zastupitelů. Udělal
vstřícný krok při přípravě tohoto zastupitel-
stva a má zájem posunout věci dál. Aniž by se
musel měnit jednací řád, jsou nastaveny ta-
kové postupy, aby nemohla být v budoucnu
jednání zastupitelstva, resp. jejich svolání
zpochybňována.

Pan starosta také vysvětlil, že některé body
při minulém jednání mohly být při dobré vůli
zastupitelů projednány. V minulosti tomu tak
bývalo a opozice body důležité pro rozvoj
města neblokovala. Pokud má zastupitelstvo
vůli bod projednat, je toto možné a projednání
nemůže být považováno za porušení jednací-

ho řádu, protože usnesení zastupitelstva je mu
nadřazené.

Pan Šlenc připomněl, že se rozmýšlel, zda
bude po svém zvolení v zastupitelstvu praco-
vat, pokud se rozhodl, že ano, tak chce praco-
vat tak, aby z toho město i občané měli užitek.
Pokud budeme jednat tak, jako nyní a vzájem-
ně se budou zastupitelé neustále napadat, měs-
tu to vůbec neprospěje.

Pan Kopřiva připomenul, že na minulém
zastupitelstvu se jednalo o způsobu svolávání
jednání zastupitelstva více než 1 hodinu a nyní
opět se věc řeší, a to ještě delší dobu. Ptá se,
zda takový přístup k občanům má vůbec smysl
a zda toto jednání něco řeší a k jaké škodě tedy
vlastně došlo.

Pan Albert znovu upozornil, že občané
mají být informováni, a to i ti, kteří se jednání
zastupitelstva neúčastní.

Zasedání ukončil pan starosta. Poděkoval
všem přítomným za účast.

Kalendář města Nové Hrady pro rok 2008
Město Nové Hrady vydává každoročně ka-

lendář, a tak i letošní rok, resp. ten příští, ne-
může být výjimkou. Po úspěšných vydáních
z minulých let, kdy byl velký zájem o repro-
dukce kvaš-akvarelů z expozice Státního hra-
du v Nových Hradech, přinese i nový kalendář
nahlédnutí  do historie našeho města.

Podkladem pro kalendář se na základě sou-
hlasu Státního oblastního archivu v Třeboni
stal rukopis knihy novohradského archiváře
Antona Teichla Příspěvky k dějinám města
Nové Hrady, která vyšla tiskem v roce 1907.
V pořadí třetí Teichlovo dílo o dějinách města
a panství Nové Hrady se zabývalo především
historií novohradských měšťanských domů a
jejich majitelů. Díky bádání v archivních pí-
semných pramenech od roku 1553 mohl Te-
ichl zmapovat stavební vývoj města a doplnit
také důležité informace o životě jeho obyvatel.

Tento díl byl v minulosti částečně přeložen
z němčiny do češtiny. V českém rukopisu však
není žádná zmínka o tom, že by ke knize patři-
la také obrazová část. Na tu mne při návštěvě
Státního oblastního archivu upozornila až jed-
na z jeho pracovnic.

V obrazové příloze původního Teichlova
rukopisu jsou ilustrace vybraných novohrad-
ských domů. Zachycují stav před přestavbami
těchto domů či celých ulic v období 19. století,
v jehož druhé polovině došlo k velké stavební
proměně města. Většina tehdy přízemních sta-
vení byla přestavována či zvyšována o patro.
Docházelo však i k jiným stavebním úpravám
a ke změnám ve využívání jednotlivých domů.

Ilustrace jsou dílem novohradského občana
Aloise Goldschwendta, který byl majitelem
domu čp. 74 (budova bývalého Statku). Větši-
na ilustrací je datována do roku 1906, autor

tedy mnohdy maloval domy tak, jak si je
pamatoval z doby před jejich přestavbou
v průběhu 19. století.

Příprava kalendáře by nebyla možná bez
vstřícného jednání Státního oblastního archi-
vu v Třeboni a spolupráce s podniky a společ-
nostmi v Nových Hradech a regionu, jakožto
tradičními partnery města, kterým bych chtěl
tímto poděkovat za jejich podporu. Kalendář
by měl být vytištěn v polovině prosince a poté
dán do prodeje, např. v KIC Nové Hrady.

Věřím, že krásné obrázky potěší místní ob-
čany, rodáky i návštěvníky z okolí, připome-
nou bohatou historii našeho města a budou nás
všechny, nejen v roce 2008, motivovat k co
největší péči o město a jeho dalšímu rozvoji

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

pokračování ze str. 4
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TŘÍDĚNÝ ODPAD – KAM S NÍM?
Po nějaké době se vracíme k otázce třídění

odpadů. Nejen, že nám třídění odpadů ukládá
zákon o odpadech, ale na prvním místě to jsou
hlavně ekologické důvody. Třídění odpadů a
jejich recyklace ušetří také mnoho přírodních
zdrojů, surovin a energie, za které v dnešní
době vynakládáme nemalé finanční částky.

Nádoby na tříděný odpad - barevné kontej-
nery jsou umístěné v Nových Hradech v ulici
Navrátilova před domem č.p. 246, v ulici
5. května, v Hradební ulici před Základní ško-
lou, v Zahradní čtvrti vedle prodejny Flosman,
u domu pečovatelské služby, ve Vilové čtvrti
na rozcestí k Olejovému rybníčku, v dolní čás-
ti sídliště Pod zámeckým naproti RD č.p. 424 a
u trafostanice v lokalitě Pod zámeckým napro-
ti RD č.p. 207.

Zbývající kontejnery jsou umístěny v Údo-
lí u hasičárny, v Byňově u prodejny, na Jakuli
naproti budově ČD, v Nakolicích před hasi-
čárnou, ve Vyšné u telefonního automatu.

Množství a umístění nádob na tříděný od-
pad není konečné, dle finančních možností bu-
dou další stanoviště vznikat, nebo se stávající

rozšíří dle potřeb občanů. Prosíme Vás o shoví-
vavost, je nám známo, že v některých místech
stávající kapacita mnohdy nestačí, ale to není
důvod proč by se odpad neměl třídit, nebo
ukládat na místa mimo kontejnery. Existuje i
další možnost, kam vytříděný odpad ukládat, a
to do sběrného dvoru v Nových Hradech, dle
provozní doby.

Jak třídit:
Modré nádoby – papír
– Noviny, časopisy, reklamní letáky, kra-

bice, kancelářské papíry nebo sešity. Do
papíru nepatří kartony od džusů a mléka

Žluté nádoby – PET lahve
– PET lahve je nutné před vhozením se-

šlápnout nebo zmačkat a zazátkovat
Nádoby se zeleným víkem – sklo
– Lahve od nápojů, skleněné nádoby nebo

tabulové sklo.
Nepatří sem keramika, porcelán nebo
drátěné sklo

Uvítáme jakékoliv podněty a návrhy, které
povedou ke zlepšení a využití při třídění odpa-
du v našem městě. Z.Vaněk, OŽP

Už Vás omrzelo Vaše
auto – tak co s ním?

Je až žalostné kolik nepojízdných motoro-
vých vozidel, auto-vraků se doslova válí ko-
lem nás, nejen v Nových Hradech, ale i
v přilehlých obcích a okolí. Člověk si řekne,
už mě omrzelo mít staré auto, které dosloužilo
a je mi k nepotřebě, tak ho zkrátka nechám ně-
kde, hlavně tam, kde mně nebude překážet,
kde mi bude jedno, jestli z něj vytéká olej, či
jiné kapaliny nebo jiným způsobem poškozuje
přírodu a okolí. Hlavně, že nemusím nic platit.
Nejjednodušší řešení? Omyl!

Každý, kdo je posledním vlastníkem moto-
rového vozidla, které bylo určeno k provozu
na pozemních komunikacích pro přepravu
osob, zvířat nebo věcí ( dále jen „vozidlo“) a
stalo se odpadem ( to znamená např., že osoba
se vozidla zbavuje nebo má úmysl nebo povin-
nost se ho zbavit a stává se z něj auto-vrak ), je
povinen předat auto-vrak pouze osobám, kte-
ré jsou provozovateli zařízení ke sběru, výku-
pu, zpracování, využívání nebo odstraňování
auto-vraků, ( nebezpečných odpadů ). Vlast-
ník vozidla je povinen před jeho předáním
umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo
neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetic-
ký vzhled obce, přírody nebo krajiny.

Asi nikdo z nás nechce žít vedle hroma-
dy šrotu zrezivělých aut, proto žádám všechny
ty, kteří takto své auto-vraky někde zanechali,
ať je v co nejkratší době odstraní správným
způsobem. Z.Vaněk, OŽP

Azylové  domy
– poděkování
Vedení azylových domů v Husinci a

v Českých Budějovicích srdečně děkuje všem
dárcům z Nových Hradů, kteří 24.8.2007 při-
spěli do sbírky lůžkovin, hraček a nádobí.
Nejvíce se vybralo lůžkovin a těch není,
dle slov pana ředitele husineckého azylo-
vého domu, nikdy dost. Hračky byly urče-
ny do Českých Budějovic. I tam z nich měli
velkou radost. Opravdu je naše sbírka moc
a moc potěšila.

Tuto sbírku u nás organizovalo, s po-
mocí jedné farmaceutické firmy, Vincent-
ské společenství. Jeho členky, většinou
seniorky, přejí všem novohradským spolu-
občanům pokojné prožití vánočních svátků a
vše dobré v nadcházejícím novém roce 2008.

Léta běží
V období let 2006 – 2009 vzpomínáme na

370. výročí zahájení prací na městském vodo-
vodu z Jedlice, který nám slouží v rámci svých
sil dodnes. V letech minulých ho nechala zho-
tovit paní hraběnka Marie Magdalena Buquo-
yová. Na tehdejší dobu to byl jistě odvážný
čin, zvláště pro ženu. Na její památku byla nej-
výše položená jímací studánka pojmenována
„Pramen Mariin“, a to v roce 1893. Od roku
1639 je město Nové Hrady propojeno s býva-
lou vesničkou Jedlicí pod horou Mandelstei-
nem vodovodem životodárnou tekutinou, jako
dítě pupeční šňůrou s matkou.

Povodí této hory zásobuje vodu vesničky
z obou stran hranice a vody z ní odtékají až do
Severního moře. V letech kolem roku 1890
bylo dřevěné potrubí ve třech vodovodních
řádech vyměněno za jedno železné potrubí
o průměru 80mm a na Nové Hrady přiteklo
do vodojemu na Nehamru 300 m³ za den. Při
svěcení mu dal pan páter Augustin Klement
jméno „Karlův.

Voda po městě a do myslivny v Údolí byla
rozvedena v roce 1884. Za město při slavnost-
ním uvedení vodovodu do provozu promluvil
pan starosta Černický. Jímací studánky byly
postupně opravovány takto: Lesní pramen
v roce 1890, Luční pramen v roce 1890, Zá-
mecký pramen v roce 1891, Mariin pramen
v roce 1893, Lesní pramen II. v roce 1893.

Další studánky byly zřizovány postupně:
první v roce 1935 pod názvem „R.1935“ a

druhá PRAMEN 28.X.-Quelle. Další pak po
roce 1945, poslední z nich v šedesátých letech
zhotovil zaměstnanec OVaKu, vodák pan Talíř.

Práce byla o to složitější, že se chodilo „za
dráty“ pod ochranou příslušníků PS, kteří vy-
pínali napětí 4000 V ve vodičích a pak po
otevření vrat se procházelo , projíždělo a vrata
se za námi zavírala. Po skončení práce na řádu
se prováděl opačný postup. V posledních le-
tech to už byla slaboproudá ochrana.

