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Volit či nevolit?
Téměř hamletovská otázka o tom, zda volit

či ne (případně jak), jistě probíhá hlavou mno-
ha lidem. Někomu se vrací jen v období voleb,
jiní si ji kladou průběžně při sledování událostí
naší komunální, regionální či celostátní politiky.

V letošním roce nás čekají „krajské“ volby.
Jejich termín byl stanoven na 17. a 18. října a
občané budou mít možnost svými hlasy ovliv-
nit další směřování Jihočeského kraje. Nechci
se pouštět do nějakého hodnocení významu
krajských voleb, protože jsem přesvědčen, že
každé volby jsou důležité. Přesto je nutno při-
pomenout, že v krajských volbách rozhoduje-
me především o rozvoji oblasti, ve které
žijeme, a mělo by nás tedy zajímat, co s naším
regionem ty či ony politické strany či volební
uskupení plánují. Určitě každého z nás musí
zajímat, jak hodlají spravovat krajský maje-
tek, hospodařit s ním, jak chtějí podporovat
města, obce a zřizované organizace, řešit otáz-
ky školství, zdravotnictví, péče o komunikace
II. a III. třídy, bojovat za výstavbu dálnic či že-
lezničních koridorů, jak se staví k otázkám
ochrany přírody, kultury, vědy, jihočeských
tradic a jak se ve všech těchto otázkách promí-
tá jejich zájem o občany kraje.

Mnoho občanů má v celostátním měřítku
problém s tím, jak se naši politici chovají a těž-
ko se identifikují s politickými stranami, resp.
jejich vrcholnými představiteli. Propojení kraj-
ských reprezentací s celostátní politikou nelze
popřít, určité naštvání na naše celostátní poli-
tiky by však nemělo být důvodem k tomu,
abychom nevyužili jedno ze základních práv –
právo volit.

Pocit, že jeden jediný hlas nemůže rozhod-
nout, je klasickým projevem české nátury a
neblahé zkušenosti z dob nedávno minulých.
Pokud však nebudeme sami projevovat své
občanské postoje a vzdáme se práva spoluroz-
hodovat, dáváme šanci jiným, aby rozhodova-
li za nás, což považuji za velmi špatné. Pokud
jsme tedy spokojeni či nespokojeni s tím, jak
město, kraj či republika funguje, měli bychom
to vyjádřit svým hlasem i ve volbách.

Věřím, že většina občanů bude mít zájem
rozhodnout o vývoji vlastního kraje. Je to dů-
ležité i pro samotné krajské představitele, pro-
tože jejich mandát bude o to silnější, čím více
občanů se na volbě bude podílet. Přeji všem ob-
čanům dobrou volbu a věřím, že budou zvoleni
takoví krajští zastupitelé, kteří budou mít na
mysli především rozvoj kraje, jeho měst, obcí a
občanů bez ohledu na stranické či osobní zájmy.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Dne 19.9.2008 se uskutečnil Den otevřených dveří na nově rekonstruované čistírně odpadních
vod pro Nové Hrady (více uvnitř čísla).

Podzimní výlet za humna provázela dobrá ná-
lada, přijatelné počasí a mnoho nových zážit-
ků kousek od domova (více uvnitř čísla).

Zavírání letní turistické sezony nabídlo pestrý
víkendový program snad pro každého z naše-
ho města i okolí  (více uvnitř čísla).

Novohradské
podzimní

hradní slavnosti
Státní hrad Nové Hrady
Sobota 25.10. 2008

10.30 – 16.00 hodin
Vstup na slavnosti

(nádvoří hradu) je zdarma
Akce probíhá za každého počasí.

Nabídku na využití
volného času vašich dětí
nepřehlédněte a využijte:
� Mimoškolní aktivity

� Zájmové kroužky

� Sportovní aktivity

� Mladí hasiči

� Mladí ochránci přírody

� Dílny v Koželužně

� Nabídka Klubu maminek

� Keramická dílna KÁNA

a další naleznete uvnitř
tohoto čísla Novohradského zpravodaje
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Zápis z 24. schůze rady města
ze dne 27. 08. 2008

� 1. Smlouvy o podmínkách poskytnutí
dotace z ROP NUTS II Jihozápad
Rada byla starostou města seznámena s ná-
vrhem smluv o podmínkách poskytnutí do-
tace z ROP NUTS II Jihozápad, které se
týkají projektů města, které byly z uvedené-
ho dotačního programu podpořeny – pro-
jekty "Zvýšení dostupnosti a kvality služeb
MŠ Nové Hrady" a "Investice pro integro-
vaný rozvoj kultury a kvality služeb veřejné
správy v Nových Hradech". Rada souhlasi-
la s návrhem smluv a pověřila starostu je-
jich podpisem.

� 2. Zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření za rok 2008
Rada byla starostou města seznámena se
Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaře-
ní za rok 2008, které provedl Krajský úřad –
Jihočeský kraj, Ekonomický odbor – oddě-
lení přezkumu a metodiky hospodaření
obcí. Při přezkumu bylo konstatováno, že
nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky
a že chyby zjištěné při kontrolách v minu-
lých letech byly napraveny. Rada vzala na
vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospo-
daření za rok 2008.

� 3. Poskytnutí příspěvku v rámci
Programu regenerace MPR a MPZ
Ministerstva kultury ČR
Rada obdržela Rozhodnutí o poskytnutí pří-
spěvku Jihočeského kraje z Programu rege-
nerace MPR a MPZ Ministerstva kultury
ČR ve věci poskytnutí příspěvku ve výši
105 000,- Kč pro Rodinu Panny Marie, IČO
73633771, Husova 2, 373 33 Nové Hrady
na obnovu nátěru šindelové střechy klášte-
ra v Nových Hradech. Rada na základě pra-
videl Programu regenerace MPR a MPZ
souhlasila s vyplacením příspěvku Města
Nové Hrady ve výši 30 000,-Kč /20% cel-
kových nákladů/ pro Rodinu Panny Marie,
IČO 73633771, Husova 2, 373 33 Nové
Hrady.

� 4. Poničení dětského hřiště
v zámeckém parku
Rada obdržela zprávu od pana Z. Vaňka,
MěÚ N. Hrady, odbor životního prostředí
o poničení herních prvků dětského hřiště
v zámeckém parku v N. Hradech. Jednotli-
vé herní prvky dětského hřiště byly mecha-
nicky poškozeny, postříkány barvou, došlo
k vyvrácení odpadkových košů a rozsypání,
rozptýlení odpadků po větší části plochy
hřiště. Dále došlo k vyvrácení a vytržení ta-
bule upozorňující na "Zákaz vstupu psů",
vytržení a přemístění lavičky včetně beto-
nového podkladu, u další lavičky došlo
k mechanickému poničení - odtržení opěr-

ných prken. poničení přístřešku – odtržení
střešní krytiny. V těsné blízkosti hřiště bylo
také odlomeno několik větví a poškozeno
několik dřevin a keřů. Tento projev vanda-
lismu byl zadokumentován a předán Policii
ČR k dalšímu prošetření. Následně zde bylo
umístěno upozornění, že hřiště je mimo pro-
voz a vstup jen na vlastní nebezpečí. Rada
vzala na vědomí informaci o poničení her-
ních prvků dětského hřiště v zámeckém par-
ku a pověřila TSM zajištěním úklidu,
opravy a revize hřiště.

� 5. Žádost  o udělení výjimky z počtu dětí
v MŠ Nové Hrady
Rada obdržela žádost ředitelky MŠ Nové
Hrady E. Heřmanové o povolení výjimky
z počtu dětí v MŠ N. Hrady. K 1.9.2008 je
v MŠ zapsáno 100 dětí. Paní ředitelka žádá
o výjimku u 4. třídy, kde by došlo k navýše-
ní počtu o 4 děti. Třída je prostorná, budou
v ní pracovat dvě učitelky a zvýšení počtu
dětí nebude na újmu kvalitě výchovně
vzdělávací práce školy. Budou též splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí. Rada souhlasila s povolením výjimky
z počtu dětí za podmínky, že zvýšení počtu
dětí nebude na újmu kvalitě výchovně vzdě-
lávací práce školy a budou též splněny pod-
mínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

� 6. Vyjádření k přidělení bytu
Rada obdržela dopis paní M.Vlnaté ve věci
přidělení bytu v Byñově v čp. 68. Paní Vl-
natá informuje v dopise Radu města, že
vzhledem k celkovým měsíčním nákladům
na tento byt, který jí byl Radou města na do-
poručení sociální komise přidělen, a vlast-
ním měsíčním příjmům nemůže nájemní
smlouvu na tento byt uzavřít a tento byt již
tedy nepožaduje. Rada vzala na vědomí vy-
jádření paní M. Vlnaté ve věci neuzavření
nájemní smlouvy na byt v čp. 68 v Byňově,
revokovala své rozhodnutí ve věci přidělení
tohoto bytu paní M. Vlnaté a pověřila paní
Šabatkovou, MěÚ Nové Hrady, odbor so-
ciálních věcí jednáním s dalšími zájemci dle
pořadí bodového hodnocení žadatelů o ten-
to byt, které provedla KSVZ. Případné při-
dělení bytu dalšímu zájemci dle pořadí
určeného KSVZ či vyhlášení nového zámě-
ru o pronájmu projedná Rada města na
svém příštím jednání.

� 7. Žádost o odkoupení části pozemku
– p. J. Lechner
Rada opětovně projednala žádost pana Jiří-
ho Lechnera, bytem N. Hrady čp. 272 o od-
koupení části pozemku parc. č. 809/1 v k.ú.
Nové Hrady. Rada při minulém projednání
pověřila místostarostu M. Šlence svoláním
místního šetření, na jehož základě byl poté
vyhotoven geometrický plán, ze kterého vy-
plývá, že požadovaný pozemek má rozlohu
191 m2 a po oddělení od pozemku parc. č.
809/1 je označen jako parc. č. 809/5. Rada

souhlasila s prodejem předmětného poze-
mku o rozloze 191 m2 a pověřila starostu
města zveřejněním záměru prodeje na úřed-
ní desce.

� 8. Výroční zpráva o činnosti
ZŠ Nové Hrady – školní rok 2007/2008
Rada obdržela Výroční zprávu o činnosti ZŠ
Nové Hrady ve školním roce 2007/2008.
Rada vzala Výroční zprávu o činnosti ZŠ
Nové Hrady ve školním roce 2007/2008 na
vědomí.

� 9. Návrh změny územního plánu
Rada obdržela žádost pana Z.Blafky, bytem
Jílovice 124 o zahrnutí pozemků GP
323/0/1, GP 324, GP 325/1/1 a 333/1/2
v k.ú. Nové Hrady v soukromém vlastnic-
tví do územního plánu. Rada postoupila žá-
dost zpracovateli změny územního plánu.

� 10. Rozhodnutí o uzavírce
Rada města obdržela Rozhodnutí Městské-
ho úřadu T. Sviny, Odboru dopravy a silnič-
ního hospodářství o omezení obecného
užívání pozemních komunikací uzavírkami
a objížďkami, kterým je povolena uzavírka
silnice III/15425 v úseku Jakule – Hranice –
Dvory nad Lužnicí a v úseku od této komu-
nikace směrem na Žofinu huť. Uzavírka je
povolena z důvodu rekonstrukce komuni-
kací v termínu od 25.8 – 23.9.2008. Roz-
hodnutím jsou též stanoveny objízdné
trasy. Autobusová doprava bude vedena
uzavřeným úsekem. Rada vzala informaci
o uzavírce na vědomí.

� 11. Projekty – MAS SR
Rada byla starostou seznámena s přípravou
projektů v rámci dotačního programu Míst-
ní akční skupiny Sdružení Růže. Městem
budou podány 3 žádosti o dotaci, a to na
projekty "Stavební úpravy – udržovací prá-
ce – rekonstrukce – Šatny pro sportovní
hřiště v Nových Hradech", "Udržovací prá-
ce na objektu čp. 36 v Nových Hradech –
ochranný nátěr střešní krytiny" a "Zvýšení
kvality služeb DPS Nové Hrady". Rada
souhlasila s podáním žádostí a s případným
předfinancováním a spolufinancováním dle
pravidel MAS SR. Rada pověřila starostu
města podáním žádostí na sekretariátu
MAS SR.

� 12. Zápis z jednání Finanční komise,
grantový program města, příspěvek
na opravy domů
Rada obdržela zápis z jednání Finanční ko-
mise Rady města, která na svém zasedání
řešila vyúčtování 1. kola grantového prog-
ramu města. Rada souhlasila s vyplacením
finanční podpory dle pravidel programu
u všech žadatelů, kteří splnili podmínky
pro přidělení druhé části podpory. Rada
souhlasila s krácením podpory projektu
ČRS Nové Hrady z důvodů celkového sní-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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žení nákladů projektu – podpora bude vypla-
cena dle reálných nákladů v procentuální
výši, kterou žadatel ve své žádosti uvedl.
Rada souhlasila s návrhem Finanční komise
ve věci přidělení příspěvku na opravu fasá-
dy rodinného domu pro pana L. Prášila a na
opravu fasády bytového domu čp. 27 dle
schválených podmínek pro přidělení pří-
spěvku.

� 13. Smlouva o zajištění
pečovatelské služby
Rada projednala návrh smlouvy o poskyto-
vání pečovatelské služby. Na základě této
smlouvy by pro Město Nové Hrady zajišťo-
vala pečovatelskou péči od 1.1.2009 firma
Ledax, o.p.s. z Českých Budějovic. Rozsah
a kvalita služeb se nemění, naopak má firma
Ledax navíc zájem na rozšíření služeb pro
své stávající či nové klienty. Rada souhlasi-
la se Smlouvou o zajištění pečovatelské
služby a pověřila starostu jejím podpisem.

ZÁPIS z 15. veřejného jednání zastupitelstva
města v Nových Hradech dne 4. září  2008

Přítomni: p. Ing. Kříha, p. Dorotovič,
p. Šlenc, p. Mgr. Hokr, p. Mgr. Jarolímek,
p. Kollmann, p. Albert, Mgr. Pospíšilová,
p. Sýkora, p. Vicány, p. Ing. Kasan,
p. Ing. Štangl

Omluveni: p. Kučera, p. Strnad, p. Brychta

Na začátku jednání bylo přítomno 12 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášenís-
chopné.

Zapisovatel: J. Oppolzerová

Zasedání se konalo od 18.00 hodin v sále
„Koželužny“ v Nových Hradech, jednání za-
hájil a vedl starosta Mgr. Hokr za přítomnosti
12 členů zastupitelstva. Starosta konstatoval,
že zápis z 14. zasedání byl řádně ověřen a
zveřejněn a nebyla vůči němu vznesena žád-
ná námitka.

Starosta seznámil s programem dnešního
jednání zastupitelstva. Program 15. zasedání
byl schválen 12 hlasy.

Dále starosta navrhl složení návrhové ko-
mise. Návrhová komise ve složení: p. Ing. Kří-
ha, p. Kasan a p. Sýkora, byla schválena
9 hlasy, 3 se zdrželi hlasování. Předsedou ko-
mise byl zvolen  p. Ing. Kříha.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su 15. jednání zastupitelstva: p. Dorotoviče a
p. Vicányho – schváleno 10 hlasy , 2 zastupi-
telé se zdrželi hlasování.

1. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení z 14. veřejného jednání
zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. Seznámil s postupem prací na
plnění tohoto usnesení. Pan ing. Kříha do-
poručil, aby u každého bodu usnesení bylo

příště uvedeno v jakém stadiu rozpracova-
nosti se nalézá. K tomuto názoru se připojil i
p. Ing. Štangl, zdůraznil, že to usnadní práci
kontrolního výboru. Starosta tuto připo-
mínku přijímá, pokusí se pro potřeby za-
stupitelů informaci o stavu plnění usnesení
doplňovat. Dodal, že v minulosti toto neby-
lo zvykem – starosta tuto informaci sděloval
právě při čtení kontroly usnesení
Zastupitelstvo bere na vědomí a schválilo
předloženou kontrolu usnesení ze 14. veřej-
ného jednání zastupitelstva 12  hlasy.

2. Dispozice s majetkem

2.1. Pan místostarosta města Šlenc, informo-
val o průběhu výběrového řízení na prodej
stavebních parcel č. kat. 311/26 o výměře
811 m² a 311/35 o výměře 910 m² v k.ú.
Nové Hrady lokalitě Pod Zámeckým. Výbě-
rová komise pracovala pod dozorem JUDr.
Valúchové. Jednání proběhlo za přímé
účasti zájemců. Z jednání byl sepsán proto-
kol, nebyly vzneseny žádné připomínky.
Nejvyšší cenovou nabídku na p. č. kat.
311/26 podali mž. Romana a Milan Vicá-
novi – 402,- Kč a na p.č.kat. 311/35 manželé
Renata a Zdeněk Hadačovi – 452,- Kč. Rada
města vzala tuto skutečnost na vědomí a po-
stupuje prodej předmětných pozemků ke
schválení na jednání zastupitelstva. Zastu-
pitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č.kat.
311/26 v k.ú. Nové Hrady o výměře 811 m²
manželům Milanovi a Romaně Vicánovým
za cenu 402,- Kč/m² dle schválených zásad
o prodeji pozemků v této lokalitě schvále-
ných zastupitelstvem města na 14. veřejném
zasedání zastupitelstva, bod 3.7. ze dne
10.07.2008, zároveň schvaluje prodej poze-
mku p.č.kat. 311/35 v k.ú. Nové Hrady
o výměře 910 m² manželům Zdeňkovi a Re-
natě Hadačovým za cenu 452,- Kč dle
schválených zásad o prodeji pozemků v této
lokalitě, schválených zastupitelstvem města
na 14. veřejném zasedání zastupitelstva,
bod 3.7. ze dne 10.7.2008 a pověřuje staros-
tu podpisem příslušných kupních smluv
12 hlasy.
Pan Ing. Kříha položil otázku, zda ve shora
uvedené záležitosti měl hlasovat zastupitel,
pan Vicány, když se jednalo o prodej poze-
mku pro jeho bratra. Pan Ing. Štangl konsta-
toval, že pan Vicány je v této záležitosti
podjatý, což by mělo být pouze uvedeno
v zápise. Pan Vicány souhlasil, do zápisu
bylo doplněno, že pan Vicány je v této zále-
žitosti podjatý.

2.2. Pan starosta informoval o žádosti firmy
E.ON Distribuce, a.s. o umístění součástí
energetického zařízení na pozemcích č.
306/4, 306/1, PK 1002, PK 993 v k.ú. Nové
Hrady, které jsou ve vlastnictví města. Se-
známil s návrhem Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva o věcném břemeni
pro akci: „Nové Hrady K304/2 – pí. Homo-

lková – kabel NN“ – cena věcného břeme-
ne 10.000,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu pro stav-
bu „Nové Hrady K304/2 – pí. Homolková –
kabel NN“ společnosti E.ON a pověřuje
starostu podpisem smlouvy 12 hlasy.

2.3. Pan starosta seznámil s návrhem kupních
smluv týkajících se prodeje a koupě poze-
mků mezi Městem Nové Hrady a společ-
nosti Helena s.r.o. Město Nové Hrady kupní
smlouvou prodává pozemek parc.č. 1217
o výměře 590 m² společnosti Helena za
cenu 70,- Kč/m², další kupní smlouvou ku-
puje od společnosti Helena p. č. kat. 1216/2
(parcela vznikla geometrickým rozdělením
p. č. kata. 1213/1) o výměře 14 m² za cel-
kovou cenu 1,- Kč. Uvedené pozemky se
nacházejí v k.ú. Údolí. Zastupitelstvo
schvaluje prodej pozemku č. kat. 1217
v k.ú. Údolí u Nových Hradů o výměre 590
m² za cenu 70,- Kč/m² společnosti Helena
spol. s.r.o. a nákup pozemku p. č. 1216/2
v k.ú. Údolí u nových Hradů o výměře
14 m² za celkovou cenu 1,- Kč od společ-
nosti Helena spol. s.r.o. o výměře 14 m²
a pověřilo starostu podpisem příslušných
smluv 12 hlasy.

2.4. Pan starosta seznámil zastupitele s žádostí
účetní, paní Stráské o schválení provedení
účetní opravy vnitřním dokladem nákladů
na přístroj na snížení vlhkosti v ZŠ Nové
Hrady. Tento byl nejprve ZŠ Nové Hrady
zapůjčen – účtování jako neinvestiční ná-
klady, pak byl zakoupen a nyní je nutno tuto
částku převést do investičních nákladů. Pří-
stroj byl zakoupen na základě vyhodnocení
výsledků měření vlhkosti a žádosti ředitele
školy Mgr. Chrta. Pan Ing. Štangl se vyjád-
řil, že někteří zastupitelé nedoporučovali
přístroj zakoupit. Odborníci se dle jeho sdě-
lení nevyjadřují kladně k výrobci tohoto
přístroje. Navrhuje tento bod jednání odlo-
žit, dokud nebudou doloženy výsledky mě-
ření vlhkosti. K tomuto názoru se přiklonil i
Ing. Kříha, který přístroji nevěří. Domnívá
se, že snížení vlhkosti způsobilo suché po-
časí, požaduje předložit písemně výsledky
měření, které probíhalo. Pokud si pamatuje,
tak zastupitelé nákup přístroje nedoporučo-
vali. Pan starosta vysvětlil, že nákup byl již
proveden na základě rozhodnutí rady města
– nákup byl schválen na základě předlože-
ných výsledků a souhlasného stanoviska ře-
ditele ZŠ Nové Hrady pana Mgr. Z. Chrta,
který konstatoval zlepšení stavu. V součas-
né době se tedy jedná čistě o účetní záleži-
tost. Pan Šlenc informoval o jeho návštěvě
ZŠ v Rožnově, kde jsou tyto přístroje insta-
lovány. Ředitel ZŠ Rožnov tento přístroj
doporučoval. Při rozhodování rady bylo při-
hlédnuto také k této skutečnosti. Pan Albert
vyjádřil svůj pocit, že je tlačen do něčeho,
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o čem nehlasoval, s tím, že je postaven před
hotovou věc. Po zkušenostech ze svého za-
městnáni zpochybňuje výsledky měření.
Pan Ing. Štangl vyjádřil svůj názor, že po-
kud o tomto nákupu rozhodla rada, ať si čle-
nové rady napraví i problém v účetnictví.
Pan starosta vysvětlil, že nejde o žádné po-
chybení Rady města, schválení přeúčtování
musí být schváleno zastupitelstvem města.
Pro usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pro-
vedení opravy vnitřním dokladem z nein-
vestičních nákladů do investičních ve věci
nákupu přístroje Hydropol hlasovalo 7 za-
stupitelů, 3 byly proti 2 se zdrželi hlasování
– návrh tedy nebyl schválen. Pan Ing. Kasan
navrhuje, aby členové kontrolního výboru
provedli kontrolu opodstatnění nákupu pří-
stroje. Pan Ing. Kříha toto odmítá, není
schopen toto posoudit, pokud by toto měl
kontrolní výbor provádět, požaduje vyčle-
nění finančních prostředků na zajištění od-
borníka.

