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Předvánoční a vánoční čas
České i zahraniční hypermarkety nás sice se svojí „předvánoční“

nabídkou seznamují už dva měsíce, to pravé adventní a vánoční období
však přichází až nyní. Ti, kteří již neodolali nebo pravidelně nakupují,
či sami vyrábějí dárečky pro své blízké s předstihem, si budou moci
v klidu vychutnávat příchod asi nejkrásnějších svátků roku. Nás ostatní
čeká tradiční předvánoční shon, při kterém budeme doufat, že se ales-
poň během svátků zastavíme a užijeme si trochu pohody a klidu se svý-
mi blízkými.

Vedle vánočních svátků přichází i závěr roku, kdy většinou bilancu-
jeme uplynulý rok a řešíme tradiční otázku, jaký ten uplynulý rok vlast-
ně byl a co nám přinesl. Vedle hodnocení vlastního si jistě mnozí
udělají i určité bilancování stavu a vývoje celého našeho města a osad.

V mnohých zemích přichází pravidelně prezident či premiér neje-
nom s novoročním projevem, ale též s jakousi hodnotící zprávou o sta-
vu země a úkolech do budoucna. Myslím si, že občané města Nových
Hradů a přilehlých osad by měli podobnou zprávu od vedení města sly-
šet také. Nekončí totiž pouze jeden kalendářní rok, ale zároveň i první
polovina v rámci čtyřletého volebního cyklu. Staré pravidlo sice říká,
že zajíci se počítají až na konci honu, ale určité hodnocení první půle
směrem k občanům považuji za správné. Občané budou mít možnost
připomenout si některé události či aktivity, seznámit se s dalšími úkoly
a směřováním města i osad a především před i v průběhu realizace
svým názorem konečnou podobu jednotlivých aktivit ovlivnit. V sou-
časné době proto zpracováváme zhodnocení dosavadních aktivit a vý-
hledu do dalšího období a rádi bychom je veřejně prezentovali na
začátku příštího roku.

Již při přípravě této zprávy se ukazuje, jak složité je některé věci
hodnotit a jak těžko se hledají kritéria pro určení pomyslného úspěchu
či neúspěchu. Pro některé je větším úspěchem získání dotací v řádů mi-
liónů korun, jiní preferují realizování třeba jedné jednodenní akce s mi-
nimálními náklady, která však potěšila velké množství občanů. Je tedy
důležitý objem finančních prostředků nebo spíše smysluplnost vynalo-
žených investic či vytvoření podmínek pro další rozvoj? Podobné otáz-
ky si v určité obměně budeme klást i při osobním bilancování nebo
když budeme hledat pomyslná kritéria vlastního štěstí či úspěchu –
např. je-li úspěchem to, že se nám podařilo vydělat na nové auto či tele-
vizi nebo zda je důležitější, že jsme se setkávali s přáteli či podnikli
malý rodinný výlet?

S nadcházejícím časem Vánoc bych chtěl vyjádřit přání, abychom
na cestě k hledání vlastního štěstí či úspěchu nezapomínali na to, že na
světě nejsme jenom sami a že někdy i sobě můžeme udělat radost tím,
že uděláme radost někomu jinému. Přál bych proto všem občanům
města a osad, chalupářům, ale i jiným návštěvníkům našeho kraje, aby
si navzájem uměli přinášet radost, nebyli k sobě lhostejní, dokázali se
radovat z úspěchu či štěstí těch druhých a zároveň soucítili s těmi, kteří
zrovna neprožívají šťastné období či potřebují naši pomoc. Alespoň
touto cestou bych také rád upřímně poděkoval těm, kteří tak již v průbě-
hu roku činili.

Přeji všem občanům krásné a pohodové prožití vánočních svátků,
veselé rozloučení s končícím „osmičkovým“ rokem a úspěšné vykroče-
ní do toho nového. Do roku 2009 bych všem rád popřál především hod-
ně zdraví, štěstí, lásky, upřímných přátel, splnění tajných přání a
samozřejmě mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Mgr. Vladimír Hokr – starosta města

MO ČSSD Nové Hrady
přeje všem příjemné vánoce a hodně štěstí do nového roku.

Zdraví nejen o Vánocích
Říká se, že zdraví máme jen jedno a podle toho bychom se k němu

měli chovat. Myslet na něj, opatrovat a hýčkat. Ono nám to vrátí. Zdra-
vý člověk má daleko větší šanci  dělat co mu rozum a srdce káže.

Město máme také jenom jedno, tedy to ,kde žijeme. Určitě i ono za-
slouží péči a náš zájem. Zdravé město pak dává příležitost prožít daleko
hodnotnější a smysluplnější život.

Hodně zdraví a spokojenosti ve zdravém městě, a to nejen o Váno-
cích, přejí Občané Pro Zdravé Město.

Čerti i Mikuláš
opět v Nových Hradech

� 5.12., pátek
Čertovský rej na náměstí
od 17.00 hod. hrátky s čerty před radnicí

od 18.00 hod. čertovský rej a příchod Mikuláše s anděly

� 6.12., sobota, 13.00 – 17.00 hod.
Čertovské kování v kovárně

� 6.12., sobota, 17.00 hod.
Mikulášská nadílka v kostele

S příchodem sv. Martina do Nových Hradů se k nám pravidelně vrací
nálada blížícího se Adventu a předvánočního času. I letos se sv. Martin
zastavil na náměstí a rozsvítil světla v nás.
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Zápis z 27. schůze rady města
ze dne 15. 10. 2008

� 1. Žádost o umístění součástí
energetického zařízení
Rada opakovaně projednala žádost o umís-
tění součástí energetického zařízení a návrh
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni, kterou za-
slala firma PRO 22 v.o.s. jako zpracovatel
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 Vyšné-
ho. Rada svolala místní šetření za účelem
upřesnění rozsahu stavby a dotčení jednotli-
vých pozemků. Místního šetření se zúčastnil
starosta města, člen rady města J. Vicány a
zástupce osadního výboru pan Spěvák. Rada
souhlasila s umístěním součástí energetické-
ho zařízení a s návrhem Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemeni a postoupila návrh Smlouvy
ke schválení na jednání zastupitelstva města.

� 2. Oprava vodojemu Byňov
Rada projednala předložené návrhy na
opravu vodojemu a oplocení v Byňově. Ná-
vrh na opravu budovy vodojemu a cenovou
nabídku podala firma SEXTA spol s.r.o. a
cenovou nabídku na opravu oplocení vodo-
jemu byl zaslán Technickými službami
města Nové Hrady. Rada souhlasila s pro-
vedením oprav v příštím roce v rámci akcí
financovaných z rozpočtu  města.

� 3. Smlouva – plavecký výcvik
Rada města obdržela oznámení Základní
školy Borovany, ul. Petra z Lindy č. 13,
o zvýšení ceny pronájmu plaveckého bazé-
nu na 25,- Kč za výukovou lekci a žáka. Pů-
vodní cena byla 20,- Kč a ke zvýšení
dochází z důvodu nárůstu cen energií. Rada
vzala na vědomí oznámení o zvýšení ceny
pronájmu bazénu na 25,- Kč za výukovou
lekci a žáka a pověřila starostu podpisem
smlouvy.

� 4. Žádost o prodej pozemku
Rada obdržela žádost o prodej pozemku
č. 73/1 v k.ú. Nakolice od Sergeje Veličko-
va, Nakolice 65. Rada pověřila starostu pro-
jednáním této žádosti s Osadním výborem
pro Nakolice, Vyšné a Oboru.

� 5. Pronájem Byňov
Rada byla seznámena starostou s návrhem
Dodatku č. 1 Nájemní smlouvy mezi Měs-
tem Nové Hrady a paní D. Kříhovou, bytem
Lhotka 6, Trhové Sviny ve věci nájmu ob-
jektu čp. 110 v obci Byňov (prodejna potra-
vin). Ke změně dochází z důvodu zmenšení
pronajímané plochy, jejíž část byla předána
Osadnímu výboru pro Byňov, Jakuli a Štip-
toň. Rada souhlasila s Dodatkem č. 1 a po-
věřila starostu jeho podpisem

� 6. Žádost o finanční příspěvek
Rada obdržela žádost o finanční příspěvek
na opravu náhozového prostoru kuželny od

TJ Sokol Nové Hrady. Rada po projednání
souhlasila s poskytnutím finančního příspěv-
ku na neočekávané mimořádné náklady na
opravu náhozového prostoru v kuželně
Nové Hrady formou zvýšení příspěvku na
činnost TJ Sokol Nové Hrady.

� 7. Výběr projektů
Rada byla seznámena starostou s oznáme-
ním z VH MAS Sdružení Růže, kde došlo
ke schválení pořadí hodnocených projektů
hodnocených v rámci Programu rozvoje
venkova. V rámci podaných projektových
žádostí byly k realizaci a finanční podpoře
vybrány projekty Města Nové Hrady – "No-
vohradská kovárna aktivní", "Stavební prá-
ce – udržovací práce – rekonstrukce – Šatny
pro sportovní hřiště při ZŠ Nové Hrady" a
"Zvýšení kvality služeb DPS Nové Hrady".
Rada vzala na vědomí výběr projektů VH
MAS Sdružení Růže a souhlasila s realiza-
cí, předfinancováním a spolufinancováním
dle podmínek Programu rozvoje venkova a
MAS Sdružení Růže.

� 8. Omezení provozu a uzavření
mateřské školy
Rada obdržela žádost ředitelky MŠ Nové
Hrady o omezení provozu a uzavření MŠ
v době podzimních prázdnin 27. a 29. 10.
2008 a v době vánočních prázdnin. Omeze-
ní provozu v době podzimních prázdnin
bude provedeno snížením počtu tříd ( jedna
až dvě). V době vánočních prázdnin dojde
k uzavření celé MŠ Nové Hrady. Rada sou-
hlasila s návrhem snížení provozu v době
podzimních prázdnin a úplném uzavření
MŠ v době vánočních prázdnin roku 2008.

� 9. Žádost o navýšení osobního příplatku
ředitele školy
Rada obdržela žádost o navýšení osobního
příplatku ředitele Základní školy v Nových
Hradech. Rada souhlasila s navýšením osob-
ního příplatku řediteli Základní školy Nové
Hrady dle návrhu, a to od měsíce září 2008.

� 10. Stav pneumatik na zásahovém voze
SDH Nové Hrady, nákup
Rada města obdržela žádost o nákup nových
pneumatik 11.00-20 Matador (10 kusů) od
JSDHO Nové Hrady pro vozidlo T - 148
CAS - 32 ASPZ CE - 34-35 z důvodu vydání
Řádu strojní služby Ministerstvem vnitra –
Generální ředitelstvím hasičského záchran-
ného sboru ČR. Tento nový předpis neumož-
ňuje ponechání protektorovaných pneumatik
na vozidle, a proto je nutné zakoupit nové.
Rada souhlasila s nákupem 10 kusů nových
pneumatik 11.00 - 20 Matador vzhledem k
nutnosti zajištění akceschopnosti požárního
vozidla.

� 11. Kontrola Krajského úřadu
– Jihočeského kraje
Rada města byla tajemníkem informována
o provedené kontrole Krajského úřadu – Ji-
hočeského kraje na odboru sociálních věcí
v Nových Hradech. Kontrola byla zaměře-
na na provádění zákona č. 111/2006 Sb.
o pomoci v hmotné nouzi a provádění vy-
hlášky MPSV č. 182/1991 Sb. o příspěvcích
na úhradu bezbariérových bytů a nevido-
mým občanům. Provedenou kontrolou ne-

byly zjištěny žádné nedostatky a příspěvky
byly přiznány v souladu s platnými předpi-
sy. Rada vzala na vědomí Protokol Krajské-
ho úřadu – Jihočeského kraje o výsledku
provedené kontroly úrovně výkonu státní
správy na Městském úřadě v Nových Hra-
dech na úseku sociální péče.

