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30. ročník taneční soutěže

NOVOHRADSKÁ
ČÍŠE

Memoriál Karla Hrušky

sobota 1. března 2008
Hotel Máj, Nové Hrady

(více uvnitř čísla)

MASOPUST 2008
1. února 2008

DĚTSKÝ  MASOPUST

2. – 3. února 2008
NOVOHRADSKÝ MASOPUST

9. února 2008
MASUPOUST

v Nakolicích, Oboře a Vyšné

(více uvnitř čísla)

Pozvánka a předprodej:
Kulturní a informační centrum
Nové Hrady zve na koncert

PAVEL NOVÁK
a KAPELA

19.2.2008, 18.00 hod.,
Kinosál Nové Hrady

Předprodej vstupenek: 100,-Kč
(senioři poloviční cena)

KIC N.Hrady, K. Jarolímková,
tel.386 362 195, 602 150 208

Volíme denně
Téměř denně jsme vystaveni nějakým vol-

bám. Těm „malým“ a každodenním, které za-
čínají už ráno. Vezmu si k snídani dva krajíce
chleba se šunkou, sýrem, vejcem, zeleninou a
sladký čaj nebo neslazený jogurt? Pojedu do
práce autem nebo půjdu pěšky? Půjdu k lékaři
na vyšetření nebo ty bacily nějak ubiji sama?
A tak stále dokola. Většinou stačí chvilka a
jsme rozhodnuti. Pokud jde o volbu, jejíž dů-
sledky dopadají především na nás, je rozhodo-
vání jednodušší.

Pak v různě trvajících časových periodách
či spontánně stojíme před volbou „velkou“.
Budu studovat takový obor, který mě zajímá
nebo ten, kde mám větší šanci na dobrý výdě-
lek? Zplodím potomka anebo raději zůstanu
sám? Postavím dům nebo zůstanu s rodinou
bydlet v malém bytě? To už jsou volby, které
mají větší přesah a ovlivní i další lidi a události
v našem okolí, a tak rozhodování je mnohem
složitější. Cit a svědomí nám dýchá na záda.

Nicméně ačkoli zpytujeme svědomí a pře-
mýšlíme o důsledcích svých „malých“ a „vel-
kých“ voleb, pud sebezáchovy a touha po
bezpečí a jistotách často velí zvolit to, co je
pro nás nejvýhodnější, nejprospěšnější, nej-
příjemnější a nezřídka nejsnazší.

Únorové prezidentské volby, které čekají
naše politické špičky, budou patřit rozhodně
k volbám toho většího kalibru. Svědomí a cit u
těch, co budou rozhodovat, je už určitě ve fázi
největšího zpytování a tak uvidíme, zda dojde
k nějaké zásadní změně a výměně tváří. Osob-
ně si však myslím, že vhledem k silně vyvinu-
tému pudu sebezáchovy a touhy po jistotách
našich politických lídrů, je únorová volba pre-
zidenta už předem rozhodnutá.

K. Jarolímková



Zápis z 34. schůze rady města
ze dne  13. 12. 2007

� 1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Rada projednala návrh Obecně závazné vy-
hlášky 1/2008, o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů. Tato vyhláška určuje výši po-
platku za komunální odpad. Rada byla
seznámena p. Z. Vaňkem (MěÚ Nové Hra-
dy - odbor životního prostředí) s propočtem
nákladů za komunální odpad za rok 2007.
Poplatek za komunální odpad ve výši
400 Kč pro fyzické osoby s trvalým poby-
tem v místě s pravidelným popelnicovým
svozem a vlastníky rekreačních objektů
/resp. 280 Kč pro osoby s trvalým pobytem
v místě bez pravidelného popelnicového
svozu/ byl stanoven v roce 2006 a nebyl
dle dohody zastupitelstva města pro rok
2007 navýšen. V roce 2006 činily reálné ná-
klady na jednoho občana částku 540 Kč,
v roce 2007 již 591 Kč. Rada navrhla ke
schválení navýšení poplatku v rámci OZV
1/2008 o 20%. Tento návrh by znamenal
stanovení poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů
pro rok 2008 ve výši 480 Kč pro fyzické
osoby s trvalým pobytem v místě s pravidel-
ným popelnicovým svozem a vlastníky re-
kreačních objektů (resp. 340 Kč pro trvale
bydlící občany v místech, kde není zajištěn
popelnicový svoz). Rada navrhla, aby byl
poplatek navýšen o 20% také při smluvních
ujednáních s podnikatelskými subjekty. Rada
postoupila projednání OZV 1/2008 na jed-
nání zastupitelstva města.

� 2. Žádost o finanční příspěvek
Rada města obdržela žádost o příspěvek na
zajištění XV. ročníku soutěže žáků škol
„Poznej přírodu Novohradska – Memoriál
RSDr. S. Kučery“ od Českého svazu ochrán-
ců přírody, základní organizace Nové Hrady.
Rada uložila finanční komisi zařazení pří-
spěvku do rozpočtu roku 2008 a souhlasi-
la převzetím záštity starostou města panem
Mgr. Vladimírem Hokrem nad touto akcí.

� 3. Žádost o příspěvek na rok 2008
Rada obdržela žádost SDH Údolí u Nových
Hradů o zařazení finančních prostředků na
činnost SDH do rozpočtu roku 2008. Rada
vzala žádost na vědomí a uložila finanční
komisi zařazení finančních požadavků na
činnost SDH Údolí do rozpočtu roku 2008.

� 4. Protokol z provedené kontroly
Rada obdržela dopis Městského úřadu Tr-
hové Sviny s protokolem o výsledku prove-

dené kontroly výkonu státní správy na úse-
ku matrik provedené dne 18.10. 2007
u Městského úřadu Nové Hrady. Provede-
nou kontrolou nebyly zjištěny závažné ne-
dostatky a nebyla uložena žádná nápravná
opatření. Rada vzala na vědomí Protokol
o výsledku kontroly státní správy na úseku
matrik a souhlasila s vyplacením odměny
dle návrhu tajemníka.

� 5. Žádost  o přiznání obecního stipendia
Rada obdržela dopis Základní umělecké
školy, Trhové Sviny se žádostí o příspěvek
na školné na I. pololetí r. 2007/2008 pro
žáky Štěpána Bráchu a Elišku Bráchovou.
Rada souhlasila s vyplacením příspěvku na
školné za I. pololetí 2007/2008 pro žáky
Elišku  Bráchovou a Štěpána Bráchu.

� 6. Žádost o povolení umístění el. zařízení
Rada obdržela návrh Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu mezi Městem Nové Hrady a
E.ON Distribuce, a.s. na akci „Údolí u No-
vých Hradů K 792/3 p. Šnokhaus – přípojka
NN“. Rada souhlasila s návrhem smlouvy
v upraveném znění a postoupila jej k pro-
jednání na jednání zastupitelstva města No-
vých Hradů.

� 7. Žádost o vyjádření vlastníka pozemku
Rada byla seznámena s žádostí o vyjádření
vlastníka pozemku, a to Města Nové Hrady
k žádosti o výjimečné povolení ke kácení
stromů a keřů rostoucích mimo les zaslanou
Městským úřadem Nové Hrady, odborem
životního prostředí. Jedná se o pokácení
1 ks dubu letního, který roste na pozemku
parc. č. PK 326 v k.ú. Nové Hrady a byl
v minulosti poškozen na kmeni zářezy od
vodícího drátu oplocení. Rada na základě
kladného stanoviska Komise životního pros-
tředí souhlasila s vydáním povolení k vyji-
mečnému pokácení 1 ks dubu letního na
pozemku parc. č. 326 v k.ú. Nové Hrady.

� 8. Cenová nabídka poměrových
indikátorů
Rada byla seznámena starostou města s ce-
novou nabídkou poměrových indikátorů fir-
my VIPA CZ. s.r.o. Liberec. Město Nové
Hrady má uzavřenu dohodu o provádění
odečtu spotřeby tepla, teplé užitkové vody a
studené vody firmou Energie – Reality s.r.o.
České Budějovice. Rada souhlasila s ukon-
čením smlouvy s Energie – Reality s.r.o.
České Budějovice dle návrhu TSM Nové
Hrady a pověřila starostu podpisem smlou-
vy s firmou  VIPA CZ s.r.o. Liberec.

� 9. Zajištění zdroje podzemní vody
– cenová nabídka
Rada byla seznámena s cenovou nabídkou
studie – Zajištění zdroje podzemní pitné
vody pro Město Nové Hrady. Jedná se o ná-
vrh studie, která vychází ze dvou alternativ
výběru doplňujícího zdroje a to nalezení to-
hoto zdroje v trase stávajícího vodovodu
z Jedlice do Nových Hradů a v hydrogeolo-

gické struktuře, tzv. Stropnického příkopu.
Rada vzala na vědomí návrh na zajištění
pitného zdroje podzemní vody pro Město
Nové Hrady zpracovaný formou studie fir-
mou Vodovody a kanalizace Jižní Čechy,
a.s. České Budějovice. Rada pověřila sta-
rostu dalším jednáním v této věci.

� 10. Vyrozumění Policie ČR
Rada obdržela dopis Policie ČR, obvodní
oddělení Trhové Sviny s vyrozuměním
o předání věci krádeže měděných okapo-
vých svodů a části měděné střešní krytiny
z hrobky v Nových Hradech na SKPV Čes-
ké Budějovice. V dopise se uvádí, že byl
dohledán pachatel trestné činnosti. Rada
vzala na vědomí dopis Policie ČR Trhové
Sviny ze dne 7.12. 2007. Rada poděkovala
Policii ČR, obvodnímu oddělení T. Sviny
za její aktivitu a objasnění případu.