Modernizace bytů a další rozestavěnost by-
tových jednotek zvýšilo spotřebu pitné vody a
tak se kolem roku 1970 postavila čerpací sta-
nice u bývalého mlýna pana Sládka a zároveň
úpravna vody v Nových Hradech. Od té doby
se většina surové vody pro úpravu čerpá od-
tud, zbytek přitéká dosluhujícím vodovodním
řádem z Jedlice. Loňska zima a letošní suchý
rok ukázaly na nedostatek vody z jednoho
zdroje a při další rozestavěnosti bytů a rodin-
ných domů, při denní spotřebě 350m³-400m³ a
do budoucna kolem 500m³ se budou muset za-
stupitelé města poohlédnout po dalším zdroji
pitné vody pro naše město. Ve výběru nového
zdroje jim přeji hodně štěstí. Přál bych jim,
aby vydržel aspoň dalších 300 let, jako paní
hraběnce Buquoyové. I.Hlinšťák

(Poznámka redakce: Článek pana Ivana
Hlinšťáka uveřejňujeme ještě jednou, a to
z toho důvodu, že v minulém čísle vypadl
z článku jeden odstavec, čímž se narušila
návaznost textu. Za chybu se tímto omlou-
vám. K. Jarolímková)
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.....haha, pane (paní) HAHA....
Trochu mě překvapilo jméno autora, který se (ne)podepsal pod svůj

článek v listopadovém Novohradském zpravodaji ...a zase nezklamali!
Zřejmě je to jen tím, že se za své pravé jméno stydí.

Co věta, to vykřičník či otazník. Asi Vám taky stoupla krev do hlavy
a ne a ne ji pustit žilou, anebo jste přišel(a) pozdě do fronty a medvídek
Mýval už nebyl  na skladě...

Kdoví, jestli Vy sám(a) znáte tak dobře naše město a občany, když
máte tolik drzosti na to, abyste někoho urážel(a) či ponižoval(a)?!

Co se týká „výletu“ do Pelhřimova, Vám se zřejmě návštěva líbila,
ale buďte od té slušnosti a poznatky si nechte pro sebe.

A jedna moudrost pro Vás - Podle sebe soudím tebe.....
Romana Kříhová

Dobré předsevzetí
Přijít na jednání zastupitelstva v Nových Hradech neznamená do-

zvědět se něco nového o našem městě, ale člověk si tam připadá, jak
kdyby se účastnil komedie, tragedie, dramatu, …. a fotbalového zápasu
zároveň. Zde však nejsou stanovena přesná pravidla, obzvlášť ne časo-
vý plán, protože doba zápasu není pevně stanovena na poločasy, ale na-
opak je zde mnoho prodloužení a kope se dál (někdy i dost tvrdě do
soupeře) a přesčas.

Protože žijeme v rychlé době, vím, že jednání a porady (týká se i jed-
nání zastupitelstva), aby byly prosperující a přinášely všem jen užitek,
by měly být krátké, rychlé a konstruktivní. Zdá se, že někteří otcové,
kteří se vrátí z práce, věnují spoustu času řešení a šťourání se v problé-
mech, než aby trávili čas se svými dětmi, rodinami, blízkými.

Blíží se doba Vánoc, a proto chci požádat všechny účastníky tohoto
soupeření. Věnujme více času svým dětem, rodinám, blízkým. Nepit-
vejme se v žabomyších sporech a dejme si raději do dalšího roku dobré
předsevzetí:

„ZKUSME  DĚLAT VĚCI  JINAK, LÉPE  A  RADOSTNĚJI!“
Mgr. Jana Tomášková

„Zastupitelstvo ve verších“
1.Zahájení
Dneska bude jednání, všichni už jsou zvědaví,
všichni se dnes právě těší, že věci  na pořadu dne zdárně vyřeší.
Bude zase jak vždy dneska ta očekávaná GROTESKA?
Jednání  začíná v šest, tu však někdo seje lest –
to minulé usnesení, je to dobře naladěný?

2.Kontrola usnesení  z 8. jednání
Co se Vám dnes nezdá zas? Lidi koukaj´, to chce čas.
Doběhneme na úřad, do pořádku zápis dát,
pět minut nám postačí, ať nás pak čas netlačí.

3.Dispozice s majetkem + rozpočtová změna
Jdem´na další jednání, ať nám pak čas nebrání.
Popojedem´další bod, ale OUHA – zpětný chod.
Zase jsou tu připomínky – kolik stojí čistička?
Ale my jsme připraveni - je tu paní Evička,
doloží nám tabulkou všechny přesné údaje
a na lících oponentů – malý úsměv vytaje.
A zas všichni pokračují, věnují se tomu,
že se zase začnou šťourat, chtějí vůbec domů?
Dál se řeší kauzy  města, dál problémy řeší,
nadále však mám ten pocit, že to šťoury těší.

Diskuse
Co se dneska děje v městě, dozvíte se rychle ještě.
Střecha není opravena a kradou se okapy,
tamhle na nás trčí díra – budou  velké útraty.
A zas další dotaz letí – škola se nám podmáčí,
jak to chcete akceptovat, jak se to vše vyřeší?
Je tu přístroj, ten to zjistí- můžem´si jej zapůjčit,
jen až dojde k vyřešení – víme, jakou cestou jít.
Technici  teď meditují, co ten přístroj  dokáže –
jestli voda ze zdi zmizí, to se teprv ukáže .
Anděl „ čisté duše“ káže a ptá se starosty,
zda svolání na jednání zpoždění se oprostí.
Zase řeší, handrkuje, čte – jde mu to dobře,
vypadá, že  rád se tady  do starosty OPŘE.
Starosta vše vysvětluje - ČESTNĚ, JASNĚ, KRÁSNĚ –
ti  šťouravé nedaj´ pokoj a ptají se zase !!!
Nikoho už nebaví to, všichni chtějí domů,
ať ten šťoura  zavře ústa, ať je konec všemu.
10 dní nás trápí stále, řeší to tu všichni,
jako by je začaroval, jako by se spikli.
Poradím těm, co zde rýpou – POŘIĎTE SI ZAHRÁDKU
a když  vás to bude bavit, zrýpejte ji pozpátku.
Na konci se dívám na čas, kdy že skončil tento zápas?
Trval jen tři hodiny, což je závěr jediný:

Závěr z usnesení
Z toho plyne poučení, než se časy pro nás změní:
Zastupitelé: ŠETŘTE VŠEM ČAS – DLOUHÁ JEDNÁNÍ AŤ
VEZME  ĎAS !!!!

NAHA

Otázky a odpovědi
Následujících několik otázek a odpovědí je sestaveno na základě

dotazů, které jsme obdrželi přímo v KIC N.Hrady (tedy zároveň v re-
dakci NZ)  nebo nám byly tlumočeny „druhými ústy“.

Proč na koncertě Jakuba Smolíka v Hotelu Máj seděli v první
řadě samí úředníci z radnice ?

Protože si zakoupili vstupenky na koncert jako první. Místa na kon-
certu byla obsazována podle toho, kdy si vstupenku dotyčný zarezervo-
val nebo koupil na KIC N.Hrady. Takže platilo pravidlo „kdo dřív
přijde, tak si podle toho sedne“. Kontakty na výhodnost předprodeje
byly opakovaně otištěny v několika číslech NZ.

Proč je ve zpravodaji otištěn tak dlouhý zápis ze zasedání zastu-
pitelstva ?

Zápis ze zastupitelstva záměrně nezkracujeme, neupravujeme a ne-
vybíráme „zajímavé a ještě zajímavější“ pasáže. Dáváme tak možnost
čtenářům dozvědět se o průběhu zasedání co nejvíce informací. Ti, kte-
ří zasedání zastupitelstva pravidelně nenavštěvují, tak mohou sledovat
jak jimi zvolení zastupitelé jednají, hlasují či nehlasují, jaké problémy
města řeší, o co se zajímají v diskusi a s jakými zajímavými nápady na
zkvalitnění  života v našem městě přicházejí.

Proč byl v minulém čísle zpravodaje článek podepsaný zkratkou?
Podepisovat novinové příspěvky pseudonymem nebo zkratkou není

nic mimořádného i v jiných tiskovinách. Pokud někdo z osobních důvo-
dů či jiných obav nechce uvést ve zpravodaji své celé jméno, budeme to
respektovat i nadále. Anonym bychom však neotiskli.

Proč je ve zpravodaji takový „divný“ článek (rozuměj článek
…a zase nezklamali !), to se tam (rozuměj na stránkách zpravoda-
je) budou zase někteří hádat ?

Každý má právo na svůj názor, na své vnímání problémů a na vlastní
pocity z toho, jak se o věcech veřejných jedná. A každý na to reaguje
způsobem sobě vlastním. Někdo potřebuje méně slov, někdo volí složi-
té slovní obraty, jiný to řeší za pomoci humoru či sarkasmu, jiný to
neřeší vůbec. Zároveň připomínáme, že v tiráži je uvedena věta:Uveřej-
něné příspěvky nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce nebo MěÚ.

Za redakci Novohradského zpravodaje K.Jarolímková

Myslivecké sdružení Nové Hrady zve na tradiční

MYSLIVECKÝ  PLES,
který se uskuteční 11. ledna 2008 od 20.00 hodin

v sále Hotelu Máj, Nové Hrady
Bohatá (nejen)myslivecká  tombola.

Hraje B-Quintett z Č.Budějovic
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Prosincová nabídka z Českých Velenic
� 1.12. Mikulášská pohádka – „O nepovedeném čertíkovi“ v KD Beseda od 17.00 hod,

vstup: 20 Kč

� 2.12. Vánoční trhy v kaštanové aleji města od 10.00 hod.

� 8.12. Mikulášská zábava pořádá Obec Baráčníků na Rychtě, hrají Flamendři,
UPOZORNĚNÍ: začátek ve 14.00 hod.

� 29.12. Rozloučení se starým rokem pořádá Senior klub v KD Beseda od 14.00 hod.,
hraje dechová hudba Ivo Havlíka, vstup: 60 Kč

� 31.12. Dětská silvestrovská diskotéka v KD Beseda od 16.00 – 19.00 hod., vstup: 30 Kč

� 31.12. Silvestrovská OLDIES DISCO v KD Beseda, hraje R. Šollar, J. Šimko vstup: 160- Kč
(v ceně např. vstup, šampaňské, zábavné drobnosti apod.)

INFORMACE Z REGIONU POZVÁNKA NA TRADIČNÍ
SETKÁNÍ SE SV.

MIKULÁŠEM A JEHO
DRUŽINOU DO

SUCHDOLA NAD LUŽNICÍ
Ve středu 5.prosince 2007, v předvečer

svátku svatého Mikuláše,
ovládnou naše město mocnosti nebeské

i mocnosti pekelné.
Přijďte v 16.30 hodin na náměstí

T.G.Masaryka a buďte svědky slavnost-
ního příchodu patrona našeho města, sv.

Mikuláše, a andělského tažení.
Buďte svědky i ohňového příjezdu

pekelníků ze samotných útrob země.
Záštitu nad touto akcí převzal

pan Jan Kronika, starosta města,
který světce i pekelníky
přijde osobně přivítat.

Na programu je slavnostní příchod
nebeských poslů v čele se

sv. Mikulášem od kostela Sv. Mikuláše
v Suchdole nad Lužnicí, nadělování dárků
dětem na náměstí, ohňostroj nad městem,

fire show divadla šermu a ohně
“AD INFINITUM” z Jihlavska a pekelné

řádění čertů v rytmu pekelné hudby.