� 12. Žádost o rozhodnutí – převod
zůstatku fin. prostředků
Rada obdržela žádost o rozhodnutí o převo-
du zůstatku finančních prostředků z účtu,
který byl zřízen pro půjčky na topení pro
obyvatele. Úhrada poslední splátky půjčky
byla provedena 27.9. 2008. Všechny půjč-
ky jsou již splaceny a proto nebude na tom-
to účtu žádný pohyb. Finanční prostředky
budou převedeny na běžný účet Komerční
banky. Rada souhlasila s převodem zůstat-
ku finančních prostředků z účtu půjček na
topení pro obyvatele na běžný účet Ko-
merční banky.

� 13. Upozornění na suché a nebezpečné
stromy
Rada města obdržela upozornění zaslané
MěÚ Nové Hrady, Odborem životního pros-
tředí na suché a nebezpečné stromy v okolí
Nových Hradů. Upozornění se týká areálu
TJ Nové Hrady, kde se nacházejí 4 uschlé
stromy dubu letního a dále v prostoru Jižní-
ho města podél obecní cesty na pozemku
GP 964 díl 1, kde se nacházejí 3 suché stro-
my jasanu ztepilého a jedna lípa malolistá.
Rada pověřila tajemníka podáním žádosti
o povolení k mimořádnému pokácení dře-
vin nacházejících se na pozemcích ve vlast-
nictví Města Nové Hrady.

� 14. Návrh Zadání Územní studie pro
lokalitu v k. ú.  Nová Ves nad Lužnicí
Rada obdržela dopis Městského úřadu Tře-
boň, Odbor územního plánování a stavebního
řádu s Návrhem zadání Územní studie pro
lokalitu umístěnou v severním okraji k.ú.
Nová Ves nad Lužnicí. Návrh je zaslán dot-
čeným orgánům a sousedním obcím, které
mohou ve stanovené lhůtě uplatnit své pod-
něty. Rada vzala dopis Městského úřadu,
Odboru územního plánování a stavebního
řádu ze dne 3.10 2008 na vědomí a pověři-
la Stavební úřad Nové Hrady případným
uplatněním podnětů k tomuto návrhu.

� 15. Darovací smlouva
Rada obdržela návrh Darovací smlouvy na
převod vzduchových dýchacích přístrojů
SATURN od Hasičského záchranného sbo-
ru Jihočeského kraje na Město Nové Hrady.
Rada souhlasila s převodem vzduchových
dýchacích přístrojů SATURN a pověřila
starostu podpisem Darovací smlouvy mezi
Hasičským záchranným sborem Jihočeské-
ho kraje a Městem Nové Hrady.

� 16. Stanovisko k záměru vybudování
dráhy pro malé motocykly
Rada města obdržela stanoviska k záměru
vybudování dráhy pro malé motocykly
v prostoru bývalé pískovny Nakolice od
Agentury ochrany přírody a krajiny České
republiky, středisko České Budějovice a
Odboru životního prostředí Městského úřa-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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du Nové Hrady. Obě stanoviska nedoporu-
čují vybudování dráhy pro malé motocykly
v pískovně Nakolice vzhledem k výskytu
zvláště chráněných živočichů v této lokali-
tě. Rada souhlasila se stanovisky k záměru
vybudování dráhy pro malé motocykly
v pískovně Nakolice. Rada doporučila, aby
žadatel (KVHT Nové Hrady) navrhl jinou
lokalitu, kde by bylo možné vybudovat drá-
hu pro malé motocykly.

� 17. Žádost o odprodej pozemku
Rada obdržela žádosti o odprodej části po-
zemku parc č. 829/1 v k.ú. Nové Hrady od
manželů Hlinšťákových, bytem Vilová čtvrť
287, Nové Hrady. Dále rada obdržela žá-
dost na odkoupení části pozemku parc. č.
829/1 v k.ú. Nové Hrady od manželů Moty-
čákových, bytem Vilová čtvrť 286. Rada
doporučila zařazení žádostí k dalším žádos-
tem na pozemek 829/1 a o prodeji rozhodne
komplexně.

� 18. Oznámení – zjišťování průběhu
hranic obvodu KPÚ Štiptoň
Rada města obdržela Oznámení – zjišťo-
vání průběhu hranic obvodu komplexní
pozemkové úpravy Štiptoň, které bude
provedeno jako komisionální zjišťování
průběhu hranic pro účely komplexní poze-
mkové úpravy prováděné v katastrálním
území Štiptoň. Rada vzala Oznámení o zjiš-
ťování průběhu hranic v k.ú. Štiptoň na vě-
domí a pověřila pana Ing. Kasana účastí na
tomto jednání.

� 19. Žádost o pronájem části pozemku
Rada projednala žádost o pronájem části
pozemku parc. číslo 679 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů pana Jiřího Šulce bytem Údolí
čp. 66. Rada pověřila starostu Mgr. Hokra
a místostarostu Ing. Kasana provedením
místního šetření na pozemku č. 679 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů.

� 20. Oznámení o poskytnutí dotace
Rada obdržela Oznámení o poskytnutí pří-
spěvku na hospodaření v lesích od Jihoče-
ského kraje – Krajského úřadu, Odboru
životního prostředí, zemědělství a lesnictví
České Budějovice. Příspěvek je poskytován
na výchovu, obnovu a zajištění lesních po-
rostů. Rada vzala na vědomí Oznámení
o poskytnutí příspěvku na hospodaření v le-
sích od Jihočeského kraje – Krajského úřa-
du České Budějovice ze dne 13.10. 2008.

� 21. Prodej pozemku
Rada byla seznámena s novými skutečnost-
mi v žádosti o prodej pozemku pana Kubíč-
ka a pana Brychty parc. č. 293/3 v k.ú. Nové
Hrady. Pozemky byly v roce 1991 zaměře-
ny a rozděleny na základě nového geomet-
rického plánu a v této podobě jsou uvedeny
na vlastnickém listu Města Nových Hradů.
Rada souhlasila s prodejem části poze-
mku par. č. 293/3 v k.ú. Nové Hrady (nově
označených 293/4 a 293/5). Rada pověři-
la tajemníka zveřejněním záměru prodeje
pozemků parc. č. 293/4 a 293/5 v k.ú.

Nové Hrady na úřední desce a postoupila
prodej k projednání na jednání zastupitel-
stva Města Nových Hradů.

� 22. Nájemní smlouva – kovárna
Rada města obdržela návrh nové Nájemní
smlouvy mezi Městem Nové Hrady a Spo-
lečností Rožmberk o.p.s. se sídlem Jílovice
- Kojákovice 80 na pronájem objektu ko-
várny v ulici Komenského 36 v Nových
Hradech. Nový návrh smlouvy byl zaslán
na základě vypršení lhůty předchozí nájem-
ní smlouvy. Rada souhlasila s pronájmem
objektu kovárny a pověřila tajemníka zve-
řejněním záměru pronájmu na úřední desce
za podmínek stanovených  radou města.

� 23. Informace
Rada města byla informována panem Doc.
RNDr. Horst Rüdiger Ettrichem, Ph. D a
panem Petrem Hambergerem o návrhu na
úpravu objektu bývalých jeslí v Nových
Hradech.

Zápis z 28. schůze rady města
ze dne  29. 10. 2008

� 1. Pronájem nebytových prostor
Rada byla opětovně seznámena s návrhem
Smlouvy o nájmu nebytových prostor v DPS
mezi Městem Nové Hrady a společností Le-
dax o.p.s se sídlem České Budějovice, Ri-
egrova 1756/51. Záměr pronájmu byl řádně
zveřejněn na úřední desce dne 7. 10. 2008.
Rada souhlasila s pronájmem nebytových
prostor v Domě s pečovatelskou službou
o celkové výměře 48 m2 a pověřila starostu
podpisem smlouvy.

� 2. Přehled nákladů a výnosů k 1. 10. 2008
Rada byla seznámena starostou města s Pře-
hledem nákladů a výnosů Technických slu-
žeb města Nové Hrady k 1. říjnu 2008.
Náklady a výnosy byly zpracovány a porov-
nány z plánem hospodaření TSM v roce
2008. Rada vzala na vědomí Přehled nákla-
dů a výnosů TSM Nové Hrady k 1. říjnu
2008. Rada souhlasila s nákupem středního
nákladního vozidla M 26 pro potřeby TSM
při zachování víceúčelovosti tohoto vozidla.

� 3. Žádost o vydání stanoviska
Rada města obdržela Žádost o vydání stano-
viska k návrhu na stanovení ochranného
pásma pro vrt HV - 2 na pozemku par.č.
KN 393/3 v k.ú. Obora u Vyšného od
Městského úřadu, odboru životního pros-
tředí, oddělení vodního hospodářství a ry-
bářství v Trhových Svinech. Rada vzala na
vědomí žádost o vydání stanoviska k návr-
hu na stanovení ochranného pásma pro vrt
HV - 2 na pozemku par. č. KN 393/3 v k.ú.
Obora u Vyšného od MěÚ OŽP Trhové Svi-
ny a pověřila Odbor životního prostředí
MěÚ Nové Hrady vypracováním stanoviska.

� 4. Zjišťování průběhu hranic obvodu
KPÚ k. ú. Údolí
Rada města obdržela Oznámení o zjišťování
průběhu hranic obvodu komplexní poze-
mkové úpravy Údolí u Nových Hradů od
Pozemkového úřadu České Budějovice.
Rada vzala na vědomí Oznámení o zjišťová-
ní průběhu hranic obvodu komplexní poze-

mkové úpravy Údolí u Nových Hradů od
Pozemkového úřadu České Budějovice a
pověřila starostu a místostarostu Ing. Kasa-
na účastí na tomto jednání.

� 5. Přidělení soutěže pro rok 2009
Rada města obdržela doporučení od České-
ho svazu tanečního sportu pro konání 31.
ročníku taneční soutěže "Novohradská číše".
Na základě dlouhodobých zkušeností a bez-
chybného zabezpečení všech předchozích
30 ročníků soutěže, byla Městu Nové Hra-
dy přidělena ve výběrovém řízení ČSTS pro
rok 2009 soutěž Taneční ligy párů meziná-
rodní třídy ve standardních a latinskoame-
rických tancích, otevřená pro zahraniční
páry. Taneční soutěž "Novohradská číše" –
31. ročník se uskuteční v sobotu 21. března
2009. Rada vzala na vědomí Doporučení
od Českého svazu tanečního sportu pro ko-
nání taneční soutěže "Novohradská číše".

� 6. Žádost o prodej objektu čp. 55
Nakolice
Rada projednala žádost o prodej objektu čp.
55 v Nakolicích od Mgr. Antonína Šebesty,
bytem Krajinská 28, České Budějovice.
Rada vzala žádost na vědomí a postoupila ji
k posouzení Osadnímu výboru Nakolice.

� 7. Posouzení závad – stropní konstrukce
Rada obdržela dopis Technických služeb
města Nové Hrady ve věci poškozeného
stropu v domě čp. 13 a čp. 11 v Nových Hra-
dech. Statické posouzení poruch stropního
podhledu provedla společnost MURUS,
spol. s.r.o. České Budějovice. Rada souhla-
sila s provizorním podepřením stropu v čp.
13 a čp. 11 v Nových Hradech a následném
posouzení stavu stropů sondami. Rada po-
věřila Technické služby města zajištěním
potřebných zásahů podle návrhu společnos-
ti MURUS spol. s.r.o. České Budějovice.

� 8. Žádost o začlenění pozemků do změny
ÚPM Nové Hrady
Rada obdržela žádost pana Jaromíra Nová-
ka, Nové Hrady o začlenění pozemků ve
vlastnictví žadatele v k.ú. Nové Hrady st.p.
206, 938/4, část 952/4 část 952/2, v k.ú.
Veveří - PK 448/1, 445, 17/1, st.p. 444,
448/2, 448/3, 443, 452, st.p. 18/1, st.p.
18/2, 451 a 455 do územního plánu města
jako plochy OV a to z důvodů možné vý-
stavby objektů k bydlení. Rada postoupila
žádost zpracovateli změny územního plánu.