� 11. Smlouva o zřízení práva odpovídají-
cího věcnému břemenu
Rada obdržela návrh Smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi Městem Nové Hrady a E.ON Distri-
buce, a.s. České Budějovice pro stavbu
„Nové Hrady propoj NN bytovky“. Na zá-
kladě předchozí Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene ze dne
24.11.2005 je toto věcné břemeno zřízeno
bezúplatně. Rada souhlasila s návrhem smlou-
vy a postoupila jej k projednání na jednání
zastupitelstva města Nových Hradů.

� 12. Ukončení činnosti v pracovní skupině
Rada obdržela oznámení o ukončení čin-
nosti v pracovní skupině pro regeneraci
MPR a MPZ od pana Petra Charváta. Rada
vzala na vědomí oznámení o ukončení čin-
nosti a doplnila pracovní skupinu o pana
I. Bartoše /Odbor památkové péče Trhové
Sviny/

� 13. Zřízení a ochrana měřičské značky
Rada obdržela sdělení o zřízení a ochraně
měřičské značky č. 653 v Nových Hradech,
688 a 691 v Údolí u Nových Hradů. Rada
vzala na vědomí zřízení a ochranu měřič-
ských značek v k.ú. Nové Hrady a Údolí
u Nových Hradů a pověřila starostu podpi-
sem dokladů.

� 14. Zvýšení ceny stravného
Rada obdržela a projednala žádost Mateř-
ské školy Nové Hrady o souhlas se zvýše-
ním ceny stravného od 1. ledna 2008
z důvodů nárůstu cen surovin a dále zvýšení
DPH z 5 % na 9 %. Rada souhlasila se zvý-
šením ceny stravného dle návrhu Mateřské
školy Nové Hrady.

� 15. Žádost o poskytnutí finančního
příspěvku na opravu střechy
Rada obdržela žádost od paní Pavlíny Ale-
xové, Nové Hrady poskytnutí finančního
příspěvku na opravu střechy rodinného
domu čp. 92 v Nových Hradech, který se
nachází v Městské památkové zóně. Opra-
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va byla provedena v souladu s vydaným zá-
vazným stanoviskem odboru památkové
péče v Trhových Svinech. Rada vzala žá-
dost o poskytnutí finančního příspěvku na
opravu střechy paní Pavlíny Alexové na vě-
domí a postoupila její žádost k projednání
finanční komisi.

� 16. Jihočeský krajský program podpory
sportu pro rok 2008
Rada byla M. Jarolímkem seznámena s Ji-
hočeskými krajskými programy podpory
sportu pro rok 2008. Rada pověřila samos-

tatnou referentku Investičního odboru paní
Romanu Kříhovou rozesláním pokynů pro
žadatele Jihočeského krajského programu
podpory sportu pro rok 2008 všem tělový-
chovným organizacím v Nových Hradech a
osadách. Rada upozornila na dodržení ter-
mínů uzávěrky příjmů žádostí.

� 17. Prodej pozemku – Stanislav Kubíček,
Martin Brychta
Rada byla seznámena tajemníkem s identi-
fikací inženýrských sítí pozemku č. 293/3
v k.ú. Nové Hrady, která byla provedena na
základě rozhodnutí rady města č. 31 ze dne
12.11. 2007. Po provedené identifikaci in-
ženýrských sítí bylo konstatováno, že par-
cela č. 293/3 je zatížena inženýrskými

sítěmi ve vlastnictví firmy Telefonica O2 a
E.ON České Budějovice. Rada nesouhlasi-
la s prodejem parcely č. 293/3 v k.ú. Nové
Hrady z důvodu zatížení inženýrskými sí-
těmi.

� 18. Jakule – veřejné osvětlení 2. etapa
Rada byla starostou seznámena s Dodat-
kem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2578.07 Ven-
kovní osvětlení Byňov – Jakule, Nové
Hrady“ uzavřené mezi Městem Nové Hra-
dy a zhotovitelem firmou Stavcent a.s. Do-
datkem č. 1 je řešeno dokončení prací od
osvětlovacího bodu 13 do bodu 17 v prosto-
ru od vlakového nádraží směrem k ŽPSV.
Rada souhlasila s návrhem Dodatku č. 1 a
pověřila starostu podpisem smlouvy.
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Vážení občané,
od 1.1.2008 se město Nové Hrady stává

partnerem projektu nazvaného Czech POINT,
neboli Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál, který by měl zredukovat
přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná
správa. V minulosti musel občan navštívit ně-
kolik úřadů k vyřízení jednoho problému.
Czech POINT bude sloužit jako asistované
místo výkonu veřejné správy, umožňující ko-
munikaci se státem prostřednictvím jednoho
místa tak, aby „obíhala data a ne občan“.

V současnosti jsou na našem úřadě zřízena
dvě kontaktní místa označena samolepkou
s modrým logem CzechPOINT.

Co je cílem Czech POINTu
Cílem projektu Czech POINT je vytvořit

garantovanou službu pro komunikaci se stá-
tem prostřednictvím jednoho universálního
místa, kde bude možné získat a ověřit data
z veřejných i neveřejných informačních systé-
mů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést
písemné dokumenty do elektronické podoby a
naopak, získat informace o průběhu správních
řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro
zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy
o maximální využití údajů ve vlastnictví státu
tak, aby byly minimalizovány požadavky na
občany.

Projekt Czech POINT přináší značné uleh-
čení komunikace se státem. V některých situa-
cích bude stačit dojít pouze na jeden úřad.
V konečné fázi projektu by občan mohl své zá-
ležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím
internetu.

Co poskytuje Czech POINT
Czech POINT v současné době poskytuje

čtyři druhy výstupů. To znamená, že každý,
kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech
POINT, může požádat o následující:

1. Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České re-
publiky může požádat anonymní žadatel. Vý-
pis lze požadovat na základě listu vlastnictví
nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žada-
tel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát
katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vy-
dání první strany výpisu je zpoplatněno
částkou, jejíž maximální výše je zákonem ome-
zena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je
zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je
zákonem omezena na 50,- Kč. Pokud žadatel
žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl
by znát katastrální území a dále buď parcelní
číslo požadované nemovitosti, jedná-li se
o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo
popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě
je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis
lze zažádat i podle seznamu jednotek, v přípa-
dě, že budova je dělena na jednotky, což je ty-
pické u větších staveb, dělících se na
jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě
pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné
číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

2. Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České re-
publiky opět může požádat anonymní žadatel.
Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ
obchodní organizace. I zde je vydání první
strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maxi-
mální výše je zákonem omezena na 100,- Kč;
každá další strana výpisu je zpoplatněna část-
kou, jejíž maximální výše je zákonem omeze-
na na 50,- Kč.

3. Výpis z Živnostenského rejstříku

I v tomto případě může o výpis z Živnos-
tenského rejstříku České republiky požádat
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na zá-
kladě znalosti IČ obchodní organizace. I v

tomto případě je vydání první strany výpisu
zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je
zákonem omezena na 100,- Kč; každá další
strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž
maximální výše je zákonem omezena na
50,- Kč.

4. Výpis z Rejstříku trestů

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb.
o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat
výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které
se výpis týká, pouze na základě písemné žá-
dosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat,
klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím,
než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto
žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které
lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat,
musí mít platný doklad totožnosti a musí mít
přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se
může vydat i cizincům, kteří mají například tr-
valé bydliště v České republice. Od 1. 1. 2008
zatím není možné na pracovištích Czech
POINT vydávat výpisy zplnomocněncům,
kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na zákla-
dě plné moci.

V případě, že je možné vyřídit žádost o vý-
pis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient
podle zákona za tento výpis 50,- Kč jako
správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vy-
dání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Na
tento výpis se nevylepuje žádný kolek.

V případě, že žádost nemohla být vyřízena
elektronicky a musí být manuálně zpracována
na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel
o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1
zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v plat-
ném znění – tedy formou papírové žádosti.
Systém Czech POINT umožňuje vytisknout
žadateli tuto papírovou žádost již předvyplně-
nou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze
pracoviště Czech POINT. V tomto případě se
neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se
kolek v hodnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle ke
zpracování na Rejstřík trestů.

MěÚ N.Hrady
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Sbor pro občanské záležitosti informuje

Od 1. ledna 2008 je občanům města a osad
předávána Sborem pro občanské záležitos-
ti (SPOZ) města Nových Hradů, prostřed-
nictvím Českého rozhlasu České Budějovice,
hudební gratulace k životnímu jubileu a to
v pořadu Písničky pro radost.
Tyto gratulace se týkají životního jubilea
70let, 75let, 80let věku a po 80. roce věku
každý rok.