2.5. Pan starosta seznámil s obsahem žádosti
TSM Nové Hrady o vypořádání nákladů na
celnici. Tyto byly původně rozděleny mezi
tři subjekty. V roce 2003 ukončil jeden
z nich své působení na celnici v Nových
Hradech. Náklady pak nebyly hrazeny zby-
lými dvěma subjekty, vznikala tak ztráta.
TSM Nové Hrady žádají uhrazení nákladů
nebo souhlas s převedením rozdílu nákladů
k tíži TSM. Jedná se o částku 614.548,- Kč.
Pan Vicány se dotazoval, proč toto nebylo
řešeno dříve. Pan Ing. Štangl vysvětlil dů-
vod, proč tato situace vznikla. Po odchodu
jednoho nájemce nebyla kalkulace uprave-
na. O úhradě ztráty proběhla jednání Policií
ČR i Rakouska, ale obě strany nesouhlasily,
aby převzaly náklady na sebe. Pan starosta
připomenul, že nejsou k dispozici žádné pí-
semné záznamy o jednáních, která uvádí
pan Ing. Štangl. V minulosti bylo pravděpo-
dobně jednáno, nicméně nejsou žádné zápi-
sy o projednání v radě města v letech
2004–2006. Zastupitelstvo schválilo převe-
dení rozdílu nákladů na služby na budově
celnice za roky 2004 – 2007 v celkové výši
614.548,- Kč k tíži technických služeb měs-
ta Nové Hrady 11 hlasy. Před hlasováním se
vzdálil pan Albert.

3. Rozpočtová změna č. 2
Pan starosta seznámil s obsahem dle předlo-
ženého rozpisu. Ing. Štangl se dotazoval na
výdajovou částku na opravu podlahy a ka-
nalizace v kavárně pod radnicí, proč toto ne-
bylo řešeno formou reklamace. Pan starosta
odpověděl, že tato záležitost nebyla součás-
tí stavby, tudíž nemohla být tato aktivita
reklamována u zhotovitele. Zastupitelstvo

tuto rozpočtovou změnu chválilo 11 hlasy.
Pan Albert nebyl přítomen.

4. Návrh na měsíční odměnu pro nového
člena zastupitelstva p. Vicányho
Pan starosta seznámil s návrhem odměny na
období od 1.9.2008 do 30.11. 2008, pak
bude schvalovaná nová výše pro všechny
zastupitele. Pan Vicány vykonává funkci
člena rady od 26.06.2008. Odměna za uply-
nulé období nelze vyplatit, proto rada navr-
huje vyplatit ji formou odměny za členství
v komisi a v kontrolním výboru ve výši 3 x
940,-Kč měsíčně. Pan Ing. Štangl se dotazo-
val, proč není přiznána odměna zpětně, je
přesvědčen, že to lze a může se stanovit
k určitému datu. Pan starosta informoval, že
toto nelze po účetní stránce řešit jinak. Pan
Vicány se zřekl kompenzace za vykonanou
práci za uplynulé 2 měsíce. Zastupitelstvo
schválilo návrh měsíční odměny pro ne-
uvolněného člena zastupitelstva a rady měs-
ta Nových Hradů Jiřího Vicányho ve výši
1.420,- Kč měsíčně 9 hlasy, 3 zastupitelé se
hlasování zdrželi.

5. Splašková kanalizace v místní části
Údolí u Nových Hradů
Pan starosta konstatoval, že byla zpracová-
na projektová dokumentace, žádost byla po-
dána na ministerstvo zemědělství již v roce
2006. Dotace v loňském roce nebyla přidě-
lena. V letošním roce bylo rozhodnuto
o poskytnutí dotace a to tak, že 45 % nákla-
dů činí dotace z Ministerstva zemědělství
ČR, 10 % příspěvek od Jihočeského kraje
a 45 % bude hradit město. Akce musí být
realizována v letech 2008 a 2009. Proběh-
lo výběrové řízení, vyhrála firma JM sta-
vební s.r.o. Jindřichův Hradec. V letošním
roce dotace 1.950.000,- Kč, podíl města
600.000.- Kč. Na základě požadavků oby-
vatel bude se provádět i odpad dešťové vody
a chodníky. Je třeba, aby byla schválena
realizace této akce. Pan Ing. Kříha se dota-
zoval, zda se počítá se stavbou chodníků a
jak bude řešen problém přitékající dešťové
vody z Hlinova a od sušky. Informoval, že
v minulém období proběhlo jednání se SÚS
s možností odpadu vody směrem k Bažan-
tníku. Domnívá se, že dešťová kanalizace
není dimenzovaná na takový objem, který
by dostačoval. Pan starosta vysvětlil, že ve
věci odvodu dešťové vody proběhlo jednání,
nebylo však určeno, kdo celou akci zaplatí a
jaké bude konečné řešení. Vše je řešeno ve
spolupráci se zhotovitelem projektové do-
kumentace k průtahu Údolím. V současné
době je třeba řešit stavbu splaškové kanaliza-
ce, aby se mohly čerpat finanční prostředky.
Během projednání tohoto bodu se z pracov-
ních důvodů omluvil pan Ing. Štangl, který
následně jednání opustil. Pan Šlenc navrhu-
je schválit realizace stavby a pověřit staros-
tu jednání ve věci odvodu dešťové vody, aby
město nepřišlo o dotaci. Zastupitelstvo

schválilo realizaci a spolufinancování akce
„Splašková kanalizace v místní části Údolí
u nových Hradů dle podmínek stanovených
Ministerstvem zemědělství ČR a pověřilo
starostu dalším jednáním ve věci odvodu
dešťových vod řešených v rámci stavby
„Průtah Údolím“ – schváleno 11 hlasy.

6. Účetní uzávěrka Služeb Nové Hrady
za rok 2007
Pan starosta seznámil s žádostí jednatele
firmy o seznámení zastupitelů s účetní uzá-
věrkou organizace na rok 2007. Byla vy-
tvořena ztráta po zdanění 168.157,58 Kč.
Jednatel společnosti navrhuje po poradě
s daňovou poradkyní převést hospodářský
výsledek na účet 429 – Neuhrazená ztráta
minulých let. Zastupitelstvo schválilo účet-
ní uzávěrku Služeb Nové Hrady s.r.o. za rok
2007. Hospodářský výsledek – ztráta –
bude převeden na účet 429 – Neuhrazená
ztráta minulých 10 hlasy. Pan Ing. Kříha se
před hlasováním vzdálil.

7. Interpelace
Právo interpelace nebylo využito.

8. Diskuze

− V diskuzi se dotazoval pan Dorotovič, proč
bylo zvoleno na opravu mateřské školy ob-
dobí podzimu a proč se tyto práce nenecha-
ly na jaro. Další dotaz vznesl na základě
dotazů od občanů, proč byla opravována fa-
sáda na budově čp. 43 – Technické služby.

− Pan starosta informoval o průběhu přípravy
opravy Mateřské školy. Jednáním s odbor-
níky bylo potvrzeno, že stavbu lze časově
zvládnout do konce listopadu. Na jednání
Rady města bylo dohodnuto, že konečné
rozhodnutí o realizaci stavby bude učiněno
po dohodě s ředitelkou MŠ. Po projednání
s ředitelkou mateřské školy a také s ředite-
lem základní školy bylo rozhodnuto zahájit
stavbu na podzim letošního roku. Pan sta-
rosta seznámil s připraveností této akce –
bylo zahájeno výběrové řízení, v týdnu
mezi 15.9. – 19.9. 2008 by měl být znám ví-
těz výběrového řízení a okamžitě zahájena
stavba.

− K opravě čp. 43 pan starosta uvedl, že tato
budova byla vybrána k opravě pracovní
skupinou, která pracuje v rámci programu
regenerace městských památkových rezer-
vací a městských památkových zón /MPR a
MPZ/. Tuto skupinu vedle zástupců města
tvoří i odborníci na památkovou péči či ar-
chitekti. Oprava je financovaná v rámci
programu regenerace MPR a MPZ. Probíhá
také oprava dvorní fasády domu čp. 11 a
čp. 59. V rámci Programu regenerace nelze
hradit výměnu oken, ta u těchto domů bude
uhrazena z městského rozpočtu.

− Pan Vicány se dotazoval na základě dotazů
od rodičů dětí, proč při opravě mateřské
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školy došlo k přestěhování oddělení
s nejmenšími dětmi.
Pan starosta konstatoval, že toto je
v kompetenci ředitelky mateřské školy
paní E. Heřmanové. Touto verzí došlo ke
stěhování z jedné budovy, v případě stě-
hování starších dětí by došlo ke dvojímu
stěhování. Společně byly konzultovány
všechny možnosti náhradních prostor.
V současné době probíhá jednání o mož-
nosti řešení úpravy sociálního zařízení
pro nejmenší děti.

− Mgr. Pospíšilová upozornila na rozmáha-
jící se krádeže měděných okapů Pan sta-
rosta sdělil, že tato otázka je řešena
s Policií ČR, která již zvýšila dohled
v nočních hodinách.

− Pan. Ing. Kříha informoval zastupitelstvo
o činnosti kontrolního výboru zastupitel-
stva za roky 2007 a 2008. Seznámil s prů-
během kontrol. Na žádost pana starosty
předloží tuto zprávu písemně a bude bo-
dem jednání dalšího zasedání zastupi-
telstva.

− Pan Ing. Kasan požádal všechny přítom-
né o připomínky a doplnění k webovým
stránkám města. Připraví za tímto účelem
tiskopis.

− Pan Ing. Kříha požádal o doplnění odpo-
vědi pana starosty na jeho interpelaci ve
věci povolenek na průjezd „starým Hra-
dečákem“. Odpověď ho neuspokojila a
žádá o sdělení na základě jakého legisla-
tivního předpisu byly tyto vydány bez ja-
kéhokoliv projednání a komu byly

vydány. Pan starosta řekl, že nechá pana
Ing. Kříhu nahlédnout do složky řešící
tuto záležitost. Pan starosta odpověděl,
že takto byla záležitost řešena i v minu-
lém období, např. při zajištění dostupnos-
ti Byňova v době opravy komunikace
II/154. Pan Dorotovič informoval o vy-
jádření vedení Policie ČR Trhové Sviny
k této otázce s tím, že pravděpodobně do-
šlo k nepochopení při návrhu řešení toho-
to problému.

− Pan Albert se dotazoval, zda chodník
v Údolí u kapličky je majetkem města.
Jedná se o připomínky k parkování aut.
Pan starosta informoval, že není. Celá si-
tuace bude řešena po dokončení průtahu
a opravy mostu v Údolí. Problém parko-
vání již byl také vyřešen.

− Pan Ladislav Kopřiva se dotazoval na
otázku rozšiřujícího se motokrosu v No-
vých Hradech. Jedná se i o nezletilce,
kteří řídí bez řidičského oprávnění, ohro-
žují bezpečnost provozu, ale i narušují
ochranu přírody.K této otázce se připojil i
pan Vicány, který byl na toto dotazován
členy Mysliveckého sdružení Nové Hra-
dy. Doslechl se, že jízda motorek je povo-
lena v nakolické pískárně.

− Pan starosta informoval, že se na něho
obrátili v otázce někteří zájemci o motok-
ros. Starosta na tento dotaz odpověděl, že
je nutno najít lokalitu, kde by nikoho ne-
rušili. Dále tazatelům oznámil, že po
předložení kladného stanovisko ochrany
přírody by se mohlo v této záležitosti
jednat.

− Co se týče nakolické pískárny, obrátili se
na Radu města zástupci Klubu vojenské

historie a techniky Nové Hrady /KVHT/
o povolení jízdy motorek v pískárně
s tím, že by aktivitu mladých motokrosa-
řů zaštítil osobně pan Ivan Dorotovič a
motorkáři by patřili pod KVHT. Klub
vojenské historie a techniky má již něko-
lik let pozemky v nakolické pískárně od
Města Nové Hrady pronajaty k jízdám
zručnosti automobilů. Ve věci povolení
motokrosu však Rada nic nepovolila.
Rada na dotaz KVHT odpověděla s tím,
že je nutno k případné žádosti doložit od-
borná vyjádření orgánů ochrany přírody
a Odboru životního prostředí MěÚ Nové
Hrady. Tento odbor si již také vyžádal
stanovisko Agentury ochrany přírody a
krajiny.

− Pan starosta řekl, že by bylo dobré při
případném jednání zahrnout do podkla-
dů i vyjádření Honebního společenstva
Nové Hrady.

− Pan Dorotovič upozornil, že je lepší,
když se mládež věnuje motokrosu, než
když budou pod Májem sprejovat a feto-
vat. Jednal již s MVDr. Kypetem o pro-
nájmu pozemku. V současné době jezdí
motorkáři na tzv. „třešňovce“ v Údolí,
kde má pozemky pronajaty údajně pan
Petr Staník st. Pan Dorotovič sdělil, že
bude i nadále dělat vše pro to, aby byl na-
lezen vhodný pozemek a žádá tímto
o podporu.

− Pan Roman Roule požádal zastupitelstvo,
aby požádalo zástupce pohraniční policie,
aby se městu více věnovali i přes den.

Zasedání ukončil pan starosta. Poděkoval
všem přítomným zastupitelům i občanům města
za účast.
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Čistírna odpadních vod
V pátek 19. září 2008 se konal Den otevřených dveří na nově rekonstruované čistírně

odpadních vod v Nových Hradech. V dopoledních hodinách si areál prohlédl starosta měs-
ta Mgr. Vladimír Hokr, někteří zastupitelé města, zaměstnanci MěÚ N. Hrady, firmy a zá-
stupci subdodavatelů a také  žáci místní základní školy a další veřejnost.

Rozšíření kapacity čistírny bylo nutné plánovat s ohledem na další rozvoj bytové výstavby
v Nových Hradech. Celková investice do rekonstrukce činila přibližně 32 milionů korun. Téměř
80 procent nákladů pokryla dotace ze Státního fondu životního prostředí, zbývající prostředky
financovalo město z vlastních prostředků. Kapacita čistírny umožní v budoucnu nejen připojení
nových rodinných či bytových domů v Nových Hradech, ale také neodkanalizované části Údolí
a výhledově též firmy HBSW Dobrá Voda a Byňova.

Nedostatečná kapacita a zastaralá technologie byly důvodem čistírnu z roku 1990 rekonstru-
ovat a zmodernizovat. Podle slov Radima Farka , technologa VAK JČ, umožní nově rekonstruo-
vaná čistírna se svoji rezervou čištění odpadních vod z celého města v požadované kvalitě a
v souladu s nařízením vlády. Kapacita mechanicko-biologické čistírny tak v současnosti pokrý-
vá připojení 2 500 obyvatel, tedy všech obyvatel města. Do čistírny je svedena odpadní voda
z jednotné kanalizační sítě města, tedy i dešťová a splašková voda.

Na konci června 2007 uvedlo město Nové Hrady ve spolupráci se společností Vodovody a
kanalizace Jižní Čechy do zkušebního provozu nově intenzifikovanou čistírnu odpadních vod.
Stavební práce trvaly celkem 11 měsíců a realizovala je firma JM Stavební. Provozovatelem čis-
tírny je VAK JČ. KIC (Foto MěÚ a KIC)
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Opravy kapliček v Údolí a Mýtinách
I v letošním roce se Město Nové Hrady za-

pojilo do Programu obnovy venkova, který se
snaží o záchranu kulturního dědictví mikrore-
gionu a provádění nezbytné údržby kulturních
památek, drobných dominantních sakrálních
staveb a soch.

Do letošního projektu bylo v rámci mikro-
regionu Sdružení Růže vybráno 6 obcí, mezi
nimiž bylo i Město Nové Hrady, které získalo
finanční podporu ve výši 90 693,-Kč. Ve spo-
lupráci se Sdružením Růže jsme tyto finanční
prostředky použili na opravu návesní kapličky
v Údolí u Nových Hradů a částečnou opravu
kaple v Mýtinách. Celkové náklady na opravu
výše uvedených sakrálních staveb činily

115 250,- Kč bez DPH. Zhotovitelem díla
těchto objektů byla stavební firma SEXTA
spol.s.r.o. České Budějovice.

Stavební práce na kapličce v Údolí u No-
vých Hradů spočívaly v celkovém nátěru šin-
delové střechy, opravě štukových vrstev a
celkovém nátěru fasády. Celkové náklady či-
nily 60 250,- Kč bez DPH. Nad rámec progra-
mu pak byl v kapličce Technickými službami
města Nové Hrady proveden vnitřní nátěr,
údolští dobrovolní hasiči provedli úklid a kap-
lička tak byla připravena pro letošní obnove-
nou údolskou pouť.

Stavební práce na kapli v Mýtinách zname-
naly opravu a vsazení stávajících oken + výro-

bu a vsazení nového kruhového
okna nad hlavním vchodem. Cel-
kové náklady činily 55 000,- Kč
bez DPH. Snaha o záchranu jed-
noho z posledních svědků histo-
rie osady Mýtiny však tímto
nekončí, práce budou v případě
získání dalších finančních pros-
tředků z tohoto či jiného progra-
mu pokračovat i v příštím roce.

Na tomto místě je třeba podě-
kovat rakouskému občanovi
Kurtu Viertlmayrovi z Litschau,
který v minulém období jako dar
městu Nové Hrady věnoval
vstupní dveře a okenní rámy, kte-

ré byly nyní v rámci Programu obnovy venko-
va správně osazeny a doplněny. Zdravotní
komplikace nyní neumožňují panu Viertlmay-
rovi osobní zapojení do vlastních prací, proje-
vil však zájem být i nadále členem týmu, který
se bude záchraně kaple věnovat. Vedle podě-
kování za dosavadní pomoc a podporu tedy
přejeme panu Viertmayrovi, který se do zá-
chranných prací v minulosti zapojil společně
s páterem Bonfiliem, rychlé uzdravení a mno-
ho elánu k dalším společným aktivitám.

Poděkování na tomto místě patří všem, kte-
ří se na projektu oprav těchto církevních pa-
mátek podíleli. Poděkování patří též členům
SDH Údolí u Nových Hradů, kteří si údolskou
kapličku převzali pod svou patronaci.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Romana Kříhová, Měú Nové Hrady,

investiční odbor

Otázka:
Na základě nové vyhlášky o dani z nemovi-
tosti se objevily dotazy, zda jejím schvále-
ním nevyplývají občanům nějaké další
povinnosti směrem k finančnímu úřadu. Na
základě čeho budou občané platit sazbu
daně jsme zjišťovali u pana starosty…

Odpověď:
Schválení vyhlášky neznamená pro občany
žádné komplikace. Nemusí ani speciálně
navštěvovat Finanční úřad v Trhových Svi-
nech či sami přepočítávat částku, kterou bu-
dou platit. Sazba daně je platná od příštího
roku – finanční úřady nyní zapracují změny
vyhlášek a přepočítají dle koeficientů sazbu
daně. Poté finanční úřady vydají tzv. hro-
madný předpisný seznam, který předají
městským úřadům. Naši občané se tedy bu-
dou moci na Městském úřadě v Nových
Hradech v seznamu podívat na přepočtenou
sazbu a poté standardně zaplatí daň finanč-
nímu úřadu. Stejným způsobem postupuje
Finanční úřad Trhové Sviny každoročně
u všech plátců daně, u kterých došlo k něja-
ké změně.
Případné další dotazy jsou připraveni zod-
povědět pracovníci Finančního úřadu
v Trhových Svinech – telefon 386 371 111.

Otázka:
Nejen při jednání zastupitelstva zazněl do-
taz na opravu fasády domu čp. 43 /Technic-

ké služby/ na náměstí. O bližší informace
jsme opět požádali starostu města…

Odpověď:
Fasáda byla určena k opravě v rámci Prog-
ramu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón.
Pracovní skupina k Programu regenerace
složená se zástupců města a odborníků vy-
brala pro letošní rok k realizaci domy čp. 43,
11 a 59 – u čp. 43 se jedná o přední fasádu,
u domů čp. 11 a 59 pak o dvorní trakty.
Nátěr fasády u čp. 43 byl proveden vápen-
ným nátěrem. Po odstranění lešení se i na
mne obraceli občané a ptali se, proč je fasá-
da trochu „flekatá“. Protože ke všem třem
stavbám zajistilo Město N. Hrady odborný
stavební dozor, požádal jsem o vysvětlení.
Jak zhotovitel, tak zástupce stavebního do-
zoru konstatoval, že viditelné tahy štětcem
jsou dány právě použitou technologií vá-
penného nátěru. Přestože kvalitu odvedené
práce odsouhlasil i stavební dozor, požádali
jsme ještě o vyjádření dodavatele nátěru,
který zaslal následující stanovisko: „Zhoto-
vitel při nanášení námi dodávaného nátěru
Prodextor K dodržel technologický postup.
Vzhledové vlastnosti nátěru Prodexorem
K se výrazně liší od „plastových“ vzhledů
disperzních, silikonových a silikátových ná-
těrů. Výsledkem je „živý“ vzhled fasády (vi-
ditelné tahy štětcem apod.), vápenný nátěr
Prodextor pak přirozeně stárne. Zejména

pro tyto vlastnosti je oceňován orgány
památkové péče. Je často aplikován na Ná-
rodních kulturních památkách, stále větší
oblibu si v současné době získává i pro apli-
kace na novostavbách.“

K dalším prováděným pracím bych ještě
doplnil, že v rámci Programu regenerace MPR
a MPZ nelze hradit výměnu oken, u domu čp.
43 jejich výměna nebyla nutná, byl proveden
pouze nátěr a u domů čp. 11 a 59 budou okna
hrazena z rozpočtu města. Práce na základě
výběrového řízení provádí firma ARCHATT
s.r.o.

ODPOLEDNÍ SETKÁNÍ
SE STAROSTOU

aneb
Starosto, řekněte mi …

Nestihli jste jít na zastupitelstvo?
Chcete víc informací o věcech veřejných?

Nabízíme další možnost, kdy se můžete
setkat se starostou našeho města po pracov-
ní době, v příjemném prostředí Koželužny
a ptát se na to, co Vás, občany zajímá.

V měsíci říjnu to bude:
14.10.2008 od 17.00 do 19.00 hod.

VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME
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PŘIPOMÍNAME
Státní občané České republiky, kteří
vlastní občanský průkaz bez strojově či-
telných údajů, vydaný do 31.12.2003,
jsou povinni si provést výměnu za ob-
čanský průkaz se strojově čitelnými
údaji do 31.12.2008.
Žádost o vydání občanského průkazu ob-
čan přeloží nejpozději do 30. 11. 2008 na
MěstÚ Nové Hrady – matrice, nebo možno
přímo na MěstÚ Trhové Sviny – oddělení
občanských průkazů.