� 9. Žádost o prodej pozemku
Rada obdržela žádost o prodej části poze-
mku par. č. 827/19 v k.ú. Nové Hrady od
manželů Bícových, bytem Pod Vodárnou
375, Nové Hrady. Žadatelé mají tento poze-
mek od roku 2004 v pronájmu. Rada vzala na
vědomí žádost o prodej části pozemku parc.
č. 827/19 v k.ú. Nové Hrady manželů Bíco-
vých a upřesnila, že o prodeji bude rozhod-
nuto po vypracování nového geometrického
plánu a zveřejnění prodeje na úřední desce.

� 10. Žádost o souhlas vlastníka pozemku
Rada města obdržela žádost paní A. Ábe-
lovszké bytem Pod Vodárnou 207 o povole-
ní ke kácení stromu na pozemku parc. č.
1002 ve vlastnictví Města Nové Hrady.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

pokračování na str. 4
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Tento strom roste téměř na hranicích obou
pozemků a zasahuje svoji korunou na sou-
sedící pozemek par. č. 333/6, který je ve
vlastnictví žadatelky a na kterém je na za-
čátku roku 2009 plánována výstavba rodin-
ného domu. Rada souhlasila s mimořádným
kácením stromu na pozemku parc. č. 1002
z důvodu výstavby rodinného domu na sou-
sední parcele č. 333/6 v k.ú. Nové Hrady.
O případném kácení stromu rozhodne MěÚ
Nové Hrady, Odbor životního prostředí na
základě rozhodnutí Komise životního pros-
tředí.

� 11. Zápis z jednání sociální komise
Rada obdržela zápis z jednání komise so-
ciálních věcí a zdravotnictví konané dne
20. října 2008. KSVZ projednala žádosti
o přidělení bytů v DPS, odmítnutí přiděle-
ného bytu Hradební 108, Nové Hrady, uvol-
něný bezbariérový byt 1+1 v Komenského
č.p. 395/2 Nové Hrady a uvolněný byt 1+0
v Komenského ul. čp. 181/1 Nové Hrady.
Rada města na základě doporučení komi-
se souhlasila se zařazením žádosti pana
Karla Tomáška, bytemÚdolí 137 do se-
znamu uchazečů o byt 0+1 v DPS vzhle-
dem k tomu, že v současné době není žádný
volný byt v DPS k dispozici. Rada dále sou-
hlasila s doporučením zamítnutí žádosti
o byt 0+1 v DPS paní Hildegardě Šafářové
bytem Kostelec 40, Hluboká nad Vltavou
vzhledem k tomu, že není k dispozici žádný
volný byt v DPS Nové Hrady. Rada města
na základě doporučení komise souhlasila
s přidělením bezbariérového bytu 1+1 v uli-
ci Komenského č.p. 395/2, Nové Hrady
panu Miroslavu Němcovi, Nové Hrady 227.

Rada města projednala uvolněný byt 1+0
Komenského čp. 181/1, Nové Hrady. Rada
využila své možnosti a rozhodla o přidělení
bytu 1+0 slečně Marii Králové, Údolí 123.

� 12. Vrácení žádosti
Rada města projednala vrácení žádosti o zá-
pis stavby na pozemku parc. č. 160/25 v k.ú.
Byňov paní Markétě Scheichenostové Ka-
tastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Čes-
ké Budějovice protože změnu zápisu nelze
provést z důvodů majetkových nejasností.
Rada vzala na vědomí vrácení žádosti Ka-
tastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, České
Budějovice a pověřila starostu a tajemníka
vyřízením žádosti.

� 13. Žádost o nenárokovou složku platu
ředitelce MŠ
Rada obdržela žádost ředitelky Mateřské
školy Nové Hrady o poskytnutí nenárokové
složky platu podle kritérií zveřejněných ve
vyhlášení rozvojového programu MŠMT.
Finanční prostředky poskytl Krajský úřad –
Jihočeského kraje. Rada stanovila výši ne-
nárokové složky platu ředitelce MŠ dle své-
ho návrhu.

� 14. Smlouva Stavební poradna
Rada obdržela návrh Smlouvy mandátní
mezi Městem Nové Hrady a Stavební po-
radnou, spol. s.r.o. Průběžná 48, České Bu-
dějovice o zajištění zadání veřejné zakázky
malého rozsahu. Rada souhlasila se Smlou-
vou mandátní mezi Městem Nové Hrady a
Stavební poradnou spol. s.r.o. Průběžná 48,
České Budějovice a pověřila starostu města
podpisem této smlouvy.

� 15. Pošta – požadavek na znovuotevření
pracoviště v obci Byňov – Jakule,
rozšíření služeb v Nových Hradech
Rada byla starostou města informována
o požadavku občanů města a osad na zno-

vuotevření pracoviště České pošty v obci
Byňov – Jakule a na rozšíření otevírací
doby pracoviště Nové Hrady o sobotní do-
poledne. Rada pověřila starostu města jed-
náním s vedením České pošty s.p. České
Budějovice o možnosti opětovného otevře-
ní pracoviště Byňov – Jakule a o částečném
sobotním dopoledním provozu pracoviště
Nové Hrady.

� 16. Stanovisko Města Nové Hrady
k žádosti TJ Sokol Nové Hrady
Rada byla starostou informována o žádosti
TJ Sokol Nové Hrady o vydání souhlasného
stanoviska Města Nové Hrady se zařazením
žádosti o dotaci z Programu podpory rozvo-
je a obnovy technické základny sportovních
organizací na akci "TJ Sokol Nové Hrady –
Stavební úpravy kuželny 2. etapa". Podání
této žádosti je v souladu s koncepcí rozvoje
města a v souladu s územním plánem Města
Nové Hrady. Rada souhlasila s vydáním
souhlasného stanoviska Města Nové Hrady
k žádosti o dotaci z Programu podpory roz-
voje a obnovy technické základny spor-
tovních organizací na akci "TJ Sokol
Nové Hrady – Stavební úpravy kuželny 2.
etapa".

� 17. Prodej použitého vozidla
Rada projednala návrh na prodej použitého
osobního motorového vozidla značky Ško-
da – Felicia 1,3 LXi, které je v majetku
Města Nové Hrady. Rada na základě detail-
ního ocenění automobilu souhlasila s prode-
jem použitého vozidla Škoda- Felicia firmě
Porsche Inter Auto CZ, Hlinská 1, České
Budějovice za odhadní cenu 10.000,-Kč.
Rada pověřila tajemníka MěÚ Nové Hrady
přípravou prodeje a starostu města podpi-
sem kupní smlouvy

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

OŽP informuje
Ošetření památných stromů

Počátkem letošního roku byla podána měs-
tem žádost o poskytnutí finančních prostřed-
ků k ošetření a údržbě památných stromů
z „Programu péče o krajinu pro rok 2008“.
Ošetření památných stromů zde probíhalo již
v minulých letech, kdy bylo ošetřeno 32 pa-
mátných stromů z celkového počtu 41. Agen-
tura ochrany přírody a krajiny žádosti vyhověla
a poskytla finanční prostředky ve výši 80%
z celkových nákladů, kdy mohlo být ošetřeno
zbývajících 9 památných stromů. Práce byly
ukončeny k 15.10.2008 a následně byla prove-
dena revize ošetření a údržby ze strany AOPK
České Budějovice s kladným vyjádřením.

Chtěl bych touto cestou poděkovat Základ-
ní organizaci ČSOP Nové Hrady, která prová-
děla ošetření jak v minulých letech, tak i
v letošním roce a s jejich pomocí byla prove-
dena údržba a ošetření všech památných stro-
mů, které zde byly vyhlášeny.

OŽP – Vaněk Z.
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OŽP informuje – zařízení města pro dočasné
umístění odchycených zatoulaných ztracených psů

Na přelomu měsíce září a října letošního
roku začalo fungovat nové zařízení Města
Nové Hrady pro dočasné umístění odchyce-
ných, zatoulaných, či ztracených psů. Toto za-
řízení bylo postupně zbudováno v areálu
cvičiště, který využívá Základní kynologická
organizace v Nových Hradech. Bylo tak pro
tato zvířata vytvořeno prostředí, které jim pos-

kytne dočasné útočiště a přechodný „domov“
do doby než se nalezne majitel, nebo se roz-
hodne o jejich dalším osudu.

Poděkování patří nejen městu za poskytnu-
tí finančních prostředků na přestěhování kotců
z bývalé skládky na Jižním městě, ale i panu
Josefu Machátovi za obětavou pomoc při bu-
dování tohoto zařízení. OŽP – Vaněk Z.

Sdružení Růže
přijme pracovníka
impulsního přeshraničního centra
s pracovištěm v Borovanech

� Požadované předpoklady:
vzdělání ÚS, event. vyšší, znalost němčiny,
řidičský průkaz sk. B.

� Nástup možný od 1.1.2009, event.  po dohodě.
Další informace na tel. 602 162 998, 725 528 797

� Přihlášky s životopisem a dokladem o vzdělání
do 15. prosince 2008 na adresu:
Sdružení Růže, Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany

Lidé z radnice – Účtárna
Kdo s námi průběžně sleduje miniseriál

Lidé z radnice a zná vnitřní prostory radniční
budovy, tak hned pozná, že se v tomto čísle
přesuneme z kanceláře v levé části radnice na
úplně opačnou stranu. Zde ve dvou propoje-
ných místnostech mají pracoviště dvě samos-
tatné referentky na ekonomickém úseku a
kanceláře jsou označeny jako účtárna.

První zaměstnankyní účtárny je paní Eva
Stráská, která zodpovídá za kompletní zpraco-
vání účetnictví města, což čítá samostatné úč-
tování, fakturaci, zaúčtování účetních případů,
platby bankou, vedení účetnictví schválených
projektů a grantů. Díky celkovému přehledu
pak zpracovává podklady pro jednání zastu-
pitelstva: rozpočet a rozpočtové změny,
sleduje dodržování rozpočtových pravidel,
vyhotovuje potřebné účetní závěrky, přehledy
a statistiky. Nezbytnou součástí její práce je i
komunikace s příslušnými úřady – Krajským
úřadem Č. Budějovice, daňovými poradci a
auditory.

Pokud jste někdy účtárnu navštívili a set-
kali se s paní Stráskou, bylo to pravděpodobně
při vyřizování poplatků za svoz odpadu, ká-
cení stromů, nájmů z pozemků či ze psů. S evi-
dencí příjmů a výdajů souvisí i dodržování
pokladního limitu a zpracování evidence před-
pisů poplatků, nájemného a pokut. Součástí
pracovní náplně paní Stráské je i ne vždy jed-
noduchá práce v přestupkové komisi, ve které
eviduje přestupky, vyhotovuje potřebné pí-
semnosti, účastní se jednání, ze kterých zpra-
covává zápisy.

Druhou referentkou účtárny je paní Miluše
Blahutová, která je zodpovědná za kompletní
zpracování mezd zaměstnanců, vyhotovuje
dohody o pracovní činnosti i o provedení prá-
ce, vede a archivuje mzdovou agendu. S tímto
souvisí i sledování podmínek pro pracovní
postupy zaměstnanců, vyhotovování plato-
vých výměrů, zpracování ročního zúčtování
daní a vytváření příslušných statistik pro další
orgány státní správy (OSSZ, FÚ, ZP).

Další oblast její
pracovní náplně sou-
visí s majetkovou
správou, do které ná-
leží evidence majetku
města (nabývání, pro-
dej, vyřazení, likvida-

ce či zapůjčení), zajištění každoročně se
opakující inventarizace, pojištění majetku a
evidence nedokončených investic. Mimo
personalistiku a správu majetku rovněž jako
účetní vyhotovuje faktury města na základě
předložených prvotních dokladů, vyhotovu-
je upomínky při nedodržení termínu splat-
nosti, eviduje, věcně a číselně kontroluje
došlé faktury.