Za SPOZ Nové Hrady
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Dagmar Šabatková, soc. odbor MěÚ

Komora pomáhá
navázat obchodní vztahy

Jihočeská hospodářská komora se stala od
loňského října další kontaktní organizací, kte-
rá poskytuje informace z Centrálního registru
produktů a firem Hospodářské komory České
republiky (HK ČR). Zapojila se do systému
Axis4.info, který poskytuje služby v oblasti
navazování nových obchodních kontaktů a
prostor pro výměnu informací mezi firmami.
Centrální registr Axis4.info je součástí infor-
mačních zdrojů regionálních samospráv. Dnes
jej podporuje více než 180 měst s rozšířenou
působností z většiny českých krajů. Systém
využívají hlavně manažeři, vedoucí i výkonní
pracovníci ve firmách, podnikatelé a pracov-
níci v celé struktuře Hospodářské komory ČR.
„Tuto obsáhlou databázi firem využívá i nová
služba s názvem Poptávkový systém Hospo-
dářské komory České republiky pro zprostřed-
kování obchodních příležitostí. To je její velká
výhoda. V poptávkovém systému lze totiž na-
lézt informace o poptávaných produktech,
které přicházejí do České republiky prostřed-
nictvím zahraničních ambasád, na základě

jednání zahraničních podnikatelských
reprezentací nebo jednání představitelů České
republiky na zahraničních misích. Uživatelé
registru Axis4.info jsou dále zvýhodněni tím,
že v základní ceně registrace do Centrálního
registru získají vlastní plnohodnotnou webo-
vou stránku. Informace o své společnosti tak
mají vždy plně pod svou kontrolou – 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu mají k dispozici on-line
přístup k informacím o své společnosti.
V ceně registrace je i překlad všech prezento-
vaných údajů do angličtiny. Registrované fir-
my prostřednictvím tohoto systému naleznou i
návštěvníci oficiálních webových stránek
měst,“ vyjmenoval výhody registru Jiří Strá-
ský, ředitel Úřadu Jihočeské hospodářské ko-
mory (JHK)

Více informací o tomto registru lze získat na
webových stránkách Jihočeské hospodářské
komory (www.jhk.cz/Služby JHK) nebo přímo
na stránkách tohoto registru http://axis4.ko-
mora.cz, http://axis4.info. S dotazy je možné
se obracet i telefonicky na číslo: 387 318 433.

INFORMACE Z REGIONU

PŘEHLED KULTURY V KAPLICI NA ÚNOR
� 23. února, sobota od 20.00 hodin

MUZIKANTSKÝ PLES,
Kulturní dům Kaplice

� 27. únor, středa od 19.00 hodin
TOMÁŠ HANÁK, ZUZANA NORISOVÁ
Hvězdy, jak je neznáte… Zábavný pořad se známými herci.
Kulturní dům Kaplice,
Předprodej 100,- Kč

� 1. března, sobota od 20.00 hodin
MAŠKARNÍ BÁL / TJ SPARTAK, Tradiční rej masek.
Kulturní dům Kaplice

BOROVANY - kalendář akcí – únor 2008
� 26.2. úterý 18.00 hod.

JAK KVĚTINY CESTUJÍ aneb návštěva holandské květinové
burzy, přednáška ing. Pavla Chlouby s promítáním v přístavbě radnice.

PLESY:
� 1.2. pátek 20.00 hod. HASIČSKÝ PLES – hraje Monika

– kulturní sál

� 8.2. pátek 20.00 hod. SPORTOVNÍ  PLES – hraje Monika
– kulturní sál

� 15.2. pátek 20.00 hod. TRADIČNÍ SVÍČKOVÝ PLES
– hraje Milenium music band – kulturní sál

Hasiči z Nakolic Vás srdečně
zvou na tradiční

ŠAVLOVOU
MASOPUSTNÍ KOLEDU,

která se koná

v sobotu 9. února 2008
od 9.00 hodin

v obcích Vyšné, Obora, Nakolice

Večer taneční zábava v sále
v Nakolicích, při které hraje

dechová hudba

M A S O P U S T 2 0 0 8
Zveme Vás na:

NOVOHRADSKÝ MASOPUST,
který se koná ve dnech 2.2. - 3.2.2007

v Nových Hradech
Program:
Sobota 2.2.2008
od 8.00 hod. - koledy Mládenecká a Slaměná městem,
od 19.00 hod.- taneční zábava v hotelu Máj, hraje Hyalit

a Šumavská pětka
vstupné 70,-Kč, masky zdarma
Neděle 3.2.2008
od 9.00 hod. - koledy městem,
kolem 16.00 hod.- setkání obou koled na náměstí

Republiky, pohřbení Masopusta

Zveme Vás na:

Dětský novohradský masopust,
který se koná v pátek 1.2.2008 od 15.00 hodin

na novohradském náměstí
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OŽP informuje – Komunální odpad, tříděný odpad, náklady, ceny, poplatky …
V roce 2007 bylo v Nových Hradech, v přilehlých obcích a okolí vy-

produkováno 723,574 t komunálního odpadu a 17,480 t nebezpečné-
ho odpadu. Celkové náklady na odstranění tohoto odpadu činily
1 646 914,- Kč. Dle propočtu na jednoho obyvatele se to rovná částce
590,72 Kč.

Poplatky fyzických osob
V roce 2008 se náklady díky všeobecnému zdražování vyšplhají ješ-

tě o něco výše, ať se již jedná o zvýšení nákladů za dopravu svozu, nebo
částku za uskladnění a likvidaci jedné tuny odpadu na skládce.

Na tento rok 2008 byla městem přijata obecně závazná vyhláška
obce č.1/2008, kde byla stanovena sazba poplatku pro fyzickou osobu
ve výši 480,- Kč, tento poplatek tvoří částka 230,-Kč za poplatníka a
kalendářní rok, a částka 250,- Kč stanovená na základě skutečných ná-
kladů obce za předchozí rok.

Proti roku 2007došlo na sazbě poplatku k nárůstu o 20%, ale skuteč-
né náklady jsou ještě o něco vyšší (590,72 Kč), a tento rozdíl ještě hradí
město.

Zákon v součastné době ukládá nejvyšší možnou částku poplatku a
to ve výši 500,-Kč na fyzickou osobu, tento poplatek již platí občané ve
většině měst v ČR, i přes to se město přiklonilo nestanovit poplatek
v nejvyšší možné výši dle zákona. Součastně se dá předpokládat, že dle
všeobecného nárůstu cen bude v budoucnu upraven i zákon, kde bude
zahrnuta mnohem vyšší částka poplatku.

Poplatky podnikatelů a právnických osob
zapojených do systému obce

Zákon pamatuje také na tzv. živnostenské odpady, tedy odpady, kte-
ré mají podobný charakter jako odpady z domácností, ale jejich původ-
cem jsou fyzické osoby oprávněné k podnikání nebo právnické osoby.
Tito původci se mohou podle §17 odst. 6 zákona 185/1992 Sb., o odpa-
dech a změně některých dalších zákonů, zapojit do systému nakládání
s komunálními odpady zavedeného obcí. Toto zapojení (využívání sys-
tému sběru a svozu odpadů) je možné pouze na základě smlouvy s obcí,
která musí být písemná a musí vždy obsahovat sjednanou cenu za služ-
bu. Cenu lze stanovit na základě nákladů spojených s běžnou obsluhou
nádob na směsný odpad a poměrnou částí nákladů na tříděný sběr vy-
užitelných složek komunálních odpadů. Výše ceny poplatku v roce
2008 pro právnické a podnikatelské subjekty byla městem stanovena na
částku 1980,- Kč včetně DPH za jednu nádobu na odpad – popelnici
/i zde tedy došlo k navýšení poplatku o 20%/. Smlouvu lze uzavřít na
Městském úřadě Nové Hrady.

Tříděný, separovaný odpad
Třídění odpadu je velmi významné především z hlediska životního

prostředí a dalších aspektů, jak jsem již uvedl v předminulém čísle
zpravodaje. Z pohledu finančního znamená třídění také drobný přínos
finančních prostředků z programu EKO-KOM. Tyto prostředky nám
napomáhají i při likvidaci odpadů a v konečném důsledku také šetří
kapsy nás všech.

Od 1.1.2008 došlo k rozšíření počtu kontejnerů a svozových míst,
mimo jiné právě i z financí za tříděný odpad. Dle finančních možností
byl navýšen počet kontejnerů v celkovém počtu:

3 ks kontejner na PET
3 ks kontejner na PAPÍR
2 ks kontejner na SKLO
Znamená to, že jedna sada byla dle požadavku TJ Nové Hrady umís-

těna do areálu hřiště, kdy mimo sezónu mohou být tyto nádoby umístě-
ny ve výjimečných případech dle potřeby. Dále bylo posíleno stanoviště
v ulici Zahradní naproti DPS a vytvořeno nové stanoviště na sídlišti
ve Vilové čtvrti, kde je umístěna také kompletní sada nádob. Toto řeše-
ní není konečné, ale mělo by odlehčit stanovišti v Zahradní čtvrti u pro-
dejny Flosman, kde se soustřeďuje odpad z několika sídlišť. Obyvatelé
RD a sídliště v Zahradní čtvrti teď mohou využívat obě stanoviště rov-
noměrně. Navyšování počtu kontejneru do nekonečna není také řešení,
a proto je do budoucna uvažováno o zvýšení frekvence svozu tříděného
odpadu. OŽP – Vaněk Z.
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Kulaté osmičky se týkají i Nových Hradů
Města, jeho osvětových a kulturních zaří-

zení, různých organizací ve městě, politických
stran, občanských sdružení, škol, rodin a kaž-
dého by se měla v roce 2008 dotknout celá
řada kulatých výročí.

Tvrdí se, že roky končící osmičkou, jsou
pro naši zemi osudné (osudové). Rozumný
člověk řekne, že je to stejně pověrčivé, jako
černá kočka přes cestu. Ale přesto, přiznejme,
že letopočtová osmička je zvláštní a důležitá.