ADVENTNÍ DNY VE WEITŘE  1. a 2. prosince

Již dvacátýsedmý rok pořádá město Weitra
Adventní dny, spojené nejen s tradičními trhy,
ale i s kulturními akcemi, koncerty a mnoha
výstavami v duchu pohodové adventně–vá-
noční nálady, které dosud neztratily nic ze
svého kouzla. Také letos tomu nebude jinak.
Pořadatelé nabízí svým návštěvníkům atrak-
tivní a různorodý program, který se koná po
celém městě.

V zámku naleznete prodejní výstavu skupi-
ny LINUM s názvem „Řemesla a umění v ad-
ventu“. Ve městě nakoupíte kreativní dárečky,
překrásné ruční práce a umělecké předměty

z filce, hedvábí, stříbra, keramiky, vosku, dře-
va či skla.

Na zámeckém nádvoří lze nahlédnout i pod
pokličku jednotlivých řemesel a sledovat při
práci například mistra kováře.

Také gurmáni nepřijdou zkrátka. Trh nabí-
zí speciality waldviertelské kuchyně, ovčí sa-
lám, kapry a pstruhy na různé způsoby, ale
třeba i pivní polévku. Osvěžit se můžete sva-
řeným vínem, kávou, ke které místní tradičně
přikusují makové pečivo.

V muzeu „Alte Textilfabrik“ naleznete vý-
stavu „Nezelenáš se jen v letním čase“, kde se
dozvíte o historii vánočního stromku a jeho
zdobení.

Celou předvánoční atmosféru podtrhnou i
koncerty, konající se v Radničním sále a v měst-
ském farním kostele.

Přeji příjemné zážitky a pohodový ad-
ventní čas! Hermína Mocová

Manažerka IpC SR

30. výročí Jihočeské Podhoranky
V letošním roce slaví 30.výročí svého

vzniku Jihočeská Podhoranka z Trhových
Svinů. Den oslavy připadl na sobotu 13.říj-
na, kdy si na slavnostní koncert do KD
v T.Svinech přizvala velký dechový orchestr
z Harbachu ze sousedního Rakouska. Kon-
cert se konal v odpoledních hodinách a mlu-
veným slovem jej provázel hudební režisér
ČR v Českých Budějovicích pan Zdeněk

Voráč. Ve 20 hod. se všichni sešli ještě
jednou ve Strážkovicích v sále Hostince Na
návsi, aby zde strávili přjemný večer. Došlo
zde k setkání nejen s příznivci Podhoranky,
ale také s bývalými členy kapely, skladateli
a kolegy muzikanty z dalších orchestrů re-
gionu. Celý večer se střídaly celkem čtyři
kapely: Trachtenkapelle Moorheilbad Har-
bach, Jihočeští rodáci, Drobek&Klondajk a

oslavující Jihočeská Podhoranka. Myslím,
že všichni přítomní prožili hezký večer při
dobré muzice a příjemně se bavili. Celý
tento projekt se mohl uskutečnit díky fi-
nanční podpoře z programu Interreg III A
Dispoziční fond, Jihočeského kraje, Města
Trhové Sviny a Přeshraničního Impulzního
centra Sdružení růže.

Za Jihočeskou Podharanku Jaroslav Brácha
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Čaj a hudba
Vracím se k přednášce o čajích, k jejich

ochutnávce, ke krásným tónům houslí a kyta-
ry. Očekávali jsme 20 lidí, respektive pro 20
lidí jsme měli připravené čajové nádobí. Přišlo
ale 60 milých duší, které se rozhodly strávit
krásný večer tam, kde je vždy příjemně – totiž
mezi stejně naladěnými lidmi. Češi, cizinci,
žádný rozdíl. Chuť čaje je spojila. Aby ne, to je
univerzální jazyk.

Další plánované „Čtvrteční večery na zám-
ku“ od 19:00 s přednáškou a malým občer-
stvením:

17.1.08 Fotosyntéza a bioenergetika – Pho-
tosynthesis and bioenergetics

24.1.08 Sonda Cassini-Huygens u Satur-
nu – Cassini-Huygens at Saturn

Marcela Pokorna
Novohradská univerzitní kolej, o. s.

Svatý Martin v Nových Hradech
V neděli 11. listopadu jsme se probudili do

sněhem oděných Nových Hradů, znamení
toho, že tento den bude patřit svatému Marti-
novi. A vskutku – za klášterní klikou bylo za
rozbřesku zanecháno poselství od neznámého
posla, že svatý Martin i se svou vojenskou dru-
žinou opustil ten den své noční ležení při měs-
tě Amiens a vydal se na pochod k Novým
Hradům. Namáhavý přesun mu zabral celý
den a až se soumrakem stanul na svém bílém
koni před branami našeho města. Díky ranní-
mu poselství jsme to již věděli a s dětmi jsme
připravili pro svatého Martina důstojné přiví-
tání – aby viděl naše město v plné kráse, vyro-
bily děti vlastní lampiony, kterými mu celé
město osvětlily. Před radnicí svatý Martin na-

razil na chudého žebráka, který se třásl zimou
a hladem. Martinovým vojákům se ale nechtě-
lo stařečkovi nijak pomoci, mysleli si, že když
jsou vojáky, tak se nemusí o nic jiného než
válčení starat, a tak sám svatý Martin seskočil
ze svého koně, mečem rozsekl svůj plášť na
dvě půlky a do jedné z nich zabalil nebohého
žebráka. Když děti uviděly jeho příklad, též se
rozběhly za žebrákem a obdarovaly ho. A sva-
tému Martinovi pak zazpívaly písničku o tom,
že jsou malými vojáčky v Boží armádě:

„Jsem moc malý, abych byl vojákem,
jezdil na koni, bodal bodákem,
jsem moc malý, abych byl vojákem,
jsem v Boží armádě“

ing.M.Navrátil

Svatý Martin přijel na bílé kobylce jménem Drina

Prodejní výstava výtvarných prací

Zdeňky Dermové
v Koželužně

háčkované klobouky jako dekorace
obrázky ubrouskovou technikou

malování horkým voskem (encaustic)

V prosinci výstava otevřena
každou sobotu a neděli,
od 13.00 do 16.00 hodin.

V jiný termín po domluvě
na KIC Nové Hrady, tel.386 362 195. Výstava v Koželužně
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Prohlídka na hradě aneb cesta do (nejen) novohradské historie
V měsíci říjnu jsme si v hodinách prvouky

„hráli“ na historiky, kteří se snaží dozvědět se
něco o minulosti svého města. Proto měli tře-
ťáčci za úkol zjistit co nejvíce pověstí či histo-
rických událostí vztahujících se k Novým
Hradům. Děti přinesly do školy spoustu zají-
mavých „důkazů“ např. o novohradském kláš-
teře, o pokladě ukrytém na hradě, o modré
paní či černém rytíři a své historické objevy
pak prezentovaly ve třídě. Jakousi odměnou a
zároveň dalším místem, kde je možné dozvě-
dět se spoustu zajímavých a historicky ne-
zvratných informací, byla návštěva našeho
hradu spojená s jeho prohlídkou.

Vstříc nám vyšel správce hradu pan Smo-
lík, který nám, stejně jako loni při adventní
prohlídce, umožnil celou prohlídku zdarma.
Velký dík mu také patří za velmi zajímavý vý-
klad spojený s otázkami, na které se děti bě-
hem prohlídky snažily správně odpovídat.

A jaké zážitky či informace si děti z výpra-
vy do (nejen) novohradské historie odnesly?
To už posuďte sami…

Mgr. Marie Rolínková, třídní učitelka
Dne 30. října jsme byli na hradě. Provázel

nás pan Smolík. Prohlídku jsme začali venku.

Prohlídka pokračovala uvnitř hradu. Viděli jsme
obrazy, například Terezie Buquoyové. Pro-
hlédli jsme si baštu. Podle pověsti je na hradě
ukryt poklad. Mně se tam líbilo.

Michal Vrobel
30. 10. jsme šli na prohlídku našeho novo-

hradského hradu. Provázel nás pan Smolík.
Začali jsme prohlídku na parkánu, viděli jsme
baštu i prevet. Venku jsme viděli místo, kde
stála věž begfrít. Víme, že nestarší prales je
Žofínský prales, že Karel Buquoy bojoval na
Bílé hoře a že Terezie Buquoyová vybudovala
Lázničky a vodopád i Modrý dům. Děkuji
panu Smolíkovi za prohlídku, že si udělal čas.

Jan Blafka
Dne 30. října jsme byli na prohlídce hradu.

Pan Smolík nás provázel na hradě a viděli
jsme, kde stála věž begfrít. Potom jsme šli do
hradu a ukázal nám brnění Karla Buquoye.
Také jsme viděli obraz Terezie Buquoyové,
která nechala vybudovat Terezino údolí. Proč
se mi líbila prohlídka hradu? Protože nám pan
Smolík ukázal meče, brnění, obrazy a ještě
nám to dal zadarmo a měl pevné nervy. Nejvíc
se mi líbily knížky a zbraně.

Jakub Silmbrod

Dne 30. října. Provázel nás pan Smolík.
Začali jsme venku. Viděli jsme místo, kde stál
begfrít, to je věž válcového tvaru. Pak jsme
byli uvnitř hradu, tam jsme viděli obraz Tere-
zie Buquoyové. Také jsme si prohlédli hyalit,
to je sklo, které nepropouští světlo. Povídali
jsme si o černém rytíři a říká se, že občas bývá
na hradě. Také jsem se dozvěděl, že někde je
schován poklad. Nejvíce se mi líbilo zlaté br-
nění Karla Buquoye. Děkujeme panu Smolí-
kovi, že nás provázel po hradu.

Ignác Kolesnik
Dne 30. října jsme byli na prohlídce hra-

du.Provázel nás pan Smolík. Začali jsme ven-
ku a tam nám ukázal parkán, to je cestička
mezi hradbami a zdí hradu. Prohlídka pokra-
čovala uvnitř hradu. Zde jsme viděli obraz Te-
rezie B., Karla B., Marie B., Ferdinanda B. a
Jiřího B. Kdo nechal něco vybudovat? Marie
B. přivedla vodu do Nových Hradů z Jedlice a
Terezie B. nechala vybudovat Terezino údolí.
Děkuji panu Smolíkovi za nádhernou prohlíd-
ku. A líbil se mi hyalit, to je černé sklo nebo
červené, které nepropouští světlo.

Adéla Zemanová

JAK JSME STAVĚLI ŠKOLU V AFRICE
Jak se již stalo tradicí náš oddíl se vydal

druhý říjnový týden na náměstí v Horní Strop-
nici a na Nových Hradech, aby se tak zapojil
do celorepublikové charitativní sbírky Pos-
tavme školu v Africe. Tuto sbírku již čtvrtým
rokem pořádal ve dnech 9.10. – 11.10.2007
Člověk v tísni při ČT, o.p.s. a Junák – svaz
skautů a skautek ČR.