Stejně tak jako u paní Stráské, tak i u paní
Blahutové můžete zaplatit příslušné poplatky
anebo se na ni obrátit v době nepřítomnosti
matrikářky, kdy ji zastupuje při provádění vi-
dimace a legalizace.

Kontakty na účtárnu Městského úřadu
Nové Hrady jsou: Eva Stráská – 386 101 019,
evas@novehrady.cz a Miluše Blahutová –
386 101 050, miluseb@novehrady.cz.

K.J. (foto KIC)

POZVÁNKA
na 17. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Nových Hradů, které se koná
ve čtvrtek 11. prosince 2008 v 18.00 hodin
v budově Koželužny v Nových Hradech.
Program:

1. Kontrola usnesení z 16. jednání zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtová změna č. 4
4. Rozpočtové provizorium pro rok 2009
5. Zřizovací listiny SDH Byňov
6. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva
7. Projekt „Modernizace budov ZŠ a jejich zařízení za účelem

zlepšení kvality a dostupnosti  vzdělávání v N. Hradech“
– ROP NUTS II Jihozápad

8. Volba nového člena Kontrolního výboru zastupitelstva
9. Interpelace
10. Diskuse
11. Závěr a usnesení Mgr.Vladimír Hokr, starosta

Miluše Blahutová

Eva Stráská
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Výsledky průzkumu veřejného mínění v Nových Hradech
V rámci přípravy strategického plánu rozvoje města Nové Hrady

jsme prováděli průzkum veřejného mínění. Na více než 40 otázek od-
pověděly téměř dvě stovky občanů jak z osad, tak ze samotného města
Nové Hrady. V říjnovém zpravodaji jsme přinesli souhrnné výsledky
průzkumu z osad. Nyní se podívejme, co si myslí o jednotlivých oblas-
tech života obyvatelé Nových Hradů.

Pro téměř polovinu obyvatel je město atraktivní díky pěkné přírodě
a krajině. Co se týče mezilidských vztahů, více než ¾ dotázaných
s nimi není spokojena, téměř čtvrtina tento problém hodnotí jako velmi
závažný. Problém kriminality hodnotí většina jako pouze mírně závaž-
ný až nedůležitý. S aktivitou policie je však většina tázaných více či
méně nespokojena. Z hlediska vnitřní bezpečnosti města je zajímavé
vnímání rizika výskytu a užívání drog. 47% dotázaných se k této otázce
nedokázalo vyslovit, pouze 3 procenta nepovažují tento problém za zá-
važný, zbývajících 57% tento problém za závažný považuje, polovina
z nich dokonce za velmi závažný. Problém nepořádku ve městě vnímá
více než polovina respondentů za mírně závažný, za závažný či nezá-
važný ho označil stejný podíl tázaných (17%).

Hodnocení nabídky služeb pro seniory, nabídky místních obchodů a
služeb, jakožto i služeb Městského úřadu uvádí tabulka.

Jste spokojeni s nabídkou?

V oblasti Ano Částečně Spíše ne Vůbec ne nevím

Péče pro seniory 27 17 3 0 53

obchodů a služeb 24 10 38 14 14

Správy města 63 30 0 0 5

Co se týče informovanosti o dění a rozhodování ve městě, je více
než 75% lidí víceméně spokojeno, uvítali by však více informací o vel-
kých plánovaných akcích. Třetina by se ráda aktivně zapojila do řešení
místních problémů, pro 60% tazaných je dostatečným zapojením účast
ve volbách(*).

Lidé se domnívají, že by se město mělo také starat o větší nabídku
pracovních příležitostí v místě a o rozvoj možností bydlení.

Z odpovědí směrovaných do oblasti bytové politiky města vyplývá,
že občané víceméně nejsou spokojeni se současným stavem (53% ne,
23% ano) a uvítali by spíše bytovou výstavbu (70% oproti 17% výstav-
ba rodinných domů). Rozvoji sportovních a kulturních zařízení by dalo
přednost pouze 6% dotázaných. Nabídku pracovních míst ve městě za
dostatečnou považuje pouze 10% obyvatel, jako špatnou ji hodnotí
30% a velmi špatnou dokonce 57%. O možnosti vlastního podnikání za
splnění určitých podmínek uvažuje přibližně čtvrtina z nich. Přitom
80% si myslí, že město může pomoci při vytváření nových pracovních
míst a to jak vytvářením vhodných podmínek pro podnikatele a investo-
ry (místní i přespolní), tak i podporou lepší dostupnosti práce mimo
město (doprava). Rozvoj pracovních příležitostí je prioritou pro 80%
dotázaných. (pro 7% to jsou zdravotní a sociální služby, pouze pro 4%
je to bydlení)(*).

Co se týče prostor pro volný čas a podpory volnočasových aktivit
odpověděli občané Nových Hradů takto:

Máme ve  městě prostory po volný čas?

V oblasti Ano
(%)

Částečně
(%)

Spíše ne
(%)

Vůbec ne
(%)

Nevím
(%)

kultury 50 23 10 4 13

sportu 56 23 7 0 14

dětí 30 27 23 3 17

mládeže 17 14 40 13 16

dospělých 20 33 30 10 7

Podporuje město dostatečně?

kulturu 50 30 3 0 17

sport 50 30 3 0 17

spolky 40 30 13 0 17

Je nabídka pestrá?

kultura 47 30 7 3 13

sport 43 27 13 0 17

Město Nové Hrady má také velký potenciál pro další rozvoj cestov-
ního ruchu. Proto jsme se zeptali občanů, jestli i oni rozvoj turistického
ruchu ve svém městě podporují:

Podporujete rozvoj turistického ruchu?

Ano
(%)

Částečně
(%)

Spíše ne
(%)

Vůbec ne
(%)

Nevím
(%)

využitím 57 20 13 4 7

Součástí kulturního dědictví, na které jsou Nové Hrady mimořádně
bohaté, jsou četné historické objekty. Zeptali jsme se i na ně:

Historické objekty – jste spokojeni s jejich stavem a využitím?

Ano
(%)

Částečně
(%)

Spíše ne
(%)

Vůbec ne
(%)

Nevím
(%)

stav 60 27 0 7 6

využit 30 33 20 7 10

A co se životní prostředí?

Kromě toho, že dotázaní si cení zdravé přírody a pěkné krajiny,
z 90 % jsou také víceméně spokojeni s nově zavedeným systémem tří-
dění odpadů. Na otázku, jak ovlivňuje ochrana přírody život a rozvoj
města 77 % odpovědělo, že pozitivně, negativní vliv připouštějí pouhé 3%.

V dotazníku možná chyběla otázka na kvalitu ovzduší ve městě –
což si uvědomíme nejvíc se začátkem topné sezony. Tuto otázku jsme
diskutovali na komunitním plánování, které se uskutečnilo 4. listopadu
v Koželužně. Stále více domácností topí levným nekvalitním uhlím, je-
hož splodiny snižují kvalitu téměř hoského klima města. O výsledcích
komunitního plánování více v následujícícm článku.

(*) Výsledky neodráží zcela stav – nejedná se o klasický sociologic-
ký průzkum, ale o orientační šetření. Výsledky čerpáme převážně z do-
tazníků, které občané odevzdali na Informačním centru. To už
předpokládá určitou aktivitu a zájem o věc. Neznáme ani věkové spek-
trum dotázaných. To může vysvětlovat zjevný rozpor mezi potřebou ře-
šit bydlení a prioritami, kterými jsou práce v místě (80%) a zdravotní
služby. Toto ukazuje spíše na starší občany a občany s rodinami. Pro
mladé bude nejspíš větším problémem než dojíždění za prací možnost
vlastního bydlení.

za o.p.s. Rosa, Zuzana Guthová

Závěrečné veřejné setkání
Závěrečné veřejné setkání k strategickému plánování rozvoje města
se uskuteční dne 16.12.2008 od 18.00 hod. opět v Koželužně. Bude
představen první návrh strategického plánu rozvoje, ke kterému se
budou moci občané vyjádřit a vznést případné připomínky. Zkráce-
ná verze plánu rozvoje města bude po schválení radou města (zastu-
pitelstvem města) prezentována také prostřednictví Novohradského
zpravodaje.

za o.p.s. Rosa, Zuzana Guthová
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Jaké budou Nové Hrady v roce 2013?
Čtvrtého listopadu se uskutečnilo 2. veřej-

né setkání nad plánováním dalšího rozvoje
města Nové Hrady. Jeho předmětem bylo dis-
kutovat s přítomnými jednotlivé stránky živo-
ta města, hodnocení jejich slabých i silných
stránek, identifikace toho, co by mohlo další
rozvoj města v té které oblasti ohrozit, nebo
naopak kde se objevují příležitosti k oživení
rozvoje.

Přítomní se seznámili s výsledky ankety a
společně hledali cesty pro další rozvoj sociální
oblasti, oblasti životního prostředí, podmínek
pro bydlení a volný čas, dopravní dostupnosti i
služeb veřejné správy i ekonomiky města.
Snad kvůli podzimnímu nečasu se moc lidem
na společné diskutování mnoho nechtělo. Se-
šlo se nás všehovšudy 6. Ale možná lépe méně
přemýšlivých hlav než zástup lhostejných. Pro
sestavení analýzy a návrhu cílů, které by měly
být vzájemně dobře provázány jsme získali
dostatečně podnětů.

Mnoho užitečných informací jsme získali
také z územního plánu pro území Nové Hrady.
Analýza území je téměř hotova a v současné
době připravujeme vlastní návrh rozvojových
cílů a opatření. Nové Hrady mají mnoho před-
ností, které jim mohou jiná města závidět.

Mají velký potenciál pro rozvoj cestovního
ruchu – nádhernou krajinu, zdravou přírodu,
nezaměnitelnou siluetu města a bohaté kul-
turní i historické dědictví. Oproti stavu před
dvaceti lety, město udělalo obrovský krok ku-
předu ve vzhledu i aktivitách – alespoň jak se
jeví návštěvníkovi města zvenčí. A jistě si ne-
zadá ani ve srovnání s mnohými městy za ne-
dalekou hranicí. Díky své jedinečné poloze je
však jakýkoliv rozvoj města silně limitován z
hlediska jak kulturních limitů (památky, pa-
mátkové zóny) tak přírodních limitů (oblasti
přírodní akumulace vod, niva Stropnice a zá-
topové pásmo, významná biocentra a biokori-
dory, dostupné zdroje pitné vody apod.).
Významný rozvoj výrobních podniků v no-
vých polohách není možné očekávat. Pro další
rozvoj města je důležité, že přírodní hodnoty
jsou pro místní lidi významnou hodnotou a
součástí kvality života a také to, že si uvědo-
mují význam turistického ruchu a podporují
jeho rozvoj. Určitě se dá mnoho udělat v ob-
lasti rozvoje bydlení, zejména mladých lidí a
snad i podpory malého místního podnikání.
Velký rozvoj místní zaměstnanosti však asi
není reálné očekávat.

za o.p.s. Rosa, Zuzana Guthová

Zpravodaj MAS
Konečně se nám podařilo dát dohroma-

dy 1. zpravodaj Místní akční skupiny Sdru-
žení Růže! V něm informujeme nejen
o dění okolo MAS – o podpoře projektům,
které naplňují naše cíle, ale i o jiných zají-
mavých věcech, co se v regionu dějí. Zpra-
vodaj volně navazuje na tištěný zpravodaj,
který v roce 2006 a 2007 vydávala Novo-
hradská občanská společnost, o.s.

Zpravodaj bude zatím vycházet v elek-
tronické podobě a Vy si ho můžete pro-
hlédnout (stáhnout) na stránkách MAS
(http://mas.sdruzeniruze.cz), kde naleznete
i předchozí čísla. Je v něm mimo jiné uve-
den seznam členů MAS, informace o dota-
cích, které MAS zájemcům zprostředkuje,
o otevření mateřského centra v Jílovicích,
Jízdě pro Růži apod.

