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Pěkné číslo
Čísla nás provázejí celý život a někdy je to

společník hodně krutý. Už podle datumu naro-
zení vám numerologové pěkně spočítají, jaký
jste vlastně člověk a do jakého znamení patří-
te. Pokud jste panna a někdy byste chtěli být
raději nasupěný býk, tak máte smůlu. Pokud
jste beran, zaděláváte si celý život na průšvi-
hy svojí tvrdohlavostí a možná, že pár prora-
žených zdí za sebou opravdu necháte.

Čísla v podobě datumů jsou i jinak nemilo-
srdná. A pokud spojíme datum a daňovou po-
vinnost, datum a účetní uzávěrku, datum a
odevzdání svého pracovního úkolu a a a už
vám naskakuje husí kůže. Čísla se vám pak mů-
žou zjevovat i ve snách naprosto realisticky.

Svoje čísla nosíme neustále po kapsách,
v různých pouzdrech anebo v peněženkách.
Rodné číslo, číslo občanského průkazu, číslo
pasu, číslo zdravotní pojišťovny. To jsou čísla
z těch nejdůležitějších. Pokud se chcete na ně-
jakém běžném ouřadě představit a něco chtít a
nemáte doklad s patřičným číslem, jako byste
ani neexistoval. Sice Vás všichni znají, vidí,
jste živý, úplný krev a mlíko, ale číslo chybí
k vaší dokonalosti.

Jednou za čas počítáme i ty naše volební
hlásky. Volíme a přemýšlíme dát či nedát hlá-
sek tomu číslu nebo jinému číslu, ještě tak vě-
dět, které to číslo je nejlepším, jak se bude
formovat a vyvíjet. Nicméně i zde se projevují
jednoznačná pravidla pro čísla a jejich sčítání.
Jedna plus jedna jsou dvě plus jedna jsou tři
plus jedna jsou čtyři plus jedna je pět… Ať to
chceme pozměnit jakkoli, nepomůže ani levý
ani pravý hák. Přes něco prostě vlak nejede.
Čísla jsou někdy fakt krutá a mají svoji jedno-
značnou vypovídající hodnotu.

Až na jedno. A tím je „pěkné číslo“. To
jsem někdy slýchávala v době svého dětství,
mládí, no i ještě občas ve svém středním věku.
Určitě s tím máte zkušenost i Vy. Když po jis-
tých událostech či situacích někdo o Vás řekne
nebo Vy o někom, že je „pěkné číslo“. To je
pak rázem celé počítání v háji a vypovídající
hodnota má nekonečné množství možných ře-
šení. Ale proč ne? Pořád je lepší být „pěkným
číslem“ než tím, který se „přepočítal“.

K. Jarolímková

Předvánoční

setkání seniorů
v hotelu Máj

Sobota 29.11.2008
16.00 – 20.00 hod.

hraje Mladá kapela a muzikanti
z Chorvatska

LISTOPADOVÉ
LISTOVÁNÍ

v Koželužně,15.11.2008,
13.00 hodin

Ohlédnutí za aktivitami MOPíků,
promítání fotek z výletů

a luštění cestovatelských tajemství.

1. Adventní neděle

Zveme všechny novohradské
i přespolní na tradiční

Zpívání
u Vánočního stromu

a
Rozsvícení

první adventní svíce
Adventní čas společně s námi zahájí

Pěvecké kvarteto,
Pěvecký školní sbor Fermata,
Pěvecký sbor dětí z 1. st. ZŠ,
Novohradský smíšený sbor,

Taneční skupina Tanyša

Neděle 30.11.2008, 17.00 hod.
novohradské náměstí

Podzimní hradní slavnosti přilákaly na poslední říjnový víkend do Nových Hradů opět mnoho
návštěvníků. Ti mohli zhlédnout šermířské souboje, ukázky z výcviku loveckých dravců nebo si
poslechnout dobovou hudbu v podání dívčí skupiny Dulcia Carmina. Cestou na hrad si mohli
všichni kolemjdoucí v kovárně ochutnat i bramborové dobroty nebo se na poslední chvíli podívat
na končící výstavu Po stopách společné historie v Koželužně.                                            (K.J.)

Děti ze školní družiny N. Hrady na návštěvě
u hasičů v Č. Budějovicích.

Tak takovéhle medaile získaly děti, které sou-
těžily na Drakiádě za městem, kterou pořáda-
la místní organizace KSČM

(více uvnitř čísla).
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Zápis z 25. schůze rady města
ze dne 16. 9. 2008

� 1. Žádost o odsouhlasení změny
katastrální hranice mezi k.ú. Nové
Hrady a Údolí u Nových Hradů
Rada projednala návrh změny katastrální
hranice mezi k.ú. Nové Hrady a k.ú. Údolí
u Nových Hradů, který v rámci zpracování
komplexních pozemkových úprav /KPÚ/
pro k.ú. Nové Hrady a Udolí u N. Hradů
předložil zpracovatel KPÚ projektová kan-
celář VEST – projekt. Změna se týká začle-
nění části pozemku stavebnin Atika a části
údolského pivovaru do k.ú. Údolí u N. Hra-
dů, kam spadá větší část těchto staveb. Rada
souhlasila s návrhem změny katastrální hra-
nice mezi k.ú. Nové Hrady a k.ú. Údolí
u Nových Hradů dle návrhu zpracovatele
KPÚ projektové kanceláře VEST – projekt.

� 2. Žádost o umístění součástí
energ.  zařízení
Rada obdržela žádost o umístění součástí
energetického zařízení a návrh Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemeni. Žádost zaslala
firma PRO 22 v.o.s., která je zpracovatelem
projektové dokumentace stavby "Obora –
rekonstrukce NN " pro investora E.ON Dis-
tribuce, a.s. Stavbou by měly být dotčeny
pozemky parc.č. PK 420/1, 12, 11, 420/2,
KN 32, 1/1, 4/1 vše v k.ú. Obora u Vyšného.
Rada před projednáním žádosti navrhla
svolání místního šetření za účelem upřesně-
ní rozsahu stavby a dotčení jednotlivých
pozemků. Rada pověřila starostu města
svoláním jednání.

� 3. Žádost o prodej pozemku
Rada obdržela žádost pana F. Leštianského,
bytem Nové Hrady, Vilová čtvrť 235 o od-
prodej části pozemku parc.č. 829/1 v k.ú
Nové Hrady. Rada obdržela žádost manže-
lů Jana a Zdeňky Dermových, Nové Hrady,
Vilová čtvrť 237 o odprodej části pozemku
parc.č. 829/1 v k.ú Nové Hrady. Rada roz-
hodla o zařazení žádostí k žádostem dalších
žadatelů, kteří již požádali o odprodej poze-
mků v této lokalitě. Na základě místního
šetření bylo rozhodnuto o pořízení geomet-
rického plánu, na jehož základě budou
všechny žádosti projednány.

� 4. Odmítnutí přiděleného bytu
Rada obdržela oznámení paní Moniky Bár-
tové o odmítnutí přiděleného bytu v Hra-
dební ulici. Rada vzala odmítnutí bytu na
vědomí a postoupila je k projednání Komisi
sociálních věcí a zdravotnictví.

� 5. Žádost o schválení nenárokové
motivační složky mzdy
Rada obdržela žádost Mgr. Z. Chrta, ředite-
le ZŠ Nové Hrady o schválení nenárokové
motivační složky mzdy pedagogických pra-
covníků – ÚZ 33 005 pro ředitele školy.
Jedná se o zvláštní odměny pro období září
– prosinec 2008, které škola získala od
MŠMT. Rada souhlasila s vyplacením ne-
nárokové motivační složky mzdy pedago-

gických pracovníků – ÚZ 33 005 pro ředitele
školy dle návrhu.

� 6. Rozšíření stávajícího sběrného dvora
Rada obdržela oznámení MěÚ Nové Hrady,
Odboru životního prostředí o nutnosti rozší-
ření stávajícího sběrného dvora z důvodu
nárůstu odpadu. Na základě smlouvy o od-
běru elektrozařízení je také nutno vyčlenit
místo pro možnost třídění dalších komodit.
Rozšíření stávajícího sběrného dvora bude
řešeno zpevněním plochy pod bývalým
psím útulkem. Rada souhlasila s rozšířením
stávajícího sběrného dvora a s úhradou ná-
kladů spojených s rozšířením.

� 7. Žádost o povolení umístění
elektrického zařízení
Rada obdržela žádost o umístění součástí
energetického zařízení a návrh Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemeni. Žádost zaslala
firma FIERA a.s., která je zpracovatelem
projektové dokumentace stavby "Vyšné K
225/1 – p. Žiak – úprava NN" pro investora
E.ON Distribuce, a.s. Stavbou by měl být
dotčen pozemek parc.č. 1644/1. Rada sou-
hlasila se Smlouvou o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni s tím, že jednorázová úplata za zří-
zení věcného břemene bude stanovena ve
výši 10.000,- Kč. Rada postoupila návrh
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni k projed-
nání na jednání zastupitelstva města Z16.

� 8. Žádost o povolení umístění
elektrického zařízení
Rada obdržela žádost o umístění součástí
energetického zařízení a návrh Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemeni. Žádost zaslala
firma FIERA a.s.., která je zpracovatelem
projektové dokumentace stavby na akci
"Údolí u Nových Hradů – ČS – úprava NN
v k. ú. Údolí". Stavbou by měl být dotčen
pozemek parc.č. 662. Rada souhlasila se
Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení prá-
va odpovídajícího věcnému břemeni za jed-
norázovou úplatu ve výši 1 000.- Kč. Rada
postoupila návrh Smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni k projednání na jednání zastupitel-
stva města Z16.

� 9. Zápis ze schůze Školské rady
Rada obdržela zápis z jednání Školské rady.
Jednání se uskutečnilo dne 19.8.2008 a byla
na něm schválena změna školního řádu a
Výroční zpráva ZŠ Nové Hrady pro školní
rok 2007/2008. Školská rada též projednala
podnět pana R. Rouleho ve věci zápisu
z jednání Školské rady dne 11.3.2008. Rada
vzala na vědomí zápis z jednání Školské
rady ze dne 19.8.2008.

� 10. Oznámení o kladném výsledku
hodnocení přijatelnosti
Rada obdržela Oznámení o kladném vý-
sledku hodnocení přijatelnosti projektů
předkládaných Městem Nové Hrady v rám-
ci Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad. Všechny projekty
předkládané Městem splnily náležitosti a
postoupily do další fáze administrace, kte-

rou je věcné hodnocení projektu. Výsledky
hodnocení a informace o přidělení či nepři-
dělení dotace by měly být oznámeny 17. říj-
na 2008.

� 11. Žádost o odkoupení pozemku
Rada obdržela žádost manželů Jana a Stani-
slavy Borovcových o odprodej části poze-
mku parc. č. 827/19 v k.ú. Nové Hrady.
Rada souhlasila s prodejem části pozemku a
pověřila starostu města zveřejněním zámě-
ru prodeje na základě geometrického plánu,
který bude k této žádosti vypracován.

� 12. Zábor veřejného prostranství
Rada obdržela žádost paní Ing. E. Ševčíko-
vé o povolení záboru veřejného prostranství
v ulici 5. května v okolí domu čp. 105 z dů-
vodu stavebních úprav – oprava střechy a
okapů. Rada souhlasila s dočasným zábo-
rem veřejného prostranství a pověřila paní
J. Oppolzerovou /MěÚ Nové Hrady/ vymě-
řením poplatku dle platné vyhlášky.

� 13. Žádost o zařazení akce obnovy
nemovité kulturní památky
do Programu záchrany
architektonického dědictví na rok 2009
Rada byla seznámena s návrhem žádostí
o zařazení akcí obnovy nemovitých kultur-
ních památek do Programu záchrany archi-
tektonického dědictví na rok 2009. Město
Nové Hrady předkládá do tohoto Programu
návrh na rekonstrukci obřadní síně v budo-
vě radnice, bývalého chudobince (dnešní
školní jídelna a družina) a buquoyské hrob-
ky. Rada souhlasila s podáním žádostí o za-
řazení akcí obnovy nemovitých kulturních
památek do Programu záchrany architekto-
nického dědictví na rok 2009 a v případě
přidělení podpory souhlasila s kofinanco-
váním dle pravidel Programu záchrany ar-
chitektonického dědictví.

� 14. Pronájem nebytových prostor v DPS
Rada projednala návrh nájemní smlouvy
o nájmu nebytových prostor v objektu Domu
s pečovatelskou službou. Nový poskytovatel
pečovatelské služby, firma LEDAX o.p.s.
má zájem o pronájem části nebytových
prostor, které využívala ke své činnosti Pe-
čovatelská služba České Budějovice. Rada
souhlasila s pronájmem nebytových prostor
v Domě s pečovatelskou službou o celkové
výměře 48 m2 a pověřila starostu zveřejně-
ním záměru o pronájmu na úřední desce.

� 15. Výběrové řízení – rekonstrukce MŠ
Nové Hrady
Rada obdržela Odborný posudek - podklad
pro posouzení a hodnocení nabídek, který
zaslala společnost Stavební poradna, spol.
s.r.o. Stavební poradna prováděla na zákla-
dě smlouvy výběrové řízení pro akci "Zvý-
šení dostupnosti a kvality služeb MŠ Nové
Hrady". V rámci výběrového řízení na zho-
tovitele stavebních prací byly osloveny fir-
my ARCHATT PAMÁTKY, STAVCENT,
MANE STAVEBNÍ , LESOSTAVBY Tře-
boň a SEXTA. Své nabídky předložily fir-
my Stavcent, Lesostavby Třeboň a Sexta.
Po posouzení nabídek doporučila Stavební
poradna jako nejvýhodnější nabídku pro
Město Nové Hrady nabídku firmy Leostav-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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by Třeboň a.s. S odborným posudkem byla
na svém jednání dne 15.9. seznámena Fi-
nanční komise Rady města, která taktéž do-
poručila uzavřít smlouvu o dílo s firmou
Lesostavby Třeboň a.s. Akce bude zahájena
ihned po předání staveniště /nejpozději do
22.9.2008/, termín dokončení je stanoven
na 30. listopad 2008. Rada vzala na vědomí
Odborný posudek – podklad pro posouzení
a hodnocení nabídek vypracovaný Staveb-
ní poradnou, spol. s.r.o. Rada souhlasila
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Leso-
stavby Třeboň a.s. a pověřila starostu pod-
pisem předmětné smlouvy o dílo. Rada
pověřila místostarostu M.Šlence účastí na
kontrolních dnech stavby.