Náš oddíl uskutečnil celodenní sbírku
9. 10.2007. Ráno vyrazily dvě skupinky skau-
tů se zapečetěnými sbírkovými kasičkami na
náměstí v Horní Stropnici a v Nových Hra-
dech, aby požádaly všechny kolemjdoucí o
příspěvek na výstavbu základní školy v jižní
Etiopii. Každý, kdo přispěl k této sbírce, se
mohl dozvědět o veškeré problematice tamní-
ho školství, a proč pořádají čeští skauti tuto
sbírku. A nejčastěji kladená otázka „Proč
zrovna Etiope?“ byla ráda zodpovězena - Etio-
pie je jednou z nejchudších a nejvíce zalidně-
ných zemí na světě a zároveň je zemí
s obrovskou negramotností. Podle údajů Svě-
tové banky z roku 2001 dosahuje negramot-

nost v této zemi 60%, zatím co průměr v ze-
mích Subsaharské Afriky je 38%. Do školy
může v Etiopii chodit pouze polovina všech
místních dětí. A to i přesto, že se v třídách bě-
hem jednoho školního dne vystřídají 2 či 3
„směny“ žáků. Počet žáků ve třídě je jen výji-
mečně nižší než 50 (výjimkou není ani 90, na
venkově až 150 žáků ve třídě).

Dne 10. 10.2006 jsme na MÚ v Nových
Hradech za přítomnosti pí. Oppolzerové roz-
pečetili sbírkové pokladničky a spočítali výtě-
žek sbírky na Nových Hradech, výsledek činil
2.799,50 Kč. Na OÚ v Horní Stropnici za pří-
tomnosti pí. Kovácsové jsme ve stejný den na-
počítali 2.074,50 Kč. Celkově se tedy našemu
oddílu podařilo, za přispění všech dárců, ode-
slat na účet Člověka v tísni částku ve výši
4.874,00 Kč.

Z výtěžku sbírky postaví Člověk v tísni při
ČT,o.p.s novou školu nebo se budou moci
dostavět nové třídy k některé z již existujících
škol v jižní Etiopii. Za existence celé sbírky

bylo v letech 2004 a 2005 postaveno již pět zá-
kladních škol. V případě, že by ještě někdo
chtěl přispět do této sbírky, může tak učinit
dvěma způsoby : vložením jakékoliv finanční
částky na účet Člověka v tísni při ČT, o.p.s,
číslo účtu: 222 444 555 / 0300 nebo zasláním
dárcovské SMS zprávy z mobilního telefonu
ve tvaru DMS AFRIKA a to celé odeslat na
číslo 87777 (Cena DMS je 30 Kč, na konto
projektu Postavme školu v Africe bude při-
psáno 27 Kč).

Touto cestou děkuji pí. Oppolzerové z MÚ
Nové Hrady a pí. Kovácsové z OÚ Horní
Stropnice za administrativní zajištění celé
sbírky, dále všem, kteří nám přispěli do našich
sbírkových kasiček a v neposlední řadě patří
poděkování všem našim členům skautského
oddílu KOMETA Horní Stropnice, kteří se na
sbírce podíleli.

Petr AKSAMIT – HVĚZDÁŘ
Vedoucí skautského oddílu
KOMETA Horní Stropnice

Zimní výprava za zvířátky a zdobení stromku
aneb

5. ročník Novohradské tisícovky
Mladí ochránci přírody zvou všechny děti na předvánoční

výpravu do přírody, při které ozdobíme stromeček pro lesní
zvěř a možná se setkáme i s lesní čarodějkou.

Na výpravu se vydáme  v sobotu 15.12.2007
v 10.00 hodin od školní družiny.

Vezměte si s sebou něco pro zvířátka
(jablka, mrkev, kaštany, lůj a jiné pamlsky).
Na všechny děti se těší zvířátka i vedoucí kroužku

MOP ČSOP Nové Hrady.

ŠKOLNÍ DRUŽINA U KLOUZAJÍCÍHO SLUNÍČKA PŘI
ZŠ NOVÉ HRADY VÁS INFORMUJE:

Školní družina má celkem tři oddělení, do
kterých dochází děti z 1.- 5. ročníku, celkem deva-
desát zapsaných dětí. O přijetí žáků rozhoduje ře-
ditel školy a je bezplatné. Provoz družiny začíná
v 6.15 hodin a končí v 15.30 hodin. Školní družina
bude v provozu v době vedlejších školních prázd-

nin, pokud se přihlásí nejméně deset žáků. V době hlavních prázdnin je
školní družina uzavřena.

Každoročně pořádáme celoroční hru - letos pod názvem: ,,CESTA
KOLEM SVĚTA“.

Záměrem celoroční hry je zapojit děti, aby společně ,,procestovaly“
kousek světa.

Cílem je naučit děti vnímat kulturu jiných národů, chápat jejich zvy-
ky, poznávat, co máme společné a v čem se lišíme. Seznámit děti s po-

pokračování na str. 11
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jmem SVĚT, s jeho rozdíly a s tím, co nás spo-
juje a jak je potřeba jeden druhého respekto-
vat. Také s tím, že se stále otevíráme světu a že
u nás žijí lidé mnoha národností. Děti se naučí
písně a tance v cizí řeči, poslechnou si příběhy,
pohádky vybraných zemí a nahlédnou do krás
přírody, legend a života několika zemí. Cílem
hry je u dětí vyvolat zdravou soutěživost, pro-
budit jejich aktivitu a vynalézavost, získat je
k plnění úkolů, kde děti své zážitky vtisknou
do výtvarných děl, dramatizace pohádek a ná-
rodních tanců. Celoroční hra bude prezentová-
na na různých kulturních akcích (Mikuláš,
veřejná vánoční besídka s výstavou dětských
výtvarných děl, dětský masopust, dětský kar-
neval, MDD). Ukončením celoroční hry je
dvoudenní výlet ŠD.

Je možno využít ve ŠD i zájmové kroužky:
PO: 13.00 – 14.00 DRAMATICKÝ KR.

p.vych.PROCHÁZKOVÁ
ST: 14.00 – 15.00 ZPĚV S KYTAROU

p.vych.CEPÁKOVÁ
ST: 15.30 – 17.15 AEROBIK II.ST. ZŠ

p.vych.DOROTOVIČOVÁ

ČT: 14.00 - 15.00 AEROBIK I.ST. ZŠ
p.vych.DOROTOVIČOVÁ

ČT: 15.00 – 16.00 AEROBIK I.ST. ZŠ
p.vych.DOROTOVIČOVÁ

ROZPIS CELOROČNÍCH
PROJEKTŮ A JEDNORÁZOVÝCH

AKCÍ VE ŠD U KLOUZÁJÍCÍHO
SLUNÍČKA

� KAŽDOROČNĚ POŘÁDÁME
ZAJÍMAVOU  CELOROČNÍ HRU  ŠD
UKONČENOU  DVOUDENNÍM
VÝLETEM.

ZÁŘÍ:
� PROJEKT : ROZLOUČENÍ S LÉTEM

A PRÁZDNINAMI S VÝSTAVOU
DĚTSKÝCH PRACÍ

� ,,AHOJ PRÁZDNINY,, - zážitky
z prázdnin.

� FOTBALOVÉ UTKÁNÍ A MISS HŘIŠTĚ
ŠD – utvoření pravidel na hřišti ŠD

ŘÍJEN:
� PROJEKT: BAREVNÝ PODZIM V ŠD

– DRAKIÁDA – SOUTĚŽ
O NEJKRÁSNĚJŠÍHO DRAKA – výstava

� SPORTOVNÍ AKADEMIE
– VYSTOUPENÍ V AEROBIKU
ŽÁKYŇ ZŠ

LISTOPAD:
� PROJEKT : PEJSEK A JÁ – rozvíjet v dě-

tech lásku a zodpovědnost ke zvířatům a jak
o ně pečovat a starat se o jejich potřeby.

� BESEDA A UKÁZKA VÝCVIKU PSA
PROSINEC:
� PROJEKT: POHÁDKOVÉ VÁNOCE
� MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE ŠD
� VÁNOČNÍ BESÍDKA S VÝSTAVOU

V KINĚ OD 16.00
LEDEN:
� PROJEKT: DO – RE – MI

– PĚVECKÁ SOUTĚŽ
� SPORTOVNÍ PLES

– VYSTOUPENÍ V AEROBIKU
ÚNOR:
� PROJEKT: DĚTSKÁ MASOPUSTNÍ

KOLEDA – UDRŽOVÁNÍ LIDOVÉ
TRADICE V NAŠEM MĚSTĚ – pochod,
tanec, zpěv.

� VYSTOUPENÍ DĚTSKÉ MASOPUSTNÍ
KOLEDY NA NÁMĚSTÍ OD 15.00

BŘEZEN:
� PROJEKT: VÍTÁNÍ JARA – VÝSTAVA

DĚTSKÝCH PRACÍ V ŠD
� ROZLOUČENÍ SE ZIMOU A UVÍTÁNÍ

JARA – VYRÁBÍME MORENU,UČÍME
SE PÍSNĚ K VYNÁŠENÍ ZIMY.

DUBEN:
� PROJEKT: BAREVNÉ VELIKONOCE

–TRADICEADĚTSKÉVÝTVORY–výstava
� DVOUDENNÍ VELIKONOČNÍ

NOCOVÁNÍ V ŠD.
� MĚSÍC BEZPEČNOSTI

– BESEDA S POLICISTOU ČR

KVĚTEN:
� PROJEKT : ZHODNOCENÍ

CELOROČNÍ HRY A UKONČENÍ
DVOUDENNÍM VÝLETEM

� MAŠKARNÍ REJ
– PROMENÁDA MASEK.

ČERVEN:
� PROJEKT: HURÁ PRÁZDNINY !!!

– beseda a výstava dětských prací.
� MDD NA HŘIŠTI TJ S PROGRAMEM A

VYSTOUPENÍM V AEROBIKU

Klášterní školička Immanuel
Od října 2007 funguje v klášteře každou

středu školička IMMANUEL. Pro děti od 3 do
6 let je zde připraven pestrý program, ve kte-
rém chceme v dětech a spolu s nimi rozvíjet
vnímavost a vztah k sobě samému, k druhým,
ke světu a k Bohu, který o vše s láskou pečuje.
Děkujeme maminkám, páterům i sestřičkám
za podporu, modlitbu i pomoc. M.N.

Klub maminek
Všechny maminky s malými dětmi jsou

zvány do Klubu maminek. Každý čtvrtek mo-
hou děti prožít v klášteře Dopoledne s mamin-
kou. Je zde pro ně připraven pestrý výchovně
vzdělávací program zpracovaný do dětských
témat, která pak společně rozvíjíme v dět-
ských písních, říkadlech, pohádkách a cviče-
ních z nich vycházejících. Po programu pro
děti následují další náměty pro maminky, na-
příklad teď v prosinci nás čekají témata a nápa-
dy provoněné vánoční atmosférou. Se staršími
dětmi /2 – 6/ začínáme už 8:30 a maminky
s mladšími dětmi se připojí po 10. hodině.

M.N.

ŠKOLNÍ DRUŽINA ...
pokračování ze str. 10

Pozdrav od dětí ze II.a III. odd.p. vych. Dorotovičo-
vé a Cepákové

Pozdravz I. oddělení p. vych. Procházkové

Klub maminekKlášterní školička

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA
VÁNOČNÍ BESÍDKU

ve čtvrtek 13.12.2007 v KINĚ od 16 hod.

PŘEJEME VŠEM RODIČŮM,
PRARODIČŮM A SPOLUOBČANŮM
POHÁDKOVÉ VÁNOCE A V NOVÉM
ROCE 2008 HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ,
LÁSKY  A ŽIVOTNÍHO OPTIMISMU

vychovatelky a děti ze školní družiny
U klouzajícího sluníčka
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Pozvání na výstavu
Součástí adventních prohlídek ve Státním hradu Nové Hrady je také
výstava prací žáků Výtvarného oboru ZUŠ Trhové Sviny – pobočka
Nové Hrady, která je zaměřena na vánoční tématiku.