Pokud budete mít zájem dostávat zpra-
vodaj přímo na Vaši e-mailovou adresu,
pošlete svůj kontakt na adresu gutho-
va@cb.gin.cz. Uvítáme také Vaše náměty
na článečky a reportáže o zajímavostech
(akcích, lidech, fenoménech z našeho regi-
onu) do příštího čísla.

Zuzana Guthová,
manažerka MAS Sdružení RůžePOZVÁNKA

na vzdělávací seminář  projektu „Vzdělávání pro Sdružení Růže“
11.12.2008, 8.00 – 16.00 hod., Koželužna Nové Hrady
1. část vzdělávacího cyklu  pro pracovníky informačních center, místní průvodce,
podnikatele ve službách  cestovního ruchu, zástupce místní samosprávy
téma semináře: Dotace a další financování v cestovním ruchu (CR),

lektor Mgr. Michal Jarolímek
(Představení dotačních možností pro oblast CR a podmínek pro jejich získání. Praktický
workshop zaměřený na přípravu projektového záměru a projektové žádosti.)
Vzdělávací seminář je pro zájemce zdarma. Další informace o projektu na www.novnos.cz
Vzhledem k omezené kapacitě sálu je lépe přihlásit se předem na kontakt Lucie Sovová,
tel. 777 966 676, Novohradská občanská společnost o.s. nebo K. Jarolímková, KIC Nové Hrady

Tak nám to začalo ….. 1.10.2008 bylo
spuštěno digitální televizní vysílání z vysílače
Kleť. Došlo k vypnutí televizního programu
Čt 2 na 49. kanálu a na místo něho bylo na
tomto kanálu zahájeno pozemní digitální vy-
sílání. Na pozemní digitální vysílání se pře-
chází z mnoha technických důvodů. Jen pro
zajímavost stojí za zmínku, že na jednom tele-
vizním kanálu v analogu může běžet pouze je-
den televizní kanál, kdežto v „digitálu“ mohou
běžet až 4 televizní programy. Také s rušením
je konec, protože v digitálním vysílání už ne-
uvidíte na obrazovce pruhy, krupičku či zrně-
ní. Digitální program prostě funguje a nebo
nefunguje. Jediné co se může stát je to, že se
Vám bude obraz rozpadat do kostiček, což je
způsobeno špatným signálem a vyřešit se to dá
opravou anténního systému.

V současné době můžeme z Kletě chytit
v digitálním vysílání Čt1, Čt2, Čt24, Čt4
sport, pokud máme udělanou i anténu pro pří-
jem Rakouských programů, tak se jedná

o programy ORF1, ORF2, ATV, Puls4, ORF
sport, 3Sat, ale pouze za podmínky, že vlast-
níme televizor se zabudovaným DVB-T tune-
rem nebo externí DVB-T přijímač (též
nazývaný „SETTOBOX“). Tímto však ještě
nemusíme mít vyhráno, protože není jistota,
že nám digitální signál dokáže zpracovat an-
ténní zesilovač. Zpravidla platí to, že problém
nefunkčnosti nastává v domech s větším poč-
tem bytů, kde je jako anténní zesilovač použit
starý analogový model.

Koukneme se teď na nějaké možnosti
příjmu digitálního signálu. Obecně platí =
„co televizor, to digitální tuner“. Nejlevnější
variantou je DVB-T přijímač, který lze za-
koupit od 800,- Kč, k tomuto musíme přikou-
pit propojovací anténní kabel a scart kabel na
propojení s televizorem, což vyjde celkově na
cca 950,- Kč. Takto budeme moci chytat digi-
tální vysílání z Kletě, bude-li anténa, tak i
z Rakouska. Druhou variantou je pořízení sa-
telitního přijímače, který je sice dražší, ale

zase nabízí větší programové vybavení. Ze sa-
telitu můžeme přijímat bezplatně 11 českých a
3 slovenské programy, dalších 15 českých
programů si můžeme přikoupit a pokud máme
satelit pro příjem ze dvou družit, máme k dis-
pozici dalších více jak 300 programů z celého
světa. Satelit můžeme pořídit od 4.000,- Kč
v marketu, k tomuto si musíme přidat popla-
tek za montáž a seřízení, takže nás to nakonec
vyjde na 5.500,- až 6.000,- Kč. Bohužel s tě-
mito zařízeními mám špatnou zkušenost
z hlediska funkčnosti a kvality, takže se
těšte na reklamační řízení. Jenže toto platí i
o DVB-T přijímačích. Proto, mohu-li dopo-
ručit, obraťte se raději s dotazy na odborníka
a šetřete si své peníze nákupem ověřených
výrobků.

A co můžeme čekat v budoucnosti? Příští
rok začne na provizorním 50. kanálu vysílat
Nova, posléze se snad do roka přidá i Prima a
k nim přibudou i další programy a celkově od
roku 2011 by mělo v digitálu vysílat minimál-
ně 8 programů. Ale to je otázkou budoucnosti.

Poles Bohuslav

Poděkování
Jménem celé naší rodiny bychom rádi po-
děkovali členům Sboru dobrovolných hasi-
čů Údolí u Nových Hradů za velkorysý
finanční dar, který se rozhodli poskytnout
našemu nemocnému synovi Peťovi.

Velmi si vážíme této podpory a věříme, že
se již brzy budeme moci všichni opětovně
zapojit do aktivit SDH Údolí u N. Hradů.

Petr a Jaroslava Matějkovi

Digitalizace je tady …..
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MUDr. Nataša Návarová
oznamuje občanům, že ve dnech 31. pro-
since 2008 a 2. ledna 2009 neordinuje.

Děkujeme za pochopení.

SDH Údolí u Nových Hradů
si Vás dovoluje pozvat

na

MASOPUSTNÍ
ZPÍVÁNKY,

které se uskuteční 6. prosince
v údolské hasičárně od 18.00 hod.

Zájemci, kteří mají chuť podpořit
údolský masopust svými maskami,

mají tak jedinečnou možnost se
v tomto termínu přihlásit.

Děkujeme.

MASOPUSTNÍ SCHŮZKA
Novohradského masopustu
Masopustní výbor zve všechny, kteří se chtějí podílet na Novohradském
masopustu, na masopustní schůzku, která se bude konat
dne 27.12.2008 od 18.00 hod.
v hotelu Máj v Nových Hradech.
Termín Novohradského masopustu je 21.–22.2.2009.
Srdečně zve masopustní výbor.

Dobrý den,
tak vás zase všechny zdra-

ví detektiv Lupička ze školní
družiny. Chvátám zase jed-
nou do své práce a co nevi-
dím? Dva malinké pejsky. Ve

škole? Nestačil jsem se divit!
Ale to nám p. Cepáková přivedla své dva

jezevčíky, aby se děti naučily, jak se mají
správně starat o zvířátka a své pejsky.

„Mohu si je pohladit?“, ptám se paní maji-
telky. „Ano můžete, když jste se pěkně ze-
ptal!“ Nezapomínejte na to!

Tak proběhlo seznámení s pejsky z chova-
telské stanice Celeste Cascata. Děti si mohly
vyzkoušet, jak reaguje dítě – člověk a jak rea-
guje pes v různých situacích.

Děti se ptaly, co je zajímá, prohlédly si
chovatelské potřeby a hlavně si mohly jezev-
číky pohladit a povodit si je na vodítku.

Obě psí holčičky, Eliška a Fanynka, zvlád-
ly svou úlohu na jedničku a děti se chovaly
také vzorně.

Za pár dní jdu po chodbě a potkám – stra-
šidlo, kostlivce, princeznu… Já, chudák de-
tektiv, jsem si opravdu myslel, že jsem se
zbláznil.

Ale pro děti byl připravený pravý hallowe-
enský maškarní rej.

Paní vychovatelky si pro ně přichystaly
plno zábavných soutěží a také vyhodnocení
nejlepší masky.

Takže teď už jsem stále ve střehu, protože
nikdy nevím, co se při mé práci příště přihodí.

Ale ani já, ani děti, se opravdu nenudíme!
A proto jsem si pro děti připravil malou

zkoušku jejich odvahy nutnou pro práci detek-
tiva. Nejprve musely prozkoumat místní hrad.
Nenápadně pronikly přestrojené za návštěvní-
ky dovnitř a vyslechly si zajímavé informace
o jeho historii a cennostech, které uvnitř ukrý-
vají a musely mi o tom podat zprávy. Poté
jsem jim za pomoci strašidel (přezdívaných

rodiče) připravil tajuplnou stezku parkánem
osvětleným pouze mihotajícím se světlem sví-
ček. Ale musím přiznat, že zvládly tento můj
úkol výtečně. Někdo byl odvážný natolik, že
šel sám. A ti, co měli přece jenom strach, vyšli
ve dvojicích a překonali ho. Patří jim všem
můj velký obdiv a také ode mne dostali diplom
za statečnost.

Už se na Vás těším v příštím roce
Váš detektiv Lupička (foto: ŠD)
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Poděkování za
prohlídku hradu

Děti a vychovatelky ze školní družiny
„U Klouzajícího sluníčka“ děkují panu kaste-
lánovi Mgr. Smolíkovi a paní průvodkyni
Mgr. Čížkové za umožnění a uskutečnění ne-
obvyklé prohlídky hradu v podvečerních hodi-
nách a podzimním čase. A také děkujeme za
možnost využití krásných prostor parkánu ke
stezce odvahy. Byl to pro nás všechny neoby-
čejný zážitek. ŠD (i foto)

Velké poděkování také patří ŽPSV a.s.,
Mileně Hoffmanové a Obchodu Flosman
za sponzorské dary, které nám zpříjemní
pobyt ve školní družině. Všem přejeme do
nového roku kvalitní beton, hodně štěstí
v dalším životě a spokojené zákazníky!

Tak nám začal prosinec
čert už si za komín vlez,
Mikuláš mu berlou hrozí,
ať neháže na zem sazí.
Jen aby si Ježíšek
neumazal kožíšek.
Zanedlouho, za pár chvil,
zvonečkem si zazvonil,
pod stromeček dárků fůry,
on Vám shodí z božské hůry.
Tak děťátka, ať Vám svátky
přinesou sníh a pohádky.
Rodičům pak odpočinek,
talíř plný laskominek.
V novém roce spoustu štěstí ,
přes  cestu pak žádné klestí.
Přáníčko Vám posíláme
od koho je, vědět dáme.
Od nás třech moc hodných holek
od vašich vychovatelek.

Setkání vedoucích kroužků
na radnici

V úterý 4.11.2008 se na radni-
ci uskutečnila schůzka vedoucích
zájmových kroužků, sportovních
oddílů a dalších spolků se staros-
tou města. Mimo poděkování za
dosavadní aktivní činnost a pří-
stup k dětem a mládeži se zde od
starosty města dozvěděli další za-
jímavé informace. Ty se týkaly
příspěvků na pravidelnou čin-
nost, o které je třeba požádat
v dostatečném předstihu, aby je
bylo možno zapracovat do rozpočtu města
na příští rok. Dále se zde hovořilo o pod-
mínkách a zaměření pokračování grantové
podpory města a předávání aktuálních in-
formací o možných finančních podporách
aktivit pro děti a mládež.

Zároveň starosta města požádal všech-
ny přítomné o spolupráci na tvorbě stol-
ního kalendáře, který by zahrnoval
všechny významnější kulturní, spole-
čenské, spolkové a sportovní akce ve
městě na rok 2009. (K. J. i foto)

Detektiv Lupička společně
s dětmi ze ŠD

„U Klouzajícího sluníčka“
Vás všechny srdečně zvou na

VÁNOČNÍ
BESÍDKU

18.12. v 16.00
do Českého domu
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Přijímací řízení na střední školy
Při přijímání žáků do 1. ročníku středních

škol od šk. roku 2009/2010 dochází ke změ-
nám, o kterých bychom vás rádi informovali.