� 16. Nákup osobního automobilu
pro Města a MěÚ Nové Hrady
Rada opakovaně projednala otázku nákupu
osobního automobilu pro potřeby Města a
MěÚ Nové Hrady. Člen rady města J. Vicá-
ny byl pověřen zajištěním nabídek od pro-
dejců osobních automobilů značek Škoda a
Dacia. Na základě nabídek byla jako nej-
výhodnější doporučena nabídka firmy
PORSCHE INTER AUTO CZ, České Bu-
dějovice na vůz Škoda Fabia Classic, 1,2
HTP. Na vůz byla poskytnuta sleva ve výši
62 017,-Kč. Rada souhlasila s nákupem
vozu Škoda Fabia Classic, 1,2 HTP od fir-
my PORSCHE INTER AUTO CZ, České
Budějovice za cenu 239 600,-Kč a pověřila
starostu podpisem kupní smlouvy.

Celé znění zápisu na www.novehrady.cz

Zápis z 26. schůze rady města
ze dne  1. 10. 2008

� 1. Souhlas s užíváním komunikace
Rada města obdržela žádost o souhlas s uží-
váním komunikace k objektu čp. 150 v Údo-
lí, parc. č. 235 a 236 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů po dobu stavebních úprav na akci
"Stavební úpravy, vestavba podkroví, Údolí
čp. 150". Rada souhlasila s užíváním komu-
nikace za předpokladu dodržení podmínek
stanovených Agenturou ochrany přírody a
krajiny České republiky a za předpokladu,
že stavební práce nebudou probíhat v době
letní turistické sezóny /červen – září/.

� 2. Zápis z jednání sociální komise
Rada obdržela zápis z jednání komise so-
ciálních věcí a zdravotnictví (KSVZ)kona-
né dne 17. září 2008. Komise projednala
žádosti o přidělení bytů v DPS, žádost
o bezbariérový byt, uvolněný byt v ul.
5. května 116 a projednala přidělení bytu
v Byňově čp. 68. Rada města na základě do-
poručení KSVZ souhlasila se zařazením
manželů Biedermanových, trvale bytem K.
Buriana 4645 Chomutov do seznamu ucha-
zečů o byt 1+1 v DPS. KSVZ dále projedna-
la žádost o byt 1+1 v DPS Jiřího Budína
a Anny Budínové, trvale bytem Byňov 94
a doporučila přidělení bytu č. 2. Rada města
na základě doporučení komise KSVZ sou-
hlasila s přidělením bytu 1+1 v DPS Jiřímu

a Anně Budínové, bytem Byňov 94.
Komise dále projednala žádost o přidělení
bezbariérového bytu v ulici Komenského
395 (byt po p. Schrollovi) pana Miroslava
Němce, bytem sídliště Míru 227. Rada po-
věřila tajemníka MěÚ zveřejněním záměru
pronájmu uvolněného bytu 1+1 v ul. Ko-
menského 395 na úřední desce. KSVZ dále
projednala žádosti o uvolněný byt 1 + 3 v ul.
5. května 116 v Nových Hradech a na zá-
kladě posouzení žádostí (celkem 12 žadate-
lů) doporučila přidělení bytu manželům
Hrbáčkovým , Zahradní čtvrť 315, Nové
Hrady. Rada města na základě doporučení
komise souhlasila s přidělením bytu 1 + 3
v ul. 5. května 116 v Nových Hradech man-
želům Hrbáčkovým, Zahradní čtvrť 315,
Nové Hrady. Rada souhlasila s návrhem
úpravy Směrnice č. 2/2006 a pověřila za-
pracováním návrhu úpravy této směrnice
místostarostu Ing. Kasana.

� 3. Žádost o začlenění pozemků
do územního plánu
Rada obdržela žádost manželů Králových,
Údolí čp. 23 o začlenění pozemků ve vlast-
nictví žadatelů v k.ú. Údolí u Nových Hradů
par. č. 1329, 1335/1, 1346/3 a pozemku
parc. č. 339/1 v k.ú. Štiptoň do územního
plánu města jako plochy občanské vybave-
nosti, a to z důvodů možné výstavby objek-
tů k bydlení a potřeby zemědělské farmy.
Rada postoupila žádost zpracovateli změny
územního plánu.

� 4. Protokol o kontrole
Rada obdržela Protokol o kontrole dodržo-
vání zákona č. 526/1990 Sb. o cenách od
Finančního ředitelství České Budějovice.
Předmětem kontroly byl výběr nájemného
z pozemků nesloužících k podnikání ve vlast-
nictví Města Nové Hrady. Kontrolou nebylo
zjištěno porušení cenových předpisů.

� 5. Žádost o výměnu oken v čp. 12
Rada města obdržela a projednala žádost
nájemníků domu čp. 12 na náměstí Repub-
liky o výměnu oken na severní stranu do
dvora vzhledem k jejich havarijnímu stavu.
Rada posoudila žádost na základě předlo-
žené zprávy o stavu oken od Technických
služeb města Nových Hradů. Rada souhla-
sila s provedením výměny oken a rozhodla
o zařazení výměny oken do plánu oprav by-
tových domů pro  rok 2009.

� 6. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
Rada obdržela Rozhodnutí o poskytnutí pří-
spěvků Jihočeského kraje z programu rege-
nerace MPR a MPZ Ministerstva kultury
ČR ve výši 138 669,- Kč, 119 057,- Kč a 227
274,- Kč. Rada vzala na vědomí poskytnutí
příspěvků Městu Nové Hrady v rámci Prog-
ramu regenerace MPR a MPZ Ministerstva
kultury ČR.

� 7. Hodnotící zpráva MAS Sdružení Růže
Rada byla seznámena starostou města s Hod-
notící zprávou MAS Sdružení Růže týkající
se podaných projektových žádostí Města
Nové Hrady. Rada pověřila starostu města
obhajobou předložených projektů (Novo-
hradská kovárna aktivní, Zvýšení kvality

služeb DPS Nové Hrady a Stavební úpravy
– udržovací práce – rekonstrukce – Šatny
pro sportovní hřiště při ZŠ v Nových Hra-
dech) na jednání MAS Sdružení Růže v Bo-
rovanech dne 2.10. 2008

� 8. Žádost o změnu rozhodnutí ve věci
prodeje pozemků
Rada obdržela a projednala žádost manželů
Jana a Marty Motyčákových ve věci prode-
je pozemků v k.ú. Štiptoň. Manželé Moty-
čákovi žádají Město Nové Hrady o změnu
rozhodnutí ve věci prodeje pozemků, mají
zájem část pozemků, jejichž prodej již Za-
stupitelstvo schválilo, vyměnit a zbylou
část dokoupit – dle návrhu by se jednalo
o výměnu 724 m2 a dokoupení 566 m2. Rada
souhlasila s návrhem na změnu a postoupi-
la žádost k projednání na jednání zastupitel-
stva. Rada pověřila tajemníka MěÚ Nové
Hrady zveřejněním záměru směnit a prodat
předmětné pozemky dle žádosti.

� 9. Fasáda objektu  TSM Nové Hrady
Rada obdržela vyjádření spol. DEXOR s.r.o.,
České Budějovice k nátěru Prodexor prová-
děnému firmou Archat Památky s.r.o. na fa-
sádě budovy Technických služeb Nové
Hrady. Společnost DEXOR s.r.o. potvrzu-
je, že firma Archat Památky dodržela pře-
depsaný technologický postup. Rada vzala
na vědomí vyjádření spol. Dekor s.r.o. Čes-
ké Budějovice.

� 10. Ukončení Smlouvy o nájmu
nebytových prostor
Rada města obdržela výpověď z pronájmu
nebytových prostor v přízemí domu č.p. 57
na nám. Republiky v Nových Hradech od
Ireny Píšové, bytem M. Svobodové 11,
České Budějovice. Tyto prostory byly vy-
užívány jako prodejna suvenýrů. Rada sou-
hlasila s ukončením nájemní smlouvy za
předpokladu řádného předání pronajíma-
ných prostor.

� 11. Úhrada příspěvku – KPH při ZUŠ
Trhové Sviny
Rada projednala návrh Sdružení Růže na
úhradu příspěvku na KPH. Rada na svém
11. zasedání dne 28.4. 2008 pověřila staros-
tu dalším jednáním s ředitelkou ZUŠ Mgr.
Kuthanovou a předsedou Sdružení Růže
PHDr. Malíkem ve věci příspěvku KPH.
Pan starosta vysvětlil průběh všech jednání
ohledně příspěvku KPH. Rada souhlasila
s proplacením příspěvku na KPH Trhové
Sviny za rok 2008.

� 12. ČOV Nové Hrady – Zateplení
průtokoměru
Rada obdržela technicko-obchodní nabídku
na zateplení průtokoměrů pro ČOV Nové
Hrady. Pro zajištění průtokoměrů proti
zamrznutí je navržena instalace topného
samoregulačního kabelu. Rada souhlasila
s navrhovaným řešením zateplení průtoko-
měrů pro ČOV Nové Hrady od VAK JČ,
a.s. České Budějovice a pověřila starostu
města jednáním o finančním vyrovnání na-
vrhovaného řešení.

pokračování na str. 4

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2
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� 13. Pojištění nového vozidla
Starosta města informoval radu o přípravě
pojištění pro nové vozidlo Škoda – Fabia.
Návrh zpracovala firma F.M. – Partner
spol. s.r.o. České Budějovice. Rada souhla-
sila s návrhem pojištění nového vozidla
zpracovaný společností F.M. Partner spol.
s.r.o.  České Budějovice.

� 14. Zápis z jednání finanční komise
Rada obdržela zápis z jednání Finanční ko-
mise Rady města, která na svém zasedání
projednávala Grantový program města II.
kolo. Rada souhlasila s vyplacením finanč-
ní podpory dle pravidel programu pro
všechny žadatele, kteří splnili podmínky
pro přidělení grantu. Rada souhlasila s ná-
vrhem Finanční komise o navýšení částky
plánované na grantový program v roce 2008
formou rozpočtové změny. Rada pověřila
pana Mgr. Jarolímka aktualizací podmínek
pro přidělování finanční podpory v rámci
Grantového programu města na rok 2009.

Celé znění zápisu na www.novehrady.cz

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

Jaké budou Nové Hrady
v roce 2013?

29. září se uskutečnilo první veřejné setká-
ní nad plánováním dalšího rozvoje města
Nové Hrady. K diskusi o budoucí tváři města
se přihlásil jen zlomek občanů města. Přesto
byla atmosféra dělná a podařilo se sestavit rá-
mec budoucí tváře města.:

Je jí město, umožňující vysokou kvalitu
života svým obyvatelům, které se chce o své
kulturní, historické i přírodní hodnoty dělit
s návštěvníky obce.

Existuje široké spektrum pracovních pří-
ležitostí v místě a dostupné bydlení, které je
předpokladem pro usídlení mladých rodin

Významným, nikoliv však zásadním zdro-
jem místní zaměstnanosti jsou služby náv-
štěvníkům města

Je dobrá dostupnost větších sídel
Město disponuje kvalitní občanskou vy-

baveností s nabídkou širokého spektra slu-
žeb

Obyvatelům i návštěvníkům všeho věku
slouží infrastruktura pro široké spektrum
volnočasových aktivit

Díky dobrým mezilidským vztahům a
rostoucí občanské uvědomělosti jsou Nové
Hrady bezpečným, čistým a hezkým místem
pro život

Při dalších dvou setkáních se budeme vě-
novat konkretizaci potřebných kroků k dosa-
žení uvedené vize.

Další setkání se koná v úterý 4. 11 od
18.00 hod. v Koželužně. Na programu bude
představení výsledků ankety provedené v No-
vých Hradech, dále ekonomický rozvoj města,
sociální služby, životní prostředí, rozvoj pod-
mínek pro bydlení a volný čas, dopravní do-
stupnost aj.

Přijťe se zapojit do vytváření budoucnosti
města i Vy! Zuzana Guthová, Rosa, o.p.s.

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
INFORMACE O SCHVÁLENÝCH PROJEKTECH

„PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ“

Město Nové Hrady získalo v letošním roce finanční podporu v rámci Regionálního ope-
račního programu NUTS II Jihozápad.

Prvním ze schválených projektů je „Zvýšení dostupnosti a kvality služeb MŠ Nové
Hrady“. V rámci tohoto projektu dojde k celkové rekonstrukci Mateřské školy a moderniza-
ci přilehlé zahrady v Nových Hradech. Stavební práce na budově MŠ spočívají v rekonstruk-
ci fasády, výměně oken a vstupních dveří, v opravě dřevěného krovu, výměně střešní krytiny
a všech klempířských prvků, dále ve výměně veškeré vnitřní instalace a radiátorů ústředního
topení. Součástí těchto stavebních prací bude rovněž úprava a vybavení místností pro pohy-
bovou výchovu a výtvarné činnosti. V případě modernizace školkové zahrady dojde k odstra-
nění nevhodných kovových herních prvků a k instalaci nových dřevěných prvků a sestav,
laviček a stolů. Na zahradě bude kromě herních prvků instalováno i dřevěné pódium.