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů. V souladu s ustanovením § 15 písmene f

zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do Zastupitelstva Jihočeského kraje konaných ve dnech 17. a
18. října 2008 byly stanoveny tyto volební okrsky:

1. Nové Hrady I (staré město), náměstí Republiky 46 – obřadní síň
2. Nové Hrady II (nové město), zámek Nové Hrady 136 – modrý salonek
3. Byňov – pohostinství na Jakuli

Volební místnosti budou otevřeny v pátek 17. října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin, v so-
botu 18. října 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Občan má povinnost před hlasováním prokázat svou totožnost a státní občanství České re-
publiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

Rozdělení do okrsků:
Okrsek č. 1 – staré město

Ulice 5. května, Česká, Hradební, Husova, Komenského, Na vyhlídce, náměstí Republiky,
Navrátilova, Údolská, Údolí

Okrsek č. 2 – nové město:
čp. 250, čp. 356, čp. 136, čp. 137, čp. 158, čp. 206, Zahradní čtvrť, Jižní město, Polní,
Pod vodárnou, Vilová čtvrť, Sídliště míru, Vitorazská, Pod Zámeckým, Obora, Nakolice,
Vyšné. Štiptoň, Veveří

Okrsek č. 3 – Byňov:
Byňov, Jakule

Svoz odpadu říjen 2008
Technické služby oznamují termín svozu

objemného domovního odpadu a železného
šrotu. Pro objemný odpad budou přistaveny
velkoobjemové kontejnery, železný šrot ulož-
te vedle kontejneru tak, aby bylo při nakládání
možno použít hydraulickou ruku.
V Nových Hradech budou kontejnery
přistaveny v těchto místech:

� na parkovišti v Zahradní čtvrti u trafiky
– pondělí  13. října  a úterý 14. října

� na rozcestí k rybníku Olejový
– pondělí  13. října  a úterý 14. října

� v Navrátilově ulici mezi domy čp. 246 a 247
– úterý 14.  října  a středu 15. října

� v ulici 5. května
– středu 15. října   a čtvrtek 16. října

V osadách budou kontejnery
přistaveny v těchto místech:

� v Byňově u bývalého kravína
– pondělí 20. října a úterý 21. října

� na Jakuli na prostranství u hospody
– pondělí 20. října a úterý 21. října

� v Údolí u hasičské zbrojnice
– pondělí 20. října a úterý 21. října

Kontejnerů bude na určených místech dosta-
tečné množství. Prosíme o dodržování pořád-
ku v okolí kontejnerů.
Upozorňujeme, že do kontejnerů je zakázáno
dávat nebezpečný odpad (např. zbytky chemi-
kálií, léky, uhynulá zvířata, autobaterie a pod.).

Masopustní výbor
zve všechny účastníky Masoupust na
setkání při dobrém pití, jídle a muzice

dne 18.10.2008
od 16.00 hodin v Sokolím hnízdě.

Vezměte s sebou manželky, družky a
přítelkyně.

Srdečně zve masopustní výbor.

Soutěž „Rozkvetlé město 2008“
Léto je už definitivně pryč, ale my si jej

ještě připomeneme prostřednictvím výsledků
soutěže „Rozkvetlé město 2008“. Ačkoli je to
soutěž, a má to i v názvu, hlavním cílem je
spíš motivovat a inspirovat nás ostatní k pěk-
né květinové výzdobě a úpravě domů, bytovek
a předzahrádek.

V letošním roce se do kategorie Rodinné
domy – předzahrádky  přihlásily

Jaroslava Albertová (hlas. číslo 1), Vlasta
Stráská (hlas. číslo 2) a Leopoldina Homme-
rová (hlas. číslo 3). A protože všechny obdr-
žely stejný počet hlasů, získávají každá kupón
v hodnotě 400,-Kč. V kategorii Bytové domy
– okna, balkony se přihlásily

Jiřina Hambergerová (hlas.číslo 4), Růže-
na Božovská (hlas. číslo 5) a Eva Valhová,
(hlas. číslo 6). V této kategorii dostala nejvíce
hlasů paní Růžena Božovská, která tak získá-

vá kupón v hodnotě 600,- Kč a druhé dvě mís-
ta se stejným počtem hlasů získají kupón
v hodnotě 300,- Kč. Peněžní kupóny lze smě-
nit v Zahrádkářských potřebách v Nových
Hradech za výsadbový materiál na příští rok.

A jak dopadli ti, kteří se zúčastnili hlaso-
vání? Z těch vylosovali zaměstnanci kulturní-
ho a informačního centra dvě osoby, které
obdrží permanentku v hodnotě 500,-Kč s plat-
ností do 30.6.2009 na akce pořádané KIC
Nové Hrady. Je to pan Jiří Moskva a Tomáš
Dvořák ml.

Všem, kteří se nemohli zúčastnit oficiální-
ho předávání cen, které se uskutečnilo v rámci
zavírání letní turistické sezony 27.9., zašleme
kupóny a permanentky poštou.

Děkujeme za účast v inspirativní soutěži a
těžíme se zase na rok 2009, kdy nám město
opět rozkvete. K. Jarolímková

Jak pracují spolky ve městě?
V současné době připravujeme v rámci

projektu „Rozšíření služeb informačního cen-
tra Nové Hrady“ podklady pro doplnění infor-
mací internetových stránek našeho města.
Vedle informací z radnice, jednání zastupitel-
stva, kulturních akcí, pamětihodností a odka-
zů na další instituce bychom rádi vytvořili
aktuální přehled zájmových sdružení, spolků
a neziskových organizací, které v našem měs-
tě a okolních osadách existují.

Proto prosíme ty členy nebo zástupce spol-
ků, občanských a zájmových sdružení, dejte
nám k dispozici aktuální přehled o tom, jak
vaše organizace funguje. Rádi bychom infor-
movali na internetových stránkách města
o tom, jaké organizace existují, kolik mají čle-
nů, jaké aktivity a akce dělají pro své členy i

pro ostatní veřejnost, platné kontakty, přidá-
me k tomu i pěkné fotky a vytvoříme k nim
společně popisky.

Během měsíce října bychom vše s vaší spo-
luprací připravili a v listopadu „vyvěsili“ na
internetové stránky www.novehrady.cz. Stačí
nám zavolat (386 362 195), napsat (kic@no-
vehrady.cz, martinak@novehrady.cz) nebo při-
jít za námi na KIC Nové Hrady.

Určitě se tak zase o krok podaří nabídnout
ucelenější obrázek o našem městě a okolí, a to
jak pro potencionální návštěvníky v době
hlavní turistické sezony, tak i pro ty, kteří si
budou s námi chtít v příštím roce připomenout
kulaté výročí od první písemné zmínky o No-
vých Hradech.

Za KIC Nové Hrady K. Jarolímková
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Lidé z radnice – Odbor životního prostředí
V dalším díle seriálu o lidech z radnice se zaměříme na životní pros-

tředí. Už děti v základní škole se učí, že životní prostředí je všechno to,
co nás obklopuje. Tedy prostředí pro život nás, současníků, a také pro

život generací příštích. O životní prostředí
bychom tedy měli pečovat vlastně všichni.

Jedním z nás, který se životním prostře-
dím zabývá profesionálně je pan Zdeněk
Vaněk, zaměstnanec městského úřadu a sa-
mostatný referent OŽP. Najdete jej v prvním
patře radnice nebo na kontaktech tel.:
386 101 016, 725 718 669, zdenekv@noveh-
rady.cz, www.novehrady.cz. V jeho kompe-
tenci je několik oblastí, z nichž některé Vám
tímto ve stručnosti představujeme.

Ochrana přírody a krajiny
Tuto oblast řeší zejména zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a

krajiny.
Zde se ve spolupráci, spoluúčastí s různými institucemi podílí nejen

na ochraně územního systému ekologické stability krajiny, ochraně ži-
vočichů a přírody, ale i na preventivních opatření, například ošetření
památných stromů, některých významných krajinných prvků a přírod-
ních památek, které se nacházejí v naší oblasti z důvodu zachování
tohoto přírodního bohatství pro další generace.
Ochrana dřevin rostoucích mimo les

Kácení stromů patří do zákona o ochraně přírody a krajiny. Je to vý-
znamná část, která se dotýká občanů i firem, kdy na základě podané žá-
dosti o pokácení stromu mimo les po posouzení, vyjádření komise
životního prostředí a odborného znalce se ve správním řízení formou
rozhodnutí vydává povolení a následně určuje náhradní výsadba za
pokácené stromy.
Odpadové hospodářství

Odpady řeší zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Snahou je, aby kaž-
dý občan mohl legálně zlikvidovat svoje odpady. Podnikům, i když to
není naše povinnost, rovněž částečně pomáháme tím, že jim umožníme
zapojení do systému provozu shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů provozovaný městem.

OŽP provádí v rámci administrativy vedení veškeré evidence souvi-
sející s likvidací komunálního i separovaného odpadu ve městě, přileh-
lých obcích a sběrného dvora.
Ochrana ovzduší

Tuto oblast řeší zákon č. 86/2002 Sb. zákon o ochraně ovzduší a pro-
váděcí právní předpisy.

S tímto souvisí kde lze topit, čím lze topit a jaké podmínky se musí
dodržovat, aby nedocházelo k nadměrnému znečištění ovzduší. Dále
pak se stanovuje pro firmy, kdy se platí poplatek za znečištění ovzduší.
U nás v Nových Hradech a okolí stanovuje OŽP ohlašovací a poplatko-
vou povinnost zdroje znečišťování ovzduší pro každého provozovatele
malého zdroje znečištění ovzduší.
Ochrana zemědělského půdního fondu

S ochranou zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále ZPF), přijde občan a
firma do styku zejména při stavebním řízení. V případě, že chcete sta-
vět na zemědělské půdě, je třeba zažádat o vynětí ze ZPF. Navíc je v ně-
kterých případech nutno zaplatit odvod dle zákona o ochraně ZPF.
Evidence psů

OŽP vede evidenci psů, je správcem poplatku ze psů, zajišťuje čipo-
vání a očkování psů.

Zajišťuje provoz „Zařízení města pro dočasné umístění odchyce-
ných toulavých a ztracených psů“, dále případné umístění do útulku.

Jen pro zajímavost k měsíci říjen je u nás registrováno 370 psů.
Zámecký park

Pro Město Nové Hrady dohlíží na provádění údržby zeleně zámec-
kého parku.
Veřejná zeleň

Ve spolupráci s komisí životního prostředí a TS Nové Hrady zajišťu-
je plán údržby veřejné zeleně, vhodný výsadbový materiál pro veřejnou
zeleň, atd.

Administrativa
Jednotlivé oblasti mají také svou agendu, takže administrativní čin-

nosti je poměrně mnoho, ať se již jedná o zpracovávání podkladů pro
jednání o dotačních programech, uzavírání smluv, dokumentů ve
správních řízeních dle zákona, nebo o výkazy a statistická hlášení.

Veškeré potřebné formuláře žádostí se dají stáhnout z internetových
stránek města Nové Hrady, nebo je lze obdržet přímo v kanceláři MěÚ
Nové Hrady – odbor životního prostředí.

Veškeré aktivity není možné dělat bez toho, aniž by odbor životního
prostředí nespolupracoval s dalšími institucemi, státními orgány, sou-
kromými organizacemi či firmami. Odbor životního prostředí je proto
v kontaktu např. s Městem Nové Hrady, MěÚ Trhové Sviny OŽP, KÚ
JčK České Budějovice, Českou inspekcí životního prostředí, Agentu-
rou ochrany přírody a krajiny České Budějovice, CHKO Blanský les,
CHKO Třeboň, ZO ČSOP 14/9 Nové Hrady, Komisí životního prostře-
dí města, Povodňovou komisí města, TS Nové Hrady, TS Třeboň,
A.S.A., a.s. Marius Pedersen , Kolektivním Systémem Ekokom, Ase-
kol, atd.

Dobrá oboustranná spolupráce je však nutná s každým jednotlivým
občanem města či přilehlých osad. Každý z nás může totiž vytvářet
lepší životní prostředí například tím, že nebude znečišťovat veřejná
prostranství. To se týká například lidí, kteří se baví tím, že převracejí
koše a popelnice nebo pejskaři, kteří po svých psech neuklízejí. Bohu-
žel i v našem městě se objevuje vandalismus, který má za následek ni-
čení přírody a majetku města, někdy je potřeba řešit i krádeže okrasných
dřevin a rostlin nové výsadby parku a městských zelených ploch.

A jedno profesní přání referenta životního prostředí na závěr: …aby
čistého životního prostředí kolem nás bylo stále dostatek.

K.J. (foto KIC)

OŽP informuje – Čipování psů

O z n á m e n í
MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí oznamuje občanům:
Dne 16. října 2008 (čtvrtek), proběhne čipování psů a zavedení
nově čipovaných psů  do evidence MěÚ.

Akce se uskuteční v průjezdu MěÚ Nové Hrady
16.10.2008 od 15.30 do 17.30 hod.

Cenu mikročipu v hodnotě 210,- Kč uhradí občané na místě.
Aplikace čipu bude uhrazena z rozpočtu města.

V případě zájmu o mezinárodní čip, se zájemce předem nahlásí
u OŽP z důvodu objednání potřebného počtu čipů. Cena meziná-
rodního mikročipu je o něco vyšší v hodnotě cca 250,- Kč + vysta-
vení cestovního pasu psa dle sazebníku veterináře (cca 100,-Kč).
Aplikace čipu i v tomto případě bude uhrazena z rozpočtu města.

Vzhledem k tomu, že sazba poplatku ze psů dle obecně závazné
vyhlášky č. 5/2007 – Čl. 5, je snížena u vlastníka, který nechá psa
označit systémem radiofrekvenční identifikace (mikročipem), je
nutné mít psa zaznamenaného v evidenci MěÚ OŽP Nové Hrady, a
to včetně čísla mikročipu, nebo tetování.

V případech kdy máte:
� nového psa
� psa čipovaného na vlastní náklady
� má jiné radiofrekvenční ID zařízení
� došlo k uhynutí Vašeho psa
je nutné nahlásit číslo čipu, číslo tetování, nebo případné změny

k zařazení do evidence, nebo vyřazení psa z evidence vedené u MěÚ
– odboru životního prostředí.

U všech majitelů – držitelů, kteří mají již dříve psa vedeného
v evidenci jako čipovaného a platí snížený poplatek, ale zvíře nene-
chali opatřit mikročipem, a není ani tetované, bude pro následný rok
přehodnocena výše poplatku ze psa. OŽP – Vaněk Z.
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Papír, plast, sklo patří do kontejnerů na tříděný odpad.
Další využitelný odpad jako je železo, barevné kovy,
papír či akumulátorové baterie odevzdávejte do sběr-
ného dvora na Jižním městě v Nových Hradech.

Provozní doba sběrného dvora:
St 14.00 – 17.00 hod.
Ne 14.00 – 17.00 hod.

Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel,
kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky
znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující
rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené
motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev,
lepidel, léky, monočlánky, olověné akumulátory,
spotřební použitý potravinářský olej (olej po sma-
žení a fritování), apod.
Nebezpečné odpady neházejte do popelnic na ko-
munální odpad, ale odevzdejte ve sběrném dvoře.

Prošlé léky odebírají bezplatně všechny lékárny.

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen pře-
dat pouze osobám, které jsou provozovateli schvá-
lených zařízení k využívání, odstraňování, sběru
nebo výkupu autovraků.

Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, pneu-
matiky, obaly větších rozměrů, koberce, tabulové
sklo, vany, apod. odevzdávejte při mobilním svo-
zu objemného odpadu nebo do sběrného dvora.

Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a
keramické výrobky, asfaltové směsi, zemina a ka-

mení, izolační materiál vznikající při zřizování,
údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb.
Možnosti likvidace: Prostřednictvím TS Města
Nové Hrady, nebo odevzdat do sběrného dvora.

Odpad ze zahrádek lze:

� kompostovat na svém pozemku či zahrádce

� odevzdat do sběrného dvora
Spalování a vypalování zeleného rostlinného ma-
teriálu, je zakázáno!

Použité výrobky, jako jsou domácí elektro- spotře-
biče (televize, pračky, ledničky, mixéry, rádia
apod., elektrické akumulátory, galvanické články
a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky nebo mo-
torové oleje, lze bezplatně odevzdat u příslušného
prodejce či ve sběrném dvoře. Elektrospotřebiče
odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované!

Kde lze objednat kontejner pro objemný odpad,
stavební suť, odpad ze zeleně apod.?
(tel., adresa) 376 362 113, TS Města Nové Hrady

Objevili jste někde černou skládku? Ohlaste ji na:
Obecní úřad, tel. 386 101 010, 386 101 016

Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou sklád-
ku nebo nádobu na odpad?
Pro okamžitý zásah volejte policii, tel. 158

Jinak ohlaste na:
Obecní úřad nebo Městský úřad,
odbor životního prostředí, odpadové hospodářství,
tel. 386 101 016

Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum,
případně druh odpadu, popřípadě pořiďte fotodo-
kumentaci.

Využitelné složky odpadu

Nebezpečný odpad

Prošlé léky a obaly od léků

Autovrak a kam s ním?

Objemný odpad a kam s ním?

Stavební odpad a kam s ním?

Rostlinný odpad a kam s ním?

Použité výrobky podléhající tzv.
zpětnému odběru

Praktické rady

Co dělat když?

KAM S VAŠÍM ODPADEM?
Zde uvádíme praktické rady, jak naložit s odpady, které ve vaší domácnosti,
na zahrádce či chatě mohou vznikat:
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Vysloužilé spotřebiče nepatří do popelnice ! Patří na sběrný dvůr !
� PROČ recyklujeme aneb co s vysloužilými elektrickými spotřebiči? �

JAK recyklujeme aneb jednoduchý postup? � CO recyklujeme aneb co nepatří do popelnice?

To vám poradí ASEKOL s.r.o. – neziskový kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, který byl založen
významnými výrobci a dovozci z oboru  spotřební elektroniky a výpočetní techniky.

Podrobnosti naleznete na informačních letáčcích, které jsou k vyzvednutí na KIC Nové Hrady nebo na místech prodeje
Novohradského zpravodaje.
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Vandalové opět řádili aneb víme, co dělají naše děti?
Dne 26. srpna 2008 jsem byl informován

panem Z. Vaňkem z Odboru životního pros-
tředí MěÚ Nové Hrady o poničení herních
prvků a okolí dětského hřiště v zámeckém par-
ku v Nových Hradech. Ze zápisu k této událos-
ti cituji:

„Jednotlivé herní prvky dětského hřiště
byly mechanicky poškozeny, postříkány bar-
vou, došlo k vyvrácení odpadkových košů a
rozsypání, rozptýlení odpadků po větší části
plochy hřiště. Dále došlo k vyvrácení a vytrže-
ní tabule upozorňující na „Zákaz vstupu psů“,
vytržení a přemístění lavičky včetně betono-
vého podkladu, u další lavičky došlo k mecha-
nickému poničení – odtržení opěrných prken.
Poničení přístřešku – odtržení střešní krytiny
atd. V těsné blízkosti tohoto hřiště bylo odlo-
meno několik větví a poškozeno několik dřevin

a keřů. Celá věc byla zadokumentována a předá-
na Polici ČR k dalšímu prošetření. Následně zde
bylo umístěno upozornění, že hřiště je mimo
provoz a vstup jen na vlastní nebezpečí.“

Tento, bohužel již opakující se projev van-
dalismu, je další ukázkou chování části naší
mládeže, která využívá odlehlosti parku k růz-
ným aktivitám. Nikdo nechce mladým bránit
ve scházení se v parku či v blízkosti hřiště, dá
se asi i pochopit, že se mladí chtějí vybouřit
někde mimo dosah dospělých a rodičů, pokud
však za sebou zanechávají takovou to spoušť,
musí si uvědomit, že vše má své hranice. Niče-
ní herních prvků a laviček, převracení odpad-
kových košů a sprejování po herních prvcích,
které jsou určeny pro nejmenší děti, není žád-
ným projevem mladické revolty či volného
myšlení. Je to obyčejné vandalství, které ne-

lze tolerovat, a věřím,
že Policie ČR dohle-
dá konkrétní viníky
tak, aby za své činy
mohli nést osobní od-
povědnost.

Po tomto posled-
ním incidentu jsme se
rozhodli, že zveřejní-
me fotografie poniče-
ného hřiště, a požádali
jsme Policii ČR o
zvýšený dohled. Je
jasné, že těžko může-
me veškerá hřiště či
jiná místa ve městě a
osadách uhlídat před
vandaly, spíše by-
chom měli začít s pů-
sobením na mládež a
také na rodiče, kteří

mnohdy neví, kde jejich děti tráví volný čas.
Nechci nikoho poučovat ani moralizovat, jen
si při vzpomínce na poházené nedopalky od
cigaret a láhve u dětského hřiště neodpustím
jednu malou otázku: Opravdu jsou někteří ro-
diče přesvědčeni o tom, že si jejich deseti,
dvanácti až šestnáctilété děti chodí do parku
na dětské hřiště hrát nebo jen povídat? Dopo-
ručuji malou odpolední či podvečerní pro-
cházku a třeba ta odpověď bude jasnější…

Závěrem již jen telegraficky – snažíme se
o opravení poničeného hřiště ve spolupráci
s odbornou firmou, Technické služby města
provádí revizi i u dalších dětských hřišť tak,
aby odpovídala hygienickým a bezpečnost-
ním normám.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta

P.S. Chtěl bych vyjádřit osobní poděkování
těm, kteří dosud nesložili zbraně, nejsou apa-
tičtí k ničení jakéhokoliv majetku či hodnot a
mají odvahu vandaly všech věkových katego-
rií upozorňovat na jejich nevhodné chování.
V době, kdy vandalové často reagují slovními
urážkami či vyhrožují fyzickým napadením,
je třeba takovéto jednání vyzdvihnout a dou-
fat, že i mladí vandalové časem zmoudří…

Výsledky průzkumu v osadách, který provedla Rosa
společnost pro ekologické informace a aktivity

v rámci přípravy nového
Strategického plánu města Nové Hrady

Jednou z plánovaných aktivit přípravy no-
vého Strategického plánu města Nové Hrady je
zhodnotit výsledky průzkumu veřejného mínění.
V tomto článku Vás seznámíme s výsledky
průzkumu v jednotlivých osadách. Výsledky
z průzkumu provedeného přímo v Nových
Hradech oznámíme v příštím čísle časopisu.
Nyní Vám představíme jaké jsou výsledky an-
kety k 25.9.2008:

Byňov – nejčastějším odůvodněním, proč
zde lidé žijí bylo, že se jedná o místní rodáky.
V otázce jak je to se vzájemnými vztahy v obci
popsali všichni dotazovaní stupeň jako mírně
špatné vztahy. Stejně tak dopadla i otázka kri-
minality. Na otázku týkající se drog odpovída-
li dotazovaní že se jedná o mírnou závažnost a
úplně stejně tomu bylo v otázce hodnotící ne-

pořádek. S nabídkou obchodu v Byňově jsou
místní obyvatelé nespokojeni a to jak v otázce
sortimentu, tak především s neúměrně navýše-
nými cenami. Blízkost hranice v tomto přípa-
dě lidé nevnímají pozitivně. Se službami
městského úřadu jsou spokojení a průměrná
známka v hodnocení byla 1,8. Nikdo z dotazo-
vaných neměl zájem se aktivně podílet na pra-
videlných setkáních a volili možnost, kdy je
pro ně dostatečné jednou za čtyři roky v rámci
voleb stanovit svého zástupce. V otázce pod-
pory ze strany města se ukázalo, že očekávají
podporu bytové výstavby a stavbu rodinných
domů. Nabídku pracovních míst označili jako
nedostatečnou, do podnikání se nechce pouš-
tět nikdo z dotazovaných. Podporu města by
viděli např. ve vybudování místního podniku.