Žijeme v době, kdy většina lidí neví, čí je a
vůbec jim to nevadí. Hlavně, že jsou v super-
marketech plné regály. Ani neregistrují, že se
přehodnocuje historie, přerozděluje majetek,
peníze, moc, úplně stejně jako po stavovském
povstání v roce 1618 a po Bílé hoře. Nekončí
a budou asi velké pře např. o tom, zda husit-
ství a reformní snahy jsou vrcholem našich dě-
jin, zda Valdštejn byl prospěchář a privatizátor,
nebo úspěšný podnikatel. Nevíme, komu patří
sv.Vít, zda všem nebo církvi, hádáme se zda
jsme se v roce 1938 měli bránit, jak chápat
Dr.Beneše a dekrety. Jsme rozpolceni v hod-
nocení minulého režimu a současného kapita-
lismu. Vidíme rozpad lidských vztahů, rodin,
rozvodovost, drogy, povrchnost, nevážení si
staletých hodnot. Doba je hektická, uspěcha-
ná, každý chce sebe a své děti zabezpečit ma-
jetkem, pohodlím, penězi, vlivem, zdravím
a cpe se na slunce, kde se mu lépe povede
-často na úkor druhých, bez respektu před zá-
kony a veřejným míněním.

Na druhé straně se tvoří nová Evropa, po
železné oponě padly i zábrany na hranicích, na
Východě vznikají obří ekonomiky, globaliza-
ce už neklepe na dveře, ale je tu. Město se
opravuje, investuje se do lepších podmínek
pro lidi, staví se silnice, čističky, upravují se
sídliště.

Co z toho je dobře, ukáže budoucnost.
Nakolik je tedy pravda, že osmička tako-

vým uzlovým bodem je, kdy se pro nás zásad-
ně něco změnilo? Zvu vás na takovou malou
inventuru osmiček kulatých výročí od roku
1618.

1618 – letos 390 let od českého stavovské-
ho povstání, které skončilo popravou 27 čes-
kých pánů bylo začátkem 30ti leté války
a stoletím podřízenosti Vídni a Habsburkům.

1648 – letos 360 let od Vestfálského míru,
jímž končí 30ti letá válka, zbídačelá zem, na-
stoupila protireformace, odešly tisíce emig-
rantů včetně Komenského, přišla část cizí
šlechty nebo se domácí přebarvila, Jezuité ob-
novili pozici církve.

1848 – letos 160 let od revolučního roku,
kdy se bouřila Evropa. Čechy s Moravou žá-
daly větší samostatnost, rovnoprávnost v rám-

ci Rakouska – Uherska, národnostně a jazyko-
vě se obrozují, je vydán Manifest KS, vlády se
ujímá císař František Josef I. (vládlo 68 let až
do roku 1916).

1918 – letos 90 let od vzniku samostatného
státu – ČSR. Slavit bychom měli a ocenit zá-
sluhy T. G. Masaryka, Dr. E. Beneše, vážit si
úspěšného vývoje 1. republiky.

1938 – letos 70 let od Mnichova. Vzpomí-
nat a nezapomínat bychom měli zrady těch, na
které jsme se spoléhali. Byla okleštěna repub-
lika, připraven vznik protektorátu, K. Čapek
píše drama Matka. Dr. E. Beneš v exilu, Hácha
presidentem. Následovala nejstrašnější válka.

1948 – letos 60 let od tzv. „Vítězného úno-
ra“ – klíčový uzel naší historie. Začátek snahy
o nový pořádek, který se ukázal jako uto-
pie.Ačkoli vznikl na základě demokratických
voleb, setkal se postupně s nesouhlasem a od-
porem většiny národa. Zklamán zemřel Dr. E.
Beneš, tragicky Jan Masaryk, byl odmítnut
Marshallův plán, Evropu začala dělit železná
opona.

1958 – letos 50let – Světový úspěch naší
republiky. Po světové válce první světová vý-
stava v Bruselu pod heslem „Za svět lidštější“.
V obrovské soutěži vědy, techniky, kultury
a umění ČSR obsadila 1.místo. Pavilon obdr-
žel „Zlatou hvězdu“, za exponáty uděleno
170 cen.

1968 – letos 40 let od snahy zlidštit Brežně-
vův socialismus, proběhlo „Pražské jaro“, Va-
culík zveřejnil 2 tisíce slov. Srpen, porážka
Dubčekova vedení, zklamané iluze, konec
„socialismu s lidskou tváří“, oběť Palachova,
pasivita Západu, „Poučení z krizového vývo-
je“ a Husákova normalizace.

1988 – letos 20 let od doby, kdy uzrával po
Helsinkách proces demokratizace na „Vý-
chodě“, přinesl Gorbačova a jeho „glasnosť a
perestrojku“ a skončil pádem Berlínské zdi a
zánikem Moskevského impéria, Varšavské
smlouvy a RVHP.

2008 – na konci roku 2007 a začátku 2008
probíhá další fáze sjednocování Evropy, po
železné oponě padají i zábrany na hranicích,
vytvořil se schengenský prostor 27 států. Vel-
kým tempem se obnovuje kapitalismus, tržní
hospodářství se všemi klady a zápory.

Osmičky nám dokazují, že se nemáme za
co v minulosti stydět. Tímto přehledem vývoj
nekončí, ale pokračuje a my jsme jeho účastní-
ky a tvůrci. Je nezodpovědné nevšímat si věcí
veřejných, celospolečenských a hledět si jen
sebe. Kdo je ticho, nechává si pro sebe názor,
tvrdí, že vůbec nic nezmůže, nechodí k vol-
bám, nedává podněty zastupitelům, vytváří

podmínky pro novou totality jednoho, skupi-
ny, strany a bylo by po demokracii.

Veřejné manifestace jsou asi minulostí. Je
třeba najít nové formy, jak dát najevo svůj ná-
zor a vztah k občanským záležitostem , kromě
voleb. Přežily se trikolory, odznaky na kabátě,
ale zlepšit by se měla vlajková výzdoba včetně
praporů města, úprava ploch k informacím
veřejnosti, obsahová stránka tisku, rozhlasu
včetně městských.

Dnes, když si uvědomíme, kolik peněz se
vyhodí na tisk reklam, tak výchova občanů ke
státnosti je popelkou. Důležitější však než
vnější efekt je to, co se děje uvnitř nás, s naším
přesvědčením. Mementem pro nás občany by
mělo být: Názor si vytvořit a projevit vždy až
po získání maxima informací, vše posuzovat
z různých úhlů. Mít přehled, chtít se dostat
k podstatě věcí, nemávat rukou, nebýt znechu-
cen a podporovat tak „blbou náladu“. Vždy, i
při hodnocení historických událostí, bude zá-
ležet na tom, kolik a jak věrohodných infor-
mací budeme mít, nakolik je budeme chtít
uznat či odmítnout, jak budeme vzdělaní a to-
lerantní. Ale jednotní asi v zásadních věcech
asi dlouho nebudeme. Škoda, měli bychom si
s minulostí poradit. Každé rozhádanosti se
lépe vládne uvnitř státu i zvenku dovnitř.

Píši tento článek hlavně proto, abychom na
různá letošní výročí v městě, organizacích i
v rodinách reagovali a hlavně svými názory
ovlivňovali dorůstající generaci, které, kromě
přítomnosti, je všechno šumafuk. Některá vý-
ročí bychom měli slavit a dát najevo, že si jich
vážíme, jiná připomínat, protože historie se
nedá škrtnout. Hlavně nějak reagovat, jinak se
všechno naše pinožení podobá pohybu v baži-
ně. Musíme přece chtít vědět, odkud jsme při-
šli, čím jsme, kam jdeme, kdo nás vede. Jinak
jsme a budeme jako ovce, které někdo někam
žene a nikdo neví kam. Našim cílem musí být
hodně vědět a zachovat si zdraví selský rozum.

I v Nových Hradech čekáme, co nám rok
2008 přinese – staří, mladí, bohatí, chudí. Jak
dopadnou volby prezidenta bez občanů, jak
dobře se podaří zvolit zastupitele do krajů a
senátu, jaké dopady budou mít vládní refor-
my, zda vydrží vláda, kdo z vlády se rozvede a
jak velké úplatky vezme, jak poroste inflace,
zda si poslanci upraví platy, jak se ukáží naši
fotbalisté, co si budou (nebudou) moci dovolit
důchodci,zda budeme zdraví my i naši blízcí.
Je toho mnoho, co nás čeká. Na něco budeme
mít vliv a měli bychom o to usilovat, na větši-
nu záležitostí ne a zbývá nám víra a naděje.
I té lásky by mohlo být víc. Ať budoucí osmi-
čky znamenají pro město a každého jen samé
dobro. J. Maryška
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Vzdělávací program Ústavu fyzikální biologie JU
organizovaný pro studenty gymnázií v roce 2007

Naše práce se studenty gymnázií se stala téměř tradicí. V roce 2007,
již potřetí, jsme organizovali nejrůznější přednášky, exkurze i praktická
cvičení z fyziky, chemie a biologie tentokrát v rámci projektu „Zvýšení
atraktivnosti studia technických a přírodovědných oborů na Jihočeské
univerzitě“. Proběhlo celkem 20 akcí, kterých se zúčastnilo 290 studentů.

Činnost jsme zahájili v březnu přednáškou pro Gymnázium Trhové
Sviny s názvem „Jiří František August Buquoy – novohradský polyhis-
tor“. Docent Štys se snažil studentům oktávy přiblížit fascinující posta-
vu z doby před 200 lety. Tento tehdejší majitel novohradského panství
byl vynikajícím vědcem, podnikatelem, národohospodářem i vynález-
cem. V roce 1815 např. představil své rovnice o zákonech virtuálních
rychlostí, kterými předběhl dobu o více než 100 let. Také navrhl a se-
strojil dřevěný parní stroj, který se na jeho panstvích používal. Přednáš-
ka si kladla za cíl porovnávat zájmy hraběte s dnešním výzkumem, jenž
probíhá na stejném místě – na zámku v Nových Hradech.