Druhým schváleným projektem je „Investice pro integrovaný rozvoj kultury a kvality
služeb veřejné správy v Nových Hradech“. Projekt se skládá ze tří dílčích subprojektů a
společně uzavírají jeden celek. Jedním dílem je zřízení Czech POINTu v přízemí radnice
města na místě současného skladu tiskopisů, kde bude dobře přístupný všem občanům. Sklad
tiskopisů bude v návaznosti na to přestěhován do podkroví budovy (půda) městského úřadu.
Druhým dílem je rekonstrukce prostor v tzv. Českém domě – knihovny, společenského sálu,
společných prostor vč. sociálních zařízení, šaten a spolkové místnosti. Obnova bude spočívat
také v rekonstrukci interiéru a pořízení nového investičního vybavení a zřízení bezbariérové-
ho přístupu. A třetím dílem je revitalizace veřejného prostranství s vodní nádrží v ul. Komen-
ského (hasičská nádrž), kde bude zřízena dřevěná konstrukce mola nad nádrží uzpůsobeného
pro veřejná vystoupení a různé kulturní akce a pořady pro obyvatele města.

Za Město Nové Hrady, 22.10.2008, Romana Kříhová, investiční odbor

Co nového v MAS Sdružení Růže
MAS Sdružení Růže na svých webových

stránkách zveřejnila předběžný text druhé vý-
zvy k podávání žádostí o dotaci z programu
rozvoje venkova. Finální text bude uveřejněn
v průběhu listopadu na webových stránkách
http://mas.sdruzeniruze.cz a prostřednictvím
obcí území MAS.

Podporovány budou projekty z oblasti:
� Infrastruktury pro kvalitu vzdělávání

� Podmínek pro kultivaci životního prostředí
v obcích

� Konkurenceschopnosti cestovního ruchu

� Konkurenceschopnosti zemědělství
� Podmínek pro ochranu zdraví a majetku

obyvatel

Bližší informace a podmínky pro přípravu
žádosti o dotaci budou zveřejněny na
http://mas.sdruzeniruze.cz.
Dotazy zodpoví a konzultaci k Vašim zámě-
rům poskytne: Zuzana Guthová Jarkovská,
Žižkovo náměstí 107 (zadní trakt radnice),
Borovany, tel.: 724 643 050, 386 327 055,
e-mail: guthova@cb.gin.cz.

Zuzana Guthová,
manažerka MAS  Sdružení Růže

Pracovní setkání k aktivitám pro děti a mládež
Město Nové Hrady ve spolupráci se ZŠ Nové Hrady a Humanitas o.p.s. pořádá v úterý

4.11.2008 od 16.00 hodin setkání trenérů sportovních oddílů a vedoucích kroužků zájmových
organizací a spolků, které se v našem městě a osadách věnují práci s mládeží.

Na programu schůzky bude nejen poděkování za práci s dětmi a mládeží, ale též informování
o dalších možnostech rozvoje vzájemné spolupráce, o pomoci při financování či zajištění finanč-
ních prostředků prostřednictvím grantů. Další informace se budou týkat možností zapojení do
aktivit  přeshraniční spolupráce.

Setkání se uskuteční v zasedací místnosti Městského úřadu Nové Hrady. Za město N. Hra-
dy zve starosta Mgr. V. Hokr.
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Oznámení
Tímto Vám oznamujeme, že 1.10.2008 vyhlásil Jihočeský kraj v Čes-
kých Budějovicích Grantový program na podporu sportu pro rok 2009
a Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží pro rok 2009.

Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží:
I. Podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělání
II. Akce s převahou zaměření na neorganizované děti a mládež
III. Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti zájmové činnosti a záj-

mového vzdělávání
IV. Podpora informačních systémů mládeže a otevřených klubů
V. Podpora talentované mládeže a soutěží
VI. Vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží

Příjemcem grantu z rozpočtu Jihočeského kraje
mohou být tyto subjekty:
a. neziskové a jim podobné organizace a subjekty působící na území

Jihočeského kraje v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže
b. územně samosprávné celky včetně dobrovolných svazků obcí se

sídlem na území Jihočeského kraje,
c. Jihočeským krajem zřizované příspěvkové organizace působící

v oblasti zájmového vzdělávání,
d. právnické a fyzické osoby působící na území Jihočeského kraje

v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže a zájmového vzdělávání.
Grant se poskytuje maximálně do výše 80 % celkových nákladů (výda-
jů) na realizaci projektu.
Podrobnější informace ke každému výše uvedenému podprogramu na-
leznete na www.kraj-jihocesky.cz.

Grantový program na podporu sportu:
I. Příspěvek na rekonstrukce stávajících sportovišť
II. Příspěvek na obnovu vybavení sportovních zařízení
III. Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti sportu
IV. Podpora veřejně přístupných sportovních akcí s převahou zaměře-

ní na mládež
V. Příspěvek na organizaci přeborů Jihočeského kraje

VI. Příspěvek na činnost sportovních tříd na základních a středních
školách

Příjemcem grantu z rozpočtu Jihočeského kraje
mohou být tyto subjekty:
a. neziskové a jim podobné organizace a subjekty působící na území

Jihočeského kraje v oblasti tělovýchovy a sportu; subjekty se síd-
lem mimo území Jihočeského kraje mohou žádat pouze pro ty své
organizace, které mají sídlo na území Jihočeského kraje,

b. obce a jiné územní samosprávné celky včetně dobrovolných svaz-
ků obcí se sídlem na území Jihočeského kraje,

c. Jihočeským krajem zřizované příspěvkové organizace působící
v oblasti tělovýchovy a sportu

d. právnické a fyzické osoby působící na území Jihočeského kraje
v oblasti tělovýchovy a sportu.

Grant se poskytuje maximálně do výše 70 % celkových nákladů (výda-
jů) na realizaci projektu.
Podrobnější informace ke každému výše uvedenému podprogramu na-
leznete na www.kraj-jihocesky.cz.

Elektronická žádost včetně pravidel pro její vyplnění, pravidla pro ža-
datele a formuláře jsou k dispozici od 1.10.2008 na internetových strán-
kách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz – Granty, Fondy EU –
rubrika Granty a příspěvky Jihočeského kraje.

Časový harmonogram pro oba programy:
Termín pro podání žádosti:

1.10.2008 – 28.11.2008
Elektronická žádost o grant musí být odeslána nejpozději do:

28.11.2008 do 14,00 hod.
Osobně na podatelnu Krajského úřadu do:

28.11.2008 do 14,00 hod.
Poštou do: (rozhodující je datum předání k poštovní přepravě)

28.11.2008
Adresa pro doručení:
Jihočeský kraj – krajský úřad, odbor školství, mládeže tělovýchovy
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

V minulém a předminulém čísle NZ jsme
navštívili kancelář městského úřadu, ve které
najdete informatika a referenta životního pros-
tředí. Kancelář je v prvním patře radnice vlevo
a třetím zaměstnancem, který má zde své pra-
coviště je paní Romana Kříhová. Ta má ve
svých rukou velmi významnou oblast, a to in-
vestice města.

A čím vším se tedy Investiční odbor MěÚ
N.Hrady  zabývá?

První oblastí je zajištění jakýchkoli oprav
ve městě a okolí, pod které je zahrnuto získání
odborných posouzení příslušných organizací a
cenových nabídek firem, jednání s majiteli po-
zemků či objektů, dozorování stavebních prací
a kontroly finančních nákladů oprav.

S tímto souvisí i rozsáhlá a poměrně nároč-
ná agenda výběrových a poptávkových řízení,
která zahrnuje přípravu podkladů a podmínek
pro výběrové řízení, výběr firmy a poptání
k dané akci, jednání finanční komise, následný
výběr firmy a postoupení výběru radě města.
Po odsouhlasení výběru následuje zajištění
smlouvy o dílo.

Další smlouvy, které investiční odbor řeší
jsou mezi městem a občany či jinými organi-
zacemi. Sem patří např. nájemní smlouvy ne-
bytových prostor, pozemků a zahrádek.

Jednou z velmi podstatnou oblastí spoje-
nou s investicemi v současné době jsou dota-

ce, granty a různé programy, z nichž lze pros-
třednictvím projektů a žádostí získat velmi
podstatnou část financí pro město. Finanční
prostředky z nich získané jsou vždy účelově
vázané a časově limitované. Náročná agenda
s tím spojená obsahuje vypracování a podání
žádosti, výběrová řízení a následné standardní
kroky s tím spojené, celková administrace a
prezentace aktivit, zajištění průběžných zpráv
pro poskytovatele finančních prostředků, zá-
věrečné vyúčtování a podání žádosti o platbu.
Investiční odbor eviduje veškeré dotace a pro-
jekty a archivuje dokumenty a agendu s tím
spojenou.

Z posledního období to je např. stavební a
restaurátorské práce na Rezidenci, internetová
kavárna v přízemí radnice, dotace na kuželnu,
opravy kapliček v Údolí a na Mýtinách, které
spadají do programu MPZ a MPR pro rok
2008. Tento posledně jmenovaný program má
rovněž svoji agendu, do které paří mapování
potřeb v městské památkové zóně, jednání
pracovní skupiny a administrace schváleného
finančního příspěvku.

Jednotlivé činnosti investičního odboru se
odvíjí ve spolupráci s mnoha institucemi, or-
ganizacemi a firmami. Patří sem jednak kole-
gové ze zdejšího městského úřadu, tak i
Národní památkový ústav Č. Budějovice,
Krajský úřad Č. Budějovice, fondy, od kterých

město získalo finanční prostředky, správci sítí
a další.

Pokud jste právě Vy někdy zastupoval tře-
ba zájmovou organizaci či spolek a žádal jste
o podporu na nějakou svou činnost ve městě,
mohl jste již investiční odbor na MěÚ N. Hra-
dy navštívit. Město už několik let nabízí svůj
grantový program, prostřednictvím kterého
lze získat peníze na prospěšné akce třeba pro
děti a mládež. I tento grantový program města
připravuje a vyřizuje paní Romana Kříhová.
Připravuje podmínky programu, jedná s fi-
nanční komisí a úzce spolupracuje s žadateli.

Další důvod k návštěvě investičního odbo-
ru může být třeba i to, když zjistíte nějakou
technickou závadu či stavební problém ve
městě, který by mohl nějak ohrozit občany
nebo běžný provoz. I to můžete na tomto místě
nahlásit anebo zavolat na kontaktní telefon
386 101 053 popřípadě na romanak@noveh-
rady.cz. K.J. (foto KIC)

Lidé z radnice – Investiční odbor
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OŽP informuje – využijte E-box
E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení
Naše město se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodlo usnad-

nit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan
má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačo-
vé vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na městský úřad a zdarma se
jej zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. E-box je umís-
těn v patře budovy městského úřadu. Kolektivní systém ASEKOL ná-
sledně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je
také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou
končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví

škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale
skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být zno-
vu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina
vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí.

Do E-BOXU patří:
drobné elektrospotřebiče – např. vysloužilé kalkulačky, telefony, mobily, drobné počítačové vy-
bavení, walkmany, mp3 přehrávače, hračky na dálkové ovládání ...

Do E-BOXU nepatří:
zářivky a výbojky, baterie a akumulátory, velké elektrospotřebiče (např. televize) – které se do
kontejneru nevejdou.

Veškeré staré elektrospotřebiče dále také můžete bezplatně odevzdat do sběrného dvora na
Jižním městě v Nových Hradech v provozní době: St. Ne. 14.00 – 17.00 hod. Z. Vaněk, OŽP

Městský úřad Trhové Sviny
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Informace pro občany
Dnem 1. června 2008 vešla v účinnost novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpověd-

nosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tato novela přináší významné změny především
v oblasti provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti. Od 1. ledna 2009 se zásadním způso-
bem zpřísňují postihy pro majitele a provozovatele vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ruče-
ní. Počínaje tímto datem budou v souladu s ustanovením § 24c povinni majitelé a provozovatelé
za každý den, kdy jejich vozidlo nebylo pojištěno, uhradit do garančního fondu České kanceláře
pojistitelů (ČKP) příspěvek ve výši 20 – 300 Kč, dle druhu vozidla.

Výše denní sazby podle druhu vozidla pro účely § 24c odst. 2
Druh vozidla Denní sazba v Kč

1. motocykl s objemem válců motoru do 350 cm3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20

2. motocykl s objemem válců motoru nad 350 cm3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

3. osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 cm3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

4. osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 cm3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70

5. autobus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160

6. nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebo přípojné
vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3 500 kg do 10 000 kg .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 130

7. tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12 000 kg
nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10 000 kg .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 300

8. speciální vozidlo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80

9. přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

10. zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

11. ostatní vozidla .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60

Tato novela zákona umožní ČKP na základě porovnání vozidel evidovaných v centrálním re-
gistru vozidel a pojištěných vozidel evidovaných v databázi ČKP vymáhat po vlastnících nepo-
jištěných vozidel pojistné za období provozování vozidla v rozporu se zákonem, a to i soudní
cestou. O získané prostředky se pak navýší zmíněný fond, čímž mohou být sníženy příspěvky
pojistitelů do tohoto fondu. Tato změna možnosti vymáhat dlužné pojistné bude spojena i s osvě-
tovou kampaní ve sdělovacích prostředcích. Cílem kampaně je apelovat na motoristy, aby pře-
dešli platbě příspěvku do garančního fondu tím, že si dají své věci do pořádku, dokud je čas. To
znamená, že budou pravidelně platit povinné ručení, nebo své nepoužívané vozidlo vyřadí z re-
gistru vozidel. Od 14. října 2008 bude možné bližší informace získat na webové stránce
www.bezpojisteni.cz.