Národní památkový ústav - Státní hrad Nové Hrady

Advent na hradě
ANEB

Vánoce u pana správce
adventní nahlédnutí do vánoční atmosféry počátku

20. století v domácnosti panského úředníka
(II. prohlídková trasa doplněná ukázkami prací žáků ZUŠ)

prohlídky v sobotu a neděli 1.,2.,8.,9.,15.,16. prosince
vždy v 11.00, 13.00,14.00 a 15.00 hodin

Společnost Rožmberk o.p.s. a Daniel Černý
Vás srdečně zvou na předvánoční

setkání v Novohradské kovárně
ve dnech 7. a 8.12.2007

Pátek 7.12.2007:
Program bude zaměřen na návštěvu dětí ze základních škol
v regionu. Školní výpravy prosíme o ohlášení předem na tel.
602 471 653 - Černá
Otevřeno bude od 8.00 do 15.00 hod.
Program:
– aktivní kování
– vánoční dekorace a výstava betlémů
– pečení zvykoslovného pečiva
– tvůrčí dílny
– prodej drobných dárků a upomínkových předmětů
Vstupné: 20 Kč/dítě
(v ceně je zahrnuto vstupné, materiály použité k výrobě drob-
ných výrobků a teplý čaj)

Sobota 8.12.2007:
Program bude určen veřejnosti
Otevřeno bude od 13.00 do 17.00 hod.
Program:
– ukázky kování, výroba a prodej kovářských výrobků
– vánoční dekorace a výstava betlémů
– pečení zvykoslovného pečiva
– ochutnávka staročeských vánočních jídel a pečiva
– zdobení vánočních perníčků
– výroba a prodej vánočních ozdob
– výroba a prodej regionálních výrobků z tradičních materiálů
– prodej dárečků a upomínkových předmětů
Vstupné: 20 Kč

Kontakt:
Olga Černá: tel.: 602471653, e-mail: cerna@rozmberk.org

Dobročinný rozměr Adventu a Vánoc
Doba adventní a vánoční je charakteristická tím, že lidé myslí nejen na

sebe, ale více než kdy jindy též na druhé lidi. V tomto období organizuje
novohradský klášter již tradičně řadu dobročinných akcí, mezi něž patří
dobročinné trhy, živý Betlém, či Tříkrálová sbírka. Výtěžek z těchto akcí
věnujeme v letošním, resp. nadcházejícím roce na materiální vybavení dět-
ského domova v Kamenici nad Lipou a organizaci Hnutí Pro život ČR
(http://prolife.cz/), která chrání a pečuje o lidský život. M.Navrátil

SDH Údolí u Nových Hradů si Vás dovoluje pozvat na

Masopustní přípravné zpívánky,
které se uskuteční 15. prosince 2007  a 19. ledna 2008

v údolské hasičárně vždy od 17.00 hod.
Zájemci, kteří mají chuť podpořit údolský masopust svými

maskami, mají tak jedinečnou a poslední možnost
se v těchto termínech přihlásit. Děkujeme.

Pozvánka 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 prosinci na
řadu akcí oslavující advent  a vánoční čas.

Upoutávky a pozvánky na všechny prosin-
cové akce naleznete v našem zpravodaji, dále
pak na tradičních informačních místech ve
městě a pokud budete potřebovat vědět ještě
více, zajděte k nám na KIC. Rozhodnutí pak
už bude na vás, jak letošní předvánoční a vá-
noční čas strávíte.

Zde je několik našich pozvánek. Advent
tradičně zahájíme na novohradském náměstí
Zpíváním u Vánočního stromu. A protože po-
časí je už dávno zimní, budeme pamatovat i na
něco pro zahřátí, včetně dětského punče pro
nejmenší zpěváčky.

Čerti a Mikuláš k nám přicházejí sice kaž-
dý rok, tentokrát jejich návštěva bude rozlože-
na do více dní. Ve středu 5.12. bude nejprve
pro nejmladší děti přichystané Čertovské do-

vádění na náměstí, ve čtvrtek přijde sv.Muku-
láš za doprovodu andělů do kostela a v sobotu
si na Mikulášské (nebo Čertovské ?) diskotéce
budou moci zatančit ti „odrostlejší“.

Druhá Adventní neděle bude ve znamení
trhů, ať už dobročinných či tradičních jarma-
rečních. Zváni jste do kláštera i na náměstí,
kde bude snad příležitost nakoupit nějaké pěk-
né dárky pro své blízké.

V sobotu, 15.12. od 15.00 hodin, zveme
srdečně všechny seniory na předvánoční od-
polední setkání do Hotelu Máj, na kterém bu-
dou rovněž hosté z Řecka. Tentýž den večer
bude pro všechny novohradské i přespolní lidi
uspořádána Předvánoční zábava s Veselou
muzikou, rovněž v Hotelu Máj.

Na třetí Adventní neděli k nám zavítá Sbor
opery Jihočeského divadla a předvede se na
Vánočním koncertu, a to v novohradském kos-
tele od 16.00 hodin. Tento hudební svátek si
rozhodně nenechte ujít.

Poslední Adventní neděle bude patřit pře-
devším těm nejmenším. Zveme proto děti (ale
i rodiče a prarodiče), aby si vzaly zvoneček a

přišly nám pomoct zazvonit na Ježíška. Sej-
deme se v 16.00 hodin na náměstí a společně
se vydáme Zvonkovým průvodem k zámku,
kde si na zámeckých schodech společně po-
přejeme pěkné svátky, zazpíváme a kde za-
hraje i Zámecké trio vánoční koledy. Pak
společně zazvoníme na Ježíška a možná, že
už nějaký dáreček společně vykouzlíme.

A to nebude v měsíci prosinci samozřejmě
všechno, kam se vydat, podívat a kde na chvíli
pozastavit. Nejen Kulturní a informační cen-
trum N.Hrady nabízí své akce. Stejně tak zve
na předvánoční a vánoční akce novohradský
klášter, společnost Rožmberk o.p.s., Státní
hrad N.Hrady, Školní družina při ZŠ N.Hrady,
ZUŠ T.Sviny , TJ Sokol N.Hrady.

Ať se vám všem podaří vytvořit v závěru to-
hoto roku pěknou a přátelskou atmosféru ve va-
šich rodinách, mezi vašimi přáteli i mezi těmi,
se kterými sdílíte své pracovní povinnosti.

Za KIC Nové Hrady
Květa Jarolímková a Martina Kolářová
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KIC nové Hrady zve:
Advent  a Vánoce 2007

v Nových Hradech
� 2.12. - 1.Adventní neděle

– Zpívání u Vánočního stromu, 17.00hod.,
novohradské náměstí, vystoupí Novo-
hradský smíšený sbor, Dětský pěvecký
sbor ZŠ N.Hrady, Pěvecký sbor ŠD
N.Hrady

– Rozsvícení Vánočního stromu a zapálení
první Adventní svíce. Občerstvení nejen
pro zahřátí.

� 5.12. – Čerti a Mikuláš
na novohradském náměstí
– od 17.15 hod. „Čertovské hrátky“,

v 18.00 hod.příchod čertovské chasy a
Mikuláše, občerstvení pro čertovskou
chásku i diváky

� 8.12. – Čertovská diskotéka
– 20.30 hod.,Hotel Máj Nové Hrady

� 9.12. – 2.Adventní neděle
– Dobročinné adventní trhy a vánoční dílny

v klášteře 10.00 – 13.00 hod.
– Koncert žáků ZUŠ v klášteře, 10.30 hod.
– Vánoční trhy na novohradském náměstí

� 15.12. – Předvánoční setkání seniorů,
hosté „Řecké děti“,
– od 15.00 hod., v Hotelu Máj,
– od 19.00 hodin zahraje na předvánoční

zábavě kapela Veselá muzika, Hotel Máj
N.Hrady

� 16.12. – 3.Adventní neděle
– Vánoční koncert Sboru opery Jihočeské-

ho divadla Č.Budějovice
– 16.00 hodin, kostel sv.Petra a Pavla,

Nové Hrady
� 23.12. – 4.Adventní neděle

– Zvonkový průvod
Začátek na novohradském náměstí
v 16.00 hod., na zámeckých schodech za-
hraje Zámecké trio, zvonečky s sebou!

Kulturní centrum Nové Hrady
připravuje  další divadelní zájezd

do Prahy na muzikál

ANGELIKA
24.2.2008

Rezervace vstupenek a další informace
na KIC Nové Hrady, 386 362 195,

602 150 208

Okénko do knihovny
Pittnerová, Vlasta: Panímámy. Povídky, za-

hrnuté do tohoto svazku, popisují život na ves-
nici před více než sto lety. Pozornému čtenáři
však rozhodně neunikne, jak současné jsou
vztahy mezi mladými lidmi a jejich rodiči.
Autorka v těchto povídkách ukazuje význam-
né společenské postavení některých žen, je-
jich moudrost a vážnost, jíž se těšily ve své
rodině i mezi sousedy.
Pittnerová, Vlasta: Stařečci. Nejen stařenky,

ale ani stařečkové to nemají
jednoduché. Zvlášť pokud
jsou zakřiknutí nebo zlome-
ní těžkým životem a ne
zrovna „lišky podšité a vše-
mi mastmi mazané“. Dokud
se mohli starat sami o sebe a
na pivo chodili v rámci
svých možností, bylo dobře.
Pokud propadli alkoholu,
končili bez milosti jak se
říká „na ulici“ nebo v obec-
ním chudobinci. Stejně
krušné to bylo, pokud se ne-
pohodli se svými stařenka-

mi a nevěděli, jak čelit jejich zlobě. Z povídek
však na čtenáře také dýchne dnes již velmi vzác-
ná úcta dětí k rodičům a prarodičům.

Cordonnierová,Marie: Chantal. Historic-
ký milostný román.

Pelant, Ivo: Hraběnky. Lidé nemusí rozu-
mět snům těch druhých, ale musí se s nimi na-
učit žít. Tak nějak by mohlo znít motto nového
sedmnáctidílného seriálu České televize, je-
hož knižní podobu dostává čtenář do ruky.
Dramatické vyprávění o farmáři a jeho čtyřech
dcerách na dnešní vesnici je především příbě-
hem o hledání lásky, o domově i o rodině, kte-
rá se přes všechny rozpory znovu dokáže sejít
u společného stolu.

Píseň písní.Píseň Šalamounova: Tato kni-
ha patří k největším klenotům světové poezie.
Vznikla před několika tisíci lety a dodnes uka-
zuje, že nejzákladnější city člověka a lidské
hodnoty se nemění, ale setrvávají – jsou věčné.

Peisertová,Alena: Brumlovy veselé příhody.
Brumla je rozpustilý medvídek.Chvíli nepose-
dí, stále něco vymýšlí a vyvádí. Jednou si hra-
je na žábu či na velkého detektiva, jindy zase
chce být užitečný a pomáhat ostatním. Knížka
o jeho dobrodružstvích je určena začínajícím
čtenářům. Jaroslava Janošková

Adventní a vánoční program
v novohradském klášteře a farnostech

� 28.11 - Adventní vázání věnců
Ve středu 28.11. před první adventní nedělí proběhne v novohradském klášteře tradiční
vázání adventních věnců. Pro veřejnost budou adventní dílny v klášterní knihovně otevřené
od 13:30 do 16:30. S sebou je třeba přinést svíčky, drát a ozdoby.