Počet lidí cestujících za prací a osob pracujících
v místě byl v Byňově vyrovnaný. Dopravní
dostupnost obce byla označena jako špatná až
velmi špatná. V oblasti bezpečnosti v obci
byly nejčastěji zmiňovány kamióny a vysoká
rychlost projíždějících vozidel. Kolo je po-
měrně často využívaným dopravním prostřed-
kem a na nádraží lidem chybí kolostav.
Otázky týkající se nabídky kulturních, spor-
tovních a volnočasových aktivit hodnotili
místní jako dobrou a stejně tak jejich podporu
ze strany města. Více než polovina dotazova-
ných se vyslovila pro podporu turistického ru-
chu. Na otázku jaký vliv má ochrana přírody
na rozvoj osady odpověděla většina, že neví.
Lidé by uvítali častější vyvážení kontejnerů

pokračování na str. 12
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s odpadem. Místní zaměstnanost, podmínky
pro bydlení a bezpečnost jsou lidmi doporučo-
vané oblasti na jejichž podporu by se mělo
město zaměřit. Především měření a instalace
ukazatelů rychlosti vnímají jako jedno z mož-
ných řešení. Lidé si nejsou jisti, jakou vizi má
město a nebo jsou přesvědčeni, že nemá žád-
nou. Dále žádají opravu hřiště a zajištění pra-
covních míst.

Vyšné – zde si lidé chválili služby měst-
ského úřadu, ale problém viděli v nedostateč-
né informovanosti o rozhodování. Dopravní
dostupnost byla ohodnocena jako spíše špatná
a největším problémem jsou špatné a uzoučké
silnice s nekvalitními okraji. Také nabídka
volnočasových, sportovních a kulturních akti-
vit a jejich podpora byla hodnocena jako nedo-
statečná. Péče o historické objekty i jejich
využití bylo hodnoceno pozitivně. Jako nej-
větší problém vidí místní dovoz odpadu ze
strany rakouských sousedů a jeho volné poho-
zení v lesích či vkládání do nádob na odpad a
jako palčivý problémem je označována též
otázka místní kanalizace.

Údolí – lidé z Údolí nejčastěji jako důvod
proč zde bydlí uvádí okolní přírodu. Nejsou
spokojeni s nabídkou místních obchodů a pře-
draženým zbožím. Městský úřad a jeho služby
hodnotili mírně nadprůměrně, ale cítí nedosta-
tečnou informovanost v oblasti rozhodování a
otázkách všeobecného dění. Chtějí se aktiv-
ně podílet na rozhodování i plánování a očeká-

vají větší aktivitu města v oblasti podpory
firem, podnikání a výstavby supermarketu.
Převážná většina dotazovaných dojíždí za pra-
cí a dopravní dostupnost vidí jako spíše dob-
rou (kromě směru do Českých Velenic). Jako
nejaktuálnější problém v Údolí se ukázaly
chybějící chodníky a nedokončená kanalizace.
Nabídku a podporu sportovních, kulturních a
dalších volnočasových aktivit hodnotí většina
dotazovaných jako dobrou. Stejně tak využití
a péči o historické objekty.

Štiptoň – obyvatelé Štiptoně jako důvod
pro pobyt zde uvádějí a oceňují především
historii a okolní přírodu. V rámci nabízených
služeb jim chybí především řeznictví, drogerie
a lépe zásobovaná lékárna. Policie a její čin-
nost v otázkách drobných přestupků byla hod-
nocena převážně pozitivně a stejně tak i
služby městského úřadu. Jako problematické
se ukázalo nedodržování jízdního řádu auto-
busových linek a doprava ze Štiptoně k vlako-
vému nádraží a zpět. Rychlost aut a počet
projíždějících nákladních aut je také proble-
matické. Proto také doporučují vybudování
stezky pro pěší a cyklisty. Místní zaměstna-
nost, zdravotní péče a životní prostředí jsou té-
mata, která vidí dotazovaní jako důležité a
aktuální oblasti k řešení. Na konci Štiptoně
chybí veřejné osvětlení, lidé zde nejsou spoko-
jeni se systémem kontejnerového sběru.

Obora – i zde lidé bydlení a odpočinek
preferují z důvodu krásné přírody a okolního
klidu. Chybí zde obchod a nabídku v okolí ne-
hodnotí pozitivně. Také zde byly stížnosti na
novohradskou lékárnu. Služby a aktivita poli-

cie byla převážně hodnocena pozitivně. Infor-
movanost o dění a rozhodování byla označena
jako spíše podprůměrná. Lidé doporučují pod-
poru výstavby bytů a rodinných domů. Stejně
jako u předchozích obcí vnímají nabídku pra-
covních míst jako nedostatečnou a do podni-
kání by se většina z tázaných nepouštěla.
Pouze v případě finanční podpory by o tom
někteří uvažovali. Od města očekávají podpo-
ru podniků a stávajících podnikatelů a zajiště-
ní možností bydlení. Dopravní dostupnost je
hodnocena velmi negativně, v podstatě do
osady přímo nejezdí žádný veřejný dopravní
prostředek. Dotazovaní většinou nehodnotili
nabídku a podporu kulturních, sportovních či
jiných aktivit, protože se jedná ve většině pří-
padů o chalupáře či chataře, kteří se necítí
k hodnocení kompetentní. Většina si myslí, že
podpora turistického ruchu je pro město i osa-
du dobrá. Nejsou však spokojeni se situací
v oblasti odpadů, neboť zde zcela chybí nádo-
ba na plasty a ani další nádoby na třídění ne-
jsou v této osadě k dispozici. Přivítali by
častější kontroly policií a také prodloužení
rozhlasu a jeho ztišení.

Nakolice – v této osadě se lidé dožadují
především otevření hospůdky, jako místa
vhodného pro vzájemné setkávání a pořádání
společných akcí. Pociťují zde chybějící infor-
movanost o rozhodování a dění a na druhé
straně služby úřadu hodnotí velmi pozitivně.
Místní mají zájem se aktivně podílet na řešení
problémů a jsou nakloněni podnikání. Do-
pravní situaci v osadě označují jako bezpeč-
nou. Úplně chybí prostory pro setkávání a
využití k pořádání volnočasových, kulturních
či společenských akcí. S možnostmi třídění
odpadu jsou lidé v Nakolicích spokojeni a do-
poručují, aby se vedení zaměřilo na řešení
otázky volnočasových aktivit, rozvoje cestov-
ního ruchu a životního prostředí.

Jakule – i zde je pozitivně hodnocena krá-
sa okolní přírody. Polovina dotazovaných
obyvatel sdělila, že jsou místními rodáky.
Jako problém vnímají vysokou prašnost
v okolí místní betonárky (PREFY). S nabíd-
kou obchodů jsou spokojeni, stejně tak se
službami městského úřadu. Očekávají a přejí
si podporu bytové výstavby. Nabídku pracov-
ních míst hodnotí jako nedostatečnou, uvítali
by finanční i jinou podporu potencionálních
zaměstnavatelů - drobných podnikatelů a vý-
robců. Do podnikání by se většina z nich ne-
pouštěla a dopravní dostupnost vnímají jako
dobrou. Jako problém uvádějí hlučnost vlaku,
průjezdy a parkování kamiónů a rychlost pro-
vozu v obci. Nabídku i podporu kulturních,
společenských a sportovních aktivit hodnotí
pozitivně, trápí je však například vzhled
dřevěné stavby před vlakovým nádražím,
nebezpečí vyplývající z hrozby požáru
uskladněných pneumatik a chybějící chod-
níky. Podmínky pro třídění odpadu jsou dob-
ře zabezpečeny. Důležité je pro místní otázka
životního prostředí a zlepšení podmínek pro
bydlení. Rosa o.p.s.

Jak to vidí budoucí starostové?
Do plánování rozvoje města jsme zapojili prostřednictvím školy i školní děti. Žáci deváté

třídy dostali úkol vžít se na nějakou dobu do role starosty či starostky a přemýšlet, co by ve
svém městě vylepšili. Sešlo se nám 28 slohových prací a bylo co si počíst! Žáci devátých tříd
jsou až překvapivě zodpovědní. Myslí na všechny a dobře odhadnou, co místní obyvatele trápí.

11 dětí zmínilo nedostatek příležitostí pro bydlení, chybějící parcely apod., 10 dětí by si
přálo víc pracovních příležitostí v místě aby rodiče nemuseli tolik dojíždět, 9 dětí kritizuje
špatný stav komunikací pro auta i cyklisty, některé děti myslí na mladší kamarády s nějakým
novým hřištěm, pro sebe a ty starší by si přály skatepark, klubovnu či stezku pro inline brusle.
Téměř všechny děti zmiňují chybějící koupaliště (22). Děti si také všímají nepořádku ve měs-
tě i parku, a ve starostenské funkci by jim hodně na mysli ležela i spokojenost obyvatel.

„Já, jako starostka slibuji občanům, že s jakýmkoliv problémem se na mě můžou obrátit, a
já se je s nimi pokusím řešit.“

„Vím, že starosta města to nemá vůbec jednoduché. Žije zde několik tisíc obyvatel a kaž-
dý má svůj názor na zlepšení a zkrášlení města Nových Hradů.“

„Jsem sice starostkou města, ale jsem především člověk jako každý jiný a budu velmi spo-
kojena, když se na mě občané budou obracet s jakoukoliv prosbou o pomoc či radou a s touto
pomocí budeme naše městečko společně pečovat a šlechtit.“

„Co bych udělala, kdybych byla starostkou města? Určitě bych si zařídila hezkej baráček
se zahradou a bazénem. –  Dobře, nebudu sobec.“

„Jsou pořádány sice řezbářská sympozia, školení hrdelního zpěvu, ale ruku na srdce: Jsou
tyto akce pro normálního člověka?“

Více na některém z komunitních plánování k přípravě Strategického plánu města.
Guthová, Rosa, o.p.s.

Výsledky průzkumu...
(pokračování ze str. 11)
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Jihočeský kraj pomáhá
drobným podnikatelům

V letošním roce poprvé vyhlásil Jihoče-
ský kraj výzvy do grantového programu
zaměřeného na podporu a rozvoj malého a
středního podnikání. Jedná se o jednu
z mnoha forem podpor, kterou Jihočeský
kraj přispívá k rozvoji celého našeho kraje.

Výzvy vyhlášené v roce 2008 byly za-
měřeny na podporu malých podnikatelů ve
vybraných ekonomických oblastech a ve
vybraných regionech kraje. Nové Hrady
byly jednou z podporovaných lokalit. Díky
tomu bylo možné, aby i novohradští podni-
katelé zažádali o podporu z tohoto programu.

� Jihočeský kraj v našem regionu podpo-
řil 3 projekty našich podnikatelů:

� Modernizace kovovýroby

� Stavební úprava objektu pro cukrářskou
výrobu

� Modernizace autolakýrnické dílny

Děkuji jménem podpořených podnika-
telů za významnou podporu poskytnutou
na realizaci jejich záměrů a našim podnika-
telům pak přeji úspěšnou realizaci jejich
projektů. Petr Charvát, PL projekt

Co nového v MAS
Sdružení Růže

Dne 1. září jsme uzavřeli 1. kolo výzvy
o podávání žádostí o dotaci z Programu
rozvoje venkova. Přijali jsme 18 projektů s
celkovým požadavkem na cca 6,5 mil. Kč.
V současné době se projekty hodnotí a při-
pravuje jejich pořadí k podpoře. Z přijatých
projektů bude moci být podpořeno asi 13 –
15 projektů (k rozdělení je připraveno cca
5,8 mil. Kč.).

V současné době MAS připravuje 2. vý-
zvu k podávání žádostí o dotaci z Progra-
mu rozvoje venkova. Příjem projektů
bude probíhat přibližně do poloviny led-
na. V rámci této výzvy budou podporová-
ny projekty zaměřené na rozvoj:

� Infrastruktury pro kvalitu vzdělávání

� Podmínek pro kultivací životního
prostředí v obcích

� Konkurenceschopnosti cestovního ruchu

� Konkurenceschopnosti zemědělství

� Podmínek pro ochranu zdraví a majetku
obyvatel

Bližší informace a podmínky pro pří-
pravu žádosti o dotaci budou zveřejněny na
http://mas.sdruzeniruze.cz. Dotazy zodpo-
ví a konzultaci k Vašim záměrům poskyt-
ne: Zuzana Guthová Jarkovská, Žižkovo
náměstí 107 (zadní trakt radnice), tel.:
724 643 050, 386 327 055, e-mail: gutho-
va@cb.gin.cz.

Zuzana Guthová,
manažerka MAS  Sdružení Růže

Dolnorakouský hejtman Dr. Erwin Pröll
navštívil Nové Hrady

Delegace z Dolních Rakous vedená hej-
tmanem Dr. Erwinem Pröllem navštívila Jiho-
český kraj ve čtvrtek 4. září 2008.

Jak zaznělo během dopoledního jednání
s představiteli Jihočeského kraje v čele s hej-
tmanem Janem Zahradníkem, Dolní Rakousy
mají zájem o spolupráci v oblasti dopravy,
zejména při budování standardního letiště
v Plané u Českých Budějovic, kde se nabízí
možnost synergií s letištěm ve Vídni, kde má
Dolní Rakousko majetkový podíl.

Jihočeský hejtman Jan Zahradník informo-
val Erwina Prölla o přípravě stavby dalšího
úseku dálnice D3 z Tábora do Veselí nad
Lužnicí, kdy stavba 25 km dlouhého úseku s
nákladem 12,4 mld. Kč bude slavnostně za-
hájena 2. října tohoto roku. Z projektů, jejichž
realizace je v zájmu obou sousedících regionů,
byly zmiňovány i dvě dopravní stavby, které
se bezprostředně dotknou Nových Hradů a
Mikroregionu Sdružení Růže. Jedná se o elek-
trifikaci trati České Budějovice – České Vele-
nice, která by měla urychlit dopravu mezi
Českými Budějovicemi a Vídní o 15 minut, a
zejména pak o silniční dopravní propojení St.
Pölten – Krems – Zwettl – Höhenberg – Vyšné
– Nové Hrady – Trhové Sviny – České Budě-
jovice. V rámci této stavby by se měly vý-
znamně vylepšit parametry komunikace Nové
Hrady – České Budějovice, a to včetně reali-
zace obchvatů jednotlivých obcí na trase.

Dolnorakouský hejtman se zajímal také
o pokračování projektu Jihočeského kraje a
Dolních Rakous s názvem Healthcross. Jeho
cílem je vytvořit podmínky pro vzájemné pos-
kytování některé zdravotní péče občanům pří-
hraničních částí sousedících regionů. Pacientům
z Českých Velenic a okolí by mohla zajistit ne-
odkladné ošetření zemská klinika ve městě
Gmünd s odpovídajícími kapacitami pro vnitř-
ní lékařství, ortopedii a chirurgii. Na druhé
straně pro pacienty na rakouské straně by byla

zajímavá možnost přeshraničního ošetření
například v jindřichohradecké nemocnici, dis-
ponující moderní dialyzační jednotkou, pří-
padně nabídka rehabilitační či lázeňské péče
v zařízeních na jihu Čech. Jan Zahradník a
jeho dolnorakouský partner se shodli na tom,
že po objasnění právních, celních a účetně
správních otázek, které zmíněný projekt řeší,
by bylo možné odstartovat modelovou mezi-
regionální spolupráci v oblasti zdravotnictví,
která v rámci Evropy nemá dosud obdoby.

Během jednání představitelů Jihočeského
kraje a Dolních Rakous se nezapomnělo ani na
další spolupráci regionů v oblasti kultury, ať
už se jedná o společný projekt Kulturní most či
označení turisticky atraktivních památek
„hnědými tabulemi“.

Odpoledne dolnorakouská delegace nav-
štívila Akademické a univerzitní centrum
v Nových Hradech. Zde nás přivítali zástupci
Ústavu systémové biologie a ekologie Akade-
mie věd ČR v Českých Budějovicích – ředitel
Prof. RNDr. Ing. Michal Marek, DrSc., jeho
zástupce pro pracoviště v Nových Hradech
Doc. RNDr. Rüdiger Ettrich, Ph.D a ředitel
Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzi-
ty Doc. RNDr. Dalibor Štys, CSc. Vědečtí pra-
covníci představili projekty a dosažené výsledky
přeshraniční spolupráce s Donau–Universität
Krems a Fachhochschule Krems i úspěchy obou
novohradských pracovišť ve výzkumu.

Dolnorakouský hejtman Erwin Pröll na zá-
věr své návštěvy jižních Čech popřál hodně
úspěchů představitelům obou vědeckých,
výzkumných a vzdělávacích pracovišť a oce-
něním viditelných výsledků práce, které sa-
mospráva Jihočeského kraje odvedla
v uplynulém období v zájmu rozvoje celého
regionu.

Ing. František Štangl,
radní Jihočeského kraje

a zastupitel města Nové Hrady

Ucházím se o Váš hlas
Jmenuji se Stanislav Malík a jsem staros-

tou Borovan. V nadcházejících krajských vol-
bách opět kandiduji, tak jako před čtyřmi roky,
kdy mi mandát krajského zastupitele unikl
o 23 preferenčních hlasů. Protože bych rád byl
tentokrát úspěšnější, dovoluji si obrátit se na
Vás s následující prosbou.

Předpokládám, že registrujete, že mé půso-
bení na radnici i v různých nadobecních orgá-
nech je ku prospěchu města a regionu. Krajské
zastupitelstvo je nepochybně významným or-
gánem, kde se rozhoduje o důležitých struktu-
rách našeho regionu, kde se vytváří rozvojové
koncepce, kde je přístup k informacím, kde se
rozhoduje i o nezbytných penězích. Jistě vní-
máte, že na krajské úrovni se nedělá partajní
politika, že tady jde mnohem více o věc, o roz-
voj kraje. Myslím, že by bylo dobré, kdyby
Borovany a náš region Sdružení Růže měly
v krajském zastupitelstvu své zastoupení –
čím silnější, tím lepší. S odkazem na své dosa-
vadní působení věřím, že bych náš region dob-
ře zastupoval.

V minulých volbách se zúčastnilo jen 35 %
voličů. Snad proto, že na volby nahlíželi příliš
stranicky a nemohli si vybrat. Krajské volby
však umožňují preferenčním kroužkováním
prosadit do zastupitelstva jednotlivé osobnos-
ti. To by mohlo být motivací k Vaší účasti ve
volbách, nebo možný návod pro Vás, kteří váhá-
te. Jistě Vám není jedno, jak bude náš kraj spra-
vován a proto nepodceňujte váhu svého hlasu,
často rozhoduje skutečně každý jednotlivý hlas.

Pokud znáte mne nebo moji práci starosty
v Borovanech, kterou dělám už devatenáctý
rok, dovoluji si ucházet se o Vaši voličskou
přízeň a prosím o preferenční kroužek k mému
jménu na kandidátce KDU-ČSL. Pokud nejste
rozhodnuti pro někoho jiného, či jinou kandi-
dátku, nemůžete Vy nic ztratit, naopak může
získat naše město, náš region. Věřte, že mi nej-
de o osobní ambice, tak jako nikdy předtím.
Věřím, že mám zkušenosti a stále chuť do prá-
ce. Chci být užitečný a zde vidím příležitost.
Pokud mi k ní pomůžete, budu Vám vděčný a
slibuji, že Vaši důvěru odpracuji.

Stanislav Malík
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Volby do krajských za-
stupitelstev i do senátu jsou
za současné situace v celé
naší zemi možností k získá-
ní většího vlivu občanů na
věci veřejné. Každý získaný

hlas přiblíží konec současné vládní arogance
moci, která se jasně vysmívá občanům, kteří
nesouhlasí s rovnou daní prohlubující majet-
kovou nerovnost, s přesouváním daňového
břemena od příjmově nejsilnějších na střední a
nejslabší příjmové skupiny obyvatel, s poplat-
ky u lékaře a s privatizací nemocnic. Česká
strana sociálně demokratická (ČSSD) na roz-
díl od současné vlády navrhuje jiná řešení
problémů ve zdravotnictví a školství, naším
cílem je podpora rodin s dětmi a zajištění jistot
důchodců, více finančních prostředků bychom
rádi směřovali k podpoře všech druhů bydlení
a do jiných oblastí důležitých pro naše občany.

Celá řada dalších opatření vlády, ale v ne-
poslední řadě i vládnoucích krajských zastupi-
telů, se přímo dotýkají konkretních skupin
obyvatel v celém našem kraji, včetně Novo-
hradska. Naši kandidáti znají problematiku
rozvoje kraje, jednotlivých měst a obcí a uvě-
domují si nutnost řešení hlavních problémů –

zajištění dopravní dostupnosti, lékařské péče,
podpora bytové výstavby, sociálních služeb a
zdravotnictví – jednoduše řečeno, budou se sna-
žit o zajištění dobrých životních podmínek pro
všechny věkové kategorie žijící na jihu Čech.

Na rozdíl od těch, kteří nepřipouští téměř
žádnou diskusi o jiných možných řešeních,
nejsou schopni strávit názory svých spoluob-
čanů a svoji pomoc zakládají pouze na politic-
kém či jiném „kamarádství“ a výhodách své
moci, jsou naši kandidáti připraveni pomoci
s konkrétními dobrými aktivitami a projekty
bez ohledu na politickou příslušnost vedení
jednotlivých obcí. Naši kandidáti si svoji zku-
šenost přinášejí z konkrétní praxe – najdete
mezi nimi úspěšné komunální politiky a od-
borníky – starosty, místostarosty, lékaře, uči-
tele a podnikatele, kteří si uvědomují, jaké
kroky je nutno podniknout k zlepšení situace
jednotlivých měst a obcí a také jakou politiku
prosazovat za celý náš kraj směrem k vládní
garnituře.

Volební heslo jihočeských kandidátů za
Českou stranu sociálně demokratickou do za-
stupitelstva jihočeského kraje není v žádném
případě pouze voláním po výměně garnitúr. Je
především naplněno konkretními cíli a progra-

my se zaměřením na oblasti každodenního ži-
vota našich spoluobčanů. Náš volební prog-
ram bude voličům včas doručen.Vedle jeho
přečtení si občané mohou popovídat s našimi
kandidáty během setkání, které v rámci před-
volební kampani připravujeme.