Hohenberger Jan, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství
V Trhových Svinech dne 26. září 2008

Dotační titul CZ 0043
Jak jsem psal již dříve, podařilo se nám zís-

kat z tohoto dotačního titulu finanční prostřed-
ky hned na dva projekty. První se jmenuje
“Záchrana mobiliáře románsko-gotického
kostela sv. Mikuláše v Horní Stropnici” a dru-
hý “Restaurování interiéru kostela sv. Jiljí
v Rychnově u Nových Hradů”.

V předchozích číslech jsem popsal začátek
realizace těchto velkých projektů, díky nimž
se opraví převážná část mobiliáře zmíněných
kostelů. Nyní se už pomalu blížíme k závěru.
Mnoho restaurovaných předmětů se nachází
zpět v kostelech a dolaďují se detaily. V první
polovině listopadu dojde ke kolaudaci zrestau-
rovaných celků a k následnému slavnostnímu
předání.

V Horní Stropnici se uskuteční 3. prosince
v 18.00 hod. varhanní koncert s recitálem ke
cti patrona kostela sv. Mikuláše. V Rychnově
se uskuteční slavná mše svatá na slavnost
Krista Krále 23. listopadu v 11.00 hod.

Rád bych poděkoval jménem výše jmeno-
vaných farností donátorům dotačního titulu ji-
miž jsou Island, Lichtenštejnsko a Norsko
v rámci Finančního mechanismu EHP a Nor-
ského finančního mechanizmu, Jihočeskému
kraji za přiznání, zprostředkování a odřízení
dotace.

V neposlední řadě je třeba ocenit profesio-
nální přístup všech restaurátorů, v Horní
Stropnici byla hlavním dodavatelem paní
ak.mal. Hana Vítová z Pardubic se svými spo-
lupracovníky a v Rychnově pan ak. soch. Jaro-
slav Fuka ze Sudoměře a slečna Mga. Petra
Šnokhausová z Trhových Svinů, kteří kvalitně
odvedli svou práci. Poděkování patří i pracov-
níkům NPÚ v Českých Budějovicích, přede-
vším paní Geršlové a panu Gažimu, kteří
strávili mnoho času při odborném dohledu nad
kvalitou restaurování.

Velmi si vážíme a děkujeme za finanční
dary, které dosud přišly od drobných dárců na
účty obou farností a nebo jste je darovali přímo
kněžím. I nadále je možné přispívat finančními
dary na restaurování, v obou případech se jed-
ná o minimální podíl 10 % z celkové částky
grantu. Římskokatolická farnost Horní Strop-
nice má číslo účtu 563493339/0800 a Řk.f.
Rychnov u Nových Hradů 563508369/0800.
Oba účty jsou vedené u České spořitelny a.s.

Závěrem bych chtěl pozvat všechny, kdo
se zajímají o kulturní památky v našem regio-
nu, aby od konce listopadu, kdy už bude vše
hotové, určitě navštívili kostel sv. Mikuláše
v Horní Stropnici a kostel sv. Jiljí v Rychnově
u Nových Hradů a prohlédli si nově zrestauro-
vané oltáře, kazatelny, obrazy a další umělec-
ky cenné předměty, které svědčí o velké
zručnosti ať už přímo našich předků nebo
mnoha dalších lidí, převážně německé národ-
nosti, kteří zde žili ještě v nedávné minulosti.
Krása těchto znovuobnovených předmětů
svědčí i o zručnosti a dovednosti současných
umělců, kteří restaurátorské práce prováděli.

Hezký zážitek Vám přejí:
Václav Švarc – manažer projektů, P. Tomáš

Libant – administrátor Řk.f. Horní Stropnice
a P. Radoslav Šedivý – administrátor Řk.f.

Rychnov u Nových Hradů
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Výsledky hlasování za územní celky: Jihočeský kraj
Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 32 484 15,94
3 SNK Evropští demokraté 10 024 4,92

12 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 170 6,95
18 Strana zelených 6 940 3,40
19 Moravané 422 0,20
21 Dohoda pro změnu 1 040 0,51
25 Doktoři (za uzdravení společ.) 2 996 1,47
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 440 0,21
37 SDŽ-Strana důstojného života 1 983 0,97
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 1 506 0,73
47 Občanská demokratická strana 60 349 29,63
48 Česká str.sociálně demokrat. 68 856 33,80
53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. 2 454 1,20

kraj: Jihočeský kraj, okres: České Budějovice
obec: Nové Hrady

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %

1 Komunistická str.Čech a Moravy 214 24,34
3 SNK Evropští demokraté 42 4,77

12 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 47 5,34
18 Strana zelených 10 1,13
19 Moravané 1 0,11
21 Dohoda pro změnu 5 0,56
25 Doktoři (za uzdravení společ.) 18 2,04
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 0 0
37 SDŽ-Strana důstojného života 8 0,91
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 8 0,91
47 Občanská demokratická strana 197 22,41
48 Česká str.sociálně demokrat. 314 35,72
53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. 15 1,7

kraj: Jihočeský kraj, okres: České Budějovice
obec: Nové Hrady, okrsek: 1 – staré město

Voliči v
seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

744 300 40.32 300 296 98.67

Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %
1 Komunistická str.Čech a Moravy 84 28.37
3 SNK Evropští demokraté 16 5.40

12 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 3.71
18 Strana zelených 2 0.67
19 Moravané 0 0.00
21 Dohoda pro změnu 1 0.33
25 Doktoři (za uzdravení společ.) 3 1.01
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 0 0.00
37 SDŽ-Strana důstojného života 1 0.33
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 4 1.35
47 Občanská demokratická strana 53 17.90
48 Česká str.sociálně demokrat. 116 39.18
53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. 5 1.68

kraj: Jihočeský kraj, okres: České Budějovice
obec: Nové Hrady, okrsek: 2 – nové město

Voliči v
seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 090 502 46.06 502 498 99.20

Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %

1 Komunistická str.Čech a Moravy 113 22.69

3 SNK Evropští demokraté 25 5.02

12 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 26 5.22

18 Strana zelených 6 1.20

19 Moravané 1 0.20

21 Dohoda pro změnu 2 0.40

25 Doktoři (za uzdravení společ.) 12 2.40

33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 0 0.00

37 SDŽ-Strana důstojného života 6 1.20

42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 4 0.80

47 Občanská demokratická strana 118 23.69

48 Česká str.sociálně demokrat. 175 35.14

53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. 10 2.00

kraj: Jihočeský kraj, okres: České Budějovice
obec: Nové Hrady, okrsek: 3 – Byňov, Jakule

Voliči v
seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

218 85 38.99 85 85 100.00

Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %

1 Komunistická str.Čech a Moravy 17 20.00

3 SNK Evropští demokraté 1 1.17

12 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 10 11.76

18 Strana zelených 2 2.35

19 Moravané 0 0.00

21 Dohoda pro změnu 2 2.35

25 Doktoři (za uzdravení společ.) 3 3.52

33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 0 0.00

37 SDŽ-Strana důstojného života 1 1.17

42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 0 0.00

47 Občanská demokratická strana 26 30.58

48 Česká str.sociálně demokrat. 23 27.05

53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. 0 0.00

Výsledky hlasování Voleb do zastupitelstev krajů
konané dne 17. – 18.10.2008 za územní celky

kraj: Jihočeský kraj

Počet
volených

členů

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasůcelkem zpr.

55 1 262 1 262 100,00 510 864 208 313 40,78 207 867 203 664 97,98

kraj: Jihočeský kraj, okres: České Budějovice, obec: Nové Hrady

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky Platné hlasy % platných

hlasůcelkem zpr. v %

3 3 100.00 2052 887 43.23 887 879 99.10

Vážení a milí spoluobčané, voliči KSČM,
děkujeme Vám všem za aktivní podporu ve volbách a za ode-

vzdané hlasy. Uděláme vše pro to, abychom dokázali, že jsme si
Vaši důvěru zasloužili. Zvolení zástupci KSČM budou v kraji pro-
sazovat program, který jste svým hlasem podpořili. Věříme, že spo-
lečně s Vámi se nám podaří vykročit k lepší budoucnosti nás všech a
našich dětí. ZO KSČM

Místní organizace ČSSD děkuje všem voličům za přízeň a pod-

poru úspěšného výsledku voleb do krajského zastupitelstva!

Rozdělení mandátů do zastupitelstva Jihočeského
kraje podle výsledků voleb 2008:
ČSSD – 22, ODS – 19, KSČM – 10, KDU-ČSL – 4
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NAŠE ŠKOLKA
Naše školka zahájila školní rok stěhováním ze staré budovy do ná-

hradních prostor ve družině, které nám s pochopením a vstřícností pro-
půjčila Základní škola N. H. Děkujeme za pomoc zaměstnancům
Technických služeb města Nové Hrady, kteří nám pomohli vystěhovat
kompletně celou budovu – od sklepa až po půdu. Hlavní zásluhu na
zdárném přestěhování a vyklizení má naše školnice paní Jana Hriňová.

Důvodem ke stěhovacím manévrům byla celková oprava staré bu-
dovy MŠ. Abychom se mohli připravit na pobyt a práci v nových pros-
torách, přicházel v úvahu termín na konci prázdnin, kdy si většina dětí
ze školky ještě užívá prázdnin a nové děti ještě nezačaly chodit do MŠ,
v takzvaném přípravném týdnu. V průběhu školního roku by to bylo
mnohem náročnější, ne-li nemožné. Oprava potrvá téměř čtyři měsíce,
takže je zřejmé, že o letních prázdninách by se nedala stihnout a jistě by
zasahovala do školního roku.

Ve družině máme k dispozici celé poschodí, užíváme tři třídy,
z nichž jedna je ložnicí. Zpočátku byly obavy, hlavně v řadách rodičů,
z užívání hygienického zařízení (WC a umývadel). Vše jsme zvládli,
děti jsou šikovné, ani nebyly třeba úpravy.

Jsou za námi dva měsíce práce v novém prostředí, s novými dětmi i
učitelkami. Naše soužití a spolupráce se postupně vyvíjí v respektující
atmosféře. Děti dostávají všestrannou podporu, snažíme se společně
s nimi vytvářet hranice správného chování, dáváme jim prostor pro je-
jich názor, postupně jim předáváme zodpovědnost za jejich chování a
jednání. Vedeme děti k přátelským vztahům, dáváme jim pocit bezpečí
a vzájemné sounáležitosti, a to vše v radostném a přátelském klimatu.

Těšíme se na dobrou spolupráci s rodiči, jež obohatí naše výchovné
a vzdělávací působení. Vaše školka (foto MŠ)

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Jadlovskému za zprovoz-
nění a servis dětských kol.

Učitelky MŠ

Okénko do školní družiny „U Klouzajícího sluníčka“
Ahoj a dobrý den.
Už jsem zase tady. Měsíc uplynul jako

voda a já jsem po celou dobu sledoval to, co
děti ve školní družině dělají. To byste nevěřili,
kam se dostaly a co vypátraly .

První ze zvláštních akcí byla návštěva ko-
želužny. Děti zde vyráběly jednoduché hudební
nástroje z různých materiálů, kterými mohly
doprovodit kapelu „Z KAMEN VEN“. Ale ať
jsem pátral, jak jsem pátral, neviděl jsem na
koncertě nikoho z nich. Asi se jim nepovedlo
vytáhnout rodiče a nebo to bylo tím krásným
počasím, které zrovna ten den panovalo.

Další, a myslím, že dost vydařený, byl vý-
let do Českých Budějovic s exkurzí u tzv.
drážních hasičů. Děti mi vyprávěly, co všech-
no vypátraly: například kolik aut v hasičské
zbrojnici mají, jak se jmenoval velitel směny,

ale také jak to vypadá uvnitř hasičských aut.
A i ve vyprošťovacím tanku, kterým je prý po-
žárníci svezli. A vypadalo to, jak tvrdily paní
vychovatelky, že radost z jízdy měli i ti, pro
které je to běžná pracovní náplň. Také si děti
vyzkoušely, jak se stříká se stříkačkou a štípe
hydraulickými nůžkami. Nakonec byli všich-
ni trochu mokří, také díky jemnému deštíku,
ale požárníci je vysušili velkým ventilátorem,
kterým vysušují mokré prostory.

Jeden den také přivedla paní vychovatelka
Cepáková do družiny své dva pejsky, ale proč,
to Vám řeknu až příště.

Mějte se krásně a zase za měsíc Váš detek-
tiv Lupička.

PS: představte si, že paní vychovatelky vy-
tvořily na internetu album fotografií ze ŠD.
A to na adrese http://sduklouzajicihoslunic-
ka.rajce.idnes.cz/. Jednotlivá alba jsou však
zaheslována, ale o heslo si můžete požádat
paní vychovatelky nebo na emailové adrese
klouzajicislunicko@email.cz (foto ŠD)
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Program novohradského Kláštera
Božího Milosrdenství v měsíci listopadu

�

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2.11.
V neděli 2.11. v 9:00 proběhne v kostele sv. Petra a Pavla zádušní
mše svatá za všechny věrné zemřelé. Žehnání hrobů na místním

hřbitově bude odpoledne v 15:00 hodin.
�

Svatomartinské odpoledne 15.11.
15.11. přijede do Nových Hradů sv. Martin na bílém koni.

Abychom ho pěkně uvítali, zveme děti a rodiče do novohradského
kláštera, kde si v sobotu 15.11. od 15:00 společně vyrobíme lampiony

a naučíme se písničky. Sv. Martin k nám přicválá na svém koni
v 17:30 a my ho doprovodíme na novohradské náměstí. Před radnicí
nám sv. Martin zahraje příběh ze svého života a my mu zazpíváme.

�

Fatimský den na Dobré Vodě 13.11.
Ve čtvrtek 13.11. v 17:00 začne na Dobré Vodě světelným

procesím tradiční fatimský den. Odjezd autobusů je následující:
Nové Hrady – 16:20, Horní Stropnice – 16:30.