Přihlašování na střední školu se provádí
prostřednictvím přihlášek, které lze získat na
internetu na stránkách MŠMT. Žáci si mohou
v prvním kole podat 3 přihlášky.

Pokud se ředitel školy rozhodne, že se při-
jímací zkoušky nekonají, informuje uchazeče.

Rozhodnutí o termínech, kritériích, zveřej-
ní ředitel střední školy pro 1. kolo přijímacího
řízení pro obory s talentovou zkouškou do
30.10.2008, pro ostatní obory do 31.1.2009.

Pozvánku k přijímací zkoušce pro 1. kolo
posílá ředitel školy 14 dní před konáním
zkoušky.

Stejný termín zkoušek není důvodem pro
stanovení náhradního termínu.

V dalších kolech je již možno podat libo-
volný počet přihlášek.

Uchazeč odevzdá přihlášku do 15.3.2009,
v případě přihlášky do oborů vzdělávání s ta-
lentovou zkouškou do 30.11.2008.

Nově uchazeč, který je žákem základní
školy obdrží zápisový lístek. Ten doručí do
5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doru-
čeno rozhodnutí o přijetí, na školu, kde chce
studovat.

Nepotvrdí-li uchazeč tuto volbu do stanove-
né lhůty, vzdává se tímto práva být žákem dané
školy.

Tento zápisový lístek lze „předávat“ na ji-
nou školu, v případě změny rozhodnutí.

Přijímací zkoušky, pokud o jejich konání
ředitel rozhodl, se budou konat v případě ta-
lentové zkoušky od 2.1.2009 do 15.1.2009,
v případě konzervatoře od 15.1.2009 do
31.1.2009.

Do ostatních oborů v termínu od 22.4.2009
do 7.5.2009.

Ředitel střední školy je povinen do 3 pra-
covních dnů po posledním termínu stanove-
ném pro konání přijímací zkoušky zveřejnit
přehled přijatých a nepřijatých žáků.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředite-
le lze podat do 3 pracovních dnů.

OŠMT KÚ bude na svých stránkách průběžně
vystavovat volná místa (www.kraj-jihocesky.cz,
podsekce Krajský úřad, Obor školství, mláde-
že a tělovýchovy – volná místa).

Další informace lze získat i na stránkách
MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/k-no
vemu-zpusobu-prijimaciho-rizeni-rijen-2008.

Mgr. K. Mikešová (výchovný poradce)

Den otevřených dveří
ve Střední škole České Velenice

Dne 24. října 2008 se konal již tradičně Den otevřených dveří, který umožnil zájemcům o stu-
dium a jejich rodičům, aby získali informace o studijních programech, dozvěděli se více o změ-
nách v přijímacím řízení a sami se zeptali na vše, co je o škole zajímá. Mohli si také celou školu
včetně Domova mládeže prohlédnout. Ve školních dílnách byli připraveni žáci a učitelé odbor-
ného výcviku, aby návštěvníkům ukázali, co všechno se mohou při odborném výcviku naučit.
Základní školy z blízkého okolí Českých Velenic tento den využívají k hromadným návštěvám
naší školy. Každý rok je pro ně připraven i doplňkový program – v minulých letech například jíz-
da lokomotivou, letos exkurze do areálu Magny Cartech v Hospodářském parku v Českých Ve-
lenicích. Vzhledem k zvyšující se poptávce podniků po odborně vzdělaných pracovnících byly
připraveny ve škole i expozice sociálních partnerů školy, kterými jsou České dráhy, ČD Cargo,
Magna Cartech a Moeller. Podrobné informace o stipendijních programech a jiných finančních
odměnách poskytovali zástupci Českých drah a Magny Cartech.
Další Dny otevřených dveří, kdy nás můžete navštívit, se konají 19. prosince 2008 a 30. led-
na 2009. Všichni jste srdečně zváni!

Mgr. Helena Kojanová, výchovná poradkyně

Koncerty ZUŠ Trhové Sviny

� 7.12. neděle v 10.15 hod.
Klášter Božího Milosrdenství
Nové Hrady
Adventní, Koncert žáků ZUŠ
T.  Sviny – pobočka Nové Hrady

� 14.12. neděle v 17.00 hod.
Kostel Nanebevzetí P. M. T. Sviny,
J. J. Ryba Česká mše vánoční,
Komorní orchestr ZUŠ Trhové Sviny,
Chrámový sbor Velešín,
sólisté Marie Pešková, Kateřina

Chromčáková, Svatopluk Sem
a Aleš Voráček,

diriguje Martin Peschík

� 15.12. pondělí v 16.00 hod.
sál ZUŠ T. Sviny pobočka Nové Hrady,
Vánoční koncert

� 17. prosince  19.00 hod.
KD Vánoční koncert KPH
Verner Collegium

� 18.12. čtvrtek v 16.00 hod.
velký sál KD T. Sviny,
Vánoční koncert žáků tanečního
a literárně dramatického oddělení
ZUŠ T. Sviny

Zveme rodiče a přátele hudby
na

Vánoční
žákovský koncert

žáků ZUŠ Nové Hrady

ve středu 17. prosince 2008,

od 16.00 hod.
v sále ZUŠ

na státním hradě N. Hrady

Mladí ochránci přírody pořádají
a zvou další děti na

6. ročník
Zimní výpravy

do přírody
v sobotu

13. prosince 2008
od 13.00 hod,

sraz u  školní družiny

cíl cesty Sokolí hnízdo
Vezměte s sebou vhodné krmení

pro lesní zvířátka
a na sebe vhodné oblečení!

Listopadové listování pod střechou
Letos poprvé pozvali vedoucí kroužku

MOP a pořadatelé akcí z místní organizace
ČSOP děti na malé bilancování činnosti
uplynulých let. V průběhu zhruba šestiletého
období uspořádali někteří členové ochránců
přírody mnoho akcí pro děti zaměřené na po-
byt v přírodě, na její ochranu a její poznávání.
Mezi nejoblíbenější patří určitě Vítání jara,
poznávací Výlety za humna, přírodovědné
soutěže nebo pouštění draků. O tom všem si
na Listopadovém listování povídali dospělí i
děti, promítali si fotografie, trochu zavzpomí-
nali, zasmáli se nad měnícími se tvářemi dětí i
dospělých z fotek, luštili cestovatelské záha-
dy a pochutnali si na výborných buchtách.
Tak zase za rok… (K.J.)
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Advent v Novohradském
klubu maminek

Během měsíce listopadu jsme pilně vyráběli dárky pro naše blízké a
tak teď můžeme společně prožít adventní čas. Připluje k nám totiž kou-
zelná adventní ryba, která má na svých šupinách pytlíčky s psaníčky,
překvapeními a divadélky s vánoční tématikou. Vyrobíme vánoční vý-
zdobu do našich domovů, nazdobíme perníčky, vyměníme nejrůznější
aktuální recepty a také si dopřejeme chvilku odpočinku u voňavého
punče uprostřed doby, která je sice krásná, ale pro nás maminky nároč-
ná. Nakonec spolu se zvířátky a pastýři doputujeme do Betléma
k narozenému Ježíškovi …

A tak neváhejte a přijďte každý čtvrtek mezi 9.15 a 11.30 mezi nás.
Pavla Chrtová Flétničky a zpívání s malovanou písničkou (každou středu od 15 hod.)

Keramická
dílna Kána

Otevírací hodiny v keramické dílně Kána jsou
upravené a od ledna je dílna pro všechny zá-
jemce otevřena v tento čas.
Pondělí  17.00 – 18.30 společné tvoření

dospělých z Čech a Rakouska
Úterý      14.30 – 15.30 maminky s dětmi
Čtvrtek   10.00 – 11.00 MŠ Nové Hrady

14.00 – 15.00  kurs pro děti
15.30 – 16.30  kurs pro děti
17.30 – 19.00  kurs pro dospělé

Pod vedením můžete vyrobit drobné dárky pro
své blízké, dekorace do bytu a zahrady, prak-
tické věci denní spotřeby.

Všechny kursy jsou podpořeny z granto-
vých programů Města Nové Hrady a Fondu
malých projektů – Jihočeská Sylva Nortica.

Za všechnu pomoc, bez které by se naše
tvoření neobešlo děkujeme. Za keramickou
dílnu při Klášteru Božího Milosrdenství

Macková Ludmila

Blues noční čekárny v novohradském kinosále aneb povinná literatura trochu jinak
V pátek 14. listopadu se dopoledne v novohradském kinosále uskutečnilo představení hudeb-

ně – tanečního recitálu Blues noční čekárny. Představení, které bylo inspirováno životem a dí-
lem Josefa Kainara, který je autorem všech textů a ve většině případů i melodií, představil u nás
soubor Na dva západy. Diváci – žáci ze ZŠ N. Hrady, H. Stropnice a Benešova n. Černou tak měli
možnost vidět a slyšet během hodinového představení známé písně Mrtvý vrabec, Basa v pátém
poschodí, Markýza a král nebo Svatá válka. (K.J.)

Netradiční vernisáž
Netradiční vernisáž výstavy obrazů zažili žáci z novohradské zá-

kladní školy 7. listopadu. Ta se uskutečnila v Koželužně, a ačkoli nebyl
přítomný sám autor Jiří Šedý, všichni se o něm dozvěděli mnoho zají-
mavých informacích od paní Šimerové a Jarošové, které zastupovaly
obecně prospěšnou společnost Ovečka.

Ovečka je totiž hybnou silou záslužných aktivit ve prospěch dětí,
které trpí Dawnovým syndromem, pomáhá rodinám a hledá cesty jak
smysluplně žít i s takovýmto postižením. Na vernisáži se tak prostřed-
nictvím fotek a zajímavého povídání každý dozvěděl jak obrazy na vý-
stavě vznikaly a komu už přinesly radost. Výstava byla otevřena do
konce listopadu a vstup na ni byl dobrovolný.                              (K.J.)
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Oslavy svatého Martina
V sobotu 15. listopadu jsme si v Klášteře Božího Milosrdenství připomněli svátek svatého

Martina. Již odpoledne přicházeli rodiče s dětmi do klášterní jídelny, která se dočasně proměnila
v dílnu na výrobu lampionů a luceren k večernímu průvodu. S přípravou pomáhaly menším dě-
tem i sestřičky z Rodiny Panny Marie a řada dobrovolníků, kterým záleželo na radosti, kterou
děti z vlastnoručně vyrobených lucerniček měly. Však jim to také při večerním průvodu po no-
vohradském náměstí, který se podobal reji světlušek, velmi slušelo. Stihly nacvičit pod vedením
a za hudebního doprovodu Jany Šulistové a Marie Průkové písničky k oslavě svatého Martina,
které mu jako poděkování před radnicí společně zazpívaly.

Každým rokem účastníků a diváků v průvodu přibývá. Určitě i díky tomu, že Martin na živém
bílém koni, kterého k tomuto účelu již tradičně půjčuje pan Robert Blíženec, je skutečnou atrak-
cí. Patří mu za to poděkování, stejně tak jako ostatním účastníkům, kteří se ztvárnění klíčové
scénky ze života a obrácení svatého Martina, účastnili. Lenka Bráchová

Program novohradského
Kláštera Božího Milosrdenství

v měsíci prosinci

� Mikulášská nadílka
V sobotu 6. prosince v 17.00 hodin proběhne v kostele sv. Petra
a Pavla v Nových Hradech nadílka se sv. Mikulášem.

Za nadílku děti poděkují písničkou, kterou je naučí andělé.

� Adventní dobročinné trhy
se uskuteční v klášterních ambitech v neděli  7. prosince 2008
od 10.00 do 13.00 hodin. Jako tradičně se můžete těšit na jablko-
vý štrúdl s horkým čajem nebo vánočním punčem a spoustu pří-
ležitostí ke koupi vhodných vánočních dárků nebo využít
možnosti k jejich vlastnoruční výrobě ve tvořivých dílnách.