Další akcí byla exkurze 39 studentů Gymnázia Žamberk v technolo-
gickém inkubátoru spojená s mikroskopováním, prohlídkou kultivační
místnosti, prohlídkou laboratoře tkáňových kultur (kde se zkoumá bio-
kompatibilita materiálů potřebných v medicíně) a seznámením s funkcí
a principem bioreaktoru.

Pokračovali jsme půldnem připraveným pro tercii trhovosvinenské-
ho gymnázia. Studenti měli k dispozici počítačovou místnost s připoje-
ním na rychlý internet, místnost, kde se promítali 3D filmy, také se zašli
podívat na výstavu „Půvaby a tajemství klementinských rukopisů 13. –
14. století“ v Buquoyské rezidenci a zvládli i prohlídku kláštera.

O prázdninách se pro účastníky letních škol (studenty z Třeboně, Tr-
hových Svinů, Českých Budějovic, Prachatic a Prahy) pořádaly po tři
dny kurzy plachtění na rybníku Žár.

Další akce byly organizovány již pouze pro studenty Gymnázia Tr-
hové Sviny.

Na podzim dostal velký prostor profesor Polívka pro své výborné
přednášky z fyziky. Studentům se snažil přiblížit fyzikální poznatky
před 100lety, ale také současnou podobu fyziky a otázky, které si v této
oblasti vědci kladou a snaží se hledat jejich řešení.

Další porci přednášek pro studenty vyšších ročníků připravil doktor
Roháček – tentokrát se jednalo o vysvětlení problematiky fotosyntézy a
duálního charakteru částic.

V říjnu jsme pro studenty kvarty připravili geologickou exkurzi do
přírodního parku Gmünd. Zde je v příjemném prostředí vytvořená na-
učná stezka seznamující názorně s různými druhy hornin, se způsoby
těžby žuly v minulosti včetně ukázek zpracování. Za zmínku stojí i zvi-
ditelněný poledník, procházející tímto místem.

Na konci října proběhly v odpoledních hodinách fyzikální pokusy
z optiky, kdy pomocí laserového paprsku byly simulovány základní op-
tické jevy na hranolu. Studenti si pak mohli pod dohledem doktora Fu-
cimana a magistra Chábery vyrobit funkční kaleidoskop.

V listopadu vyzval doktor Papáček 4 studenty gymnázia k šachové
simultánce. Výzva byla přijata a napínavé utkání se mohlo uskutečnit.
Přestože vyzyvatel hrál poslepu, nad studenty zvítězil, a proto se chystá
také odveta.

Tercie si mohla vyzkoušet testování vzorků a určování pH při che-
mických pokusech s Mgr. Ristvejovou.

V prosinci proběhla dvakrát praktika pro primu zaměřená na zákla-
dy mikroskopování, která vedl ing. Březina.

Těsně před Vánoci jsme zajistili vše potřebné pro exkurzi do Prahy
do Botanické zahrady spojenou s návštěvou výstavy Albrecht z Val-
dštejna. Bohužel paní učitelka, která měla studenty doprovázet, one-
mocněla a vedení školy nedokázalo zajistit jiný pedagogický dozor,
takže jsme k lítosti nás i studentů museli akci zrušit.

Mgr. Naďa Štysová
Ústav fyzikální biologie JU v Nových Hradech
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Novohradský klub maminek
Cílem klubu je nabídnout podnětné činnosti a aktivity pro děti od

věku kojeneckého po předškolní, které rozvíjejí celou osobnost dítěte,
jeho tvořivost, fantazii, orientaci v mezilidských vztazích a rozvíjení
poznání o světě kolem nás, motoriku (cvičení pro zdravý vývoj dítěte,
pohybové hry), gramofomotoriku (hry a cvičení pro základy psaní),
rozvoj hudebního cítění (intonační, hlasové, dechové hry a cvičení, ryt-
mika a tanečky). Dále nabízíme podněty k výtvarným činnostem pro
maminky, které chtějí i doma tvořit se svými dětmi.

Všichni, kdo pracují s dětmi, jistě uvítají možnost odborných před-
nášek z oblasti pedagogiky, psychologie, zdravovědy, výživy apod.

Pravidelné aktivity
• Dopoledne s maminkou: čtvrteční dopoledne mohou u nás děti strá-

vit aktivně, tvořivě a hlavně společně s maminkou i kamarády. Prog-
ram je připravován blokově na vybraná témata z rámcového
programu pro předškolní vzdělávání se vztahem k ročním obdobím,
svátkům a slavnostem, maminky si v klášterní kuchyni mohou zajis-
tit oběd, nemusí vařit a mohou s dětmi prožít hravé dopoledne a po-
dělit se o zkušenosti s jinými maminkami. Program pro děti od 3 do
6 let začíná v 9 hod. v klášterní třídě, v 10 hod. se pak mohou připojit
maminky s mladšími dětmi. Finanční příspěvek je dobrovolný dle
možností účastníků. Program připravuje a bližší informace podá
Mgr. Marie Průková a Mgr. Pavla Chrtová.
Ještě bychom neměli opomenout možnost využití zajímavých mate-
riálů a pomůcek k tvořivým a dekorativním činnostem, které jsou ve
třídě k dispozici a které si většinou běžně domů nepořídíme, i celko-
vého zázemí, které zde ve třídě a v prostorách kláštera máme.
Ve třídě máme také malou knihovnu, ve které je k zapůjčení odbor-
ná i dětská literatura.

• Keramika pro maminky s dětmi: práce s hlínou má pozitivní tera-
peutický účinek, rozvíjí především jemnou motoriku, schopnost
koncentrace a představivost. Kurz pro maminky s dětmi probíhá kaž-
dý čtvrtek od 14.30 v keramické dílně Kána pod vedením keramičky
Mgr. Dany Vilínové, tel. 607 752 775.

• Angličtina pro nejmenší: děti se spolu s maňáskem Pagem učí hra-
vou formou základům angličtiny a získávají tak dobré předpoklady
pro budoucí znalost jazyka. Kurz se koná každý pátek od 15 hod.
v klášterní třídě pod vedením Mgr. Heleny Princové (tel. 737 125 608).
Určeno dětem od 4 do 6 let.

Pozor!!! Znovu otvíráme…
Mimiškoličku
pod vedením porodní asistentky Mirky Caplové, která se úspěšně

konala v loňském roce na jaře a v případě dostatečného zájmu se otevře
i letos. Kurz má 6 lekcí, bude rozdělen na dvě skupiny, první pro kojen-
ce od 2- 3 až 6 měsíců (než začne dítě lézt) a druhá 6 – 8 měsíců do 2 let.
První setkání se uskuteční s příchodem jara v pátek 21.března od 9.30 –
10.30 pro kojence, od 10.30 – 11.30 pro starší kojence a batolata, prog-
ram se koná v klášterní třídě v prvním patře. Jde o příjemné a smyslupl-
ně prožité chvíle s vaším miminkem, o posílení první komunikace a
vztahu mezi ním  a vámi a možnost udělat něco pro zdraví vás obou.

Náplň mimiškoličky:
kojenci (2- 3 až 6 měsíců)
� říkankové a písničkové cvičení s miminky spojené s poznáváním

ručiček, nožiček, nácvik správného přetáčení, posilování šíjo-
vých a břišních svalů miminek

� masáže miminek –klasická masáž a masáž tzv. „míčkování“
(www.mickovani.wz.cz), což je ozdravná metoda, kdy speciální-
mi tahy se dá odmíčkovat rýma, kašel, bolesti bříška, zad

� naučná přenáška na téma: vývoj miminek, kojení, příkrmy, růst
zoubků, …

kojenci a batolata (6 – 8 měsíců do 2 let. )
� cvičení maminek s dětmi
� masáže – klasická a míčkování
� první kroky s písničkou a říkankami, práce s rytmem

Je nutné se přihlásit do 5. 3. 2008. Cena kurzu je 480,- Kč, lektorka
vystaví potvrzení o platbě, kterou většina pojišťoven v celé výši proplá-
cí. Při větším počtu účastníků, bude kurzovné nižší.

Plavání
Kurz plavání, pro děti od 1 do 6 let, pod vedením odborné lektorky

M. Caplové proběhl na podzim 2007 v bazénu v pensionu v Údo-
lí u N. Hradů, kterému tímto ještě jednou děkuji. Vzhledem k nedostat-
ku místa však nelze další kurz otevřít znovu v Údolí. Po vzájemné
dohodě lektora a účastníků se tentokrát uskuteční v bazénu v ZŠ v Bo-
rovanech. Kurz se bude konat jeden týden v pondělí od 16 hod. a druhý
týden v pátek od 15.45 hod., potrvá 6 až 8 týdnů. Toto časové rozvržení
je dáno velkou vytížeností bazénu. Začínáme v pondělí 3. března
v 16 hod. Při prvním setkání lze domluvit případné změny. Přihlášky,
prosím, co nejdříve, nejpozději do 20. února.

Cena kurzu pro předplatitele 150,- Kč za lekci, při jednotlivé platbě
170,- Kč. Do tří let dítěte je možné získat příspěvek od pojišťovny. Při-
hlášky na plavání i mimiškličku u P. Chrtové na tel. 603 845 863 nebo
386 327 049 nebo pavla.chrtova@seznam.cz.