Česká strana sociálně demokratická
(ČSSD) si uvědomuje důležitost krajských
voleb. Sami Jihočeši totiž svými hlasy rozhod-
nou o tom, kterým směrem se bude náš kraj a
jeho jednotlivé obce ubírat. V současné situa-
ci, kdy jsou občané velmi nespokojeni s úrov-
ní vystupování vládních politiků, s jejich
skandály a nekorektním chováním, je velmi
důležité vyjádřit svůj postoj právě hlasová-
ním ve volbách a nenechat svoji nespokoje-
nost pouze na různé neformální debaty.
Věříme proto, že svůj hlas občané nenechají
„propadnout“ a svým výběrem určí další smě-
řování našeho kraje. Každý hlas je důležitý a
každý může rozhodnout.

Velmi si budeme cenit, pokud Vaši důvěru
získají kandidáti naší strany. Nechceme slibo-
vat a neslibujeme nemožné. Můžeme však ga-
rantovat maximální úsilí a práci pro celý kraj,
pro všechny jeho občany a pro jejich co nej-
lepší životní podmínky.

Volte kandidáty ČSSD, volíte změnu a naději!

MO ČSSD Nové Hrady

Hasičské ohlédnutí za létem
Nejenom z kalendáře, ale i z chladného po-

časí na vlastní kůži každý z nás zjistil, že léto
již za sebou ona pomyslná vrátka docela za-
bouchlo. I přes to bych se chtěl alespoň tímto
článkem na krátkou chvíli vrátit a ohlédnout se
za akcemi a aktivitami, které se SDH Údolí po-
dařilo během tohoto léta zajistit a zorganizovat.

Jako každoročně červenec pro nás vyvr-
cholil přípravou a organizací tradiční Hyalit
párty. Na místě se patří poděkovat vám všem,
kteří jste přišli, podpořili nás a pořádně si zá-
bavu užili. Novým zpestřením letošní zábavy
bylo jistě i vystoupení dívčí kapely Pytel
blech, která uvedla celý večer a stala se tak ja-
kousi předkapelou naší dobře známé kapely
Hyalit. Každoročně opěvovat Hyalit, že hraje
skvěle, by bylo jistě nošením dříví do lesa.
Přesto bych chtěl jejich hraní ocenit a za jejich
perfektní muzikantský výkon ještě jednou po-
děkovat.

V měsíci srpnu jsme připravili novou akci
– Údolské slavnosti, které znamenají pro
Údolí přímo počin historický. I přes nepřízeň
počasí se tato akce vydařila. Údolské slavnosti
byly zahájeny u kapličky mší svatou, kterou

vedl P. Tomáš Libant. Poté jsme přešli na

hasičskou louku, kde bylo požehnáno P. To-

mášem nejenom naší nové hasičské stříkačce

Tohatsu s krásným jménem Adéla, ale rovněž

i další hasičské technice. Po dekorování našich

zasloužilých členů následoval 8. ročník hasič-

ské soutěže Memoriál Zdeňka Šavela konané

pod každoroční finanční záštitou radního Jiho-

českého kraje Ing. F. Štangla. Nejenom, že se

letos domácím podařilo umístit na 1. a 2. mís-

tě, ale hlavně získat zpět putovní pohár.

V podvečer byl pro hudební fanoušky připraven

bonbónek v podobě koncertního vystoupení pr-

votřídní kapely Seven v čele s Honzou Běhun-

kem. Během chvilky tancoval snad každý. Celý

odpolední program doplňovaly i pouťové at-

rakce, které byly připraveny pro děti. Po se-

tmění ještě hasiči navíc předvedli nasvětlenou

hasičskou vodní fontánu podbarvenou hudbou

a ohňostrojem. Zdálo by se tak, že lepší tečka

za celými slavnostmi ani nemohla být. O opa-

ku nás však přesvědčilo spontánní vystoupení

místní hasičské kapely Údolanka pod vedením

kapelníka R. Lusta. Všichni přítomní se ihned

pustili do zpěvu a tance a vydrželi tak pod per-

golou až do půlnoci.

Celá akce by se jistě neobešla bez vzájem-

né spolupráce mnoha ochotných lidí, spolků a

organizací. Rádi bychom proto poděkovali

všem, kteří nám pomohli – osadnímu výboru

pro Údolí, který celou akci inicioval, městu

Nové Hrady a starostovi města Mgr. V. Hok-

rovi za aktivitu při znovuobnovení fasády a

výmalby kapličky, radnímu Jihočeského kraje

Ing. F. Štanglovi, který již letos poosmé pře-

vzal finanční záštitu nad hasičskou soutěží

Memoriál Zdeňka Šavela, P. Tomáši Libanto-

vi a novohradskému klášteru za krásný lidský

přístup, kapele Seven za fantastický hudební

zážitek, našim kamarádům kolotočářům za

skvělé doplnění celého odpoledního progra-

mu, ale hlavně všem údolským hasičkám a ha-

sičům, kteří se podíleli na přípravě (ať už to

byl úklid a výzdoba kapličky, příprava louky,

zajištění soutěže, občerstvení atd., hudba) a

organizaci Údolských slavností.

Mgr. Tomáš Rolínek, starosta SDH Údolí

Zasloužíte si víc Jihočeši!
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Nejdříve opravy – v minulém čísle NZ v první
části článku Uzavřená historie I. v posledních
řádcích má být správně: Propagovali Malini-
novou, jarovizaci a chruščovovou kukuřici…

Je příjemné potkat se ať v Nových Hradech
nebo v Českých Budějovicích či jinde s absol-
venty. Okamžitě si člověk připomene události
a situace společně prožité a zamrzí, že se ně-
kdy zachoval příliš přísně. Zároveň zvláště po
roce 89 zjišťuji, že absolventi jedničkáři si ne-
vedou zrovna nejlépe – posuzováno finančně
– ale že platí především ostré lokty. Nejsmut-
nější jsou případy, kdy se dozvím, že už ten či
onen je po smrti. Zvláště se mě dotýká životní
situace jednoho ředitele v oblasti financí,
charakterově čistého, přímého, chytrého ab-
solventa dvou vysokých škol, který trpí rako-
vinou a odmítá jakoukoli léčbu. Zkrátka
člověk s nimi prožívá jejich životní výhry a
prohry. To je vlastně to jediné, co nám po zru-
šení školy zůstalo.

Milé je např. i to, když přijdete do banky,
přihlásí se k vám absolvent, vy chcete úvěr
v 73 letech, kdy už jste po sezoně, a on hledá
cesty, jak ho získat, ačkoli by pro stáří mohl
odmítnout. Máte tak najednou všude plno zná-
mých, což není v době klientelismu k zahoze-
ní. Stykem s absolventy si člověk potvrzuje, že
politika působí největší škody, zatímco by
v jednání měly vítězit lidské vlastnosti, ohle-
duplnost, tolerance, slušnost, snaha pomoci.

Samozřejmě, že jsem očekával po roce
1989 odkud a od koho se dostaví nějaké rány
pod pás za to, že škola musela být spjata s reži-
mem. Mohli se ozvat absolventi, které jsme
z rozkazu nutili přihlásit se do vojenských
škol, nebo ke studiu v zahraničí. Otřesný byl
jeden okresní stranický tajemník, který rozpi-
sem dával závazné kvóty náboru a hrozil. Šel
z něj strach.Ale také humorné. Když jsme zís-
kali jednoho absolventa ke studiu vojenské
politické akademie v Bratislavě a ptali se ho
proč chce studovat tento obor, sdělil: „Protože
přes tuto školu se stanu brzo generálem.“ Na-
proti tomu jeden absolvent mi jako učiteli
občanské nauky sdělil písemně z výkonu zá-
kladní vojenské služby: „Pane profesore, ta
filozofie a marxismus je mi s plnou polní prd
platná.“ Na vojnu se přihlásilo i pár děvčat a
škola byla slavná.

V divadelním sále se konávaly různé osla-
vy výročí, naučné přednášky, osvěta, mikuláš-
ské večírky, vánoční večery, zábavné pořady,
třída baví třídu. Divadelní sál byl jedinou spo-
lečenskou místností i pro novohradskou veřej-
nost. Pamatuji si, že jsme v roce 1983 v rámci
oslav „Rok českého divadla“ hostili v Mod-
rém salonu a celá škola besedovala s Vino-
hradským divadlem, s Dášou Veškrnovou,
Stropnickým, Bohdalovou, Kostkou a ředite-
lem Míkou. Byli se podívat na výlov rybníků a
podle domluvy se stavili na večeři.

Rozvinutá byla i zájmová činnost v domo-
vě mládeže, kde na různé úrovni pracovaly

kroužky, pěvecký, recitační, taneční, fotogra-
fický, šachový, jezdecký, turistický a další. Od
roku 88 byl vydáván i školní časopis Student.

Škola čelila i osočování krajskými stranic-
kými orgány, že se v domově mládeže poslou-
chá zahraniční rozhlas, učitel občanské nauky
se musel zodpovídat jak žákům vysvětlil se-
střelení jihokorejského letadla sovětskou stí-
hačkou. Inspektor dělal mezi studenty velký
průzkum a statisticky vyhodnocoval anketu.
Cítil jsem vůbec, že STB věnovala škole
zvláštní pozornost. Přitvrdilo se v době, kdy
v Českých Budějovicích u památníku vybuch-
la bomba, která rozbila okna na KNV a sekre-
tariátu. Řada dětí dojíždějících z Budějovic
byla ve škole vyšetřována. To už se ale ledy lá-
maly, nastoupil Gorbačov a jeho glasnosť a pe-
restrojka.

U místních orgánů též neměla škola na rů-
žích ustláno, když porovnám tehdejší poměry
s tím, jakou péči věnoval ing.Štangl zámku
v poslední době. Škola tehdy byla vždy na
posledním místě v řešení bytových otázek uči-
telů a při zajišťování výstavby a dalšího rozvo-
je. Například stavěné středisko pro praxi pod
Zámeckým bylo zatlačeno do kopřiv pod pra-
sečák. Vždy byl upřednostňován Sbor národní
bezpečnosti a Pohraniční stráž, o něco lépe
než školy bylo na tom zdravotnictví. Faktická
moc na Hradech se soustředila do několika ro-
din a vlastnilo ji několik jednotlivců. Na vzta-
hy s místními orgány „dojel“ jak první, tak
druhý ředitel – byli odvoláni.

Rušné období prožila škola těsně před ro-
kem 89, kdy oborový podnik Šumava a jeho
ředitel ing. Olšan chtěl přesunout školu do
Českého Krumlova, kde sídlilo podnikové
ředitelství. Nebýt listopadu 1989, tak toho
dosáhl.

Škola měla propracovány i rituální záleži-
tosti, které jí dodávaly vážnost a společenskou
důležitost. Např. předávání maturitního vy-
svědčení byla hezká společenská událost za
účasti rodičů, hostů. Bylo plno květin, děková-
ní rodičům, škole, městu a plno Šrámkovských
řečí na rozloučenou s kamarády – všichni na to
po letech rádi vzpomínají. Předávání vysvěd-
čení bylo natočeno barevně KNV jako vzor
pro Sbory pro občanské záležitosti. Podobnou
společenskou událostí byly i maturitní plesy
v Hotelu máj či v Č. Budějovicích. Spousta zá-
žitků by se dala Svěrákovsky vyprávět o schů-
zích SRPŠ, kdy se do N. Hradů sjeli ze tří
čtvrtin kraje i z Kojčic rodiče plni obav nebo
nadějí, co se o svých dětech dozví. Na nádvoří
byla spousta aut. Každý musí uznat, že středo-
škol.studia jsou i dokončováním puberty, prv-
ních lásek a vryjí se do paměti tak, že do konce
života jsou maturitní třídy důvodem, proč se
lidi rádi schází a čím starší, tím častěji.

Chtěl bych, aby v análech bylo zaznamená-
no to, co v městě zatím nikdo nepřipomněl.
V r. 1989 v listopadu to byli studenti, kteří
v době generální stávky o poledni nebyli

k udržení a po souhlasu vedení a za účasti vět-
šiny sboru se seřadili před školou a pod vlajkou
a při skandování hesel prošli náměstím a ma-
nifestovali před sochou Soudržnosti na Jánské
louce revoluční požadavky. Přidalo se i pár
zdravotníků. Zahájili tak novou etapu v No-
vých Hradech. Několik dnů před tím už se ne-
učilo, školu navštěvovali agitátoři pro i proti,
místní i z Prahy, herci z Budějovic i vysoko-
školáci.Všichni inspektoři byli vysláni do škol
v celém kraji. Studenti nic nedali na upozorňo-
vání, že je škola zodpovědná rodičům, utíkali
na akce do Českých Budějovic, nechtěli brát
na zřetel, že se lidové milice sjíždějí autobusy
do Prahy, že v Rumunsku dochází ke krvepro-
lití. I na závodech to „vřelo“, avšak revoluci
na Hradech začali studenti a mladší kantoři.
V revolučním nadšení si mnohdy představo-
vali svobodu jako absolutní i tak, že připravo-
vat se na vyučování je přežitek, že si každý
bude učit co chce. Dokonce jeden profesor
(a dnes je profesorem na vysoké škole) dal
souhlas k poslouchání muziky ve sluchátkách
při maturitní písemce. Brzy se přesvědčili, že
svoboda znamená i povinnost. Naděje, že po
roce 1989 se budou poměry lépe vyvíjet ku
prospěchu všech, se nenaplnily. Opět se, ten-
tokrát v rámci demokracie, chopila příležitosti
vrstva lidí s ostrými lokty, vládnoucí majet-
kem, penězi, mocí, která se nechá demokratic-
ky zvolit  a pak se stará o sebe a ne o voliče.

Dejme tomu, že čas se nezastaví, přináší
nový vývoj, pohnul poměry a obracet se do
minulosti je nepodstatné. Litovat je však mož-
no těch peněz všech občanů, z nichž se platila
přestavba budovy zámku na školu, nová vý-
stavba, vybavení a provoz SZTŠ. A sotva bylo
dobudováno, bylo zrušeno, aby došlo dnes
k podobnému vývoji zase z peněz od státu a
zahraničních grantů. Ačkoli ministr školství
Eduard Zeman z Trhových Svinů v rámci
předvolební kampaně garantoval existenci
středního školství v Nových Hradech, bylo
převedeno do Trhových Svinů a Českých Bu-
dějovic – ke škodě vzdělanosti dětí v pohrani-
čí. Už nikdy v tomto koutě republiky nebude
tolik absolventů, maturantů. Za vzděláním
musí putovat do krajského města.

Střední škola byla v minulosti pro Nové
Hrady přínosem. Neměla se rušit, ale transfor-
movat, třeba se spoluexistencí a pod vedením
vysoké školy a Akademie – měla se z ní stát
skutečně efektivní líheň nové vzdělané gene-
race bez komerčních efektů a třeba bez lovec-
kého salonku, pokojů hraběnky Terezie či
různých kuchyněk a barů.

Nové Hrady jsou krásné město. Není žádné
druhé takové, kde by se nahromadilo tolik pří-
rodních, stavebních a krajinných zajímavostí a
památek, jako zde. Zaslouží si péči,odpověd-
né vedení, skloubení veřejného a soukromého
zájmu. Zatím je celá oblast spíše chamtivě vy-
užívána a zneužívána.

Ing. Maryška

Uzavřená historie II.
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PROJEKT ENERGIE PRO
JIHOČESKÝ VENKOV

Občanské sdružení Castech
uspořádalo první kurz pro-
jektu "Energie pro jihočeský
venkov" v přednáškovém

sále na zámku od 9.7. do 14.7. 2008. Cílem
kurzu bylo seznamovat veřejnost s technologi-
emi udržitelného rozvoje a možnostmi jejich
využití. Každý den proběhly od 17:00 vždy
4 přednášky, po kterých se ještě diskutovalo
o problematice. Celkem se jednalo o 16 hodin
přednášek doplněných ještě exkurzí ve zdej-
ším technologickém inkubátoru.

� RNDr. Pokorný posluchače seznámil s prob-
lematikou hospodaření s vodní energií. Dal-
ší přednáška se týkala úlohy vody v krajině,
zejména jejího vlivu na zvyšování obsahu
CO2 v ovzduší, který se dlouhodobě podce-
ňoval.

� Ing. Jirka přednášel na téma využívání slu-
neční energie pro výrobu tepla. Vyčerpá-
vajícím způsobem posluchače seznámil
s možnostmi používání slunečních kolekto-
rů pro výrobu teplé vody, s jejich účinností
a vysvětlil způsoby instalace.

� Ing. Korostenský osvětloval legislativu v sou-
vislosti s využíváním fotovoltaických pane-
lů na výrobu elektrické energie, stavbou
fotovoltaické elektrárny a prodejem elektřiny.
Podělil se i o své zkušenosti s provozováním
fotovoltaické elektrárny v Bušanovicích.

� Ing. Beneš přednášel o udržitelné energeti-
ce nutné pro přežití civilizace a stabilitě sítí
v souvislosti s využíváním obnovitelných
zdrojů energie.

� Ing. Březina a docent Štys seznámili poslu-
chače s biotechnologiemi, které se praktikují
ve zdejší technologické hale v souvislosti
s produkcí řasové biomasy.

� Ing. Zizka přednášel o rakouských zkuše-
nostech v oblasti nízkoenergetických a pa-
sivních domů.

� Profesor Polívka se zabýval prognózami
spotřeby energie a nutností využívání so-
lární energie.

� Mgr. Jarolímek vysvětloval možnosti zís-
kání podpor pro projekty využívající alter-
nativní zdroje energie v přednášce Dotační
programy ze strukturálních fondů EU.

� Ing. Jasek pojal fotovoltaiku jako předmět
podnikání.

Kurzu se zúčastnilo celkem 43 posluchačů.
Projekt 07/002/3310a/231/001457 je spolufi-
nancován EU a státním rozpočtem ČR.

Mgr. Naďa Štysova
Castech – novohradské sdružení
pro povznesení věd a technologií

"Evropský zemědělský fond pro rozvoj ven-
kova: Evropa investuje do venkovských ob-
lastí"

Další kurz pro zájemce z řad veřejnosti bude
pořádán 13. a 14.11.08 na zámku v Nových
Hradech. Informace jsou na webových strán-
kách www.castech-nh.xf.cz. Případné dotazy
směřujte na mail Nada.Stysova@seznam.cz.

Stručně ke školnímu roku 2008/09
Nový školní rok byl na ZŠ Nové Hrady za-

hájen s 228 žáky. Otevřela se pouze jedna prv-
ní třída. Navštěvuje ji 16 žáků. Dva žáci jsou
integrovaní a je chvályhodné, že při jejich
vzdělávání budou třídní učitelce Mgr. Zdeňce
Koškové pomáhat dvě asistentky. Každoročně
se škola snaží prvňáčkům zpříjemnit první po-
byt ve škole drobnými dárky. Na jejich nákup
je využit sponzorský příspěvek p. E. Koppen-
steinerové. Vedení školy tímto p. Koppenstei-
nerové za finanční pomoc velmi děkuje.

Již druhým rokem je v platnosti školská re-
forma. Ve školách se vyučuje podle vzděláva-
cích programů, které si školy vytvořily „na
míru“. Jejich smyslem je zajistit fungování
školy a zavést rozumné změny do výuky.

Základní škola Nové Hrady si vzala za cíl
poskytnout svým žákům kvalitní základní vše-
obecné vzdělání, orientované na takové znalos-
ti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné
v životě. Usilujeme např. o prohloubení jazy-
kových dovedností, o využití cizího jazyka
v praxi.

Zcela konkrétně:
Povinně se žáci učí dvěma cizím jazykům.

Ve 3. třídě začínají s anglickým jazykem, od
7. ročníku probíhá výuka němčiny. Znalost ja-

zyka pomáhají rozvíjet projekty. Již se jich
podařilo úspěšně realizovat ve spolupráci
s rakouskými školami několik a v tomto škol-
ním roce čeká na schválení projekt „Školy na
hranici“.

Je kladen důraz na výuku počítačové gra-
motnosti. Bez počítačových technologií se
dnes žáci neobejdou ani při výuce ostatních
předmětů. Počítač se stal běžným pomocní-
kem např. žákům 9. ročníků v hodinách mate-
matiky a fyziky. Ve škole je preferována
environmentální výchova, výtvarná výchova a
další. Žáci se mohou realizovat také v celé
řadě zájmových kroužků. Pro mladší žáky za-
jišťuje bohatou činnost školní družina.

Závěrem:

ZŠ Nové Hrady se snaží reagovat na vzdě-
lávací požadavky žáků a rodičů. Za svou po-
vinnost považuje pomáhat handicapovaným
žákům a žákům s diagnostikovanými specific-
kými poruchami učení. Poskytuje prostor žá-
kům nadaným a talentovaným. O tom určitě
svědčí pěkná umístění našich žáků v různých
soutěžích a olympiádách i úspěšné zvládání
přijímacích zkoušek na střední školy.

ZŠ N.H.

Naše nová školní jídelna
Blíží se prázdniny. Je 27.6.2008 a my jdeme naposledy v tomto školním roce na oběd do naší

staré dobré školní jídelny. Tu se snažily paní kuchařky pro slavnostní den vyzdobit. Dělaly, co
mohly. Mezi barevnými řetězy se pohupují barevné balónky, na stolech jsou ubrusy, nechybí ani
vázičky s květinami. U okénka dostaneme oběd a zasedneme k rozviklanému stolu naproti opa-
dané zdi. Při jídle probíráme, který z výtvarných návrhů, jež jsme zpracovávali ve výtvarné vý-
chově, jídelnu zkrášlí. Na prázdniny jsme se rozešli se závěrem: „Nechme se překvapit.“

Vysněné volno uteklo jako voda a my pilní školáci opět 1. září 2008 usedáme do školních la-
vic. Poslední hodina tohoto dne je za námi. „Konečně oběd!“ zajásáme a rychle se před školou
řadíme do dvojic. Když vejdeme do jídelny, žasneme. Jídelna je nově vymalovaná, první míst-
nost se pyšní oranžovým nátěrem s modrobílými proužky. Ve druhé místnosti převažuje žlutá a
červená barva. Nechybí ani nové barevné stoly.

Za to, že můžeme obědvat v krásném prostředí, vděčíme hlavně obci. Ta financovala vyma-
lování, zednické práce a nákup dřevěného nábytku (250 000,- Kč). Velký dík patří také našemu
panu řediteli, paním kuchařkám a žákyni osmé třídy Markétě Kořínkové, jejíž návrh na zpraco-
vání barevného řešení jídelny byl po nepatrných úpravách realizován. Musíme také zmínit, že
první místo se svým návrhem obsadil Jaroslav Nestával. Jelikož jeho návrh byl velice technicky
náročný, byl realizován návrh Markétin. Věříme, že v novém prostředí bude všem strávníkům
ještě více chutnat. Lucie Strejčková (žákyně 9. třídy)
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Okénko do školní družiny,
aneb detektivní kancelář „U Klouzajícího sluníčka“

Ahoj a dobrý den všichni.
Jmenuji se detektiv Lupička a budu s dětmi ze školní družiny „U Klouzajícího sluníčka“ v le-

tošním roce  řešit různé případy z našeho a o našem městě.
Co zajímavého se mi povedlo zjistit v měsíci září. Samé zajímavosti, zkuste posoudit sami.