� Fatimský den na Dobré Vodě 13. 12.
V sobotu 13.12. v 17.00 začne na Dobré Vodě světelným proce-
sím tradiční fatimský den. Odjezd autobusů je následující:
Nové Hrady – 16.20, Horní Stropnice – 16.30.

� Dětská vánoční hra 23.12.
Den před Štědrým večerem v úterý 23.12. v 18.00 hodin zahraje
více než 40 dětí z Nových Hradů a okolních farností vánoční hru
v kostele sv. Petra a Pavla. Přijďte svou účastí odměnit děti za je-
jich snahu navodit vám vánoční atmosféru a na závěr si můžete
odnést do svých domovů světlo z Betléma, které k nám přinesou
skauti.

� Sváteční bohoslužby
24.12. 21.00 Rychnov, 22.20 Horní Stropnice,

24.00  Nové Hrady, 24.00 Dobrá Voda

25.12. 9.00 Nové Hrady, 10.30 Horní Stropnice,
11.00 Rychnov, 14.00 Dobrá Voda

26.12. 9.00 Nové Hrady, 10.30 Horní Stropnice

Srdečně zveme na

“Čertovské kování” v novohraské kovárně
� 5.12.2008 pro 1. stupně ZŠ
� 6.12.2008  pro veřejnost, od 13.00 do 17.00 hod.

Pořádá Rožmberk, o.p.s.

Klášter Božího Milosrdenství
v Nových Hradech

zve na

Adventní dobročinné trhy
s tvořivými dílnami

adventní koncert žáků ze
ZUŠ Trhové Sviny

Neděle 7. prosince 10:00 až 13:00
začátek koncertu v 10.30 v refektáři

3. Adventní neděle
14.12., 17.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT
v kostele sv. Petra a Pavla

Program:
skladby J.S.Bacha, A. Dvořáka
Pavla Hamerníková – zpěv
Marie Zahrádková – varhany
Vstupné dobrovolné
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KPH ZVE:

17. prosince 2008

Verner Collegium
Vánoční koncert

Koncerty jsou pořádány s finanční podporou

Krajského úřadu v Českých Budějovicích,

Nadace Český hudební fond a obcí sdružení Růže

Předplatné na sezónu pro členy KPH:
dospělí 400 Kč, mládež, důchodci 200 Kč

Vstupné na  jednotlivé koncerty pro nečleny:
dospělí  80 – 200 Kč, mládež, důchodci 40 – 100 Kč,

děti zdarma

Odjezd autobusů:
Ledenice 18.15 hod. – Borovany 18.30  hod.

Kaplice 18.00 hod.

Nové Hrady, Horní Stropnice – dle domluvy

Vhodný dárek – předplatné

Využijte  výhodné  nabídky  předplatného!

Další informace v ZUŠ T. Sviny, Sokolská 1052, tel. 386 322 487
e-mail zusts@quick.cz

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
v Koželužně

30.11.– 23.12.2008
obrazy, keramika, šperky, vánoční  svícny,
dřevěné betlémy a další umělecké předměty

výstava otevřena: St, Čt 13 – 18.00 hod.
So 13.00 – 16.00 hod.
Ne 10.00 – 12.00 hod.

VÁNOČNÍ TRHY NA NÁMĚSTÍ
v neděli 7.12.2008

4. Adventní neděle, 21.12., 16.00 hod.

ZVONKOVÝ PRŮVOD
a zvonění na Ježíška

Začátek v 16.00 hod. na náměstí, hraje Zámecké trio

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

Podrobnější informace a rezervace míst: KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195, 602 150 208

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

Zájezd do Tesla Arény Praha  na lední revue

PRINCES ON ICE
Popelka, malá mořská víla, Šípková Růženka, Sněhurka

a další postavičky

ve velké lední galashow
20.12.2008, od 14.00 hod., 700,-Kč (včetně dopravy)

přihlášky na KIC N. Hrady, tel. 386 362 195

„MYSLIVECKÝ PLES“
16. ledna 2009 pátek

hotel „ Máj“ od 20.00 hodin
Hraje: Rosa – sextet“

Bohatá zvěřinová a jiná tombola, vstupné 70,-Kč
Srdečně zvou myslivci

TJ Nové Hrady zve všechny sportovce i nesportovce na

Sportovní ples,
který se bude konat dne

23.1.2008
Hotel máj Nové Hrady, hraje Hyalit



14 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ prosinec 2008

ADVENTNÍ
AMNESTIE

V NOVOHRADSKÉ KNIHOVNĚ
OD 8.12. DO 12.12. 2008

v tomto týdnu nebudou čtenářům účtová-
ny upomínací poplatky za překročení vý-

půjční lhůty

PŘIHLAŠOVÁNÍ NOVÝCH
ČLENŮ ZDARMA

jeden rok bez registračního poplatku

ON THE ROAD – NA CESTĚ
Vážení přátelé cestování, toulání, dálek

vábení…
dovolte, abych Vás s příchodem zimy

oslovil a pozval na večery s tematikou ces-
tovatelských promítání. Již několik let je
pořádám v jiných městech, kde se v kultur-
ní nabídce pevně usadily. Díky spolupráci
s paní Jarolímkovou z KIC se v lednu –
březnu uvidíme v Koželužně u Vás v No-
vých Hradech. Každý měsíc se Vám
s mými hosty, profesionálními průvodci,
cestovateli a dobrodruhy, pokusíme zpří-
jemnit jeden z tmavých zimních večerů
touláním se po naší Zeměkouli.

Nenechte si určitě ujít jistě atraktivní
nabídku, ve které najdete „Více tváří
Číny“, „Barvy Maroka“ nebo „Karibskou
krásku Kubu“. Ke každému z večerů se ve
Zpravodaji ještě vrátím podrobněji v násle-
dujících měsících.

Než se ale uvidíme prožijte krásné svát-
ky Vánoční a vše nejlepší, pevné zdraví a
mnoho báječných zážitků na cestách v roce
2009! Jaroslav Zeman

TJ SOKOL Nové Hrady informuje
Dne 28.10.2008 proběhl celorepublikový přebor České obce sokolské, v kategorii žáci a

dorostenci, v kuželkách, a to v Kutné Hoře. Umístění našich žáků je následující – tříčlenné
družstvo ve složení: Kříhová Tereza, Bandíková Nikola a Jelínek Jiří skončilo na pátém
místě výkonem 1014 kuželek.

V kategorii žáci bylo umístění našeho zástupce následující: 1. místo Jelínek Jiří výkonem
390 kuželek.

V kategorii žákyně bylo umístění našich zástupkyň následující: 3. místo Kříhová Tereza
výkonem 333 kuželek, kterou od druhého místa dělilo jen skóre horší o 3 kuželky a 5. místo
Bandíková Nikola výkonem 291 kuželek.

Dovolte nám touto cestou poblahopřát naší mládeži k velmi dobrému výkonu a příkladné
reprezentaci města Nové Hrady a TJ Sokol.

Závěrem bych chtěl popřát všem občanům Nových Hradů a okolních obcí pěkné
prožití vánočních svátků, vše nejlepší a hodně zdraví do nového roku 2009.

Za TJ SOKOL Nové Hrady Stanislav Sladký, Starosta TJ SOKOL

TJ SOKOL NOVÉ HRADY VÁS ZVE NA:
� „Vánoční koulení o ceny“, které se bude konat ve dnech 20.12. a 21. 12 2008 v kuželně

Nové Hrady. Koulení bude probíhat jako vždy ve třech kategoriích, a to v kategorii regis-
trovaní, neregistrovaní a děti do 14ti let. Koulení bude probíhat v následujícím časovém
harmonogramu: 20.12.2008 od 10,00 do 20,00 a 21.12.2008 od 10,00 do 18,00 a v 19,00
proběhne vyhlášení výsledků a předání cen.
Srdečně zveme všechny příznivce kuželkářského sportu.

� „Vánoční turnaj v bulce o putovní pohár“, který se bude konat dne 28.12.2008 v kužel-
ně v Nových Hradech. Začátek je stanoven na 15,00 hodin. Je připraveno mnoho hodnot-
ných cen.

Čtení jako dárek
Milé maminky, tatínkové, babičky a dě-

dečkové, pamatujete si ještě, jak vám kdysi
někdo četl každý večer před spaním pohádky?
No nebylo to krásné a kouzelné? Dodnes si pa-
matujeme tu atmosféru, pěkné pohádky a říkan-
ky, možná, že už trochu matně, ale pamatujeme.
Utužilo se tím pouto k tomu, kdo nám četl, vy-
tvořilo se pouto ke knížkám a ke čtení.

Nikdo vám nečetl? O moc jste přišli: nedo-
zvěděli jste se, jak to bylo s Honzou, s drakem,
s princeznou, s bubáky a hastrmany,s kmotrou
liškou, s kocourem v botách. Možná, že doma
nikdy nebyla polička a na ní krásné dětské
knížky plné obrázků, ve kterých jste si mohli
číst nebo listovat, když nikdo nebyl doma,
nebo když venku pršelo.

Ale věřím, že jste všichni měli dětství plné
čtení, protože vaši rodiče byli ještě z generace
těch čtivých, nebylo tolik audiokazet, nebyla
cédéčka, bylo trochu více času na děti. Vím, jak
je to dnes obtížné s časem kvůli zaměstnání –
ne každý má to štěstí sehnat práci v místě – a
zbývá velmi málo času na domácnost, manžela
a děti, a přitom se všechno musí zvládnout. Ale
přes to všechno, milí mladí rodiče, najděte si
čas svým „mláďátkům“ každý večer něco pře-
číst, dáte jim tím něco pohádkového a kouzel-
ného, co si budou celý život pamatovat.
Cédéčko to nenahradí, jsou to chvilky strávené
v kontaktu s někým blízkým. Čtení navíc pro-
bouzí a rozvíjí fantazii a představivost. Později
si ti naši prckové začnou číst sami a to je začá-
tek toho, že jednou při učení a studiu na školách
jim nebude na obtíž vyhledávat si vědomosti
v literatuře a budou mít studium snadnější.

Ale hlavní je to kouzlo čtení v nejútlejším
dětství, které nic nenahradí, ani krásné a drahé
hračky.

Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme
ukázat cestu. Proto čtěme dětem každý den, je to
dobrý dárek do života, jednou se nám to vrátí.

Za knihovnu D. Císařová

Vážení návštěvníci kulturního a infor-
mačního centra, knihovny, milovníci inter-
netu a on – line her,

možná, že právě vy jste u nás zapomně-
li některé části svého oblečení. Proto nevá-
hejte a zkontrolujte svůj šatník, zda vám ve
skříni nechybí z některého níže uvedené-
ho oblečení:
� Chlapecká bunda, oboustranná béžová

a nápisem Fresh aspekt 85.
� Šedivá rozepínací mikina s límečkem na

pravé straně modré písmeno h.
� Chlapecká khaki rozepínací, flaušová

mikina větší velikosti
� Chlapecká mikina s nápisem cheers

BOSTON.
� Vojenská maskáčová kšiltovka s nápi-

sem JURASSIC EXPEDITON
Pokud jste mezi tímto oblečením našli

oblečení své, můžete si jej vyzvednout na
Kulturním a informačním centru N. Hrady.

Císařová D., Kolářová M.

Obrázkové knížky otevírají dítěti po-
hled do světa krásnějšího, jak by vlastně
vypadat měl, a někdy dítě vzrušují a okouz-
lují tak, že si tímto způsobem vytvoří první
ideály. Náleží k prvním dětským láskám a
vryjí se do paměti tak, že často i v pozdním
věku rádi se k nim vracíme ve vzpomín-
kách, a teprve potom vděčně oceňujeme je-
jich vliv na celý náš život. JOSEF LADA

Přání nejen Vánoční
Letošní rok byl často prezentován jako rok

mimořádný, a to s ohledem na osmičku na
konci letopočtu. Ta nás odkazovala na nemálo
významných historických událostí v různých
století, připomínala někdy se vztyčeným uka-
zováčkem na ty horší stránky v historii lidstva
anebo naopak kladně vyzdvihovala lidské
odhodlání a statečnost při utváření „velkých“
dějin. Osmička byla tak synonymem slova:
Nezapomínejte !