Na setkání při našich aktivitách se těší
Marie Průková a Pavla Chrtová
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Umí si dospělí hrát?
Posuďte sami, jak nás dospělé vidí naše děti:

Rodiče si umějí hrát jenom někteří a jen někteří tolerují dětské hraní.
Moji rodiče si se mnou hrají, ale mamka už se mnou raději nesportuje –
zlomila si totiž jednou při takovém „sportování“ malíček u nohy. Na
sport nezanevřela – trénuje malé hráče fotbalu a se mnou a taťkou hraje
karty a dámu. Sportuje se mnou taťka. Lukáš

Když jsem byla ještě mladší , hrála se mnou mamka na schovávanou.
Martina

Jak jsme byli sáňkovat
Jeli jsme sáňkovat do Jeseníků, na chalupu. Taťka, mamka a babička

si s námi hráli – blbli na sněhu, jezdili na saních. Večer jsme šli do cha-
lupy a pili čaj. Při tom jsme všichni společně hráli hry a povídali si.
Bylo to fajn. Zkrátka, někteří rodiče si umí s dětmi hezky hrát.

Míša
Můj taťka si se mnou hraje tak, že se lechtáme. Já sedím na gauči a

on ke mně přijde a začne mne lechtat, tak ho lechtám taky. Eva

Můj táta se mnou hraje na štípanou. A taky se mnou hraje šachy.
S mamkou hraji dámu nebo se mazlím. David

Bazén
V neděli jsme jeli do bazénu. Taťka se s námi potápěl a prostě dělal

všelijaké pitomosti a byla to legrace. Mamka si plavala bazény a když
jsme ji postříkali, urazila se. Kdyby tam nebyl taťka, byla by to nuda.

Eva
Rodiče si se mnou nehrají. Petr

Mamka s taťkou se mnou hrají stolní hry. Dámu většinou vyhrávám.
Když prohraje mamka, jde si lehnout – urazí se. Vašek

Dospělí si hrají, ale pokud je nálada. Není dobré, když jsou dospělí
pořád v práci, trochu si hrát chybí každému. Také není v pořádku, když
jsou dospělí v hospodě a věčně kouří, místo aby se věnovali dě-
tem.Vzorní rodiče jsou hraví a svoje děti podporují ve hraní i zálibách.
Jako například moji rodiče, Andrejky, Štěpána a Kamila. Moje rodiče
se mnou hrají i počítačové hry – různě mi fandí. S Andrejkou rodiče
kreslí, s Kamilem skládají puzzle a se Štěpánem společně venčí psa.

Marek

Dětské odpoledne
v novohradském klášteře

Sestřičky a páteři
z novohradského Kláštera Božího Milosrdenství

zvou školáky i předškoláky
na dětské odpoledne

konané poslední den jarních prázdnin

v pátek 15. února od 14:00 v klášteře
Odpoledne naplněné hrami a soutěžemi

bude zakončené dětskou mší svatou.
Předpokládaný konec bude v 17:30

Na březen připravujeme:

DĚTSKÝ KARNEVAL
a

DĚTSKOU DISKOTÉKU
v sobotu 15.3.2008, 14.00 hod.

Hotel Máj Nové Hrady
Soutěže, tanec, hry a písničky…

Večer irácké kultury
čtvrtek 21. února 2008,

19.00 – 20.00 hodin
Zámek Nové Hrady, Divadelní sál

Přednášející:
Doc. Dr. Ali Hussain Reshak Al Jaary

Program:
� Muslimská kultura
� Muslimské tradice
� Muslimské zvyky
� Ochutnávka tradičních jídel
� Ukázky tradičního oblečení
� Ukázky tradičního zdobení

Vstupné: 50,- Kč
Srdečně zve Novohradská univerzitní kolej, o. s.

(www.greentech.cz/novohradska_kolej)

Informační služba KIC Nové Hrady
Máte zájem o zasílání tipů na kulturní a společenské akce v Nových
Hradech e-mailovou poštou?
Pokud ano, stačí se ozvat na  adresu kic@novehrady.cz

Zároveň  připomínáme, že již existuje  zasílání textu z hlášení
místního rozhlasu e-mailovou poštou.
Pokud máte zájem i o tuto službu, stačí se ozvat
na martinak@novehrady.cz

Podrobnosti o službách KIC Nové Hrady dostanete rovněž
na telefonu 386 362 195.
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V nedělní odpoledne 6.1.2008 vyrazilo do
ulic Nových Hradů, Údolí, Byňova a nově i Ja-
kule 6 skupin tříkrálových koledníků, kteří za-
zpívali tříkrálovou koledu, popřáli vše nejlepší
do Nového roku a přijali dary pro potřebné –
v letošním roce vybrané finanční prostředky
putují na podporu Dětského domova v Kame-
nici nad Lipou a organizaci Hnutí pro život.
Tříkrálového koledování organizovaného pod
hlavičkou České katolické charity novohrad-
ským klášterem se zúčastnilo více než 20 ko-
ledníků z Nových Hradů, Olešnice a skautů
z oddílu Kometa. Celkem se vybralo 38.886,50
Kč (z toho Byňov a Jakule 5.908,50 Kč), což je
obdobná suma jako v loňském roce (bližší in-
formace a srovnání s minulými roky naleznete
na www.klaster.cz). Moc děkujeme všem ko-
ledníkům za účast, paní Oppolzerové za po-
moc při sčítání sbírky a všem občanům za
přijetí a obdarování.

Ing. M. Navrátil,
koordinátor Tříkrálové sbírky

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI  ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÉ  ŠKOLE V  TRHOVÝCH  SVINECH

33. KONCERTNÍ SEZÓNA 2007-2008
241. hudební večer

Chairé Příbram
Umělecký vedoucí Josef Krček

Fioretto Český Krumlov
Umělecká vedoucí Věra Hanzalíková

Renesanční zpěvy a tance
Kulturní dům Trhové Sviny

středa 13.února 2008 v 19.00 hodin
Vstupné: dospělí 120 Kč, studenti a důchodci 60 Kč, děti zdarma

Předprodej vstupenek: ZUŠ Trhové Sviny, Sokolská 1052
Odjezd autobusů: Ledenice 18,15 - Borovany 18,30 - Kaplice 18,00 hod.

Okénko do knihovny
Takashi Matsuoka: Stmívání nad sakurami. Děj poutavého histo-

rického románu se odehrává v kulisách krutosti i krásy Japonska deva-
tenáctého století mezi samuraji ,gejšami a zenovými mistry. Místo je
v něm jak pro dobrodružství a napětí, tak pro hluboce dojímavou lásku.

Gerald O‘Farrell: Tutanchamon. /Podvod nebo skutečnost?/ Na
světě neexistuje snad nikdo, kdo by ve filmu, v časopise či v knize nevi-
děl artefakt nevyčíslitelné ceny – Tutanchamonovu zlatou masku.
Všichni známe podobu tohoto mladého egyptského faraona, všichni
známe jeho příběh. Ale musí to proto nutně být celá a nezaměnitelná
pravda? Co když to všechno bylo úplně jinak?

Julia Navarrová : Bratrstvo turínského plátna. Fascinující thriller,
který se stal bestsellerem již v celé Evropě a v současné době si podma-
ňuje Ameriku. Temné tajemství,záhada plátna, do něhož bylo kdysi za-
vinuto tělo Ježíše Nazaretského, se zrodila v Palestině a prochází
Byzantskou říší, středověkými templářskými hrady v Palestině, Francii
a Portugalsku, aby se v současnosti stala předmětem krvavého sporu
mezi tajnou křesťanskou sektou z turecké Edessy a ještě utajenějšími
pokračovateli  a dědici templářských tradic.

Ervin Novak: Příběh lékaře. Životopisný román slovenského léka-
ře, který v roce 1964 emigroval do USA, kde působil ve farmaceutic-
kém průmyslu jako vědecký pracovník. S manželkou Annou, která je
rovněž lékařkou, žije ve státě Michigan.

Bernard Ireland: Souboj v Atlantiku. S odstupem šedesáti let od
krizové situace panující v bitvě o Atlantický oceán se Bernard Ireland
jako jeden z předních současných britských námořních historiků podjal
úkolu znovu podrobit studiu všechny aspekty tohoto velkého námořní-
ho konfliktu. Autor přináší nejen velmi čtivý popis událostí, ale dospívá
také k radikálním závěrům, především pro dnešní možnost čerpat roz-
sáhlých dříve utajovaných pramenů.

Jaroslava Janošková, knihovnice

Tříkrálová sbírka v Nových Hradech a okolí

Kulturní a informační centrum Nové Hrady
a Základní umělecká škola Trhové Sviny Vás zve na

KONCERT
absolventů ZUŠ T. Sviny

a posluchačů uměleckých škol
v sobotu 23.února 2008 od 17.00 hodin

v sále Rezidence

Účinkují:
Linda Česáková – akordeon, hoboj, Jiří a Josef Salvovi
– akordeony, Jana Štorová – akordeon, Jana Šulistová
– klávesy, Libor Heřman – kontrabas, Marie Průková – zpěv

Na programu jsou skladby:
F.X.Brixiho, J.Pachelbela, J.S.Bacha, A.Dvořáka,
P.Mascagniho, D.Bertolucciho.
Zveme všechny milovníky krásné hudby, současné žáky ZUŠ a jejich

rodiče i nejširší veřejnost na společný hudební podvečer

SDH Údolí
děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a
samotném průběhu Údolského masopustu 2008 a za rok se
těší opět nashledanou.
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Město Nové Hrady a Český svaz tanečního sportu
zvou na  mezinárodní taneční soutěž

30. ročník

NOVOHRADSKÁ ČÍŠE
Memoriál Karla Hrušky

v sobotu 1. března 2008 v Hotelu Máj Nové Hrady
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana
Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka.
Program: od 10.00 hodin:

Soutěž taneční ligy dospělých ve standardních a
latinsko-amerických tancích a Postupová soutěž třídy
„A“ ve standardních a latinsko-amerických tancích.
od 19.00 hodin:
Galavečer - Semifinále a finále soutěže.