Provoz ŠD se změnil od 6.00 do 8.00 a 11.30 do 15.30 hod a její oddělení se po dobu provizória
MŠ přestěhovala na první stupeň ZŠ. Také vychovatelky tu máme jiné: vedoucí vychovatelkou
je opět B. Vochosková, paní vych. Cepáková nám nikam neodešla a jako nováček je tu s námi
M. Michaleová.

A představte si, že máme možnost navštěvovat různé kroužky:

� v pondělí od 14.00 do 15.00 výtvarný kroužek

� v úterý od 14.00 do 15.30 aerobik

� ve čtvrtek od 14.00 do 14.45 zpívání a hraní pro radost

� a  také ve čtvrtek si můžeme jít zahrát kuželky do místní kuželny a to od 15.00 do 16.30
Tak jestli máte zájem a chuť si s námi pátrat nebo si zahrát a zahnat nudu v nějakém kroužku,

tak se přijďte za námi podívat. Těšíme se na Vás
Jo a ještě jsem něco zjistil: Děti něco dělaly v Koželužně (viz foto) a pojedou na exkurzi do

ČB (ale o tom vám další informace podám příští měsíc v příštím čísle).
Váš detektiv Lupička

Postavme školu
v Africe V.

Již po čtvrté se skautský oddíl KOMETA
Horní Stropnice připojuje k celorepublikové
charitativní sbírce Postavme školu v Africe V.,
kterou pořádá charitativní organizace Člověk
v tísni – společnost při České televizi, o.p.s. a
JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR.

V Nových Hradech se charitativní sbírka
uskuteční v úterý 14. října 2008 v dopoledních
hodinách. Výtěžek z charitativní sbírky Posta-
vme školu v Africe bude určena pro výstavbu
a vybavení školy v jižní Etiopii.

Podpořit nás a přispět s námi do této sbírky
můžete na náměstí a v uličkách Nových Hra-
dů, kde se budou členové skautského oddílu
KOMETA Horní Stropnice pohybovat v do-
provodu svých oddílových vedoucích.

www.kometa.estranky.cz
Petr AKSAMIT – HVĚZDÁŘ

Vedoucí skautského oddílu
KOMETA Horní Stropnice

Poděkování z MŠ
Děkujeme paní MUDr. Nataše Navarové a sestřičkám za okamžitou a profesionální pomoc
při ošetření Davídka s alergickou reakcí. Učitelky MŠ, Vicánová a Šulcová

V září začala rozsáhlá oprava Mateřské školky Nové Hrady, kterou provádí a.s. Lesostavby Tře-
boň. Dokončení oprav je plánováno do konce tohoto roku.“

DRAKIÁDA
ZO KSČM zve všechny děti na soutěž:

O nejkrásnějšího draka
O nejlépe létajícího draka

Soutěž se uskuteční

v sobotu dne 11.10.2008
od 15.00 hod. v prostoru Vilová čtvrť

u rybníka Olejový
Doprovodný program, občerstvení

připraveno s překvapením.
Vezměte sebou i své rodiče!

Školní družina v Koželužně

První návštěva dětí ze školní dužiny v Koželužně v tomto roce byla tradičně tvůrčí. Děti si při-
šly vyrobit jednoduché rytmické nástroje, se kterými mohly doprovázet hudební skupinu „Z ka-
men ven“ při sobotním koncertu 27.9. na hradním nádvoří. Vzniklo tak několik originálních
dřevěných, plechovko-rýžových a barevných hudebních „pomůcek“, ale bohužel jen minimum
z nich si děti přišly na hrad vyzkoušet. Tak snad to rozjedou někdy a někde příště. K.J.
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Nabídka aktivit pro školní mládež
Vážení rodiče,
vhodná aktivita žáků mimo vyučování je velmi důležitá. Jsme pře-

svědčeni, že o tomto tvrzení není nutné vůbec pochybovat. Předkládá-
me Vám proto přehled možností, které zájmové kroužky nebo aktivity
může Vaše dítě ve školním roce 2007 / 2008 navštěvovat.

Bližší informace rovněž získáte u vedoucích nebo koordinátorů,
kteří jsou uvedeni v následujícím seznamu. Doporučujeme rovněž vě-
novat pozornost informacím, které sdělují v NZ jednotlivé organizace a
instituce, protože v nich je uvedena nabídka dalších aktivit pro školní
mládež.

Děkujeme všem jmenovaným a zvláště řediteli ZŠ Mgr. Chrta za je-
jich podíl na sestavení uvedeného přehledu. Zejména děkujeme všem
vedoucím a koordinátorům za jejich obětavou práci se školní mládeží.

Vilibald Rolínek, Humanitas, o.p.s.

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

Název kroužku
– organizace Vedoucí – paní, pan Den Začátek

aktivity

aerobik Dorotovičová čtvrtek 14:00

aerobik Dorotovičová čtvrtek 15:00

atletika Pávek, Mgr. pondělí 13:30

cvičení rodičů
s dětmi - TJ Homolková, Michaelová úterý 16:00

gymnastika Dorotovičová, Tomášková pátek 17:00

gymnastika Tomášková středa 16:00

gymnastika - TJ Rusiňák Rudolf pondělí 16:30

karate - TJ Rusiňák David pondělí 19:00

karate - TJ Rusiňák David čtvrtek 16:00

karate - TJ Rusiňák David čtvrtek 18:00

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

aktivity

aerobik Tomášková pondělí 18:30

gymnastika – TJ Rusiňák Rudolf středa 17:00

gymnastika – TJ Rusiňák Rudolf pátek 17:00

karate – TJ Balík, Novák úterý 17:00

karate – TJ Balík, Novák čtvrtek 17:30

košíková Plouhar, Kolář pátek 18:30

košíková Plouhar, Kolář sobota 18:00

volejbal Staňková, Dorotovičová pondělí 15:30

2) ČSOP Nové Hrady
Název kroužku Vedoucí – paní, pan Den Začátek

aktivity

Mladí ochránci přírody Starý, Otenschhläger pondělí 15:15

Mladí ochránci přírody Starý, Otenschhläger pondělí 15:15

3) Humanitas o.p.s. – aktivity se konají v ZŠ Nové
Hrady, Komenského ul. 30 (šachy)

Název kroužku Vedoucí – pan Den Začátek
aktivity

šachy Vilibald Rolínek, Mgr. středa 14:00

šachy Vilibald Rolínek, Mgr. pátek 14:00

4) SDH Nové Hrady
Název kroužku Vedoucí – paní, pan Den Začátek

aktivity

Mladí hasiči Jann, Drbout, Matějka Vojtěch pátek 16:30

5) Základní škola Nové Hrady
a) druhá třída a třetí třída

Název projektu Koordinátor – vedoucí – pan Zaměření projektu

Anglický jazyk hrou Schaffelhoferová,
Mgr., Štajnerová, Mgr. motivace výuky Aj

b) třetí třída
Název projektu Koordinátor – vedoucí – pan Zaměření projektu

Třídní časopis Knížová, Mgr.,
Valenzová, Mgr.

rozvoj komunikačních
aktivit

c) čtvrtá třída
Název projektu Koordinátor – vedoucí – pan Zaměření projektu

Vánoce 2008 Rolínková, Mgr. rozvoj kulturních
aktivit

d) první stupeň ZŠ
Název projektu Koordinátor – vedoucí – pan Zaměření projektu

Recyklohraní Rolínková, Mgr. environmentální
výchova

e) druhý stupeň ZŠ

Název projektu Koordinátor –
vedoucí – pan Zaměření projektu

Školy na hranici
Chrt, Mgr.,
Mikešová, Mgr.,
Rolínek, Mgr.,
Štorová, Mgr.

mezinárodní spolupráce – HS Lit-
schau a ZŠ Nové Hrady
rozvoj sportovních a kulturních ak-
tivit

f) žákovská knihovna ZŠ – 2. stupeň

Název aktivity Vedoucí – paní, pan Den Začátek
aktivity

práce s knihou Pelechová, Mgr. úterý 15:05

práce s knihou Pelechová, Mgr. čtvrtek 7:40

práce s knihou Pelechová, Mgr. pátek 7:40

g) pravidelná činnost

Název aktivity Vedoucí – paní, pan Den Začátek
aktivity

doučování Rolínková, Mgr. úterý 13:10

doučování Vítovcová, Mgr. pondělí 7:15

doučování Aj Schaffelhoferová, Mgr. pondělí 7:00

doučování Čj Pelechová, Mgr. středa 7:15

doučování M, F Vilibald Rolínek, Mgr. středa 14:10

příprava na přijímací
zkoušky Čj Pelechová, Mgr. čtvrtek 7:00

příprava na přijímací
zkoušky M Vilibald Rolínek, Mgr. středa 7:00

zdravotnický kroužek Vítovcová, Mgr. pondělí 13:30

h) činnost započne v termínech, které určí vedoucí nebo
koordinátoři

Název aktivity Vedoucí – koordinátor – paní, pan

dopravní soutěž Kříha, Mgr.

doučování – podle potřeby žáků Valenzová Mgr.

doučování – podle potřeby žáků Pávek, Mgr.

doučování – podle potřeby žáků Knížová, Mgr.

doučování – podle potřeby žáků Košková, Mgr.

doučování – podle potřeby žáků Kříha, Mgr.

Fyzikální olympiáda Vilibald Rolínek, Mgr.

kopaná – Mc Donalds Cup Kříha, Mgr.

matematické soutěže Vilibald Rolínek, Mgr.

matematické soutěže Kříha, Mgr.

Olympiáda Čj Pelechová, Mgr.

sportovní soutěže Hokr, Mgr.

výtvarné soutěže Chrt, Mgr.

výtvarné soutěže Vítovcová, Mgr.
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Novohradský klub maminek…
V říjnu budeme spolu s ježkem Bodlinkou objevovat a obdivovat podzimní barvy a měnící se

přírodu kolem nás.

Dopoledne s maminkou
Každý čtvrtek 9 až 9.20 témátko pro předškolní děti (3 – 6 let) – grafomotorická cvičení, po-
vídání na nějaké podzimní téma, hádanky, úkoly pro chytré hlavičky, …

Od 9.30 mohou přijít děti jakéhokoli věku, program je společný. Děti se mohou těšit na vý-
tvarné, pohybové a hudební hrátky a také na malé pohádkové divadélko.

Každý druhý čtvrtek v měsíci bude připravena tvořivá činnost pro maminky. Společně zútul-
níme naše domácnosti podzimní atmosférou, v listopadu a prosinci vyrobíme vánoční dárky.
Ve čtvrtek 9. října vás zveme k dekorování květináčů pomocí ubrouskové techniky, které pak
dozdobíme podzimními plody. Květináč si můžete přinést nebo zakoupit na místě, ostatní
věci budou k dispozici. Druhou možností bude výroba stromečku z drátu upevněného na ka-
meni. V tento čtvrtek může přijít kdokoli, kdo má zájem o danou činnost.

Keramika pro maminky s malými dětmi
Každé pondělí od 14.30 v klášterní keramické dílně Kána v Nových Hradech.

Od října nově otevíráme:
Zpívání pro radost s malovanou písničkou

Pod vedením Mgr. Olgy Pávkové, každou středu od 15.00, určeno dětem zhruba od 3 let.

Náplň:

� Učení lidových a zcela nových písniček jednoduchou formou s využitým výtvarné a po-
hybové výchovy.

� Výuku zhudebněných říkanek.

� Tanečky.

� Práce s rytmem pomocí dřívek, tamburín, bubínků, trianglů, …

� Dechová cvičení důležitá pro zpívání.

Flétničky pro předškoláky
Pod vedením Mgr. Olgy Pávkové, každou středu od 15.30, určeno dětem zhruba od 4 let.

Náplň:

� Dechová cvičení a rytmická průprava.

� Učení jednotlivých tónů.

� Výuka jednoduchých písniček s využitím pohybové, výtvarné a dramatické výchovy.

Kurz první pomoci nejen u dětí
Pod vedením odborné lektorky z Českého červeného kříže v Českých Budějovic proběhne na
začátku měsíce listopadu. Tento kurz se uskuteční díky finanční podpoře města Nové Hrady.

Kontakt pro případné dotazy na výše uvedené akce: Pavla Chrtová, tel. 603 845 863,
386 327 049, pavla.chrtova@centrum.cz nebo v klášteře N. Hrady

Plavání batolat od 1 do 3 let v Borovanech
Kurz začíná v pondělí 6. října od 16.00. Je nutné se přihlásit u porodní asistentky Mirky Cap-
lové na tel. 724 166 169 nebo e-mailem porodnibaba@email.cz.

Tvoření maminek s malými dětmi v keramické
dílně (na obrázku děti ve věku 2 až 4 let)

Provoz v keramické dílně Kána při Klášteru Božího
Milosrdenstvív Nových Hradech

V novém školním roce je keramická dílna otevřena pro nejširší ve-
řejnost – dospělé, děti, maminky s dětmi, základní a mateřské školy. Ra-
dostné tvoření z keramické hlíny, celou technologii a rozvíjení vlastní
fantazie můžete zažívat pod vedením zkušené lektorky Mgr. Vilímové.

Kursy začínají od října a končí v lednu, kdy pokračuje program až
do konce května.

Pracuje se v malých skupinkách a všem je poskytnuta pomoc a od-
borná rada. K dispozici jsou dva keramické kruhy, na kterých se učí pod
odborným vedením pracovat děti i dospělí.

V minulých setkáních jsme společně vyráběli hrnky, vázy, misky,
tácky, věci ozdobné, stejně tak i denní potřeby, domovní znamení i kvě-
tináče a ozdoby do zahrad, drobné dárky a pozornosti pro nejbližší.

Tuto jedinečnou a jednu z nejstarších rukodělných činností s námi mů-
žete přijít poznávat a  rozvíjet v následujících časech:

Pondělí dopoledne Mateřská škola Harbach

Mateřská škola Horní Stropnice
14.30–15.30 maminky s dětmi

Úterý 16.00–17.00 děti s potřebou asistence
17.30–19.00 dospělí z Čech a Rakouska

Čtvrtek 10.00–11.00 MŠ Nové Hrady
14.00–15.00 kurs pro děti
15.30–16.30 kurs pro děti
17.30–19.00 dospělí – vede Macková Ludmila

Na všechny se těší L.Macková a D.Vilímová

Koncert učitelů
v Rezidenci

I na začátku tohoto školního roku uspořá-
daly KIC Nové Hrady a ZUŠ Trhové Sviny
Koncert učitelů, aby tak slavnostně zahájily
nový školní hudební rok. Podruhé se tak mohli
přijít podívat do pěkného sálu Rezidence děti
navštěvující hudební školu, jejich rodiče a ka-
marádi a další milovníci krásné, nejen vážné,
hudby.

V čtvrtek 11.9.2008 od 18.00 hodin si tak
posluchači mohli vychutnat Trio Bryletrio ve
složení housle, villoncello a kytara, Pěvecké
kvarteto ve složení Barbory Voříškové, Tere-
zy Kolářové, Jany Machutkové a Michala Ku-
drny, duo klarinetů nebo sólo na hoboj Lindy
Česákové. Hostem koncertu byl i prof.Jan Va-
cek a Klára Ferenci (housle a kytara) a na závěr
vystoupilo Swingtrio se zpěvačkou Katřinou
Chromákovou, které uvedlo program k 110.vý-
ročí narození Georgie Gershwina. K.J.
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O výletě za humny,
tentokrát ve znamení Stropnice, Malše i trochu Vltavy

Vždycky, když se začne blížit podzim, vy-
rážejí někteří „Staří Ochránci Přírody (SOPtí-
ci)“ s „Mladými Ochránci Přírody (MOPíci)“
na podzimní poznávací výlet několik desítek
kilometrů za město. Ti, kteří jezdí s námi pra-
videlně si určitě pamatují na poznávání Třeboň-
ska, Trhosvinenska nebo na výlet v loňském
roce, kdy nám nedorazil autobus, a tak jsme se
„improvizovaně“ vydali na Žumberk. I to byla
prima poznávačka, hlavně v džungli za vodní
nádrží.

Letošní výlet, který jsme podnikli 20. září,
byl tak trochu ve znamení vody. Z Nových
Hradů jsme se vydali přes Světví, Horní
Stropnici a Svébohy na Trhové Sviny. To ješ-
tě mnozí účastníci výletu netušili, že mimo
Stropnice Horní a Dlouhé existuje i Stropnice
Dolní. Do té jsme se dostali odbočkou vpravo
několik kilometrů za Komařicemi, ve kterých
žádní komáři nebyly, ale jen jedna chátrající
tvrz, jejíž někdejší majitelé měli prý ve znaku
ušatou paní. V pěkné malé vesničce Dolní
Stropnice jsme vystoupili a vydali se hledat
soutok řeky Malše a Stropnice. SOPtíci na tom
byli téměř jako MOPíci, protože i oni byli na
soutoku poprvé, nicméně přeci jenom věděli
více informací z map, takže MOPící prostě
museli věřit, že vlevo teče průzračná Malše a
vpravo zakalená Stropnice. Abychom si všich-
ni představili, kam až doteče ta voda kolem
nás, dostali na ukázku zvědaví MOPíci jedno-
duché mapičky, na kterých byl namalovaný
tok Stropnice od pramene na Vysoké až k sou-
toku Malše, pokračování Malše do Č.Budějo-
vic, kde se vlévá do Vltavy, pak soutok Labe
s Vltavou u Mělníka, překročení státní hrani-
ce, návštěva Hamburku a vodní náruč Severní-
ho moře. A možná, že v tuto chvíli některé
papírové lodičky, které jsme si všichni na sou-
toku vyrobili a pustili po vodě, se k nějakému
dalšímu soutoku třeba blíží. Pokud se z nich
tedy nestali po pár metrech ponorky.

Z Dolní Stropnice nás autobusu popovezl
do Římova. Tam jsme nejprve na návsi objevi-
li krásnou starou lípu, kandidátku v soutěži

„Strom roku“ a tak jsme ji všichni obdivovali a
objímali. Nejdřív holčičí MOPíci, pak klučičí
MOPíci a nakonec všichni SOPtíci. Pak jsme
na návsi objevili i docela dobrou restauraci,
ale o tom až později.

Dalším cílem našeho putování byla nece-
lých pět kilometrová pěší stezka, tzv. Římov-
ská pašijová cesta. Začínala hned za vsí
u první kaple nazvané Loušení Ježíše s P. Ma-
rií. Procházka to byla skvělá, čerstvý vzduch a
vítr ve vlasech, ze začátku několik kapek na
hlavě a především dostatečný prostor pro po-
hyb dravé zvěře i MOPíků. Celá stezka má
podle orientační mapky celkem 25 zastavení.
Ti bystřejší z nás jich napočítali 19, což bylo
maximum, ale bylo to hlavně proto, že posled-
ní úsek stezky jsme trochu vybočili z trasy.
A také jsme se už těšili na tu restauraci na ná-
vsi, ve které byl otevřen salonek jenom pro
nás, na teplý čaj a svačinu. V Římově jsme se
ještě podívali na vodní přehradu, ve které je

zadržována voda z Malše a která pak teče
z kohoutků lidem  v Českých Budějovicích.

Poslední zastávka výletu byla v obci Svatý
Ján nad Malší. Tady jsme navštívili bývalou
faru, ve které je galerie, v té galerii je výstava
nejen obrazů, ale také vltavínů a na ty jsme se
tam právě chtěli podívat. Hodně MOPíků a
všichni SOPtíci už sice vltavíny viděli dříve
nebo je mají ve svých sbírkách hornin, ale
zase ne tolik, koliko bylo možné vidět ve třech
skleněných vitrínách v prvním patře fary.
Tmavě zelený Vltavín, který získal své jméno
podle naleziště u Týna nad Vltavou, je prý me-
teorit, který se po pádu na Zem rozbil na mno-
ho milionů kousků. A tak jsme ve Svatém
Jánu viděli alespoň kousíček z něj. Lepší něco,
než nic, co říkáte? Tak čau zase  příští rok.

Za všechny SOPtíky K. Jarolímkvá

P.S. Začínejte připravovat draky, druhou so-
botu v listopadu pořádáme další ročník novo-
hradské Drakiády. Tak se všichni draci přijďte
předvést!
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Nabídka knih v knihovně
Vážení čtenáři, rodinní příslušníci čtenářů

a všichni, kdo se třeba našimi čtenáři v bu-
doucnu stanou, rádi bychom rozšířili a oboha-
tili nabídku knih v naší městské knihovně.
V současné době nabízí knihovna 12 705 titu-
lů, ale doba jde kupředu, některé knihy nejsou
již příliš žádané a čtené.Chtěli bychom zma-
povat současný trend a knihovnu zaktualizo-
vat. A to je důvod k tomu, abychom Vás
oslovili a zeptali se na Vaše přání, co byste si
Vy osobně chtěli v knihovně vypůjčit.

Vyhlašujeme tedy anonymní anketku, ve
které všichni mohou vyjádřit svá přání a své
záliby. Anketní lístek je možno vystřihnout
z této stránky a vyplněný donést do knihovny
nebo na kulturní a informační centrum na rad-
nici, nebo vyplnit přímo v knihovně.

Na spolupráci s Vámi se bude těšit
D. Císařová, knihovnice

ANKETNÍ LÍSTEK PRO KNIHOVNU
Čím knihovnu v Nových Hradech obohatit? (zaškrtněte nebo napište)

� Romány � Detektivky � Pohádky � Literatura faktu

Sport: � Karate � Tenis � Sportovní střelba � Fotbal � Hokej

� Zahrada � Kutilství � Zvířata � Encyklopedie � Výchova dětí

Knihy určitého autora: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Knihy z určitého prostředí:.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Jiné: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Děkujeme za vyplnění.

Co nového
v knihovně

V měsíci září se mohli pravidelní náv-
štěvníci městské knihovny setkat v jejích
prostorách nejen se stávající knihovnicí paní
Jaroslavou Janoškovou, ale i s knihovnicí
novou, paní Drahuší Císařovou. Ta uspěla
v srpnovém výběrovém řízení na pozici kni-
hovnice/knihovník, a proto od 1. září 2008
nastoupila do pracovního poměru u zaměstna-
vatele Technické služby města N. Hrady. Její
náplní je především knihovnická práce, ale
také podílení se na kulturních a společenských
akcí a aktivit pořádaných Kulturním centrem
Nové Hrady a dále práce na vydávání Novo-
hradského zpravodaje.

S nástupem nové knihovnice došlo i k za-
vedení nového výpůjčního systému, který by
měl rozšířit nabídku pro návštěvníky knihov-
ny a umožnit větší spolupráci mezi dalšími
knihovnami. Tento nový výpůjční systém je
financován Ministerstvem kultury ČR v rámci
programu Veřejné informační služby kniho-
ven (VISK 3). Další novinkou bude samostat-
ný odkaz knihovny na internetových stránkách
města, kde by mohli zájemci nahlédnout na
knižní fond městské knihovny a dozvědět se,
jaké akce knihovna pro své čtenáře pořádá.