�

Adventní vázání věnců 25.11.
V úterý 25.11. před první adventní nedělí proběhne

v novohradském klášteře tradiční vázání adventních věnců. Pro
veřejnost budou adventní dílny

v klášterní knihovně otevřené od 13:30 do 16:30.
S sebou je třeba si přinést svíčky, drát a ozdoby.

A přece vzlétli!
Krásné slunečné odpoledne, v sobotu dne 11.10.2008, přivítalo tři-

cítku dětí na louce u rybníku Olejový na Drakiádě organizované ZO
KSČM.

Přes počáteční potíže s nedostatkem větru za aktivní pomoci rodičů,
přece jenom většina draků vzlétla a létala v soutěžích: O nejlépe létají-
cího draka a Nejvýše vzlétnutého draka. Porota, zejména v soutěži
O nejhezčího draka, měla složitou situaci, protože všichni draci byli
nádherní. Nejlepší v jednotlivých kategoriích si odnesli ceny ve formě
pohárů a medailí. Zvítězily však všechny děti. Po namáhavé soutěži se
děti i jejich rodiče posilnili pečeným prasátkem.

Sborové Hurá dětí na závěr potvrdilo záměr, příští rok se znovu sejít.
FL
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Mladí ochránci přírody zvou děti na
4. ročník tradiční novohradské

DRAKIÁDY
na Kozáku – nejlepší místo na létání všech draků a dráčat

v sobotu 8. listopadu 2008 od 13.00 hod.
Přijít může každý, i když letos už lítal či nelítal,
novým a mladým drakům pomůžeme s letem. Malá vzpomínka na loňský „mopácký“ výlet na Žumberk aneb pojďte

na cestu příště s námi i Vy.                                                    (foto K.J.)

SVÁTEK MÁ ČARODĚJKA
Ačkoliv se vám to bude zdát podivné, ale i naše Sokolí hnízdo má

svoji tajemnou ochránkyni lesa, a to čarodějku Jadwigu Šiškovou, kte-
rážto pobývá U tří borovic.

Letošní svátek naší Jadwigy připadá na 13.12., tak jako Lucie.
A protože víme, že někteří s vás ji už určitě viděli, tak co kdybyste

nám ji namalovali?

Takže je tu malá podzimní soutěž pro všechny kluky a holky:
Namaluj čarodějku Jadwiku podle své představy.
Věkové kategorie:
I. kat. 1 – 6 let
II. kat. 7 – 10 let
III. kat. 11 – 15 let

Co na obrázku ještě nesmí chybět: Jméno a příjmení malíře, věk, po-
případě škola, třída, adresa bydliště - není to nezbytně nutné.

Namalovaná dílka je možno přinést do klubovny mladých ochránců
přírody – MOPíků, která je v ul.Komenského, vedle hasičárny, a to
vždy v pondělí od 15.30 – do 16.00 hodin.

Své krásné malůvky odevzdejte nejpozději 8.12.2008.
Všechny doručené obrázky budou vystaveny v klubovně MOPíků a

výtvarníci si pro svou odměnu mohou přijít v sobotu 13.12.2008, kdy
v Sokolím hnízdě budeme zdobit Vánoční stromeček pro zvířátka a
zdolávat 6. Novohradskou tisícovku. L.S.

Listopadové Listování
Vážení čtenáři, děti, rodiče, prarodiče, sousedé,…
víte o tom, že:
� v našem městě pracuje kroužek Mladých ochránců přírody (MOP)?
a že děti z tohoto kroužku:
� pořádají každý rok několik akcí v drsné novohradské přírodě?
� vítají jaro a krmí lesní zvířátka  před vánoci?
� uklízí svět, který dospěláci znečistili?
� jezdí na poznávací výlety za humna?

Ať už to víte nebo ne, přijďte na

LISTOPADOVÉ  LISTOVÁNÍ
do Koželužny v sobotu 15.11.2008 ve 13.00 hodin

a tam se dozvíte více.

Promítneme si obrázky z některých akcí, prohlédneme fotografie, vy-
luštíme cestovatelské záhady, připomeneme si co bylo a co může být
příště.

Na návštěvu v Koželužně se těší pořadatelé akcí pro MOPíky
Láďa, Jitka, Zdeněk, Jirka, Irena  a Květa

Lípa s dlouhou pamětí
V minulém čísle Novohradského zpravo-

daje jsem vás informovala o výletě za humna,
který pořádali členové místní organizace Čes-
kého svazu ochránců přírody. Jedním ze zmiňo-
vaných navštívených míst byla i obec Římov.
A právě zde jsme „narazili“ na krásný strom –
památnou lípu u kostela, kterou římovští při-
hlásili do celostátní soutěže Strom roku 2008.
Lípu jsme skutečně obdivovali. Vyzkoušeli
jsme i kolik lidí nebo dětí je potřeba k tomu,
abychom ji objali. Jedna zdařilá „objímající“
fotka byla  v říjnovém čísle NZ otištěna.

No a proč se o tom opět zmiňuji ? Protože
tento krásný strom s dlouhou pamětí přibližně
670 let soutěž vyhrál a stal se Stromem roku
2008. V anketě, do které mohl kdokoli přidat
svůj hlas, nasbírali římovští téměř 34 tisíc
hlasů, což je opravdu úžasné. A je prima, že
díky některým členům místní organizace
ŠCOP byly mezi hlasy pro lípu i ty z Novo-
hradska. K. Jarolímková

P.S. Dospěláci, pokud vaše děti byly s námi
na výletě v Římově a nečtou zpravodaj, řekně-
te jim prosím, že ta lípa, kterou objímaly, tak
vyhrála soutěž – no, něco jako „Miss strom
2008“. Díky za předání zprávy.

MOPíci soutěžili na Harrachovce
Tak jako předloni a loni, tak i letos jsme

byli pozváni na soutěž „Poznej a chraň“. Tato
soutěž se konná v místě zvaném Harrachovka,
kousek za hranicemi města Tábor. Jelikož byl
začátek již v 9.00 hodin, museli jsme velmi
brzy vstávat. Naše želízka v ohni byla sice tro-
chu ospalá, ale perfektně zvládla celou cestu.

Po příchodu jsme rozdělili naši družinu do
dvou kategorií: v nejmladší kategorii byly An-
drea Miškeiová a Eva Hájková, v mladší kate-
gorii jsme měli silné zastoupení v sestavě
Hana Šáchová, Václav Kortus a Daniela Trs-
ková. Po slavnostním zahájení jsme moc ne-
věřili, že by se nějaké naše družstvo mohlo
dostat do první pětice, ale náhoda, či znalosti
dětí předčila všechna očekávání.

V nejmladší kategorii sice skončila Andrea
s Evou na děleném 16. místě, ale na druhou
stranu byly poprvé na nějaké podobné akci, a
proto si myslíme, že to byl velmi dobrý výsle-
dek. Naopak Hanka, Vašek a Danča šokovali
všechny i sami sebe, když dokázali porazit
místní vrstevníky a ostatní soutěžící. S násko-
kem 6ti bodů celou svoji kategorii vyhráli a
získali tak drahocený putovní pohár, který si již
dlouho zasloužili soutěžící z Nových Hradů.

Soutěžící si po vyhlášení výsledků vybrali
ceny podle toho, jak se která cena líbila. Po
konci celé soutěže jsme se vydali na zpáteční
cestu, která byla o dost lehčí a s lepší náladou.
Bohužel však příští rok musíme na soutěž znovu
a pohár opět získat, abychom ukázali, že to ne-
byla náhoda. Ladislav a Zdeněk Starý (i foto)
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TVŮRČÍ A TANEČNÍ ATELIÉR V KOŽELUŽNĚ
KIC Nové Hrady otevřelo od října dveře všem zájemcům o malování a pohyb, a to jak pro děti,
tak i dospělé. Každou středu a čtvrtek se zde můžete setkat s paní Vlaďkou Zítovou a dalšími lid-
mi, kteří si chtějí čas okořenit příjemnými aktivitami.

� Výtvarná dílna
Malování intuitivní, volné a pro radost pod vedením výtvarnice Vladislavy Zítové. Do dílny
můžete vstoupit dle svých časových možností.
Středa 15 – 21 hodin
Děti mohou tvořit za symbolický poplatek 10,- Kč
Dospělí 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 svý-
mi 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.: tai – ci (ucelený kurz na 2,5 měsíce)
od 19.00 hod.: orientální tance pro začátečníky (ucelený kurz na 2,5 měsíce)
Děti bez poplatku, dospělí poplatek za celý kurz 250,- Kč (25,- Kč za lekci)

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.

KIC Nové Hrady zve na výstavu obrazů

Jiřího Šedého
„Nebýt na světě

zbyteční“
Vernisáž 7.11.2008,

10.00 hodin, Koželužna
V listopadu bude výstava otevřena:
středa a  čtvrtek 14.00 – 18.00 hod.
sobota a neděle 13.00 – 16.00 hod.

Průzračná čistota obrazů Jiřího Šedého
nás donutí zastavit se v koloběhu všedních
dnů a nechat se unášet – fantazií, krásou,
barvami, vzpomínkami - jak to kdo cítí …
Dvaatřicetiletý autor, který se narodil s Do-
wnovým syndromem, 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 pří-
ležitosti se snaží vzkázat všem, kteří chtějí
naslouchat:

„ Lidé s DS tu žili, žijí a budou žít s
námi. Jsou připraveni dodat do našich ži-
votů 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 přijímat bez předsudků a
především v nich ctít člověka… „

Kateřina Šimerová

Ovečka, o.p.s., sdružující rodiny dětí s Do-
wnovým syndromem, České Budějovice

Neděle 30.11.2008, 9.00 hod.

Otevření prodejní
vánoční výstavy v Koželužně

obrazy, keramika, šperky a další
umělecké předměty jako vánoční dárky

pro své blízké a přátele

anebo

jen jako inspirace a příjemné zastavení

Prodejní výstava bude v prosinci otevřena

středa a čtvrtek 14.00 – 18.00 hod.
sobota a neděle  9.00 – 12.00 hod.

Přehlídka
komorních souborů
v Nových Hradech

ZUŠ Trhové Sviny srdečně zve na
5. ročník celostátní

Přehlídky komorních souborů,
která se uskuteční v Rezidenci v N. Hradech

v pátek 7.11.2008 od 10 hodin

Zveme děti, rodiče, prarodiče a ostatní mi-
lovníky hudby.
Vstup je zdarma.
Konání přehlídky podpořil Krajský úřad
České Budějovice a Město N. Hrady, kte-
rým prostřednictví Novohradského zpra-
vodaje děkujeme.

Na přehlídce vystoupí:
� Zdislavina píšťalička

ZUŠ Jablonné v Podještědí, pravidelní
soutěžící z Novohradské flétny

� Sedmikráska
MŠ Benešov nad Černou, pravidelní
soutěžící z Novohradské flétny

� SŠ duo – ZŠ Bajkalská, Praha
� Klarinetové kvarteto – ZUŠ Prachatice
� Akordeonový soubor

ZUŠ Třeboň, soubor 8 akordeonistů
� Akordeonové duo – ZUŠ Nové Hrady
� Soubor zobcových fléten

ZUŠ Nové Hrady

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLE  V  TRHOVÝCH
SVINECH
34. KONCERTNÍ SEZÓNA 2008 - 2009
247. – 253. hudební večer

� 29. října – Kvarteto Apollon
Pavel Kudelásek – housle
Radek Křižanovský – housle
Pavel Ciprys – viola
Pavel Verner – violoncello

� 19. listopadu – Carl Petersson
Klavírní recital

� 17. prosince – Verner Collegium
Vánoční koncert

� 14. ledna  – Ensemble Tourbillon
Petr Wagner – viola da gamba
Jan Krejča – theorba
Přemysl Vacek – loutna

� 11. února – Puella Trio
Terezie Fialová – klavír
Eva Karová – housle
Markéta Vrbková – violoncello

� 18. března
Boris Monoszon – housle
Michal Monoszon – klavír

� 15. dubna
Komorní orchestr a Dechová harmonie
Konzervatoře České Budějovice
dirigují Jan Drha a Zdenek Zavičák

Koncerty jsou pořádány za finanční pod-
pory Krajského úřadu v Českých Budějo-
vicích, obcí sdružení RŮŽE a Nadace
Český hudební fond
Informace v ZUŠ T. Sviny, tel. 386 322 487,
e-mail zusts@quick.cz
Předplatné je vhodným dárkem pro Vaše
blízké!
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Město Nové Hrady  zve  na

Pěší podzimní výstup na

DOPPLER
(Jelení vrch, 957 m n.m.)

v sobotu 22.11.2008,
v 9.00 hod. odjezd autobusu

z autobusového nádraží N. Hrady.
plánovaný odchod z návsi Malont

v 10.00 hod.

Autobusem je zajištěna doprava do
obce Malonty, odtud půjdeme společně na
vrchol Doppleru a z něho pokračovat do
obce Pohorská Ves. Po návštěvě místního
informačního centra nás autobus odveze
zpět do Nových Hradů.

Průvodce podzimního výstupu bude
pan Milan Koželuh, autor propagačních
materiálů Novohradsko vás vítá – pěší tu-
ristika.
Další informace můžete získat i na KIC
N. Hrady, tel. 386 362 195

Akce je pořádána v rámci projektu „Po
stopách společné historie“ realizovaného
Městem Nové Hrady ve spolupráci s Böh-
merwaldmuseem Vídeň a Ústavem fyzi-
kální biologie JU v Č. Budějovicích

ADVENTNÍ VÍDEŇ
13.12.2008

Prohlídka centra Vídně a předvánoční trhy.