� 1.12. – Adventní tvořivé keramické dopoledne
V sobotu 1.12. od 8.00 do 13.00 bude keramická dílna Kána otevřena pro výrobu vánočních dárků.

� 2.12. – vernisáž výstavy „Pražské Jezulátko v Nových Hradech“
První neděli adventní v 10:00 po mši svaté proběhne v ambitech novohradského kláštera otevření
výstavy „Pražské Jezulátko v Nových Hradech“. Ke zhlédnutí bude kopie sochy Pražského
Jezulátka v originálních šatech a doprovodný výkladový materiál. Výstava potrvá do 6.1.2008.

� 6.12 – Mikulášský podvečer
Ve čtvrtek 6. prosince začne v novohradském kostele v 17:00 dětská mše svatá a v 18:00 přijde sv.
Mikuláš doprovázený anděly. Za zpěvu písniček podaruje děti tradičními perníkovými mikuláši.

� 9.12. – Adventní dobročinné trhy a tvořivé dílny
V neděli 9. prosince po mši svaté se od 10:00 do 13:00 otevřou v klášterních ambitech
dobročinné trhy. Návštěvník se bude moci ohřát teplým čajem nebo punčem, posilnit se
výtečným štrůdlem, koupit si vánoční dárek nebo ho si ho přímo na tvořivých dílnách vyrobit.

� 9.12. – Adventní koncert žáků ZUŠ Trhové Sviny
V rámci adventních dobročinných trhů vystoupí v neděli 9.12 v 10:30
v klášterním refektáři žáci místní ŽUŠ.

� 13.12. – Fatimský den na Dobré Vodě
Ve čtvrtek 13. prosince proběhne od 17:00 na Dobré Vodě fatimský den. Odjezd autobusu v 16:20.

� 16.12. – 3. Adventní neděle
Koncert sboru Jihočeského divadla Č.Budějovice v novohradském kostele v 16:00.

� 22.12. – Vánoční hra
V sobotu 22. 12. v 18:00 zahrají děti příběh o narození Ježíše Krista. Po hře roznesou děti
Betlémské světlo.

� 24.12. – Půlnoční mše svatá
Půlnoční mše svatá doprovázena Novohradským smíšeným sborem začne v novohradském
kostele v 24h.

� 25.12. – Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční
Mše svatá v den slavnosti Narození Páně bude v novohradském kostele sloužena v 9:00.

� 26.12. – Živý Betlém
Tradiční ztvárnění narození Páně se uskuteční v klášterní zahradě ve středu 26. prosince v 17:00.

� 30.12. – Vánoční koncert duchovní hudby
� Po nedělní mši svaté v 10:00 se v novohradském kostele uskuteční koncert duchovní hudby

z doby baroka.
� 5.1-6.1. – Tříkrálová sbírka
� V sobotu a neděli 5.-6. ledna budou Novými Hrady a Horní Stropnicí procházet Tříkráloví koledníci.

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
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sobota 1.12. 20.00 hod.

� BOURNEOVO ULTIMÁTUM

Špionážní thriller Bourneovo ultimátum je zá-
věrečným dílem adaptací tří knih známého
autora Roberta Ludluma . Zatímco v Agentu
beze jména pátral bývalý agent CIA Jason
Bourne, trpící ztrátou paměti, po vlastní iden-
titě a ve filmu Bourneův mýtus hledal vraha
své dívky, nyní zjišťuje, jak se stal zabijákem
ve službách mocné skupiny uvnitř tajných slu-
žeb. Snímek Paula Greengrasse, který režíro-
val i předchozí film, začíná tam, kde druhý
končí, tedy v Moskvě. Pak ovšem autoři sledu-
jí Bournea napříč Evropu, do marockého Lan-
gera a nakonec do New Yorku. Muž se musí
opět bránit před vlastními lidmi, usilujícími
o jeho zničení.
Anglicky, české titulky, 116 min.,
přístupné od 15ti let, vstupné 55 Kč.

středa 5.12. 20.00 hod.

� TRANSFORMERS

Celovečerní hraný projekt má ambice spojit
hračku pro děti od tří let s formulí velkoryse
pojaté akční podívané pro dospělejší publi-
kum. Přestože hlavní atrakcí jsou vzhledově i
povahově rozlišení obří mluvící roboti, z nichž
každý se proměňuje v nějaký konkrétní „lid-
ský“ dopravní prostředek (nejčastěji auto), hr-
dinou vyprávění je středoškolák Sam. Ten
totiž vlastní brýle svého prapraděda , polár-
ního badatele Archibalda, do nichž je vryta
informace, klíčově důležitá pro hodné Trans-
formery i zlé Transformery Decepticony. Ti
ve vzájemných bojích zničily svou rodnou
planetu a na Zemi nyní rozehrávají finální bit-
vu, v níž jde i o osud lidstva.
Anglicky, české titulky, 144 min.,
mládeži přístupný, vstupné 55 Kč.

sobota 8.12. 20.00 hod.

� HAIRSPRAY

Předchůdcem tohoto filmu byla stejnojmenná
retrokomedie z roku 1988 a úspěšný stejno-
jmenný divadelní muzikál, který získal řadu
cen. V tomto nově natočeném muzikálu byla
hlavní role svěřena debutantce (prodavačce
zmrzliny z Long Islandu) a do role její matky
byl obsazen muž – John Travolta se svojí fil-
movou radou: „Kdo má malé cíle, nedosáhne
velkých věcí“. Muzikál Hairspray režiséra a
choreografa Adama Shankmana přibližuje zá-
bavnou formou mimo jiné i pohled na integ-
rační hnutí v Baltimore v roce 1962.
Anglicky, české titulky, 117 min.,
vhodné od 12ti let, vstupné 55 Kč.

středa 12.12. 20.00 hod.

� TEN VEČER

Komorní film Ten večer vypráví o životě, o
vztazích mezi dcerami a matkou, o lásce a
vzpomínání. Stará Ann Lordová umírá, chví-
lemi vzpomíná, chvílemi sní i blouzní, vyba-
vuje si zážitky, které pro ni zřejmě hodně
znamenaly. Její dcery však některé vzpomín-
ky uvádějí do rozpaků, neboť nikdy před tím o
nich neslyšely. Starší dcera Connie je zlehčuje
a ctí právo na matčino tajemství, mladší Nina
by toho najednou chtěla o matce vědět víc…

Anglicky, české titulky, 118 min.,
vhodné od 12ti let, vstupné 55 Kč.

sobota 15.12. 20.00 hod.

� INVAZE

Při výbuchu vesmírné stanice Patriot osvítila
oblohu mezi Dallasem a Washingtonem ob-
rovská exploze a na území Ameriky se snesla
spousta trosek. Psychiatrička Carol Bennel má
obavu, že neznámá látka z paluby lodi se ne-
pozorovaně dostává do ulic města i k ní domů.
Carol se spojí se svým kolegou Benem Dris-
collem a svěří se mu se svým tušením. Zdá se
totiž, že v celém Washingtonu její obava niko-
ho nezajímá. Epidemie se šíří a Carol si uvě-
domuje, že ti, kteří by s virem měli bojovat,
šíří něco mnohem horšího – zárodky nezná-
mého viru, které zaútočí na DNA spícího člo-
věka a postupně jej promění v něco, co je nám
navlas podobné, ale zbavené všech emocí. Bě-
hem jediné noci se většina lidí v její blízkosti
promění v bytosti, jež mají jediný cíl: infiko-
vat druhé a ovládnout prostor..

Hrají Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy
Northam

Anglicky, české titulky, 99 min.,
vhodné od 12ti let, vstupné 55 Kč.

středa 19.12. 20.00 hod.

� GYMPL

Ve snímku Gympl spojil režisér Tomáš Vorel
tradiční studentskou komedii s fenoménem
sprejerů. Vychází přitom z knihy Graffiti Ru-
les (2000), kterou napsal ředitel gymnázia To-
máš Houška, a ze zkušeností Pavla Noska,
jenž byl kvůli sprejerství vyloučen ze školy.
Vznikla tak velmi hořká komedie, popisující
neveselý stav českého školství, ale i značnou
vyprázdněnost vzorku dnešních studentů.
Kromě poněkud bezradného třídního Tomáše
snad není ve filmu jediná kladná postava. Kan-
toři jsou předvedeni vesměs ve zkarikovaných

podobách jako štvanci, nenavádějící „líné a
zlé“ žáky, studenti pak jako mládež bez se-
bemenšího zájmu o vzdělání. Hrají Tomáš
Vorel jr., Jiří Mádl, Eva Holubová, Tomáš Ma-
tonoha  a další.

Česky, 105 min., mládeži přístupný,
vstupné 55 Kč.

sobota 22.12. 20.00 hod.

� ĎÁBLOVA DÍLNA

V Evropě stále vznikají snímky s tématem dru-
hé světové války, jež často vycházejí z osudů
konkrétních lidí. Patří k nim i tento film, který
natočil rakouský režisér Stefan Ruzowitzky
podle stejnojmenné knihy účastníka popisova-
ných událostí, československého židovského
typografa a později novináře Adolfa Burgera
(nar.1917 ve slovenské Velké Lominici). Zamě-
řuje se v něm na osud legendárního padělatele
Salomona Smolianofa a na největší padělatel-
skou akci v dějinách, Operaci Bernhard.

Německy, rusky, české titulky, 98 min.,
vhodné od 12ti let, vstupné 55 Kč.

sobota 29.12. 20.00 hod.

� HVĚZDNÝ PRACH

Vesnice Zeď dostala své poněkud nezvyklé
jméno podle blízké zídky, jež prý odděluje
Anglii od království Stormhold. Ne každý
tomu věří, ale mladý Dunstan se chce přesvěd-
čit na vlastní oči, a tak přelstí starého hlídače a
ocitne se v jiném světě, kde padne do oka zot-
ročené princezně. Sice ji neosvobodí a vrátí se
domů sám, ale za devět měsíců dostane neče-
kaný dárek – synka Tristana, jehož příběh po-
hádková fantasy Hvězdný prach vypráví.
Stejnojmenná úspěšná kniha britského spi-
sovatele Neila Gaimana podle režiséra Mat-
thewa Vaugha přímo volala po zfilmování.
Tvůrcům filmu se podařilo vytvořit inteli-
gentní, zábavnou a místy i napínavou podíva-
nou o boji dobra se zlem bez zbytečného
moralizování se spoustou překvapení a báje-
čných filmových triků.

Česky, 128 min., mládeži přístupný,
vstupné 55 Kč.

FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - Prosinec 2007

Leden:
Zbouchnutá, Venuše, Import/Export,
Šťastné míle

Únor:
Vášeň a cit, Kurz negativního myšlení,
Poslední plavky, O život

Březen:
Občan Havel

Kino-připravuje
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Krajský přebor juniorů v karate
Krajský přebor mezi cvičenci karate z jihočeského kraje se odehrál

přímo v Českých Budějovicích, a to v areálu sportovní haly Vysokých
škol Na sádkách, v sobotu dne 20. října 2007. Soutěžilo se tradičně
v disciplínách KATA (sestavy cviků proti imaginárnímu protivníkovi)
a soubojích zvaných KUMITE. Tohoto klání se mohli účastnit pouze
bojovníci, kteří dosáhli maximálně 21 let věku. Zvláštností této spor-
tovní události byla možnost vítěze každé kategorie, přímo postoupit na
mistrovství republiky, které se koná 1.-2. prosince letošního roku v Ústí
nad Labem.