Během podzimu se budete občas v knihov-
ně setkávat s oběma knihovnicemi, protože
bude potřeba dokončit ještě inventarizaci, re-
vizi a případné vyřazování knih z knižního
fondu. V rámci další finanční projektové pod-
pory pak následně dojde v knihovně i k výmě-
ně podlahové krytiny a výpůjčního zázemí.
Doufám, že tyto úpravy příliš nenaruší provoz
knihovny a čtenáře nebudou dlouho omezovat.
A brzy naopak dojde ke zkvalitnění knihovnic-
kých služeb a příjemné prostředí přiláká nové a
věrné příznivce knih a četby.

K. Jarolímková

Beseda v nové společenské místnosti v Byňově
Zveme Vás na slavnostní otevření

nové společenské místnosti v osadě Byňov
(část budovy prodejny potravin),

které se uskuteční v úterý 7.10.2008 od 17.00 hodin.
Součástí odpoledne bude představení knih Kořeny 1 a 2,

ve kterých je věnován prostor i dějinám rodin a domů v Byňově a Štiptoni,
a beseda s autorem Mgr. Aloisem Sassmannem.

Klášter Božího Milosrdenství
v Nových Hradech

zve přátele, známé a všechny ty, kteří měli P. Bonfilia rádi, na
vzpomínkovou akci u příležitosti třetího výročí jeho úmrtí.
Vzpomínka na P. Bonfilia se uskuteční v sobotu 11. října 2008
s následujícím programem:

10.30 hod. – slavná mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla

Po mši svaté je možnost oběda v klášterní jídelně – objednávky
lze podávat do středy 8.10. ve vrátnici kláštera nebo na tel.
čísle 603 857 888

14.00 hod. – vzpomínkový program u hrobu P. Bonfilia na
místním hřbitově

14.45 hod. – modlitba korunky k Božímu Milosrdenství
v kostele sv. Petra a Pavla

Okénko do knihovny
Creasey John: Inspektor West volá na poplach

Zloděj se rozmáchl nožem a zabořil ho do jemné zaobleniny její hrudi. Zasténala a klesla
k zemi. Scotland Yard byl opět uveden ve zmatek další mistrovsky provedenou loupeží.
Tentokrát se však Lobův gang projevil jako banda vrahů, kteří se nezastaví před ničím. In-
spektor West byl vyveden z konceptu, neboť jedinou stopou je hlava vlka, vytetovaná na dla-
ni každého člena bandy. Než však ty krvelačné vlky pochytá, musí vymyslet velmi
rafinovanou past.

Swann Carolyne: Azurové naděje
Tato kniha je dalším volným pokračováním „azurové řady“ oblíbené autorky příběhů z fran-
couzské historie. Osiřelá Armance, pravnučka Leona de Cheravac, přijíždí do Provence, aby
se stala společnicí stárnoucí hraběnky de Brissac. Kromě nešťastné lásky ji zde dostihnou i
intriky bývalých frondistů,  které nevybledly ani po několika desítkách let.

Johnston Joan: Texasan
Owen Blackthorne byl podle mínění všech samotářský, uzavřený muž, který nikoho nepo-
třeboval, to se však změní v okamžiku, když na dveře jeho domu zaklepe Bayleigh Creedo-
vá, jež hledá ztraceného bratra. Postupem času jsou Blackthorne a Creedová, dříve nepřátelé
na život a na smrt, nuceni spojit síly, aby v opuštěné divočině vůbec přežili. Nepočítali s tím,
že je to bude k sobě proti jejich vůli přitahovat, ani s tím, že hořká pravda je od sebe bude
opět vzdalovat.
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Základní umělecká škola Trhové Sviny

pořádá 5. ročník

přehlídky komorních souborů
Přehlídka /nesoutěžní/ se uskuteční 7. listopadu 2008 v sále kultur-

ního domu v Trhových Svinech a v Rezidenci v Nových Hradech.

Obsazení souborů i repertoár je zcela libovolný. Přihlásit se mohou i
soubory neobvyklého složení, včetně folklórních, nebo souborů věnují-
cích se různým hudebním žánrům, jako je například jazz.

Časový limit: komorní hra: 10 – 15 minut
soubory a orchestry: 15 – 20 minut

Harmonogram bude vypracován s ohledem na technické zázemí
sálů. V dopoledních hodinách jsou vystoupení určena školám a v pod-
večer veřejnosti.

Pro účastníky a jejich pedagogický doprovod bude zajištěn oběd.

Účastnický poplatek činí 80 Kč na člena souboru a bude vybírán při
prezenci.

Přihlášku zašlete elektronicky nejpozději do 10.10.2008 na adresu:
info@zustsviny.cz

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte také na adrese:

Trhové Sviny Sokolská 1052, tel.386 322 487, tel., fax 386 322 634
Za ZUŠ Trhové Sviny Věra Kuthanová, ředitelka školy

V Trhových Svinech 9.9.2008

FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP
Podzimní víkend v Nových Hradech

18. – 19.10.2008
Sobota 10.00 – 18.00 hod., Neděle 10.00 – 14.00 hod.

lektor Jan Vávra
Zázemí při workshopu v Koželužně, Nové Hrady

� Tématické zaměření: Plenér
Fotografování krajiny, krajinná zkratka a detail v krajině,

snímání panoramatu ze stativu. Užívání fotografických filtrů
při fotografování krajiny, správné měření světla a vyvažování
barvy  v konkrétních situacích.

Při nepřízni počasí: v práce v interiéru

� Tématické zaměření: Portrét
V interiéru bude sestaven improvizovaný ateliér, kde před-

vede lektor základní možnosti snímání fotografického portrétu
za použití stálých i zábleskových světel, ukázka fotografování
konstruovaného zátiší.

Na závěr workshopu bude provedeno vyhodnocení prací
jednotlivých účastníků formou datové projekce, kde lektor
zhodnotí úroveň prací jednotlivých autorů a nastíní další mož-
nosti jejich autorského vývoje.

Jan Vávra, umělecký fotograf se zaměřením na konceptual-
ní fotografii a představitel neopiktorialismu.

Pedagog na filmové škole v Písku a na filmové akademii
Miroslava Ondříčka, od r.1993 – vlastní autorské výstavy, spo-
lupráce s předními hudebníky na obalech jejich alb, zastoupení
v Národním muzeu fotografie.

Poplatek za workshop 500,-Kč, v případě potřeby ubytování
zajistíme v ubytovacím zařízení Český dům za symbolický
poplatek 50,-/os.

Organizační zajištění a přihlášky: Květa Jarolímková,
KIC Nové Hrady, nám. Republiky 46, Nové Hrady nebo na
kic@novehrady.cz, tel. 386 362 195 nebo 602 150 208

TVŮRČÍ A TANEČNÍ
ATELIÉR V KOŽELUŽNĚ
Kulturní a informační centrum Nové Hrady připravuje od října pro

děti i dospělé tvůrčí, taneční a pohybové dílny v Koželužně.

Po zkušenostech z letních aktivit v Koželužně jsme se rozhodli pok-
račovat a nabízet pohodové odpoledne a večery při takových aktivi-
tách, při nichž si můžete vyzkoušet nejen něco nového a tvůrčího, ale
také si  odpočinout a relaxovat.

� Výtvarná dílna
Malování intuitivní, volné pro radost a pod vedením výtvarnice Vla-
dislavy Zítové.

Středa 15 – 21 hodin

Děti mohou tvořit od 15.00 hod.  za symbolický poplatek 10,- Kč

Dospělí mohou tvořit od 17,30 hod za příspěvek na materiál 50,- Kč

� Taneční a pohybová dílna
Cílem taneční a pohybové dílny bude jednak příjemné protažení těla
pod vedením zkušené lektorky Vladislavy Zítové a také založení
dětské rytmické a taneční skupiny, která by svými vystoupeními
doplňovala program kulturních akcí v našem městě.

Čtvrtek 15 – 21 hodin

15 – 17 hod.: děti, základy rytmiky, tance, orientálního tance, a to
zábavnou formou

od 18.00 hod.: dospělí, tai – ci (ucelený kurz na 2,5 měsíce)

od 19.00 hod.:dospělí, orientální tance pro začátečníky
(ucelený kurz na 2,5 měsíce)

Děti bez poplatku, dospělí poplatek za celý kurz 250,-Kč

Začínáme ve středu 1.10.2008.

Podrobnější informace získáte u K. Jarolímkové, KIC Nové Hrady, tel.
386 362 195, 602 150 208, Pokud byste chtěli radu předem od lektorky
Vladislavy Zítové, zprostředkujeme Vám na ni  kontakt.

BRAMBOROVÁNÍ
v novohradské kovárně

Sobota 25.10.2008
Co se dá všechno vyčarovat z brambor?
Tak o to se můžeme společně pokusit v sobotu 25. října v době
od 13 do 17 hodin v novohradské kovárně

V kovárně uvítáme každého, kdo přinese na ochutnání nějakou zají-
mavou či osvědčenou bramborovou dobortu nebo nám předem na-
bídne nějaký zajímavý či starý recept.
Vítán i bramborový polotovar, který dokončíme v peci vytápěné
dřevem.

Přihláška pro KIC Nové Hrady na aktivity v Koželužně

Zaškrtněte Váš zájem: � Výtvarná dílna � Taneční dílna

Jméno dítěte: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adresa: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Třída: .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Podpis rodičů: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Telefonní kontakt na rodiče: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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CARMEN
Hudební dovadlo Karlín, Praha

pátek 21.11.2008, 19.00 hodin
Vstupenka 490,-Kč + doprava

Vstupenky je možné koupit na KIC Nové Hrady,
u K. Jarolímkové, tel. 386 362 195, 602 150 208,

kic@novehrady.cz

ADVENTNÍ VÍDEŇ
13.12.2008

Prohlídka centra Vídně a předvánoční trhy.
Cena 530,-Kč

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

VÝSTAVA
„Po stopách společné historie“
v Koželužně Nové Hrady
v říjnu otevřeno denně 10.00 – 17.00 hod.
Výstava vás seznámí s historií Novohradska, s evropskými náro-
dy, které jím prošly a ovlivnily a s lidmi, jejichž činnost je neod-
myslitelně spjata s touto oblastí.
Součástí výstavy bude i prezentace dosud nepublikovaných dobo-
vých pohlednic Nových Hradů a Novohradska.

Výstava je součástí projektu „Produkt cestovního ruchu – Po sto-
pách společné historie“, který realizuje Město Nové Hrady ve spo-
lupráci s Ústavem fyzikální biologie Jihočeské univerzity České
Budějovice a Böhmerwaldmuzeem ve Vídni.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropského fondu pro
regionální rozvoj.

KIC Nové Hrady zve na Výstavu

„Nebýt na světě zbytečný“
Vernisáž 7.11.2008, 10.00 hodin, Koželužna

Přijměte malé nahlédnutí a představení smyslu připravované výstavy.

Nebýt na světě zbytečný

Domnívám se, že každá lidská bytost si zaslouží úctu ostatních
ke své individualitě. Vždyť každý z nás si přeje být přijímán takový,
jaký je. Ale bohužel už ne každý z nás umí respektovat jedinečnost
svých souputníků, často právě pro jednotlivé odchylky, které nás
činí neopakovatelnými.

Pokud jsme však otevření, mohou nás třeba právě lidé s Downo-
vým syndromem naučit vnímat odlišnost jako přirozenou součást ži-
vota. Součást, která nás vnitřně obohatí, rozšíří naše vnímání světa a
nakonec nechá roztát naše srdce…

Důkazem je osobnost Jiřího Šedého a jeho obrazy. Průzračná čis-
tota jeho děl nás donutí se zastavit v koloběhu všedních dnů a nechat
se unášet – fantazií, krásou, barvami, vzpomínkami – jak to kdo
cítí… Dvaatřicetiletý autor, který se narodil s Downovým syndro-
mem, si přeje „nebýt na světě zbytečný“ a myslím, že se mu to beze
zbytku daří.

Ovečka, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na listopadovou výstavu
jeho obrazů do Koželužny v Nových Hradech a při té příležitosti se
snaží vzkázat všem, kteří chtějí naslouchat:

„Lidé s DS tu žili, žijí a budou žít s námi. Jsou připraveni dodat
do našich životů bezpodmínečnou lásku, trpělivost, upřímnost…
Snaží se ze všech sil, aby ve složitostech tohoto světa obstáli, i když
to někdy pro ně není jednoduché.

Tak jim pomozme na jejich trnité cestě tím, že je budeme přijí-
mat bez předsudků a především v nich ctít člověka… „

Kateřina Šimerová, Ovečka, o.p.s.
sdružující rodiny dětí s Downovým syndromem, České Budějovice

KIC Nové Hrady pořádá zájezd na muzikálové představení

KIC Nové Hrady Vás zve na zájezd

Vánoční koncert

PETRY JANŮ
doprovázet bude devítičlenný orchestr SEPTET PLUS

Čtvrtek 11.12.2008, 19.30 hod.
kulturní dům Trhové Sviny

Vstupenky 240,- Kč + doprava

Dopravu autobusem zajišťuje KIC N. Hrady ve spolupráci s další-
mi kulturními centry v regionu.

Rezervace vstupenek  na KIC Nové Hrady, K. Jarolímková,
tel. 386 362 195, 602 150 208

Kulturní a informační centrum Nové Hrady vás zve na
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Pětiměsíční hlavní
turistická sezona uzavřena

V podobném duchu jako bylo otevírání letní turistické sezony na
Novohradsku, tak i její zavírání bylo připraveno jako víkendová nabíd-
ka různých akcí a aktivit.

Poslední zářijový víkend lákal na koncerty na hradním nádvoří, zá-
bavu v hotelu Máj, výstavy v koželužně, kovárně a zámku a také tvůr-
čí aktivity koželužně. Doufáme, že si každý turista i „neturista“ alespoň
něco vybral dle svého gusta a pokud ne, tak věřte, že „není člověk ten.,
který by se zavděčil lidem všem“.

Na víkendovém programu se podílelo několik různých subjektů,
umělců, muzikantů, milých lidí a dobrovolníků. Všichni se snažili pře-
dat Vám trochu dobré nálady, okořenit babí léto něčím milým anebo jen
přimět se ještě chvíli zastavit a zaposlouchat do slov moudrých písní.
Kdo využil příležitosti a byl na koncertě Hany a Petra Ulrychových, tak
bude určitě souhlasit, že právě oni k nám přivezli nádherný lidský hu-
dební dárek. Tak ať Vám ten hřejivý pocit vydrží co nejdéle v podzim-
ních dnech. K. Jarolímková

Pracovní schůzka
v Pohorské Vsi

Ve čtvrtek 11. září 2008 se po letní, ale intenzivně pracovní pauze,
opět sešli pracovníci informačních center a kulturních institucí z Novo-
hradského regionu na společné schůzce. Tentokrát jsme zavítali do srd-
ce Novohradských hor, Pohorské Vsi (jejich tým zvítězil v herním klání
na začátku turistické sezony) a projednali opět několik společných pra-
covních plánů na další období. Cestu do Pohorské Vsi si tentokrát našli
íčkaři a kulturáci z Benešova nad Černou, Dolního Dvořiště, Českých
Velenic, Nových Hradů, Borovan, hostem byla manažerka MAS Sdru-
žení Růže a starosta Pohorské Vsi.

Nejprve jsme z několika „úhlů pohledů“ zhodnotili právě dobíhající
letošní sezonu, vyměnili informace a propagační plakáty na nejaktuál-
nější akce (a nebylo jich málo) a pak jsme už ladili termíny významnější
akcí a navrhovali, jak spolupracovat dále. V plánu máme společné diva-
delní a tématické zájezdy, opakované vydání propagačních materiálů
o Novohradsku, vytvoření společného regionálního kalendáře na letní
turistickou sezonu v roce 2009. A také jsme se dohodli, že pořadatel-
skou štafetu na příští otevírání sezony na Novohradsku převezme Dol-
ní Dvořiště, a to o druhém květnovém víkendu. Nejprve ale musíme
přežít podzim a zimu (nebo raději prožít ?) a pak do toho jdeme společ-
nými silami znovu. K. Jarolímková
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Kulturní a informační centrum Kaplice
a Dům dětí a mládeže Kaplice pořádají

V. ročník
Soutěže, výstavy

a setkání plastikových modelářů
25. října 2008, Kulturní dům KAPLICE

Příjem modelů: 8.00 – 10.00 hodin
Hodnocení modelů: 10.00 – 14.00 hodin
Výstava pro veřejnost: 9.00 – 15.00 hodin
Vyhodnocení soutěže, předání cen: 15.00 hodin

Soutěžit se bude v kategoriích:
1. letecká technika v měřítku 1:72 a větším (1:78, 1:144, ...)
2. letecká technika v měřítku 1:71 a menším (1:48, 1:32, 1:16, ...)
3. vojenská technika v měřítku 1:72 a větším (1:78, 1:144,...)
4. vojenská technika v měřítku 1:71

a menším (1:48, 1:35, 1:32, 1:16,...)
5. diorama bez rozdílu měřítka
6. civilní auta, lodě, stroje a zařízení bez rozdílu měřítka
7. figurky, busty a sci-fi, viněty bez rozdílu měřítka

Všechny kategorie budou hodnoceny systémem líbí – nelíbí poro-
tou sestavenou z modelářů – zvlášť v kategorii žáků a zvlášť juniorů
a seniorů.

Vyhlášení dalších cen:
nejmladší a nejvzdálenější účastník, cena starosty města Kaplice,
cena firmy PLUS model, cena AGAMY za nejlepší patinu, cena za
nejvíce vystavených modelů, MiniCUP za nejmenší model, Maxi-
CUP za největší model
Možnost klubových i soukromých expozic, prezentace kroužků
DDM Kaplice.
Pořadatelé si vyhrazují právo na zařazení modelu do kategorie, pří-
padně sloučení kategorií při malém počtu přihlášených.

Zábava:
Unikátní výstava „angličáků“, tématické video, simulátory, návště-
va výroby ultralehkých letadel, modelářský sprint (vercajk sebou –
model dodáme). modelářská burza a prodej všeho pro modeláře.
Možnost občerstvení přímo v objektu, parkování zdarma před ob-
jektem.
Startovné 30,- Kč za osobu (tradiční guláš zdarma), vstupné: do-
spělí 20,- Kč(děti zdarma)

Poděkování sponzorům:
PLUS model, s.r.o. České Budějovice, AGAMA s.r.o. Pardubice,

DDM Kaplice, PC servis KB, OKNOTHERM,
spol.s r.o. Kaplice, Městský úřad Kaplice, Jednota DS Kaplice,

J.K.M spol. s r.o. České Budějovice a dalším
Na Vaší účast se těší  pořadatelé – přijeďte se pochlubit!
Kontakt: malik@mestokaplice.cz,  724 191 436, 380 303 112

Informace z regionu – Borovany
Koncerty:
11.10. so 19.00 hod. CANTUS FIRMUS – rodinný soubor hraje

hudbu baroka a renesance - kostel Navštívení Panny Marie
30.10. čt 15.00 hod. SVĚT MUZIKÁLU – hudebně koncipovaný

pořad nejen pro seniory - klubovna Podzámčí
Divadlo:
17.10. pá 18.00 hod. RÁD TO NĚKDO HORKÉ

hraje ochotnický soubor SDH Těškovice – kulturní sál
Akce pro děti:
25. – 29.10. 9.00 – 17.00 hod. PODZIMNÍ PRÁZDNINY

PROŽITÉ SPOLEČNĚ SE ZVÍŘÁTKY
Park exotických zvířat Dvorec

Sport a relaxace:
4.10. so PODZIMNÍ KRAJINOU

turistický pochod (9, 17, 21, 29 a 40 km) a cykloakce (30, 50
a 76 km) – start od 7.30 do 11.30 hod. v infocentru na radnici
Borovany – pořádá KČT Turista z Č.Budějovic
bližší informace na www.volny.cz/kct-cb

Oslavy v Benešově nad Černou
V sobotu, 20. 9. 2008, se v Benešově nad Černou konaly oslavy 625

let od udělení některých městských práv a svobod. Program zahájila
paní starostka Veronika Korchová. Následoval flétnový soubor Sedmi-
kráska a děti ze Základní školy v Benešově nad Černou s prezentací
školního projektu „Život na řece Černé“. Celodenní program doplnili
střídavě dechová kapela z družebního rakouského Purgstallu, loutkové
divadlo, skupina historického šermu Bratři z Růže, hudební skupina
Walda Gang. Zájemci se mohli podívat na ukázky Staročeské koledy.
Na večerní taneční zábavě hrál S.A.M.

Bylo sehráno přátelské utkání mezi žáky TJ Sokol Benešov a Pur-
gstallem, které tentokrát vyhráli hosté ( při srpnové návštěvě Purgstallu
jsme to vyhráli my �) S poměrně velkým zájmem se setkala výstava
fotografií , která byla během dne otevřena v budově obecního úřadu.

R. Lepšová
(Pozn.red. Na oslavy v Benešově nad Černou zapůjčilo Město Nové
hrady část z expozice výstavy z koželužny.)

Novohradské podzimní
hradní slavnosti
Státní hrad Nové Hrady

Sobota 25.10. 2008
Zahájení – slavnostní salva
10.40 – 11.00 Turnaj Gotika – Šermířské vystoupení

skupiny Vítkovci
11.00 – 11.15 DULCIA CARMINA – dobová hudba
12.00 Sokolníci – ukázky z výcviku loveckých dravců
12.30 – 14.00 Dobové hry pro děti – soutěž
14.00 – 14.45 Sokolníci – ukázky z výcviku loveckých dravců
14.45 – 15.00 DULCIA CARMINA – dobová hudba
15.00 – 15.35 Turnaj Baroko – Šermířské vystoupení

skupiny Vítkovci
16.00 Závěrečná salva

Vstup na slavnosti (nádvoří hradu) je zdarma.
Akce probíhá za každého počasí.

INFORMACE Z REGIONU

Informace z regionu – České Velenice
� 2.10. Taneční kurzy pro mládež a pro partnerské páry

v KD, kurzy pro mládež od 18.00 hod. - kurzovné 1.200,- Kč
a kurzy pro partnerské páry od 20.00 hod.- kurzovné 1.200,- Kč
na osobu  závazné přednášky viz výše

� 12.10. Taneční soutěž o cenu města České Velenice
v latinskoamerických a standardních tancích v KD Beseda

� 19.10. Havelská zábava – Mladá kapela
Senior klub od 14.00 v KD Beseda, vstup 60,- Kč
(POZO ZMĚNA! Z důvodu voleb akce přesunuta z 18.10.)