Cena 530,-Kč
(v ceně zahrnuto doprava, pojištění, poplatky a průvodce)

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 dalšími
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

Město Nové Hrady a KIC Nové Hrady

zve seniory
v sobotu 29.11.2008

na tradiční

Předvánoční setkání seniorů
v hotelu Máj

16.00 – 20.00 hod.

a ostatní občany na

Zábavu v hotelu Máj
20.00 – 24.00 hod.

hraje Mladá kapela
a muzikanti z Chorvatska

1. Adventní neděle

Zveme všechny novohradské
i přespolní  na tradiční

Zpívání u Vánočního stromu
a

Rozsvícení první adventní svíce

Adventní čas společně s námi zahájí

Pěvecké kvarteto, Pěvecký školní sbor Fer-
mata, Pěvecký sbor dětí z 1.st. ZŠ, Novo-
hradský smíšený sbor, Taneční skupina
Hanyša

Neděle 30.11.2008, 17.00 hod.
novohradské náměstí

ASPV A KARATE
PŘI TJ NOVÉ HRADY

VÁS ZVE NA

6. SPORTOVNÍ AKADEMII
NA POČEST ZUZKY MAIEROVÉ.

NEDĚLE 9.11.08 od 16.00 hodin
V HOTELU MÁJ

PROGRAM:
UKÁZKA RODIČŮ A DĚTÍ

DĚTSKÝ AEROBIK
A FITNESS AEROBIK

RYTMICKÁ GYMNASTIKA
A UKÁZKA ORIENTÁLNÍHO TANCE

UKÁZKA SPORTOVNÍHO KARATE
A PRAKTICKÉ SEBEOBRANY

ALLKAMPF-JITSU

SRDEČNĚ ZVOU SPORTOVCI!!!

Kino Český dům Nové Hrady
zve všechny seniory na film

Sedmé nebe
Film o lidech a pro lidi nad šedesát let.

Nenechte si ujít Sedmé nebe.

Sobota 22.11.2008, 20.00 hod.
Proč tento film?

Když jsme se na tento film v Cannes vypra-
vili, neměli jsme žádná očekávání (upřímně
řečeno, osobně jsem vůbec nevěděl, na co
jdu). Jenže jsem v první řadě malého sálečku
zůstal sedět ještě po titulcích. Nevím, jestli
jsem myslel více na vynikající herecký výkon
hlavní představitelky (herečka Ursula Werner,
mimochodem - koho byste obsadili v Če-
chách?), na nově otevřený pohled na život lidí
generace 60+ nebo rovnou na distribuční po-
tenciál tohoto filmu. V každém případě z těch
cca 20 zhlédnutých festivalových filmů se mi
tento uhnízdil v hlavě možná nejpevněji. Ná-
sledně se k naší radosti věci udály tak, že nyní
tento film do distribuce uvádíme s přesvědče-
ním, že si to zaslouží a že pro mnoho diváků
“objeví” další kamínek do mozaiky lidského
života.
Ivo Andrle, Aerofilms

Německý film Sedmé nebe je nezvyklým
filmem o různých podobách lásky.

Podrobnosti o filmu najdete v nabídce Kina
Český dům na jiné straně tohoto zpravodaje.
Vstup na promítání filmu Sedmé nebe je pro
seniory zdarma.

Podrobnější informace a rezervace míst: KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195, 602 150 208
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Okénko do knihovny
Jiří Koliš a Dominik Hašek: Příběhy z hokejové branky
Jsou nazýváni sběrateli boulí a modřin. V nedávné době, kdy je-

jich výzbroj byla z dnešního pohledu velice chatrná, se říkalo, že ho-
kejovým brankářem se může stát jen člověk s omezeným pudem
sebezáchovy. Než se běžnou součástí jejich ochrany stala maska,
měli obličeje zbrázděné desítkami jizev, přelámané nosy a čelisti,
vyražené zuby. Přesto se stále znova a znova stavěli čelem proti na-
jíždějícím hráčům a snažili se za každou cenu zabránit kotouči
v cestě za svá záda.Současná výstroj brankářů včetně dokonalé
ochrany hlavy změnila sice styl jejich hry, nic se ale nezměnilo na
touze mnoha kluků stát se vlastně živým terčem. Ubylo stehů a zlo-
mených čelistí, neztratila se však chuť odlišit se od dvou desítek spo-
luhráčů v mužstvu. Jsou nedílnou součástí týmu, a přece musí být
jiní. Jací? Právě o tom vypráví Příběhy z hokejové branky.

Zuzana Francková: Jak nabalit superkluka
Bezstarostné mládí, to se řekne, ale věřte nebo ne, je to občas

pěkná honička. Už jen ty otravné pupínky by úplně stačily k tomu,
aby měl člověk po náladě a to ani nemluvím o mastných vlasech,
malém poprsí a naopak tlustém zadku a tisíci dalších, neřešitelných
problémů, které najednou kde se vzaly, tu se vzaly a nedají člověku
spát. A co teprve kluci! Jak najít toho pravého? Jak poznat, jestli je
tohle ta opravdová, pravá láska? A co sex? Na tyto a mnohé jiné
otázky najdete odpověď v knížce, která je specielně určena vám, do-
spívajícím dívkám. Dotazy na nejrůznější témata pokládaly samy
čtenářky a oblíbená autorka na ně vtipně a poučeně odpovídá.

Joachim Masannek: Fotbaloví divoši – Juli nejlepší obránce
Po prázdninách čekají na Fotbalové divochy tři překvapení. Za

prvé jejich hřiště už není hřiště, ale opravdový stadion! Za druhé na
něm trenér Filli zřídil naprosto dokonalé osvětlení! Za třetí divocí
fotbalisté teď budou hrát skutečnou ligu. Samozřejmě jsou na to
všichni ohromně hrdí a Juli by ty novinky strašně rád pověděl tátovi.
Ale ten už s nimi doma nebydlí a Juli ani neví, kde žije. Při pátrání
po něm ale Juli padne do rukou Tlusťocha Michiho a jeho bandy. Po-
koušejí se ho vydírat. Jasně že kamarádi stojí při něm a vyzvou Tlus-
ťocha Michiho. V bitvě o Kamelot jde o všechno!

Rachel Gibbon: Řekni mi pravdu
Reportérka bulvárního plátku Hope Spencerová přijíždí z Los

Angeles do malého města uprostřed přírodní rezervace v Idahu hle-
dat ztracenou tvůrčí jiskru a zapomenout na krach svého manželství.
Inspiraci nalézá u svérázných obyvatel městečka Gospel a v osobě
místního šerifa, který vypadá jako kovboj z hollywoodského wes-
ternu. Vztah, jenž se mezi ním a Hope vyvíjí, však zkomplikují
problémy z minulosti, které jeden před druhým tají. Všechno by
bylo jednodušší, kdyby si ti dva dokázali říkat pravdu…

D. Císařová, knihovnice

Anketa v knihovně pokračuje
Děkuji čtenářům, kteří nám již vyplnili anketní lístek pro doplnění a

omlazení knižního fondu ve zdejší knihovně. Tato anonymní anketa na-
dále pokračuje a budeme potěšeni návrhy dalších čtenářů, kteří nám svá
přání ještě nenapsali. Uvítám i nápady na zlepšení a rozšíření služeb
knihovny, na její jiné – lepší uspořádání, aby se čtenáři u nás cítili jako
doma, i když nápojový automat slíbit nemohu. Ale třeba nějaké poseze-
ní k „pokecu“ třeba o knížkách?

Jeden krok vstříc ke čtenářům byl již proveden tím, že do interneto-
vých počítačů nám správce počítačové sítě
pan Igor Ševčovič nainstaloval on-line katalog
naší knihovny, kde si každý čtenář může sám
zjistit, zda je jím požadovaná kniha k dispozi-
ci. V případě, že kniha je momentálně vypůj-
čená, počítač mu to „řekne“ a čtenáři ubude
hledání v regálech, je možná i rezervace kni-
hy. A protože naše tři internety jsou často ob-
sazené, v dohledné době přibude ještě jeden
počítač, kde bude nainstalován pouze náš ka-
talog a bude k dispozici jen čtenářům. Hledání
v katalogu není složité a zvládnou je i ti, kteří
s počítači ještě nepřišli do styku. Každému,
kdo si to bude chtít zkusit, ráda poradím jak na
to, je to jednoduché.

Na návštěvu všech našich současných i bu-
doucích čtenářů se budu těšit.

Za knihovnu D. Císařová

AVZO technických sportů ZO Nové Hrady vydává

PROPOZICE
veřejné střelecké soutěže

O NOVOHRADSKÉHO KAPRA

Datum konání: sobota 8. listopadu 2008
Místo konání: sportovní střelnice u “Zevlova mlýna” v N. Hradech
Časový rozvrh soutěže:
8.00 – 9.00 hod. – prezentace závodníků, zahájení střelec. soutěže

- malorážková pistole, 3+10 ran, 25m, MPT (20/50)
- velkorážová pistole, 3+10 ran, 25m, terč RF
- malorážková puška, 3+10 ran, 50m, terč RF
- malorážková puška, 10 ran, padací figury, vstoje-postup.

cca 14.00 hod. – vyhlášení výsledků, předání cen

Startovné: 100Kč
Protesty: písemně do 10 min u hlavního rozhodčího – kauce 300Kč

Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, jsou povinni dodržo-
vat pravidla pro bezpečné zacházení se zbraní a řídit se pokyny or-
ganizátora soutěže. Zbraně a střelivo dle zák. č.119/2002 Sb.
Chrániče sluchu a ochranné brýle povinné.
Nedodržení zásad bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem
může být důvodem k vyloučení závodníka ze soutěže.

Jury: Ředitelka soutěže: Ing. Ladislava Bártová
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Búda
Rozhodčí a techn. zajištění: členové AVZO N. Hrady
Pořadatel si vyhrazuje právo časové či technické změny.
Na ceny do soutěže přispělo Město Nové hrady.
Občerstvení zajištěno.

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.

Oznamujeme, že v době 13. – 14. 11. 2008 bude Městská
knihovna N. Hrady zavřena z důvodu revize knižního fondu.
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INFORMACE Z REGIONU

Pozvání do Kaplice

� 13. listopad, čtvrtek, 19.30 hodin

VRAŽDA SEXEM
„Největší předností některých mužů je je-
jich žena.“ Skvěle napsaná komedie, tak
trochu feministická.
Hrají: Pavel Trávníček, Uršula Kluková,
Kateřina Kornová, Václav Mareš a další
Sál kulturního domu Kaplice

� 15. listopad, sobota, 16.00 hodin

KAPLICKÝ RANDÁL
2. ročník festivalu: Visací zámek, Tleskač,
The Pooh, The Fialky, Bed Sores, Pub Ani-
mals, SIN-DICK-8, Barevný nátěr.
Sportovní hala STS, Vstup 150,- Kč

� 28. listopad, pátek, 19.00 hodin

SETKÁNÍ MINORIT
Kultura, zvyky, hudba, národní tance,
ukázky národních kuchyní menšin žijících
na Kaplicku.
Sál kulturního domu Kaplice

Pozvánka do Č. Velenic
� 15.11. Pouť k sv. Anežce v Českých Vele-

nicích od 10.00 hod. účast na slavnostní
mši sv. přislíbil nově jmenovaný pomocný
biskup naší diecéze Mons. Pavel Posád

� 15.11. Módní přehlídka – boutigue
MODES ROBES z Třeboně předváděná
modelkami z řad českovelenickcýh krasa-
vic a spojená s prodejem modelů od 14.00
hod., v KD Beseda pořádaná Senior klu-
bem pro širokou veřejnost

� 15.11. OLDIES DISCO v KD Beseda
od 20.30 hod., vstup 60,- Kč
a od 1.00 hod. 20,- Kč

� 30.11. Vánoční trhy v kaštanové aleji
města od 12.00 hod. a od 16.00 hod. slav-
nostní rozsvěcení vánočního stromečku,
zpívání koled žáků ZŠ pod stromečkem a
vánoční zvonění na uvítání adventního
času (zvonečky s sebou)

BOROVANY
Výstava:
� 29. – 30.11. 9 – 18.00 hod.

ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
“Královna ZIMA” P. Baštýřové
–přístavba radnice
po oba dva dny od 9 hodin kurz adventní
výzdoby v 1. patře (cena 200 Kč)

Koncerty:
� 16.11., neděle, 15.00 hod. KONCERT

SPIRITUÁLŮ – vokální soubor X-tet z J.
Hradce - křížová chodba bývalého kláštera

� 19.11., středa, 17.00 hod., BENEFIČNÍ
KONCERT NAZARETU – vystoupení
country kapely Přelet M.S., křest kalendáře
Nazaretu 2009 - klubovna Podzámčí

Disco, zábava:
� 15.11., sobota, 21.00 hod., MORČATA

NA ÚTĚKU světoznámý brněnský cover-
band + afterparty DJ HP – kulturní sál

Výstava Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích
Ve dnech 16. – 18. září se konal tradiční veletrh vzdělávání na českobudějovickém výstavišti.

SŠ České Velenice se prezentovala vkusnou expozicí, ve které ukázala školní a mimoškolní ak-
tivity studentů. Zájem ze strany žáků základních škol byl především o maturitní studium se za-
měřením na elektro a na management dopravy. Návštěvníci si mohli v expozici naší školy
vyzkoušet počítačovou simulaci řízení vlaků v různých režimech provozu. Učitelé SŠ informo-
vali žáky i jejich rodiče o studiu i možnostech uplatnění v praxi, důležité byly i informace o stu-
dijních výhodách (stipendiích, odměnách za produktivní práci), které žákům naší školy
poskytují smluvní partneři – ČD, ČD Cargo, Magna Cartech České Velenice či Moeller Suchdol
nad Lužnicí. Všichni zájemci byli pozváni k návštěvě školy v rámci Dnů otevřených dveří (24.
října 2008, 19. prosince 2008 a 30. ledna 2009). Mgr. Martin Adamec

Studium uměleckých oborů v Třeboni a nové přijímací řízení
SOŠ a SOU, Třeboň nabízí kromě jiných oborů i obory umělecké.