Vstupenky: Soutěž – k stání:30,-Kč
Soutěž – místenka: 50,-Kč
Galavečer – k stání: 50,-Kč
Galavečer – místenka:100,-Kč

Pořadatelské zajištění a předprodej vstupenek:
Kulturní a informační centrum Nové Hrady, tel.386 362 195

Pozvánka na akce Kulturního a informačního centra Nové Hrady
Vážení čtenáři novohradského zpravodaje,

příznivci pěkných filmů, milovníci vážné hud-
by, dechovky a všichni ti, kteří si občas pot-
řebují odpočinout od práce a vnímat svět
prostřednictvím tónů, obrazů a srdci příjem-
ných prožitků… opět je zde několik slov
o tom, co bylo a co bude v kultuře.

Psát o filmu po filmu je sice pro naše kino
Český dům, co se týče ovlivnění návštěvnosti
zbytečné, přesto udělám výjimku. Film, který
mne v lednu opravdu dostal, neměl žádnou
bombastickou reklamu a dozvědět se o něm
něco bližšího bylo možné z nabídky distribu-
tora, v časopise Cinema či v odborných rubri-
kách tisku. A přesto svým obyčejným, a
v poklidném tempu odvíjejícím se příběhem,
to byl film, o kterém se hned po jeho shlédnutí
mluví jen těžko. Až budete chtít svým dětem, a
možná i sami sobě, uměleckou formou přiblí-
žit „chuť“ stáří, tak se rozhodně podívejte na
film Venuše a na úžasný herecký výkon Petera
O´ Toolea.

Dalším lednovým kulturním zážitkem, kte-
rý byl také odrazem kvality a profesionality
umělce, byl koncert Marie Rottrové v Trho-
vých Svinech. I tady se potvrdilo, že písničky
s kvalitními texty, starými dvacet či třicet let,
jsou aktuální, současné a najdou si své poslu-
chače. Úžasná atmosféra koncertu zvedla lidi
při potlesku několikrát ze sedadel, a to nejen
pro Marii Rottrovou, ale i pro jejího skladatele
Jaroslava Wikrenta. Tento dojem mi potvrdili
i ti, kteří využili naši nabídku na vstupenky a
dopravu do T.Svinů v předprodeji. Doufám,
že v podobném duchu a kvality se ponese i
koncert Pavla Nováka v našem kinosále
19.února od 18 hodin.

To, co mne v lednu velmi potěšilo, byla
návštěva několika dětí z naší základky na be-
sedě o cestování po Novém Zélandu. Ačkoli
jsem osobně měla k úrovni prezentace pana
Stýbla nějaké výhrady, v podobných pořadech
budu pokračovat. Takže trochu dopředu zvu
na povídání a promítání o Rumunsku, jenž

v roli průvodce procestoval Jaroslav Zeman,
který vám zajímavá místa přiblíží na začátku
března.

Jednou z únorových kulturních akcí, na které
se podílí naše KIC se ZUŠ T.Sviny, je koncert
absolventů Základní umělecké školy Trhové
Sviny. Určitě by neměl ujít pozornosti dětem,
které se učí na hudební nástroj v „zušce“ a po-
kud vezmou s sebou i rodiče, mohou společně
prožít pěkné sváteční hudební odpoledne.

V únoru, mimo akcí v nabídce, bude naše
město ve spolupráci s Kulturní komisí a další-
mi partnery připravovat především třicátý roč-
ník taneční soutěže Novohradská číše –
Memoriál Karla Hrušky. Jak je patrné z čís-
lovky třicet, měla by to být nejvýznamnější
kulturní a společenská událost tohoto roku.
Přejme si tedy, aby se podařilo splnit nemalá
očekávání všech soutěžících, diváků, porotců,
organizátorů a příznivců kulturního dění
v Nových Hradech. K. Jarolímková

KIC Nové Hrady pořádá divadelní zájezdy do Prahy:

Balet  „Šípková Růženka“
STAVOVSKÉ  DIVADLO

30.3.2008, dopolední představení
Vstupenky (včetně dopravy):400,- a 600,-Kč

Opera „Hubička“
NÁRODNÍ  DIVADLO

6.4.2008, odpolední představení
Vstupenky (včetně dopravy): 750,-Kč

Muzikál „TŘI   MUŠKETÝŘI“
Divadlo Hybernia

9.4.2008, Vstupenky (včetně dopravy): 750,- Kč

Rezervace vstupenek u K. Jarolímkové,
tel. 386 362 195, 602 150 208

Kulturní a informační centrum
Nové Hrady zve na koncert

PAVEL NOVÁK a KAPELA
19. 2. 2008, 18.00 hod.,

Kinosál Nové Hrady
Koncert sestavený z hitů minulých let

i ze současného repertoáru.
Vstupenky 150,-Kč

Předprodej vstupenek: 100,-Kč (senioři poloviční cena)
KIC N. Hrady , K. Jarolímková, tel. 386 362 195, 602 150 208

P o z v á n k a a p ř e d p r o d e j :
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Sobota 2.2.2008 20.00 hod.

� Vášeň a cit
Koprodukční snímek Vášeň a cit , inspirovaný
skutečnými událostmi ze života dvacetileté
spisovatelky Jane Austenové, se odehrává pře-
vážně v jejím rodném Steventonu a okolí a vy-
práví milostný příběh mladé, emancipované,
vzdělané , nebojácné a vtipné začínající spiso-
vatelky, která odmítne movitého nápadníka a
zamiluje se do temperamentního a volnomyš-
lenkářského právníka Toma Lefroye. V hlav-
ních rolích Anne Hathawayová, James
McAvoy, Jilie Waltersová.
přístupné od 12 let, české titulky, 121 min.,
vstupné 55 Kč

Středa 6.2.2008 17.00 hod.

� Ošklivé káčátko
Představte si svět plný skvělých, slušně vy-
chovaných a inteligentních zvířátek...
TAK S TÍM TEDA ROZHODNĚ NEPO-
ČÍTEJTE.
Toto provedení klasické pohádky od Hanse
Christiana Andersena určitě všechny mile pře-
kvapí. Krysík je neúspěšný městský podvod-
níček, který se neočekávaně stane matkou!
A jeho syn není nikdo jiný než nejošklivější
káčátko na planetě Zemi. Mateřství není pro
Krysíka zrovna to pravé ořechové. Jenže pak
mu hlavou probleskne nápad, jak může díky
Ošklivákovi konečně zbohatnout.
animovaný film pro děti, česky, 85 min.
vstupné 40Kč

Středa 6.2.2008 20.00 hod.

� Vetřelci vs Predátor 2
Malé americké městečko Gunnison v Colora-
du žije svým poklidným životem. V jeho blíz-
kosti ovšem dojde k nečekané katastrofě, když
se z nebe přiřítí poškozený vesmírný koráb a
ztroskotá v lesích za městem. Místo mírumi-
lovných mimozemšťanů se z jeho útrob vydrá-
pou zrůdy dvou hrozivých a hlavně znepřá-
telených vesmírných ras: Vetřelci a Predátor.
Jejich souboj nezůstane bez lidských obětí a
nad městem se začínají stahovat mraky. Nej-
horší jatka od vzniku série filmů o Vetřelcích
mohou začít.
Film je pokračováním snímku Vetřelec vs Pre-
dátor z roku 2004. Ten byl samozřejmě inspi-
rován sérií filmů o Vetřelcích a o Predátorech,
které se v kinech začaly objevovat v osmdesá-
tých letech. I když vzbudil velká očekávání fa-
noušků obou monster, vysloužil si rozporuplné
reakce. Druhý díl se pod taktovkou nových re-
žisérů vrací k základům žánru sci-fi a hororu, a
to hlavně díky chytré kombinaci napětí, akce a
pikantních soubojů.
Přístupné od 15 let, české titulky, 89 min.
vstupné 55Kč

Sobota 9.2.2008 20.00 hod.

� Kurz negativního myšlení
Debutující norský scénárista a režisér B.Brei-
en ve svém autorském filmu spojuje komorní

psychodrama s hodně černým humorem a
zároveň se s nebývalou jistotou pohybuje na
tenkém ledě, přičemž prolamuje tabu, spojené
s ožahavým tématem. Protagonisty jeho sním-
ku jsou totiž postižení lidé, vyrovnávající se se
svým handicapem.-Psychoterapeutka Tori
přijíždí se čtyřmi členy své skupiny na návště-
vu za ochrnutým Geirem a jeho manželkou In-
gvild do bezbariérového domku na předměstí.
Mají se pokusit znovu urovnat narušený man-
želský vztah. Jenže Geir odmítne akceptovat
tuto metodu „pozitivního myšlení“ a křečovi-
tého optimismu. Psychoterapeutku inzultuje a
pomocí alkoholu a marihuany rozvrátí její
skupinu. Po divoké noci, v níž vyplouvají na
povrch různá traumata a v níž se proměňují
vztahy mezi zúčastněnými, nastává ráno a
s ním usmíření…
Přístupné od 12 let, české titulky, 79 min.,
vstupné 55Kč

Středa 13.2.2008 20.00 hod.

� Chyťte doktora
Situační komedie Chyťte doktora debutujícího
scénáristy a režiséra Martina Dolenského se
zabývá vděčným tématem mužské nevěry.
V roli sympatického mladého gynekologa za-
ujme vcelku civilním projevem Michal Malát-
ný, frontman skupiny Chinasky, jejíž písně
tvoří výraznou linii filmu, v dalších rolích uvi-
díte Tatianu Vilhelmovou,Ivu Janžurovou,
Vladimíra Javorského, Zuzanu Stivínovou,
Pavla Landovského a další.
Mládeži přístupný, česky, 92 min.,
vstupné 55Kč

Sobota 16.2.2008 20.00 hod.