� 22.10. koncert JUDr. Ivo Jahelka – zpívající právník
v KD Beseda 19.30 hod., vstup 100,- Kč důchodci a studenti
60,- Kč – vstupenky v předprodeji od 1.10.08 v KD Beseda a
městské knihovně

� 25.10. – 4. veřejná BURZA dětského a těhotenského oblečení
a potřeb, pořádá MK Piškůtek na Rychtě od 9.00 do 16.00 hod.,
23.10,24.10 – příjem zboží 16.00 – 18.00 hod., výdej 26.10. od
13.00 do 14.00 hod., přijďte rozšířit řady těch kdo za symbolic-
kou cenu
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Středa,1.10. 20.00 hod.

� Mamma – Mia
Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna
potrhlá matka, tři potenciální otcové a nesmr-
telná ABBA. Jak se to rýmuje? Náramně. Di-
vadelní muzikálovou show Mamma Mia!
obsahující všechny zmíněné ingredience vidě-
lo v osmi různých jazykových verzích přes 30
miliónů lidí. Jejich řady teď geometricky na-
rostou, protože tvůrci původního muzikálu se
“své dítě” rozhodli pojmout jako celovečerní
film. A aby Mamma Mia! na stříbrném plátně
dostala punc mimořádnosti, obsadili do hlav-
ních rolí Meryl Streep a Pierce Brosnana.
Přístupný, 108 min., české titulky,
vstupné 55 Kč

Sobota, 4.10. 20.00 hod.

� Temný rytíř
Batmanův boj se zločinem je čím dál tím ris-
kantnější. Temný hrdina se proto spojí s poru-
číkem Jimem Gordonem a právníkem Harvey
Dentem, aby s jejich pomocí zbavil město
Gotham City několika nebezpečných zloči-
neckých organizací. Jejich tajné spojenectví
začne brzy přinášet hmatatelné výsledky.
V ulicích města však záhy začne řádit nevypo-
čitatelný zločinec Joker, který mezi obyvateli
šíří strach a zmatek ...
Přístupný od 12 let, 152 min., české titulky,
vstupné 55 Kč

Středa , 8.10. 20.00 hod.

� Útěk do divočiny
Útěk do divočiny je inspirován skutečným pří-
během Christophera McCandlesse (Emile
Hirsch), mladého muže, který opustil svůj po-
hodlný život, aby okusil svobodu. Všechny
své dosavadní úspory věnoval charitě a s mini-
mální výbavou a přípravou vyrazil napříč Spo-
jenými státy na Aljašku, kde chtěl vyzkoušet
život v divočině. Scénář napsal a režíroval
Sean Penn, hrají Marcia Gay Harden, William
Hurt, Vince Vaughn, Catherine Keener a Hal
Holbrook. Útěk do divočiny je „tak vzrušující,
zábavný a napínavý jako je obdivuhodný”.
(Joe Morgenstern, The Wall Street Journal.)
Přístupný od 12 let, 142 min., české titulky,
vstupné 55 Kč

Sobota 11.10. 20.00 hod.

� Bathory
Historický velkofilm Juraje Jakubiska a sou-

časně nejdražší filmový projekt střední Evropy
přivádí k životu krvavou legendu o Čachtické
paní. Ta se podle pověstí koupala v krvi panen
a na svých panstvích po léta vraždila a mučila
své poddané. Výpravný snímek plný velkole-
pých bitev i osobních dramat je patnáctý ce-
lovečerní film Juraje Jakubiska. Ústřední
postavou filmu je Erzsébet Báthory, u nás
známá jako Alžběta Báthory. Kým ve skuteč-
nosti byla? „Krvavou hraběnkou”, sadistickou
vražedkyní, nebo obětí temných intrik, po-
mluv a bezpráví? Krutou, nemilosrdnou vla-

dařkou, či zranitelnou, osamělou vdovou, jejíž
krutost nepřesáhla zvyky doby? Nebo obojím?
Přístupný od 12 let, v původním znění
vstupné 55 Kč

Středa, 15.10. 20.00 hod.

� Sirotčinec
Laura koupila sirotčinec, ve kterém strávila
své dětství, a spolu se svým manželem ho
chtějí opravit a znovu otevřít pro nemocné a
invalidní děti. Toto nové prostředí však pro-
bouzí u jejich syna zvláštní představivost... ale
je to jen představivost? Oblíbené hry s nevidi-
telnými kamarády začnou rodiče znepokojo-
vat. A když při jedné z her syn záhadně zmizí,
Laura neváhá požádat o pomoc parapsycholo-
ga. Záhadu, kterou je dům obklopen, musí za
každou cenu odhalit.
Přístupný od 12 let, 105 min., české titulky,
vstupné 55 Kč

Středa, 15.10. 17.00 hod.

� VALL-I
VALL-I (Víceúčelově Automatický Likvidač-
ní Lisovač – Imunizátor) je poslední robot na
planetě Zemi, kterého to lidstvo zanechalo,
aby ji vyčistil. Balí veškerý odpad do úhled-
ných kostek. Po sedmi stech letech ale trpí jis-
tou drobnou poruchou – vyvinula se u něj
osobnost. Je příšerně zvědavý, do všeho strká
nos, ale je také trochu osamělý. VALL-I byl
jedním ze stovek podobných robotů, kteří měli
planetu zbavit znečištění, zatímco se lidstvo
vydalo na vyhlídkovou plavbu vesmírem. Ro-
mantický VALL-I sní o tom, že se jednoho
dne setká s někým dalším, že v životě musí
existovat něco víc, než jen monotónní každo-
denní práce. To se mu nakonec splní, když se
setká s robotkou jménem EVA (Environmen-
tálně Vyhledávací Autosonda), která na Zemi
přistane, a VALL-I se vydává na dobrodruž-
nou cestu napříč galaxií, kterou si nedokázal
představit ani v těch nejdivočejších snech.
Přístupný, 103 min., animovaný, český dabing
vstupné 40 Kč

Sobota, 18.10. 20.00 hod.

� Sissi a Yetti
Sissi a císař Franz. Nádherný pár v nádherném
světě. Světě tak zdravém a harmonickém, že to
nemůže být ani pravda. Vše je dokonalé. Vše-
ho je dostatek – peněž na zátop, čokoládových
kuliček na golf. Občas musí sice císařský pár
vládnout a reprezentovat, ale to vše je ve světě
Sissi a Franze „úžasné“. Dokud se nezačnou
objevovat temná mračna na jinak blankytně
modré obloze… Císařovna Sissi je unesena.
Přístupný, 85 min., animovaný, český dabing,
vstupné 55 Kč

Středa, 22.10. 20.00 hod.

� Zapomenutý ostrov
Malá Nim (Abigail Breslin) žije sama se svým
otcem Jackem (Gepard Butler) na ostrově kde-
si uprostřed Pacifiku. On zkoumá pobřežní
plankton, ona se baví vymýšlením dobrodruž-
ných výprav po ostrově v doprovodu svých

zvířecích kamarádů lachtana, ještěrky a
papouška. Mezi její další záliby patří čtení
knížek o Alexi Roverovi, největším dobro-
druhovi všech dob, které jen podporují jejího
dobrodružného ducha. Jednoho dne se Jack
rozhodne odjet na pozorování na druhý os-
trov a Nim si vyvzdoruje, že může doma zů-
stat sama. Jenže vzápětí udeří bouře a po
Jackovi jakoby se slehla zem. Nim se tedy roz-
hodne napsat Alexovi, aby jí přijel zachránit.
Jenže Alex je ve skutečnosti osamělá čtyřicát-
nice (Jodie Foster), která sice prodala milióny
svých dobrodružných knížek, ale nikdy ne-
opustila svůj dům. Odmítnout pomoc malé
dívce a svojí oddané čtenářce se Alex ale ne-
chce. Vypraví se tedy přes půl světa na osamě-
lý ostrov, kde jí čeká největší dobrodružství
jejího života.
Přístupný, 96 min., český dabing,
vstupné 55 Kč

Sobota, 25.10. 20.00 hod.

� Anna Leibovitz: Život objektivem
Fascinující dokumentární portrét zachycuje
osobnost legendární americké fotografky An-
nie Leibovitzové, která proslavila skupinu
Rolling Stones a pracovala pro časopisy Va-
nity Fair či Vogue. Fotografovala Micka Jag-
gera, Hillary Clintonovou, Patti Smithovou,
Demi Mooreovou, Keithe Richardse či Ar-
nolda Schwarzeneggera. Se svým fotoapará-
tem však také neohroženě dokumentovala
válečnou apokalypsu v Sarajevu a ve Rwan-
dě. V uplynulých třiceti letech se podílela na
formování podoby současného světa a dnes je
stejně slavná jako celebrity, s nimiž pracovala.
Barbara Leibovitzová zachycuje svou starší
sestru jako osobnost, která si dokázala ochrá-
nit soukromou sféru a udržet integritu i v dra-
matických, nátlakových situacích. V práci, na
idylické rodinné farmě i nad poslední knihou
svých fotografií – všude tam je Annie Leibo-
vitzová ženou, která nikdy neztratila tvář. To
potvrzují i všechny známé osobnosti, které re-
žisérka zpovídá.
Přístupný od 12 let, 90 min, české titulky,
vstupné 55 Kč

Středa, 29.10. 20.00 hod.

� René
Ryze dokumentární film se syrovou autentič-
ností vypráví těžko uvěřitelný příběh Reného,
který byl od sedmnácti let sledován filmovou
kamerou na své cestě mezi vězeními a krátký-
mi pobyty na svobodě. Kamera ho v roce 2008
opouští v jeho sedmatřiceti letech, tedy přes-
ně o dvacet let později, jako nemocného člo-
věka, muže stále se pohybujícího na hraně
zákona, který napsal a publikoval dvě knihy.
Čas proměny z mladíka v muže zaznamenáva-
la režisérka Helena Třeštíková na pozadí vý-
znamných politických změn střední Evropy.
Přístupné, 85 min.,česky, vstupné 55Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – Říjen 2008

PŘIPRAVUJEME:
Listopad

12, Cesta do středu země,
Rolling Stones, Sedmé nebe,
Funěny Games USA, Kung-Fu Panda

Prosinec:
Kozí příběh, Děti noci, Vesmírní opičáci,
Star Wars – klonové války
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
v NOVÝCH HRADECH, ODDÍL

K A R A T E
Pořádá ve dnech 14. – 18. října 2008

VÝBĚR NOVÝCH TALENTŮ

Zveme děti od 7 let, kluky i holky, jejich kamarády i rodiče při-
jďte si vyzkoušet trénink oddílu karate při TJ Nové Hrady.

Máte možnost trénovat pod vedením zkušených trenérů bojo-
vých umění karate Shoto Kan Allkampf-Jitsu (sebeobranný sys-
tém). Zacvičíte si s medailisty z MČR, ME a MS-WPFG.

Tréninky se konají:

� v úterý 14. 10. od 17.00 hodin
v tělocvičně ZŠ Komenského ulice

� ve čtvrtek 16. 10. od 17.00 hodin
v tělocvičně ZŠ Komenského ulice

� v sobotu 18. 10. od 15.00 hodin
v tělocvičně TJ u fotbalového hřiště

Věci na cvičení jsou libovolný cvičební oděv (např. tepláky, tri-
ko, apod., čistá sportovní obuv do tělocvičny)

Cvičení je zaměřeno na základy pohybových schopností, vše-
obecný pohybový rozvoj a příprava na trénink karate a sebeobrany
Allkampf-Jitsu. Náborové tréninky budou organizovány s ohledem
na aktuální fyzickou zdatnost nových zájemců o členství v našem
oddíle. Rodiče přijďte si zacvičit se svými dětmi, udělejte si sportov-
ní odpoledne. Děti mladší sedmi let pouze v doprovodu rodičů a ti si
mohou zacvičit také, nebo se dívat a povzbuzovat při sportovních
výkonech.

Srdečně zve oddíl TJ karate Nové Hrady

Další případné informace vám rádi odpovíme na tel. 606 390 997.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NOVÉ HRADY OZNAMUJE,
ŽE OD DRUHÉHO ZAŘÍOVÉHO TÝDNE, ZNOVU

ZAČALO CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST!

PONDĚLÍ: 19.30 – 21.00 HOD.

AEROBIK – P. DOROTOVIČOVÁ
taneční a posilovací cvičení

STŘEDA: 19.30 – 20.30 HOD.

PILATES A JÓGA – P. MICHALEOVÁ
zdravotně relaxační a posilovací cvičení

ČTVRTEK: 20.00 – 21.00 HOD.

STEP AEROBIK – P. HORELICOVÁ
kondiční a posilovací cvičení

TĚŠÍME SE NA VÁS, PŘIJ´DTE SI S NÁMI ZACVIČIT!
VHODNOU OBUV S SEBOU!
ROČNÍ ČLENSKÝ POPLATEK ČINÍ 200KČ!

ASPV NOVÉ HRADY
Milí malí a velcí cvičenci,
ráda bych vás tímto pozvala na

,,CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI“,
které se koná každé úterý v malé tělocvičně základní školy – u škol-
ky, a to vždy od 16 hod.
Cvičení je vhodné pro děti od dvou do šesti let, ale rádi uvítáme i
mladší cvičence.
Děti zde cvičí v doprovodu se svými rodiči, kteří jsou aktivně do
cvičení zapojeni a naučí se zde plno nových dovedností, básniček,
písniček, říkadel a hlavně společných her. Tělocvična je vybavena
nářadím, které moc rádi využíváme a najde se u nás i spousta hraček.
Tak neváhejte, moc se na vás těšíme. Důležitá je vhodná obuv do tě-
locvičny a pití!

,,PILATES A JÓGA“,
cvičení je každou středu ve sportovní hale – u hřiště, od 19.30 hod.
Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie a je zaměřeno re-
habilitačně a relaxačně.
Soubory cviků navazující plynně za sebou podporují a zdokonalují
přirozenou funkci svalů a kloubů, správné držení těla a celkové po-
sílení svalů. Přijďte si proto zacvičit a podpořit myšlenku Josepha
Pilatese, ,,že pro zdraví a šťastný život potřebujeme tělo, které nás
nezradí!“

Moc se na vás všechny těším a přeji krásný podzim.
Cvičitelka Marcela Michaleová.

Plavecký bazén v ZŠ Borovany
od 1.10.2008 otevřen

Zveme k návštěvě veřejnost:

úterý – pátek: 17 – 21 hod.

sobota – neděle: 14 – 18 hod.

Vstupné:

– děti do 15 let 20 Kč, permanentka 200 Kč

– důchodci, mládež 15 – 18 let 30 Kč, permanentka 300 Kč

– dospělí 40 Kč, permanentka 400 Kč

Permanentka je pro 11 návštěv.

Pronájem bazénu 500 Kč/hod./všední den, 600 Kč/hod./so+ne

TJ SOKOL Nové Hrady
informuje

Ve dnech 5.a 6.9.2008 proběhl celorepublikový přebor kuželká-
řů České obce sokolské v Přemyslovcích u Prostějova. Umístění na-
šich kuželkářů je následující – čtyřčlenné družstvo mužů skončilo
na šestém místě výkonem 1689 kuželek a čtyřčlenné družstvo žen se
umístilo na čtvrtém místě výkonem 1587 kuželek.

Umístění mužů v jednotlivcích bylo následující: 3. místo Milan
Bedri 453 kuželek, 5. místo Jiří Cigánek 449 kuželek, 29. místo Jan
Silmbrod 402 kuželek a 39. místo Štěpán Rehák 385 kuželek.

Umístění žen v jednotlivkyních bylo následující: 4. místo Stani-
slava Betuštiaková 426 kuželek, 10. místo Albrechtová Jiřina 416
kuželek, 18. místo Ludmila Sladká 381 kuželek a 23. místo Renata
Žahourová 364 kuželek.

TJ Sokol Nové Hrady děkuje svým členům, kteří se zúčastnili to-
hoto celorepublikového klání kuželkářů, za příkladnou reprezentaci
města Nové Hrady a TJ Sokol.

Dne 13.9.2008 začal soutěžní ročník 2008/2009 Divize Jih, kde
startuje naše „A“ družstvo a 16.9.2008 odstartovalo družstvo „B“
v meziokresním přeboru. Přesné začátky zápasů a jejich rozpis je
zveřejněn ve vývěsní skříňce umístěné na objektu kuželny. Fanouš-
ky kuželkářského sportu tímto zveme do kuželny na mistrovská
utkání divize i meziokresního přeboru. Přijďte podpořit naše borce.

Za TJ SOKOL Nové Hrady
Stanislav Sladký, Starosta TJ SOKOL
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Kominictví
a obchodní činnost

Miroslav Jung, České Budějovice

� prodej kosmetiky, obuvi a hraček

� expresní kominické práce i do 24 hod.

GSM: +420 608 043 563
e-mail: kominictvi.jung@centrum.cz

BOLÍ VÁS ZÁDA?
Žádný problém!!

REKONDIČNÍ MASÁŽE

Simona Pelikánová – fyzioterapeut
Mysletínká 386, Ledenice

Bližší informace a objednávky mob. 606 742 040

V akutních případech a po domluvě
možno přijet k  Vám domů.

Vážení spoluobčané

Klášter Božího Milosrdenství
ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov

vyhlašuje příjem ošacení do humanitární sbírky.

Věci musí být čisté a suché !!!

Přijímáme následující materiál
� Veškeré dámské, pánské a dětské oblečení

z bavlněného materiálu

� Povlečení, ručníky, utěrky, látky

Dále přijímáme
� Záclony, larisy, vlněné deky – pouze nepoškozené

� Zimní oblečení – pouze nepoškozené

� Kožené věci – bundy, kabelky, peněženky
– pouze nepoškozené

� Plyšové hračky, spací pytle, péřové přikrývky, knihy
– pouze nepoškozené

� Boty – pouze nové

Věci prosíme přinášejte v igelitových pytlích na Klášter
Božího Milosrdenství
denně od 8°° do 16°° hodin.

Příjem věcí bude ukončen v úterý 20. října 2008.

� Pronajmu garáž u sběrného dvora (smeťák) od ledna 2009.
Tel.: 606 448 886
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RE/MAX
Reality Center

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE! Inzerujte v Novohradském zpravodaji!

Nabízíme:
5 – 10 % z provize za doporučení
nemovitosti k prodeji. Stačí se jen
dívat okolo sebe, poptat se sousedů
kdo co prodává a zavolat tuto
informaci makléři.

Potom jen čekáte až se dům nebo byt
prodá a my Vám pošleme odměnu.

Jednoduché, že?

mobil: + 420 725 715 516,
Francisc Podhora
realitní poradce pro Jihočeský kraj
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Firma MEDISIZE CZ, s.r.o. sídlící v Trhových Svinech, člen
mezinárodní skupiny Medisize Medical zabývající se výrobou
zdravotních prostředků z plastů hledá zaměstnance na pozici:

samostatná(ý) účetní
Požadujeme:
� ÚSO ekonomického směru
� Znalost podvojného účetnictví, účetních předpisů a zákonů
� Znalost daňových předpisů
� Znalost IFRS standardů výhodou
� Odborná praxe 3 roky
� Systematičnost, zodpovědnost, samostatnost
� Organizační schopnosti
� Dobré komunikační schopnosti AJ
� Zkušenosti s MS Office

Náplň práce:
� Komplexní vedení účetnictví
� Zpracování měsíční, čtvrtletní a roční uzávěrky
� Evidence hmotného a nehmotného majetku
� Evidence stravenek
� Kontrola inventarizace majetku a zásob, účtování

inventarizačních rozdílů
� Komunikace s centrálou v Nizozemí a s klíčovými

zákazníky
� Zpracování daňových přiznání (DPH a silniční daň,

spolupráce na přípravě podkladů k přiznání k dani z příjmů
právnických osob)

� Vyplňování statistických výkazů
� Zajištění celních služeb, vykazování hlášení Intrastat
� Spolupráce na přípravě výkazů podle IFRS
� Příprava podkladů pro externí finanční audit
� Spolupráce na přípravě statutárních výkazů

Nabízíme:
� Pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské a

rodičovské dovolené
� Důležitou práci v oblasti zdravotnictví
� 13. a 14. plat
� Prodlouženou dovolenou
� Příspěvky na závodní stravování, penzijní připojištění

Nástup možný ihned!

Informujte se na konkrétní podmínky!
Personální oddělení MEDISIZE CZ, s.r.o., Tovární 560,

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

VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ V KLÁŠTEŘE
Klášter Božího Milosrdenství v Nových Hradech
zajišťuje od pondělí do pátku

VAŘENÍ OBĚDŮ
CENA OBĚDA:

70 Kč – pro občasné odběratele / 65 Kč – pro pravidelné odběratele

V ceně oběda je polévka a hlavní chod
Vaří se dle jídelního lístku / Oběd je možno odebrat do „kastrůlků“

Obědy je nutné přihlásit den dopředu tel.: 386 301 320

Společnost Magna Cartech dodavatel a výrobce kovových dílů
– výlisků a svařenců pro automobilový průmysl, se sídlem
v Českých Velenicích, hledá vhodné kandidáty na pozice:

NÁSTROJAŘ a OBRÁBĚČ KOVŮ

POŽADUJEME:
� SOU/SŠ strojního zaměření

� Zkušenosti ze strojírenské výroby

NABÍZÍME:
� Perspektivní a dlouhodobou práci v expandující a

ekonomicky silné společnosti

� Dobré mzdové ohodnocení odpovídající pracovní pozici,
osobní prémie, 2x ročně bonus, týden dovolené navíc

� Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu

� Příspěvek na závodní stravování, dojíždění a ubytování

� Příspěvek na penzijní připojištění

Kontaktujte nás: telefon: Ivoš Bazal 384 753 279, 602 621 193
e-mail: ibazal@cosma.com

Magna Cartech, spol. s r. o., Hospodářský park 600,
378 10 České Velenice
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H E L E N A Ž I A K O V Á

MASÁŽE – KOSMETIKA – MANIKŮRA

� KOSMETIKA – PEELING,ČIŠTĚNÍ,
MASÁŽ.DEPIGMENTAČNÍ OŠETŘENÍ,
WELLNESS OŠETŘENÍ

� MASÁŽE – SPORTOVNÍ A RELEXAČNÍ
celotělní masáž, částečná masáž
(zádá, šíje, končetiny)

– MEDOVÁ MASÁŽ
detoxikační, odstraňuje toxické látky z těla

– ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ
Vypíná,hydratuje pokožku

– REFLEXNÍ MASÁŽ PLOSKY NOHY
– ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ

Odstraňuje celulitidu
– MASÁŽ LÁVOVÝM KAMENY

Prohřívá,uvolňuje

� MANIKŮRA – ZPEVŇOVÁNÍ VLASTNÍCH NEHTŮ
– ÚPRAVA, ZDOBENÍ, LAKOVÁNÍ
– PEELING, MASÁŽ,
– PARAFÍNOVÝ ZÁBAL

� ZÁBALY – CELOTĚLOVÉ, ČÁSTEČNÉ
– SKOŘICOVÝ, MOŘSKÉ ŘASY
– PARAFÍNOVÝ, ČOKOLÁDOVÝ

objednávky na telefonu 602 107 241
provozní doba: po – ne  dle objednávek

Hradební 111, Nové Hrady
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