Žáci základních škol s výtvarným nadáním mají možnost studovat:
� 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
� 82-51-L/020, 018 Uměleckořemeslné zpracování skla

– malba skla, broušení a rytí
Oba čtyřleté obory jsou ukončeny maturitní zkouškou. Podmínkou

přijetí je vykonání talentové zkoušky s výtvarným zaměřením.
V tomto školním roce se talentové zkoušky konají 12. ledna 2009.
Během studia se žáci účastní tvůrčích aktivit (výstavy, módní pře-

hlídky, soutěže, prodejní výstavy apod.) nebo projektů s partnerskými
školami na Slovensku, v Norsku, Itálii a na Islandu.

Součástí projektů jsou workshopy, výměnné pobyty, soutěže a vý-
stavy, které slouží k porovnávání výsledků práce studentů na meziná-
rodní úrovni.

Škola zajišťuje celodenní stravování a ubytování ve dvou domovech
mládeže. Studenti mají možnost ve volném čase využívat ateliéry, mo-
delovny, učebny výpočetní techniky, interaktivní učebny.

Absolventi jsou připraveni i pro samostatné podnikání.
Vzdělávací program umožňuje absolventům pokračovat ve studiu

na vyšších odborných školách nebo vysokých školách.

Přehled termínů přijímacího řízení
Podle novely Školského zákona 561/2004Sb. bude přijímací řízení

pro školní rok 2009/2010 probíhat odlišně od let předchozích. Uchazeči

si budou podávat tři přihlášky pro první kolo přijímacího řízení.
Přihlášky nebudou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci podávat ředi-
telům základních škol, ale doručí je přímo ředitelům středních škol do
15.3.2009. U oborů s talentovou zkouškou je musí podat do 30.11.
2008. Uchazeč obdrží na základní škole zápisový lístek do 15.3. 2009
(u oborů s talentovou zkouškou do 30.11. 2008). Pokud se uchazeč ne-
hlásí ze základní školy, dostane zápisový lístek na krajském úřadě.
Tento zápisový lístek uchazeč odevzdá do pěti pracovních dnů ode dne
doručení rozhodnutí o přijetí na tu střední školu, ve které chce studovat.
Neodevzdá-li zápisový lístek v daném termínu, vzdává se tímto práva
být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného
uchazeče.
Důležité termíny:
Obory s talentovou zkouškou:

– přihláška odevzdaná řediteli SŠ –  do 30.11. 2008
– 1. termín talentové zkoušky – 12.1. 2009
– do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

o přijetí odevzdat zápisový lístek na příslušnou střední školu
Ostatní obory:

– přihláška odevzdaná řediteli SŠ – do 15.3. 2009
/platí pro prezenční = denní studium,
u ostatních forem studia do 20.3.2009 /

– do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí
odevzdat zápisový lístek na vybranou SŠ.

Střední škola České Velenice, Revoluční 220, 378 10 České Velenice
telefon: 384 794 237   fax: 384 795 511, info@sscv.cz, www..sscv.cz

Zveme Vás na Dny otevřených dveří:
19. prosince 2008 a 30. ledna 2009 od 8 do 17 hodin
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Sobota 1.11.20008 20.00 hod.

� Jak ukrást nevěstu
Hrdina filmu společnosti Columbia Pictures
Jak ukrást nevěstu, Tom (Patrick Dempsey), si
užívá života: je sexy, je úspěšný a ví, že se
může kdykoliv spolehnout na Hannah (Mi-
chelle Monaghan), svou okouzlující nejlepší
kamarádku, která je jediným neměnným prv-
kem v jeho životě. Všechno dokonale funguje
až do chvíle, kdy Hannah odjede na šest týdnů
pracovně do Skotska...a Tom si s úžasem uvě-
domí, jak prázdný jeho život bez ní je. Roz-
hodne se, že jakmile se vrátí, požádá ji o ruku -
ale je ohromen, když se dozví, že se zasnoubi-
la s bohatým a pohledným Skotem a plánuje se
k němu přestěhovat. Když Toma Hannah po-
žádá, aby jí šel “za družičku”, rozpačitě sou-
hlasí...ale jen proto, aby se mohl pokusit
Hannah získat pro sebe a překazit svatbu, do-
kud není pozdě.
Přístupný, 101 min., české titulky,
vstupné 55 Kč

Středa 5.11.2008 20.00 hod.

� 12
Příběh se odehrává ve válkou zničené Čečně.
12 porotců bojuje s rozhodnutím o osudu če-
čenského teenagera, který údajně zabil svého
ruského otčíma. Porotci: rasistický taxikář, ne-
důvěřivý lékař, nerozhodný televizní produ-
cent, člověk, který přežil holocaust, vášnivý
muzikant, ředitel hřbitova a další reprezentují
rozpolcenou společnost současného Ruska.
Film byl nominován na Oscara za nejlepší za-
hraniční film, na Zlatého lva na Mezinárodním
filmovém festivalu v Benátkách a byl součástí
Mezinárodního filmového festivalu v Karlo-
vých Varech. Režisér Nikita Michalkov patří
mezi špičky ve svém oboru a jeho dalšími fil-
my jsou např. Lazebník sibiřský nebo Unaveni
sluncem.
Přístupný od 12 let, 159 min., české titulky,
vstupné 55 Kč

Sobota 8.11.2008 20.00 hod.

� Cesta do středu Země
Vizionářský vědec Trevor Anderson (Brendan
Fraser), jeho synovec Sean (Josh Hutcherson)
a jejich krásná místní průvodkyně Hannah
(Anita Briem) v průběhu vědecké výpravy na
Islandu nečekaně uvíznou v jeskyni, ze které
je jediným možným únikem pronikat hlouběji
a hlouběji do hlubin Země. Během cesty svě-
tem, který lidský zrak nikdy předtím nespatřil,
se trojice setká tváři v tvář se surrealistickými
a nepředstavitelnými postavami, včetně ob-
rovských létajících piraní, světélkujících ptáků
a hrozivých dinosaurů z dob dávno minulých.
Členové skupiny brzy zjistí, že kolem nich na-
růstá sopečná aktivita a že musejí nalézt cestu
zpět na Zemi dříve, než bude pozdě.
Přístupný od 12 let, 95 min., české titulky,
vstupné 55 Kč

Středa 12.11.2008 13.45, 17.00 hod.

� Kung Fu – Panda
V líhni animovaných talentů studia Dream-
Works se zrodil nový hrdina, který dokáže

skvěle konkurovat jeho dosavadnímu
tahounovi Shrekovi. Zatímco zelený zlobr se
konečně usadil, na scénu nastupuje mladý, ne-
klidný, roztomilý a totálně nešikovný pandí
chlapík jménem Po. Ten musí v akcí a vtipem
nabitém příběhu ujít neuvěřitelnou cestu, bě-
hem níž se z uťápnutého prodavače nudlových
polévek stane legendární Dračí bojovník.
přístupný, 92 min., český dabing,
vstupné 40 Kč

Středa 12.11.2008 20.00 hod.

� Funny Games USA
Chcete se vsadit, že v devět ráno budete mrtví?
Prodloužený víkend s rodinou v luxusním
venkovském sídle? Proč ne! Funny Games
USA je průzkumem dnešní brutální společ-
nosti a jak násilí ovlivňuje naší kulturu. Anna
vypráví příběh své rodiny, která byla fyzicky i
psychicky týraná dvěma neočekávanými náv-
štěvníky. Peter a Paul se s milým úsměvem a v
bílých rukavičkách objeví u dveří jejich chaty.
Anna s rodinou nemá ani tušení, jak drsná hra
na ně čeká! Vše začne nabírat rychlé otáčky,
když se Paul vsadí, že rodina nepřežije do zít-
řejšího rána… Snímek je remakem stejnojmen-
ného rakouského filmu z roku 1997, který svým
neotřelým zpracováním zaujal i na festivalu v
Cannes. K americké adaptaci si studio přizvalo
i původního režiséra Michaela Hanekeho.
Přístupný od 12 let, 111 min., české titulky,
vstupné 55 Kč

Sobota 15.11.2008 20.00 hod.

� Rolling Stones
Pohled režiséra Martina Scorseseho na největ-
ší rock’n’rollovou kapelu, na legendární Rol-
ling Stones, kteří jsou spolu přes 45 let a stále
fungují. Scorsese sestavil velice silný režijní
tým z osob, z nichž mnoho obdrželo Oscary za
svoji práci, a natáčel Stouny v Beacon Theater
v New Yorku po dobu dvou dní, aby zachytil
jejich syrovou sílu a přinesl divákům tento
filmově-hudební zážitek.
Přístupný, 122 min., české titulky,
vstupné 55 Kč

Středa 19.11.2008 20.00 hod.

� Máj
Výpravný historický film režiséra a kamera-
mana F. A. Brabce „Máj” vznikl na motivy
stejnojmenné básně Karla Hynka Máchy. Vr-
cholné dílo českého romantismu adaptoval au-
tor filmu v epickém duchu. Filmový Máj je
příběhem Kata (Jan Tříska), který se vrací po
sedmi letech do svého kraje. Tento podivný
vypravěč nám postupně odhaluje strhující pří-
běh o milostném trojúhelníku dvou mužů a
jedné dívky. Mlynář Schiffner (Juraj Kukura)
je zralým mužem, stavějícím na jistotách, pro
něž lze obětovat syna i city. Jarmila (Sandra
Lehnertová) je dívka plná smyslné touhy a
vášně v mladém a krásném těle, jehož hříchem
by bylo nehřešit, a trojúhelník doplňuje Schif-
fnerův syn Vilém (Matěj Stropnický), rebel a
vůdce loupežnické bandy. Láska, vášeň, ale i
vina a trest, to vše se odehraje ve filmu Máj na
pozadí přírody - démonické a lhostejné síly,

která jako všudypřítomná bytost tepe vlastním
rytmem, konfrontována s lidskými vášněmi.
Přístupný od 12 let, 76 min., česky,
vstupné 55 Kč

Sobota 22.11.2008 20.00 hod.

� Sedmé nebe
Německé drama Sedmé nebe je nezvyklým
filmem o různých podobách lásky. Inge žije
již 30 let s manželem Wernerem. Přivydělává
si k důchodu jako krejčová. Aniž by po tom
vědomě toužila, zamiluje se do svého zákazní-
ka Karla. Vztahu se nejdříve brání, ale vzá-
jemná (nejen sexuální) přitažlivost je silnější.
Zápletka zcela běžná až na to, že Inge je šede-
sátnice, jejímu manželovi je 70 a milenci
Karlovi je 75 let. Snímek Sedmé nebe chce
poukázat na to, že láska může kvést v každém
věku, i v tom důchodovém. I v takovém věku
se můžete cítit jako kdybyste prožívali lásku
poprvé. Sedmé nebe sleduje své hrdiny „na-
tvrdo“ – při sexu i v těch nejbolestivějších
situacích. Před divákem nic neskrývá, tabui-
zované téma erotiky mezi starými lidmi tu na-
lézá možná na první pohled šokující, ale
adekvátní ztvárnění – plné nestrojenosti a au-
tenticity, ale i porozumění a humoru.
Přístupný od 15 let, 98 min., české titulky,
vstupné 55 Kč

Středa 26.11.2008 20.00 hod.

� Zohan: Krycí jméno Kadeřník
Ve filmu Zohan: Krycí jméno Kadeřník, ko-
medii od scénáristů Adama Sandlera, Roberta
Smigela a Judda Apatowa (Zbouchnutá), se
Adam Sandler představuje v roli Zohana, špič-
kového izraelského bojovníka proti terorismu,
který předstírá vlastní smrt, aby si mohl splnit
sen: stát se kadeřníkem v New Yorku. Ačkoliv
chce na svůj život, zasvěcený boji s teroris-
mem, zapomenout, brzy zjišťuje, že uniknout
vlastnímu osudu není tak snadné, jak si mys-
lel. Jeho staří i noví nepřátelé se ale brzy do-
zvědí jednu zásadní věc: s kadeřníky si není
radno zahrávat.
Přístupný od 12 let, 113 min., české titulky,
vstupné 55 Kč

Sobota 29.11.2008 20.00 hod.

� Disaster Movie
Nejnovější film scénáristů a tvůrců SCARY
MOVIE I., II., III., IV. Will má noční můru:
britská popová hvězda se ohání záhadnou
křišťálovou lebkou a předpovídá konec světa,
když se Will probudí, zjistí ještě něco mno-
hem děsivějšího. Jeho přítelkyně Amy leží
spokojeně po sexu s někým, kdo vypadá tak
trochu jako hiphopová hvězdička Flava Flav.
New York se začíná otřásat v základech. Ze-
mětřesení, asteroidy, tornáda, ledové bou-
ře…Teď je na Willovi, aby zachránil svět před
zkázou. Vítejte v šíleném světě Disaster Mo-
vie…
Přístupný od 12 let, 110 min., české titulky,
vstupné 55 Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – Listopad 2008

PŘIPRAVUJEME:
Prosinec � Oko dravce

� Kozí příběh

� Děti noci

� Nestyda

� Vesmírní opičáci
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III. kolo Krajské ligy v karate ve Strakonicích
Čtrnáct medailí získali naši závodníci v konkurenci 15 oddílů

V sobotu 27.9.2008 se konalo třetí kolo
Krajské ligy v karate. K zápolení o body k po-
stupu na Mistrovství ČR (6.12.2008 Brno) se
sjelo 138 závodníků z 15 oddílů a škol z Jiho-
českého kraje, ale také z Klatov a Domažlic,
které spadají do působnosti Západočeského,
tedy Plzeňského kraje.

Toto kolo soutěže se konalo ve sportovní
hale Stars ve Strakonicích. Pořadatelé z oddílu
Cobra Ryu karate si dali s přípravou soutěže
opravdu záležet. Přivítala nás pěkně připrave-
ná hala, ve které instalovali tři tatami a veškeré
pořadatelské zabezpečení bylo na vysoké
úrovni.