Po registraci všech závodníků okolo 10 hodiny, začala soutěž v dis-
ciplíně KATA. Jednotliví účastníci rozdělení do věkových skupin, mě-
řili své dovednosti na třech cvičištích (velké, pevné, skládané žíněnky
zvané TATAMI).

V kategorii mladších žáků, která měla největší početní zastoupení,
měl náš tým hned tři naděje. Mezi celkem třiceti zúčastněnými se po-
koušeli prosadit Štěpán Simbrod,Tomáš Hermann a Kamil Šavel,
který byl na závodech vůbec poprvé, a diky nedostatku zkušeností ne-

postoupil z prvního kola. Štěpán s Tomášem se, ale drželi velmi dlou-
ho a poráželi své soupeře, dokud nenarazili jeden na druhého. Ve
vzájemném duelu zvítězil Štěpán a Tom tak skončil na páté pozici. Na
své další dva soupeře bohužel Štěpán nestačil, ale i tak byl jeho stále
se zlepšující výkon ohodnocen čtvrtým místem. V další skupině, ten-
tokrát starších žáků s účastí 24 cvičenců, nám náš jediný zástupce
Láďa Bárta vypadl ve třetím kole. Jeho mistrovská KATA Jion, i přes
solidní provedení, nestačila na pěkné zacvičení ještě náročnější sesta-
vy Wankan, v podání soupeře z Písku. V kategorii mladších dorosten-
ců, s účastí 18 bojovníků, se naši tři zástupci, Michal Petrus, Martin
Hermann ml. a Ondra Podhora, nedočkali kladného hodnocení a je-
jich postup byl zaražen hned v počátku. Ve starších dorostencích zís-
kal pro náš tým Petr Zachař třetí místo. Jeho první sestava získala
maximální hodnocení. Ve druhém kole byl sice poražen, ale po vylou-
čení dvou soutěžících z jeho devítičlenné skupiny a po následné repa-
sáži získal bronzovou medaili. Mladší dívka z našeho týmu Caroline
Podhorová byla bohužel ve své kategorii starších žákyň v prvním kole
poražena 1:2. Druhá členka novohradské výpravy Magda Plechová
svou jedinou protivnici s přehledem porazila, vynikajícím zacvičením
náročné katy Kanku-Sho a zajistila si tak první nominaci na MČR.

V odpoledních hodinách, po krátké ukázce ze stylu Taekwon-Do,
začala soutěž v disciplíně KUMITE. Zde se bojovníci zařazovali do
skupin nejen podle věku, ale i váhových kategorií. Ve vzájemných
soubojích byla obě naše děvčata, k našemu překvapení, poražena. Ve
skupině mladších žáků nad 40 kg nás svým dravým způsobem boje
potěšil Tom Hermann. Svůj první zápas vyhrál 4:2. Ve druhém kole se
bohužel postupně vyfauloval. Celý boj vedl, ale jeho nekontrolované,
příliš kontaktní údery korunované přímým úderem do obličeje protiv-

níka, jej stály vítězství v tomto kole. Boj o třetí pozici si však již pohlí-
dal a během 35 sekund zvítězil na bodovou převahu 8:0, kdy jeho
poslední technikou byl krásný, technický obloukový kop Mawashi geri
na hlavu za tři body. V kategorii mladších dorostenců do 65 kg za nás
bojovali Martin Hermann ml. a Michal Petrus, kteří se probojovali až
do zápasu o třetí pozici, kde byl Michal Martinem poražen 0:2. Mezi
staršími žáky nad 60 kg získal Láďa Bárta 4. místo. Druhou, bronzovou

medaili toho dne, si i ze soubojů odvezl i Peťa Zachař ve skupině star-
ších dorostenců do 75 kg. Poprvé se za nás na KUMITE bil Ondra Pod-
hora, a to v kategorii mladších dorostenců do 55 kg. Už v jeho prvním
duelu se musel postavit nejlepšímu z jeho skupiny a prohrál pouze 0.5
tam, kde jiní pohořeli i dvojnásobně. Svůj další zápas zvítězil 6:4, čímž
si zajistil bronzovou příčku. Všem tak dokázal, že se s ním musí do bu-
doucna počítat nejen v KATA.

Na konci závodu nikdo neměl ani čas si v „klidu“ tělocvičny užít
svou výhru. Časový rozvrh byl velmi napnutý a ctitelé karate museli
v chvatu halu opustit, aby uvolnili místo zápasu ve volejbale. Bojovní-
ci, a hlavně ti, co svým prvenstvím získali postup na mistrovství ČR, si
tak museli vychutnat euforii až doma

trenér oddílu karate, David Švenda

Petr si vedl skvěle a obsadil 3. místo

Ondra nasadil kata Heian Nidan

Magda Pelechová zvítězila s kata Kanku Sho
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TJ SOKOL Nové Hrady Vás zve
TJ SOKOL Nové Hrady přeje všem občanům
Nových Hradů příjemné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok 2008.

Ke zpestření předvánočního času pořádá jako
každý rok „Vánoční koulení o ceny“. Tento
oblíbený turnaj pro občany Nových Hradů a
okolí se uskuteční ve dnech 15.12.2007 od
10.00 do 20.00 a 16.12.2007 od 10.00 do
18.00 hod., kdy proběhne vyhlášení vítězů a
předání cen. Soutěžit se bude v kategorii děti
do čtrnácti let, neregistrovaní a registrovaní.
Srdečně zveme občany Nových Hradů a okolí
k účasti na tomto turnaji.

Další akcí pořádanou TJ SOKOL Nové Hrady ke
zpestření času mezi svátky bude dne 28.12.2007
Turnaj v bulce, začátek je v 17.00 hodin.

Zveme všechny příznivce karetních her k účasti.
Za TJ SOKOL Nové Hrady

Stanislav Sladký, Starosta TJ SOKOL

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI A LADY AEROBIC
Upozorňuji všechny malé i velké cvičence,

že od října  znovu začalo cvičení.

Po roce a půl, kdy mne mile zaneprázdnily
mateřské povinnosti, jsem znovu začala před-
cvičovat.

CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTÍ – se koná
každé úterý v malé tělocvičně ZŠ u školky,
vždy od 16.00 hod. do 17.00 hod. Cvičení je
vhodné pro děti od dvou do šesti let, ale uvítá-
me rádi i mladší cvičence. Děti se na cvičení
poprvé seznámí s kolektivem, s nářadím, které
je v tělocvičně k dispozici a hračkami. Během
hodin se naučí spoustu básniček a říkadel, která
jsou propojena s pohybovou aktivitou. V průbě-
hu roku se pro děti uskuteční ,,speciální cviče-
ní,,, na kterém nás navštíví Mikuláš, nebo se

děti převléknou do masek. V případě zájmu, je
možné zorganizovat výlet do bazénu.

LADY AEROBIC – se koná každou stře-
du ve sportovní hale u hřiště, vždy od 19.30
hod. do 20.30 hod., cvičení je vhodné pro
všechny věkové kategorie a skládá se z bloku
AEROBICU a PILATES, který mám lehce
propojen s jógovými prvky. Úvodní část hodi-
ny je zaměřena na celkové zahřátí a prokrvení
organismu, postupem času se zlepšuje i kondi-
ce cvičenců. V druhé části se zaměřujeme na
celkové protažení a posílení všech svalových
skupin, zvláště pak, je cvičení vhodné při bo-
lestech zad a kyčlí.

Tímto Vás všechny srdečně zvu a těším se
nashledanou. Marcela Michaleová

Naše fotbalové naděje jsou po podzimu
na bramborových místech

Mladší přípravka
27. října 2007 Jankov - N.Hrady 9:0 ( 1:0 )

TABULKA: STŘELCI:

1. Mladé 7 6 0 1 63:6 18 Marhoun Jan – 24x

2. Jankov 7 6 0 1 42:16 18 Cepák Pavel – 10x

3. Hluboká n/Vlt. 7 5 1 1 63:11 16 Hanžlík Matouš – 3x

4. N.Hrady 7 4 0 3 45:32 12 Kříha Vojtěch – 3x

5. Lišov 7 2 2 3 17:17 8 Hajný Martin – 2x

6. N.Ves 7 2 1 4 10:33 7 Hriňa Daniel – 2x

7. SKP Č.B 7 1 0 6 7:31 3 Svoboda Jan – 1x

8. Nemanice 7 0 0 7 0:101 0

SOUPISKA:

r.nar. 1999 – Cepák Pavel, Círal Jan, Glienke Petr, Hriňa Daniel a Marhoun Jan „C“

r.nar. 2000 – Hajný Martin, Hanžlík Matouš, Kříha Vojtěch, Ondrejmiška Daniel a Pell Jan

r.nar. 2001 – Balko Jan, Bureš Pavel a Svoboda Jan

Starší přípravka
31. října 2007  N.Hrady – Dynamo Č.B „C“  1:3 ( 1:2 )  Marhoun J.

TABULKA: STŘELCI:

1. Lišov 9 9 0 0 73:7 27 Staněk Zdeněk – 14x

2. T.Sviny 9 8 0 1 56:8 24 Marhoun Jan – 13x

3. Dynamo ČB „C“ 9 7 0 2 33:18 21 Šisler Vítek – 6x

4. N.Hrady 9 5 1 3 44:23 16 Cepák Pavel – 2x

5. Mladé 9 4 1 4 27:35 13 Hanžlík Jaromír – 2x

6. N.Hodějovice 9 3 0 6 22:36 9 Kříha Tomáš – 2x

7. Ledenice 9 2 2 5 29:43 8 Rehák Petr – 2x

8. Borovany 9 2 1 6 27:47 7 Vondra Tomáš – 2x

9. Olešnice 9 1 2 6 18:56 5

10. Římov 9 0 1 8 13:69     1

SOUPISKA:

r.nar. 1997 – Bula Petr, Hanžlík Jaromír, Kříha Tomáš, Mára Jan, Rehák Petr,

Staněk Zdeněk „C“ a Šisler Vítek

r.nar. 1998 – Kotrč Daniel, Silmbrod Jakub, Šedivý Kamil, Vondra Tomáš a Vrobel Michal

r.nar. 1999 – Cepák Pavel a Marhoun Jan

POHYB JE ŽIVOT
V NOVÝCH HRADECH !

Naše městečko Nové Hrady je sportovně za-
měřené a dokazuje to naše členská základna.
Naše ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY
sčítá k dnešnímu dni 220 členů při TĚLO-
VÝCHOVNÉ JEDNOTĚ, která sdružuje tyto
další oddíly rozvíjející sportovní aktivity
našich občanů – novohradský FOTBAL,
KARATE s vynikajícími výsledky reprezen-
tující naše město, NOHEJBAL A TENIS.

Je to zásluha nás, vyškolených cvičitelů,
kteří svou energii věnujeme kvalitní a aktivní
práci každý týden v oddílech , ale i každoročně
se zdokonalujeme na kurzech a seminářích.
Letos máme v ASPV 14 ODDÍLŮ.