� Poslední plavky
Letní situační komedie se opírá zejména o po-
pularitu komiků Petra Čtvrtníčka a Josefa Po-
láška, k nimž režisér připojil i herce starších
generací Jiřího Lábuse, Rudolfa Hrušínského
a Lubomíra Lipského.
Přístupné od 12 let, česky, 92 min.,
vstupné 55Kč

Středa 20.2.2008 20.00 hod.

� Once
Film Once (česky Jednou) je velice cudným
milostným příběhem o setkání dvou výjimeč-
ných mladých lidí se společnou vášní k hud-
bě. On (Glen Hansard) je poněkud plachý
pouliční muzikant a právě se vzpamatovává
z milostného zklamání, ona (Markéta Irglová)
hudebně vzdělaná a zdravě sebevědomá mla-
dá matka z Čech, která se v Irsku protlouká,
jak se dá a snaží se usadit se v cizím městě. Za-
milují se do sebe, ale i když spolu nezůstanou,
těch pár dní, které společně se svou hudbou
stráví, je patrně změní navždy. Po ocenění na
festivalu Sundance se stal film v amerických
kinech hitem a Markéta Irglová hvězdou.
Úspěch snímku spočívá v jeho upřímnosti, ne-
okázalosti, v kvalitní hudbě a dobrých textech,
v muzikálních protagonistech a ve způsobu
vyprávění.

Mládeži přístupný, české titulky, 87 min.,
vstupné 55Kč

Sobota 23.2.2008 20.00 hod.

� Poslední legie
Římská říše se zmítá na pokraji svého zániku,
ale nová legenda určená přetrvat navěky čeká
na svůj zrod. Po rozpadu římského impéria je
mladý vládce Romulus Augustus uvězněn na
ostrově Capri. Snaží se nalézt cestu k úniku,
místo toho nalezne legendární meč Julia Cé-
zara a uvědomí si, že musí udělat vše pro ob-
novu Říma. Vybaven chytrými strategiemi jeho
učitele Ambrosinuse a vycvičen legionářem
Aureliem utíká z ostrova a vydává se na ne-
bezpečnou cestu do Anglie, aby tam sestavil
legii věrných…Poslední legii.
Sobota 23.2.2008, od 20.00 hod.
Přístupné od 12 let, české titulky, 110 min.

Středa 27.2.2008 20.00 hod.

� O život
Nová komedie Milana Šteindlera s Vojtou
Kotkem v hlavní roli. Michal (Vojta Kotek) se
zúčastní oslavy na lesní chatě. Řízením osudu
zbude po skončení oslavy na chatě sám s dív-
kou Zitou (Dorota Nvotová), kterou vidí prvně
v životě. I když není zrovna jeho typ, pod vli-
vem výjimečných okolností s ní prožije vášni-
vou noc. Vlivem lapálie, která se jim stane
jsou nuceni spěchat zpět do města. Náhle jde
sice „o život“, ale poněkud jiným způsobem a
obráceně, než jsme zvyklí. Z chaty uprostřed
lesů se vydávají ještě v noci na cestu, aby vše
vyřešili. Do cesty se jim v jako v každé správ-
né road-movie staví nečekané překážky a
všechno se komplikuje víc než z počátku če-
kali, takže je tu dost dramatických situací pro
to, aby se Michal se Zitou postupně o sobě do-
věděli víc a zjistili, co všechno mají společné-
ho. Jejich cestu navíc doprovází záhadná
bytost (Robert Nebřenský) a postava (Bob
Klepl), kterou můžeme označit jako duch ze-
mřelého. Všechny postavy se v průběhu filmu
navíc různě propojují a vše spěje k překvapi-
vému rozuzlení.
Mládeži přístupné, česky, 90 min.
vstupné 55 Kč

Březen
Across the Universe,
Alvin a Chipmunkové
Občan Havel, Východní přísliby
Václav, Oko

Duben
Na vlastní nebezpečí, Síla srdce
Svatba na bitevním poli,
Nejkrásnější hádanka
Touha a opatrnost, Havana Blues

Květen
Asterix a Olympijské hry,
Let´s Dance 2 Street Dance

FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - Únor 2008

Kino-připravuje
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ATIKA CUP
Mladší i starší přípravka pokračují v turnajích na Nových Hradech

hraných pod záštitou fa. JAN FLIEGER - ATIKA (stavebniny v Údolí
u Nových Hradů).

Mladší přípravka
22.prosince 2007 N.Hrady
N.Hrady – Olešnice 5:2 2x Hriňa D., Cepák P.,

Hanžlík M., Marhoun J.
Kaplice – Suchdol n/Luž. 2:2 ( pen. 2:1 )  2x Tůma – Filo,

Trmal
N.Hrady – Kaplice 2:2 ( pen. 1:2 )  2x Marhoun J.

– Kašpárek, Tůma
Olešnice – Suchdol n/Luž. 2:2 ( pen. 3:1 )  2x Musil – Filo, Tnel
N.Hrady–Suchdol n/Luž. 2:6 Cepák P.,Hriňa D.–3x Filo,

Trmal D.,Trmal K.,vlastní
Olešnice – Kaplice 1:4 Musil – Čutka, Fafl, Hatala,

Outnata
Při remíze se kopaly penalty, vítěz penalt získal 2 body, poražený 1 bod.

1. Kaplice 8:5 7 bodů
2. Suchdol n/Luž. 10:6 5 bodů
3. N.Hrady 9:10 4 body
4. Olešnice 5:11 2 body

Trenéry zúčastněných týmů byli vyhlášeni:
Nejlepší hráč turnaje – Marhoun Jan ( N.Hrady )
Nejlepší brankař turnaje – Jirkal Jakub  ( Kaplice )
Nejlepší střelec turnaje se po penaltovém rozstřelu s 5 góly stal Musil
Jakub ( Olešnice )
Turnaj jsme odehráli v sestavě:
(Círal Jan – Cepák Pavel, Glienke Petr, Hajný Martin, Hanžlík Matouš,
Hriňa Daniel, Kříha Vojtěch, Marhoun Jan „C“, Ondrejmiška Daniel,
Pell Jan a Svoboda Jan)
Poháry pro nejlepší mužstva a věcné ceny pro mužstva a jednotlivce
poskytli JAN FLIEGER – ATIKA a JEDNOTA NOVÉ HRADY.

Starší přípravka
19.ledna 2008 N.Hrady
N.Hrady „A“ – N.Hrady „B“ 6:0 3x Marhoun J., 2x Staněk Z.,

Kříha T.
T.Sviny – Kaplice 2:2 Gažák J., Gažák L. – 2x Marek
N.Hrady „A“ – Třeboň 0:0
N.Hrady „B“ – T.Sviny 0:9 2x Gažák J., 2x Gažák L.,

2x Macák, 2x Valter, Ježek
Kaplice – Třeboň 2:0 2x Marek
N.Hrady „A“ – T.Sviny 1:4 Staněk Z.
N.Hrady „B“ – Kaplice 0:7 3x Marek, 2x Kozak, Laně,

Urazil
T.Sviny – Třeboň 4:0 2x Ježek, Gažák L., Macák
N.Hrady „A“ – Kaplice 0:3 Divoký, Marek, Urazil
N.Hrady „B“ – Třeboň 1:6 Bula P. - 3x Rešl, Podsclan,

Veselý, Vopelka

1. T.Sviny 19:3 10 bodů
2. Kaplice 14:2 10 bodů
3. N.Hrady „A“ 7:7 4 body
4. Třeboň 6:7 4 body
5. N.Hrady „B“ 1:28 0 bodů

Trenéry zúčastněných týmů byli vyhlášeni:
Nejlepší hráč turnaje – Macák Jiří ( T.Sviny )
Nejlepší brankař turnaje – Mára Jan ( N.Hrady „A“ )
Nejlepší střelec turnaje se s 8 góly stal Marek František ( Kaplice )

SESTAVA N.HRADY „A“
Mára J. – Chlebúch M.,Kříha T.,Marhoun J.,Silmbrod J.,Staněk Z. a
Šedivý K.)
SESTAVA N.HRADY „B“
(Šisler V. - Bula P., Cepák P., Hajný M., Hriňa D., Kříha V., Rehák P. a
Vrobel M.)
Poháry pro nejlepší mužstva a věcné ceny pro mužstva a jednotlivce
poskytli JAN FLIEGER – ATIKA a prodejna FLOP.

Máte strach ze splácení Vašich úvěrů,
kreditních karet nebo hypoték?

Máte případně již záznamy v bankovních registrech?
Chcete si koupit vlastní bydlení?

� Hledám podnájem 3+1 (možno i menší), lokalita Nové Hrady.
Termín cca. březen 2008.
Tel.kontakt: 775 323 955, Děkuji.

� Pronajmu byt 3+1 Dvory nad Lužnicí (11 km od Českých Velenic),
garáž, zahrada, topení + voda na plyn.
Dráha, autobus, prodejna potravin, pošta v místě.
Tel.: 723 563 277.

CREDOMA Vám nabízí jedinečnou možnost vyřešit
Vaší měsíční finanční potřebu formou přefinancování
Vašich úvěrů a půjček oproti zástavě nemovitosti

Kominictví – Jung
Miroslav Jung, České Budějovice

� čištění a kontroly komínů

� opravy komínů a komín. lávek

� montáž komín. lávek

TELEFON: 608 043 563
e-mail:kominictví.jung@centrum.cz

Koupím starší dům, usedlost
nebo stavební pozemek
v Novohradských horách

Nejsem RK ani developer

Tel. 602 215 561

Kontakty: 776 621 775, 739 863 910,777 610 287
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