V dopoledních hodinách již tradičně patřilo
disciplíně kata ( souborná cvičení) a postupně
od mladších žáků až po seniory se soutěžilo
v nejlépe odcvičené sestavě.

V kategorii starších žaček soutěžila Caroli-
ne Podhorová, které se podařilo v prvním kole
překonat závodnici Hejnovou 3:0 a poté další
soupeřku rovněž 3:0. Bohužel pak podlehla
v repasáži o třetí místo Račákové z Fight clu-
bu (dále jen FiC) Č. Budějovice, takže “jen”
4. místo. Obdobně dopadl i Láďa Bárta, který
v dorostencích dvakrát zvítězil a byl na dohled
medailovým pozicím, ale sportovní štěstí se
odvrátilo v bojích o medaili a nakonec také
skončil na 4. místě. Mezi dorostenkami pěkně
zacvičila kata Denisa Bošanská a obsadila 3.
místo. Pak nastoupili junioři a zde se dařilo
Martinovi Hermannovi ml. (2. místo), když
dvakrát zvítězil nad soupeři 3:0 a ve finále
podlehl favoritu soutěže Pohankovi z Písku.
Poté následovala “zlatá” série: kata tým junio-
rů ve složení Martin Hermann ml., Láďa Bárta
a zapůjčený Kouba z Prachatic obsadili 1. mís-
to, Magda Pelechová zvítězila skvělými výko-
ny v kategorii kata žen a poslední zlatou
medaili přidal excelující Jaromír Švenda, když
porazil někdejšího mistra ČR Milana Jana z TJ
Č. Budějovice a ve finále oddílového kolegu
Petra Zachaře (2. místo), kterému se zase po-
vedlo porazit dalšího bývalého favorita v kata
z TJ Č. Budějovice Kůzla.

Odpoledne se na tatami utkali v soubojích
sportovního zápasu kumite bojovníci v jednot-
livých věkových a váhových kategoriích a
bylo na co koukat. Souboje o posty nejvyšší
byly velmi technické a soutěžící předvedli
skvělé výkony.

V kategorii starší žáci + 60 kg Tomáš Her-
mann obsadil 2. místo, když ve finále se vlast-
ními technickými chybami vyfauloval a jsme
rádi, že jeho soupeř Míka ustál zápas bez zra-
nění. Caroline Podhorová (st. žákyně 2. místo
– 53 kg ) měla opačný problém, ve finále pod-
lehla závodnici z FiC Č. Budějovice, po tvr-
dých zákrocích soupeřky, které však statečně
ustála. Ladislav Bárta v dorostencích podlehl
ve finále protivníkovi z FiC Č. Budějovice.
Ondra Podhora měl v kategorii dorostenců
velice složité zápasy, přes počáteční prohry
nakonec dokázal “zapnout” a vybojoval v ka-
tegorii – 53 kg 3. místo. Magda Pelechová ob-
sadila 1. místo v kategorii ženy a 3. místo
v kategorii BRH (bez rozdílu hmotnosti). Petr
Zachař v kategorii muži nastupoval proti ostří-
leným bojovníkům z TJ ČB a Cobra Ryu Stra-
konice, dokázal svoji dobrou formu, když
nakonec po velmi tvrdých bojích získal 3. mís-
to. Všem reprezentantům našeho oddílu gratu-
lujeme k pěkným výkonům.

V současné době se naši závodníci připravu-
jí na Středoevropskou ligu karate za účasti 14ti
států 4. – 5.10. v Plzni, Mezinárodní turnaj ve
Fightingu 11.10. v Kralupech nad Vltavou,

Krajský přebor juniorů a mládeže v karate
2.11. v Č. Budějovicích.

Děkuji všem, kteří Tělovýchovné jednotě
v Nových Hradech pomáhají ve sportovní
činnosti.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Tým Nové Hrady: nahoře trenér Tomáš Balík,Petr Zachař,Láďa Bárta,Magda Pelechová a tre-
nér Martin Hermann, dole sedí: Martin Hermann ml.Ondra Podhora,Denisa Bošanská,Tomáš
Hermann,Caroline Podhorová a Jaromír Švenda.

Magda Plechová zvítězila v disciplině kata ženy Láďa Bárta v obranném střetu

Ondra Podhora cvičí kata jion
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STŘEDOEVROPSKÁ LIGA KARATE PLZEŇ 4. – 5. 10. 2008
Bronzová medaile z kumite pro TJ karate Nové Hrady

Středoevropská liga v karate byla původně
určena pro závodníky ČR, SR, Maďarska, Pol-
ska, Německa a Rakouska. Již po prvních ko-
lech v ČR, Polsku a Slovensku bylo jasné, že
název „středoevropská“ není výstižné, ale ná-
zev již zůstal.

Do Plzně se o víkendu 4. – 5.10.2008 sjelo
celkem 550 závodníků z USA, Malajsie, Ku-
vajtu, Libanonu, Itálie, Dánska, Polska, Slo-
venska, Německa, Rakouska,Velké Británie,
Maďarska, Holandska, Chorvatska, Slovinska,
Belgie, Ruska, Arménie, Litvy a domácí ČR.

Na čtyřech tatami se v sobotu utkali senioři
a dorostenci. V první části závodního dne se
soutěžilo v disciplíně kata. V kategorii ženy
postoupila z prvního kola Magda Pelechová,
ve druhém kole podlehla soupeřce z Belgie.
Tomáš Balík zvítězil 2:1 nad reprezentantem
Polska, bohužel ve druhém kole čekal na To-
máše Jindřich Pilmann z reprezentace ČR a
podle očekávání se náš borec přes tohoto favo-
rita soutěže nedostal do dalších kol.

Odpoledne patřilo disciplíně kumite, kde
se střetli ve sportovním zápase bojovníci v da-
ných váhových kategoriích. Ladislav Bárta
mezi dorostenci postoupil do druhého kola,
kde podlehl německému závodníkovi těsně
1:0 a již nezasáhl do bojů o medaile. V kate-
gorii žen prohrála 2:1 Magda s belgickou zá-
vodnicí a v repasáži neuspěla s dánskou
soupeřkou.

Mezi ohromnou konkurencí v mužské ka-
tegorii nepostoupil z prvního kola Tomáš Ba-
lík, když podlehl těsně s neuvěřitelnou smůlou
4:3 závodníkovi z karate Vizion Praha.

V neděli soupeřily kategorie žáků a junio-
rů. Tomáš Hermann po neúspěšném zápase se
závodníkem TJ Krupka obsadil 3. místo v ka-
tegorii nad 60 kg.

Až na malé výjimky byl průměrný početní
stav jednotlivých kategorii 25 závodníků a
kvalitou výběru reprezentace jednotlivých stá-
tů se naši závodníci rozhodně svými výkony
neztratili. Nicméně byla to jejich první zkuše-

nost na světovém šampionátu a jistě pomohla
k dalšímu zlepšování technické a fyzické do-
vednosti v daných disciplínách. Náročnost to-
hoto závodu podtrhuje i skutečnost, že první
start byl okolo 9 hodiny ranní a poslední zápa-
sy byly zakončeny po 21 hodině večerní!

Přejeme našim závodníkům hodně štěstí a
sil do dalších soutěží.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Tomáš obsadil 3.místo v kategorii nad 60 kg

Mezinárodní závody bojových umění
Naši závodníci uspěli v silné konkurenci

Tento víkend se sjelo do Kralup nad Vltavou
240 soutěžících na Mezinárodní mistrovství
v Bojových uměních. Setkali se zde vyznavači
sebeobranných systémů Allkampf-Jitsu a Jiu
Jitsu z Rakouska, Německa a České republiky.

Na pěti zápasištích se soutěžilo ve čtyřech
disciplínách. V dopoledních hodinách se ko-
nala soutěž kata, kde závodníci cvičí povinné
sestavy tří stylů karate, Allkampf-Jistu a
Taekwon-do dle jejich zaměření ve dvou ko-
lech, kdy součet bodů určuje pořadí jednotliv-
ců. Současně probíhala disciplína Free style
Duo Kata Jiu Jitsu, ve které dvojice soutěží-
cích předváděly secvičený boj v určeném čase
pro dané kategorie a prezentovaly povinné se-
beobranné techniky. Odpoledne patřilo bojo-
vým disciplínám Fighting a Grepling. První
z disciplín je zápasová forma Allkampf-Jitsu,
kde proti sobě nastupují dvojice dle věkových
a váhových kategorií. Zápas má tři fáze, v prv-
ní soupeři používají údery a kopy. Po zachyce-

ní soupeře se již používají jen podmety, stržení
a hody. Ve třetí se snaží bojovníci jeden dru-
hého na zemi znehybnit. Za všechny kvalitní
techniky podle pravidel AKJ ČR jsou zápasní-
kům přičítané body a určeno pořadí v katego-
rii. Podstatou Greplingu je zápasová forma Jiu
Jitsu, kde je preferováno vyproštění z úchopů
a nasazování znehybňujících pák, je zde vy-
loučeno kontaktování soupeře kopy a úde-
ry.Tato disciplína je určena převážně pro
dětské kategorie.

Jihočeské barvy hájili závodníci ze Spor-
tovního klubu policie ČR České Budějovice,
TJ Karate Nové Hrady, AKJ Panthers Sokol
Písek a Cobra Ryu Strakonice.

V disciplíně kata se dařilo Tomášovi Her-
mannovi, kdy zacvičil velmi zdařile kata Jion
a Heian Nosan a bodovým ziskem vybojoval
2. místo mezi žáky. Bohužel pak následoval
nešťastný pád se soupeřem v disciplíně grep-
ling a na doporučení lékaře byl Tomáš vyřazen

z dalšího zápolení ve dvou disciplínách. Ladi-
slav Bárta v disciplíně kata starší žáci získal
pěknými výkony 3. místo a další bronzovou
medaili přidal v disciplíně grepling. Tohoto
talentovaného závodníka zase postihla smůla
v podobě absence soupeřů v kategorii nad
65 kg v disciplíně fighting, a tak se nemohla
Láďova kategorie otevřít. V současné době je
Magda Pelechová nejlepší závodnicí našeho
oddílu a řadí se v AKJ k Evropské špičce, což
dokázala svými výkony. V disciplíně kata
ženy zvítězila, když její cvičení kata Jion a
Kanku Sho doslova „převálcovalo“ všechny
soupeřky. Magda porazila ve vyčerpávajících
bojích v disciplíně fighting postupně všechny
protivnice a vybojovala další zlato v kategorii
bez rozdílu hmotnosti.V disciplíně grepling
byla již naše favoritka unavena po bojích a
zdlouhavém celodenním čekání a tak vybojo-
vala „již jen“ 2. místo v BRH. Neskutečně
náročné a dlouhé souboje se rozpoutaly v nej-
početněji obsazené kategorii mužů – 77 kg,
kde se Tomáš Balík probojoval až do repasá-
že, kde podlehl Petru Gabrielovi v AKJ Plzeň
a tak obsadil (pro závodníky nejbolestivější)
4. místo, ale přesto jeho výkony byly obdivu-
hodné.

Nyní se naši žáci a dorostenci připravují na
MČR v karate 6. – 7. prosince v Brně. M.H.

Tomáš Balík cvičí kata bassaidhi

Mezinárodní policejní závody v Českých Budějovicích
Ve dnech 7. – 9. října se v Českých Budějo-

vicích a Písku uskutečnily Mezinárodní poli-
cejní závody. Soutěže se účastnili policisté a

policistky z Polska, Maďarska, Ruska,
Litvy, Lotyšska, Rakouska, Slovenska,
Německa, Slovinska, Švýcarska, České re-
publiky a družstvo reprezentantů Policie
Správy Jihočeského kraje.

Soutěžilo se v disciplínách střelba, judo,
karate, kvadriatlon, trojboj a horská kola.

V disciplíně karate kata vybojoval
2. místo člen našeho oddílu Martin Her-
mann, který startoval za Správu Jihoče-
ského kraje.

Již nyní probíhá příprava našeho závod-
níka pro nadcházející Světové policejní a
hasičské hry v kanadském Vancouveru
v červenci příštího roku. M.H.Martin Herman cvičí kata jion
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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

Práce na PC

TRAFIKA
Ing. Milana Hromasová

� Sběrna fotografií a barevné filmy
� Školní a papírenské potřeby
� Kupony O2 a T mobil
� CDR – DVD R, VHS
� Dioptrické brýle
� Pohledy a přání

� Karty

TRAFIKA
Ing. Milana Hromasová

Máte 2 hodiny denně čas?

www.pracezdomu.com
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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

Firma MEDISIZE CZ, s.r.o., sídlící v Trhových Svinech,
se zabývá výrobou zdravotních prostředků z plastů.

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

Tovární 560, 374 15 Trhové Sviny,
tel. č. 386 305 261, e-mail musilova@medisize.cz

UHELNÉ SKLADY
STANĚK

Suchdol nad Lužnicí
(u železničního nádraží)

Nabízím Vám:
� hnědé uhlí – Bílina – kostka, ořech 1, ořech 2
� černé uhlí – kostka, ořech
� brikety

– Naše uhlí je neustále uskladněno pod plachtami
– Doprava zdarma
– Možnost složení dopravníkem přímo do Vaší uhelny

Otevírací doba: pondělí – pátek: 7.30 – 16.00
sobota: 9.00 – 12.00

Kontakt: 384 782 209, 723 738 553

www.uhli.unas.cz

www.uhli.unas.cz

Nyní volejte zdarma: 800 165 104
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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

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.

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE! Inzerujte v Novohradském zpravodaji!

INZERUJTE
V NOVOHRADSKÉM

ZPRAVODAJI
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO
ČÍSLA JE 18.11.2008

Kontakt: infoc@novehrady.cz
tel. 386 362 195

� Koupím dům, byt nebo chalupu.
Tel. 722 064 950
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