1. ATLETIKA dívky a chlapci:
PO: 13.30 - 15.30 Mgr.V.PÁVEK

2. VOLEJBAL dívky:
PO: 15.30 - 17.30 H. STAŇKOVÁ

3. FITNESS AEROBIK:
PO: 17.30 – 19.30 Z. TOMÁŠKOVÁ,

M.DOROTOVIČOVÁ
4. AEROBIK pro veřejnost:

PO:19.30 - 21.00
M. DOROTOVIČOVÁ

5. RODIČE S DĚTMI:
ÚT: 16.00 - 17.00 M.MICHALEOVÁ,

Z.HORELICOVÁ
6. HÁZENÁ dívky:

ST: 14.30 - 15.30 Mgr.K.MIKEŠOVÁ
7. AEROBIK dívky:

ST: 15.30 - 17.00
M. DOROTOVIČOVÁ

8. PILÁTES A JOGA:
ST: 19.30 - 20.30 M. MICHALEOVÁ

9. Zdravotní cvičení SENIOREK:
ST: 18.30 - 19.30 S. KOVÁŘOVÁ

10. VOLEJBAL ŽENY:
PÁ: 20.00 - 22.00 D. VLKOVÁ

11. Rytmická gymnastika:
PÁ 17.00 - 18.30 Z.TOMÁŠKOVÁ, M.

DOROTOVIČOVÁ
pokračování na str. 17
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12. Sportovní gymnastika dívky:
ST: 17.00 - 18.00 R. RUSIŇÁK

13. Sportovní gymnastika chlapci:
PÁ:17.00 -18.00 R.RUSIŇÁK

14. FLORBALL muži:
ST:20.30 - 22.30

bratři SREMAŇÁKOVI

Od ledna 2008 - dětský oddíl FLORBALLU
pod vedením bratrů Sremaňáků, zájemci budou
informováni ve škole.

VEDOUCÍ POSILOVNY:
TOMÁŠ HORELICA

Zastoupení v HV TJ má SPV tříčlenné:
M.DOROTOVIČOVÁ (tajemnice)
I.KANDĚROVÁ (pokladnice)
Z.HORELICOVÁ

Sport pro všechny je rekreační a všestranně
zaměřený na různé věkové kategorie od dvou-
letých až po seniorky, to vše nabízíme pro ve-
řejnost a máme viditelné výsledky v rámci
našich možností. Za to velký dík všem cvičite-
lům a učitelům, kteří svou energii věnují této
činnosti.

Již pátým rokem se dětské oddíly prezentují
na SPORTOVNÍ AKADEMII VĚNOVANÉ
NA POČEST ZUZKY MAIEROVÉ naší věrné
kamarádce a cvičitelce, která tuto akademii
s námi zakládala, ale bohužel nás náhle opusti-
la z tohoto světa. Dále vystupovali RODIČE
S DĚTMI – NAŠE SLUNÍČKA pod vedením
Marcely Michaleové a Zdeňky Horelicové,
která je momentálně na mateřské dovolené,
ale přišla nás podpořit. Vdala se a porodila
nádherného chlapečka Tomáška:,, Gratuluje-
me a přejeme celé tvé rodině vše nej“!!!
BLOK AEROBIKU – nejvíce rozšířená záj-
mová činnost BERUŠKY, BROUČCI pod ve-
dením M. Dorotovičové A NOVOHRADSKÉ
HVĚZDY s ukázkou fitness aerobiku pod ve-
dením naší nejmladší cvičitelky Zdeňky To-
máškové, která letos také připravila děvčata
v oddílu rytmické gymnastiky: ,,. Zdeňko, dě-
kuji za tvou aktivitu a elán , který mezi nás
s děvčaty přinášíš“!!! Milým překvapením pro
diváky byla ukázka novohradských orientál-
ních tanečnic Marie , Aleny, Olgy a Míly pod
vedením profesionální orientální tanečnice
Vlaďky Zitové z taneční školy AMIRAH: ,,Za
odvahu vystupovat ,vám děvčata děkuji“!!!
Společně se s námi na akademii prezentují i
místní karatisté ukázkou sportovního karate a
praktické sebeobrany ALLKAMPF – JITSU a
jsou velice šikovní. AKADEMIE je zhodno-
cení naší celoroční práce a ohodnocení místní
veřejností upřímným potleskem nám dodává
další sílu k naší cvičitelské práci.

Celý rok se prezentujeme veřejným vy-
stoupením v AEROBIKU, např.v lednu na
našem šestém SPORTOVNÍM PLESE, kaž-
doročně se zajímavou tombolou a oblíbenou
kapelou HYALIT, který jsme si jako sportovci
uskutečnili za odměnu, také se chceme pobavit a
zatančit si! V březnu ukázkou na místní tradiční
MEZINÁRODNÍ TANEČNÍ SOUTĚŽI jubi-
lejní třicáté NOVOHRADSKÉ ČÍŠI, v květnu
na BĚHU TERRYHO FOXE - jako doprovodný
program, v červnu na MDD, který každoročně

POHYB JE ŽIVOT ...
pokračování ze str. 16

Malé gymnastky

Naše malá sluníčka

Novohradské hvězdypokračování na str. 18
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s novým programem a bohatou odměnou při-
pravujeme pro děti, v prosinci na VÁNOČNÍ
BESÍDCE školní družiny. Dále připravujeme
již třetím rokem v dubnu FIT SOBOTU seminář
pro veřejnost – LETOS ORIENTÁLNÍ TANCE,
TANEČNÍ AEROBIK, POSILOVÁNÍ, PILÁTES
SJOGOU a nakonec slosování o odměny. Kaž-
doročně pořádáme pro místní sportovce i
nesportovce PÁLENÍ ČARODĚJNICE A
STAVĚNÍ MÁJKY s občerstvením a prog-
ramem. Pravidelně jezdíme v květnu na regio-
nální atletické závody do Českých Budějovic
a máme vynikající výsledky. A jednorázové
akce dle pozvání (ukázka na MDŽ, školní
akce atd.).

Minulý rok oddíl volejbalu pořádal
1. ROČNÍK turnaje ve volejbale smíšených druž-
stev ,,Putovní pohár TJ N.H.“ v SOKOLÍM
HNÍZDĚ , kde byly soupeři Policie Středočeské-
ho kraje, JZD Planá a BUDVAR Č.B.- pohár si
odvezli soupeři z BUDVARU, 2.místo: JZD Pla-
ná, 3. místo: Policie a první od konce bylo TJ N.
H. Ale letos jsme se lépe připravili a pozvali
jsme si na pomoc pány volejbalisty a vybojovali
jsme nádherné druhé místo ,, HURÁ „!!!, po-
hár si opět odvezli z BUDVARU, 3.místo:
JZD Planá a 4.místo Policie. Společně se po-
hostíme a báječně pobavíme a doufáme , že
příště pohár zůstane v naší organizaci!!! Bude-
me se snažit, co nám síly budou stačit!!!

Takže celoročně máme co nabídnout a
jsme rádi, že naše základna narůstá o další
zájemce.Všechny akce a fotodokumentace
máme evidované v naší kronice ASPV.

Na závěr, nám všem sportovcům, ale i spo-
luobčanům, chci popřát do nového roku 2008
hodně zdraví, štěstí, lásky, sportovní aktivity ,
energie , optimismu a poděkovat všem , kteří
nás podporují a motivují.

POHYB JE ŽIVOT! SPORTU ZDAR!
MARIE DOROTOVIČOVÁ,

předsedkyně ASPV Nové Hrady

Tělovýchovná jednota Nové Hrady přeje
všem sportovcům a spoluobčanům krásné
prožití svátků vánočních a v novém roce
2008 hodně zdraví, štěstí, lásky a sportovní
aktivity.

Sportu zdar! Výbor TJ N. HRADY Broučci

BeruškyDěvčata, díky za odvahu vystupovat!!!

POHYB JE ŽIVOT ...
pokračování ze str. 17
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Milan Cvach
Trhové Sviny,

mobil 728 678 397

Montáž topení, plyn, voda

Výhodné ceny na montáž kompletního topení,

topenářské a instalatéřské poradenství.

Firma MEDISIZE CZ, s.r.o. sídlící v Trhových Svinech

děkuje všem svým zaměstnancům za úspěšné zvládnutí
pracovních úkolů v roce 2007 a přeje jim do nového

roku 2008 hodně pracovních a životních úspěchů.

Informace o možnosti zaměstnání podává
personální oddělení MEDISIZE CZ, s.r.o.,

Tovární 560, 374 15 Trhové Sviny,
tel. č. 386305261, e-mail musilova@medisize.cz

Akciová společnost REZIDENCE NOVÉ HRADY a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na pozice:

KUCHAŘ / KUCHAŘKA

POKOJSKÁ
MOŽNOSTI ZAMĚSTNÁNÍ:
� HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR

� PRACOVNÍ POMĚR NA POLOVIČNÍ ÚVAZEK (POKOJSKÁ)

Nabízíme:
� práci v příjemném prostředí a kolektivu

� odpovídající finanční ohodnocení

� možnost profesního růstu a zvyšování kvalifikace

� zaměstnanecké výhody jako např. závodní stravování, zvýhod-
něné ceny vybraných služeb pro rodinné příslušníky apod.

Požadujeme:
� vysoké pracovní nasazení a profesionální přístup

� příjemné vystupování a morální bezúhonnost

� časovou flexibilitu

� u profesí kuchař/kuchařka znalost světového jazyka výhodou

Pro bližší informace volejte:
Mgr. Jakub Dvořák, tel: 724 130 399

KDYŽ HLEDÁTE
LEPŠÍ PRÁCI

Bohemia Manscraft hleda pra-
covniky na dělnické pozice ve
strojírenství na obsluhu stro-
jů, místo výkonu práce okr. JH.
Dobré platové ohodnoceni,
příspěvek na dopravu a stravu,
zvláštní odměny za splnění
cílů. V případě zájmu nás kon-
taktujte na tel.: 386-353-277,
608-259-680.

Bohemia Manscraft hledá pra-
covníky na strojírenské pozice -
soustružník, frézař, zámečník,
svářeč. Praxe výhodou. Práce
vhodná i pro absolventy vyuče-
né v daných oborech. Místo vý-
konu práce - okr. Tábor. Po
zapracování mzda 147,-Kč/hod.
čistého. V případě zájmu volejte o
informace na tel.: 386-353-277,
608-822-653
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ARRA – LIFTE – Zahájen provoz!
Skiregion  OST ALPEN  - Harmanschlag

3 lyžařské vleky – umělý sníh
http://www.harmanschlag.cz

Ceník vleků pro sezonu 2007/2008
Ceník při denním provozu:
Jednodenní - dospělí 16,00 Euro, děti 12,00 Euro
Půldenní – dospělí 11,00 Euro, děti 8,50 Euro

Vícedenní: (včetně večerního lyžování)
2 dny - dospělí 29,00 Euro, děti 22,00 Euro
4 dny - dospělí 51,00 Euro, děti 38,00Euro

Celosezónní : (včetně večerního lyžování)
2007/2008 – dospělí 185,00 Euro, děti 140,00 Euro
(Pro seniory od 50ti let platí dětský tarif)

Ceník pro žákovské skupiny: (od 7 dětí 1 doprovod zdarma)
Celodenní 7,00 Euro
Půldenní 5,00 Euro
Týdenní (pondělí – pátek) 30,00 Euro

Provozní dny od 9.00 hod., soboty, neděle a svátky
od 8.30 hod. do setmění, případně dle vytíženosti.

Více informací na http://www.harmanschlag.cz,
tel.+43/2857/2636, fax.+43/2857/25076 nebo
na IPC Sdružení Růže, nám.Republiky 46, Nové Hrady.
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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

Těšíme se na vaši návštěvu

� Koupím menší domek nebo stavební parcelu v Nových Hradech
a blízkém okolí. Kontakt 606 509 340.

� Koupím garáž. Kontakt 721 360 729.

� Prodám byt  3+1 v Nových Hradech za 790 000,-Kč.
Kontakt 724 849 047.

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