Nicméně ty nejvýznamnější mezníky pro
každého z nás jsou psány především do našich
soukromých „malých“ dějin, byť v kontextu
těch „velkých“, a nikdo nám je nemusí připo-
mínat. Narozeniny a svátky svých nejbližších,
první školní den, první líbání, první dovolená
bez rodičovského dohledu, objevení sebe sama,
odhodlání postavit se na vlastní nohy a také
poznání, že život je skutečně na dobu určitou.
Pokud se nám daří tvořit krásné a plnohodnotné
„malé“ dějiny, jsme šťastní a spokojení.

A tak Vám všem přejeme štěstí a spokojenost
o Vánocích, po Vánocích, na Nový rok i po celý
rok s devítkou na konci. A bude nás těšit, když do
Vašich „malých“ dějin necháte zapsat třeba i ně-
které kulturní nebo společenské akce a události
připravované pro Vás pro všechny na rok 2009.

Za Kulturní a informační centrum N. Hra-
dy, Kulturní komisi a spřízněné dobrovolníky

K. Jarolímková
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Středa 3.12.2008 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. 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,.
Přístupný od 12 let, 76 min., česky, 55,-Kč

Sobota, 6.12.2008 20.00 hod.

� Star Wars – Klonové války
Galaxií se šíří ničivá vlna Klonových válek a
udatní rytíři řádu Jedi dělají všechno pro to,
aby znovu nastolili řád a mír. Galaktická Re-
publika se pod chodidly nekonečných armád
bojových droidů otřásá v základech a silám
temna podléhá jeden solární systém za dru-
hým. Anakin Skywalker a jeho Padawan -
učednice Ahsoka Tano se vydávají na cestu,
která pro ně bude mít dalekosáhlé důsledky :
jejich osudy se totiž zkříží se zlovolným Jabba
Huttem. Hrabě Dooku a jeho nohsledové - zej-
ména ohavná Asajj Ventress - se nezastaví
před žádným zločinem, jen aby Anakin s Ah-
sokou na své misi neuspěli. Obi-Wan Kenobi
a Mistr Yoda se zatím v čele armády klonů
postavili v bojových liniích silám temna na
odpor.
Přístupné od 12 let, 98 min., české titulky,
55,-Kč

Středa 10.12.2008 20.00 hod.

� Oko dravce
Představte si, že vám zazvoní telefon, vy ho
zvednete a zbytek života se vám promění v ne-
konečnou noční můru. Šílené, že? Právě tako-
vý moment se stal výchozím bodem thrilleru,
pod kterým je coby výkonný producent pode-
psaný hollywoodský mogul Steven Spielberg.
Dva úplně obyčejní mladí Američané se kvůli
jednomu takovému telefonátu stanou součástí
hry, která je nebezpečnější než ruská ruleta.
Bylo by chybou cokoliv prozrazovat, stačí, že
koproducent Alex Kurtzman řekl, „proč to
vlastně udělal" Steven Spielberg. „Steven si
přál vyvolat v divácích stejné mrazení, jaké
měli, když se po premiéře Čelistí vyrazili kou-
pat do moře. Tentokrát by jim měla naskako-
vat husí kůže z prostého zazvonění telefonu."
Přístupný od 15 let, 118 min., české titulky,
55,-Kč

Sobota 13.12.2008 20.00 hod.

� Kozí příběh
Do kin míří vůbec první český celovečerní 3D
animovaný film, který je zároveň i prvním
v celé východní Evropě. Rodinná komedie
Kozí příběh - Pověsti staré Prahy se odehrává

v české středověké metropoli, která je ještě
plná strašidel, rodících se legend a teprve začí-
ná dostávat svou majestátní tvář. Hlavní hrdi-
nové filmu – vesnický mládenec Kuba a jeho
prostořeká Koza – se připletou ke stavbě Kar-
lova mostu, vzniku Orloje, příběhu Faustova
domu, jejich kroky zkříží kat Mydlář a spát jim
nedá ani pověstný chlupatý duch. Originální
výtvarnou stylizaci, která navazuje na tradici
české školy animovaného filmu, doplňuje nej-
modernější technologie pro tvorbu 3D počíta-
čově animovaných filmů a skvělé hlasové
obsazení postav. Kozímu příběhu propůjčili
své hlasy Matěj Hádek, Mahulena Bočanová,
Viktor Preiss, Michal Dlouhý, Miroslav Tá-
borský, Petr Nárožný a zejména Jiří Lábus
v roli hlavní kozí hrdinky.
Přístupný, 80 min., česky, 55,-Kč

Středa 17.12.2008 13.45, 17.00 hod.

� Vesmírní opičáci
Když NASA, Národní úřad pro letectví a kos-
monautiku, naposledy stál před problémem,
který byl nad jeho síly, povolal do služby Bru-
ce Willise. Teď je ale problém tak nebezpečný,
že úkol zvládne vyřešit jen opravdový hrdina.
Do služby je tedy povolán vnuk prvního šim-
panzího kosmonauta Ham Třetí (v českém
znění Vojtěch Kotek), který by měl mít ty
správné předpoklady k záchraně projektu. Jen-
že Ham je původem cirkusák, a tak o takovouh-
le slávu zrovna dvakrát nestojí. Přesto neochotně
přijme úlohu neohroženého zachránce a společ-
ně s nebojácnou a temperamentní seržantkou
Lunou (Lucie Vondráčková) a nevrlým a věčně
podrážděným velitelem Titanem (Martin Písa-
řík) podstoupí vesmírně dobrodužný a nes-
mírně náročný výcvik, aby mohli najít sondu,
která zmizela kdesi v intergalaktické červí
díře.
Přístupné, 80 min., český dabing, 40,-Kč

Středa 17.12.2008 20.00 hod.

� Děti noci
Ofka propadla zvláštní letargii: zatímco větši-
na jejích spolužáků ze střední školy pokračuje
ve studiu, ona odmítá opustit šalebné pohodlí
dětství, jež se však rychle začíná měnit v dus-
nou past. Prodává v nonstop obchůdku svého
švagra Edy a nechává kolem sebe poletovat
střípky zmarněných osudů stálých i náhod-
ných zákazníků i těch dávných kamarádů, kte-
ří stejně jako ona skutečně žijí pouze v noci.
Občas zaskočí za partičkou popíjející ve vltav-
ském přístavu, potuluje se ulicemi s podivín-
ským Ubrem, který z popelnic fascinovaně
loví odložené věci a beznadějně ji miluje, vy-
hýbá se Mírovi, jenž ji naopak milovat přestal.
Je jí však pořád jasnější, že jednoho dne se
musí rozloučit s dětstvím, překročit hranice
rodné čtvrti a začít něco dělat se svým živo-
tem...
Scénář k filmu Děti noci napsala jeho autorka
Irena Hejdová jako svůj diplomový scénář na
FAMU, nedlouho na to byl v roce 2006 oce-

něn v rámci Českého lva Cenou Sazky. Scená-
ristka se nechala při psaní scénáře inspirovat
výjevy z nočních ulic Prahy, také si sama vy-
zkoušela práci v nočním baru – odtud se vzalo
také hlavní téma filmu „děti noci".
Na Oscara nominovaná režisérka Michaela
Pavlátová ve svém druhém celovečerním pro-
jektu vsadila na autentičnost a na zajímavé
prostředí pražského Karlína
Přístupné od 15 let, 80 min., česky, 55,-Kč

Sobota 20.12.2008 20.00 hod.

� Quantum of Solace
Filmem QUANTUM OF SOLACE pokračuje
vysokooktanové dobrodružství Jamese Bonda
(DANIEL CRAIG) ve filmu Casino Royale.
Agent 007, zrazen Vesper, ženou, kterou mi-
loval, bojuje s nutkáním, aby ze své poslední
mise učinil osobní misi. Bond, který je od-
hodlán odhalit pravdu. Spolu s M (JUDI
DENCH) vyslýchají pana Whitea (JESPER
CHRISTENSEN), od kterého se dozví, že or-
ganizace, která vydírala Vesper, je mnohem
spletitější a nebezpečnější než kdokoli tušil.
Soudní zpráva spojí zrádce Mi6 s bankovním
účtem na Haiti, kde se Bond díky záměně iden-
tity setká s krásnou, ale prudkou Camillou
(OLGA KURYLENKO). Je to žena, která tou-
ží po své osobní vendetě. Camilla dovede Bon-
da přímo k Dominicu Greenovi (MATHIEU
AMALRIC), bezcitnému obchodníkovi a
hlavnímu šéfovi tajemné organizace.
Bond se spojí se starými přáteli na poli plném
zrady, vražd a podvodu, aby v této bitvě odha-
lil pravdu. A dostává se blíže k tomu, aby na-
šel muže zodpovědného za zradu Vesper.
Musí být o krok napřed před CIA, teroristy a
dokonce i M, aby rozpletl hrozivý plán pana
Greena a zastavil jeho organizaci.
Přístupný od 12 let, 107 min., české titulky
55,-Kč

Sobota 27.12.2008 20.00 hod.

� Nestyda
Oskar (Jiří Macháček) by měl být podle všech
předpokladů šťastný. Jako milovaný manžel,
starostlivý otec a populární moderátor televiz-
ní předpovědi počasí drží v ruce všechny
trumfy úspěšného muže v nejlepších letech.
Kde je problém? Oskar začíná ztrácet hlavu.
Hnán neurotickým strachem, že mu život bez
opravdové lásky utíká mezi prsty, opouští svo-
ji ženu kvůli mladé milence s dokonale plnou
postavou a úplně prázdnou hlavou. Je snad to-
hle láska? Na cestě z extrému do extrému se
pak Oskar zaplétá se slavnou zpěvačkou No-
rou (Emília Vášáryová), která je sice krásná,
inteligentní a jemná, leč poněkud v nejlepších
letech. Oskar je opilý svobodou a jeho život se
mění v divokou jízdu ztřeštěných situací...
Film, který Michal Viewegh s nadsázkou
označuje jako neromantickou komedii o man-
želství a sexu, vznikl na základě jeho bestsel-
leru „Povídky o manželství a o sexu.“
Přístupný od 15 let, 88 min., česky, 55,-Kč

Připravujeme na leden:
Juno, Tokio, Anglické jahody,
Madagaskar II, Kdopak by se vlka bál,
Maturitní ročník III.

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – Prosinec 2008



16 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ prosinec 2008

SK Byňov oddíl stolního tenisu pořádá turnaj pro veřejnost.
Turnaj se bude konat v sobotu 10. 1. 2009
v herně st. Tenisu  u ŽPSV na Jakuli.
Všechny zájemce zve oddíl stolního tenisu.

Tělovýchovná jednota Nové Hrady, oddíl kopané vás zve
na žákovský turnaj v kopané pod názvem
“Memoriál Jiřího Kotrče”,
který se koná dne 27.12.2008 od 9.00 hodin
v tělocvičně TJ Nové Hrady. Srdečně zvou sportovci.

Změna ve vedení Novohradského fotbalu
Dne 18.1.2008 došlo k domluvě mezi novým trenerém oddílu

kopané mužů panem Milanem Samohejlem, který nahradí ve funkci
dosavadního trenéra Milana Vlacha, který po svém vlastním zváže-
ní na tuto funkci rezignoval. Nový trenér Milan Samohejl bude do
Nových Hradů dojíždět z Petříkova a můžete ho znát jako fotbalové-
ho rozhodčího Okresního přeboru. Tandem bude tedy pracovat ve
složení Milan Samohejl a Lukáš Pupava, který se práce vedoucího
mužstva zhostil v této sezóně na jedničku. Též došlo k výměně tre-
néra u mužstva dorostu, kde Petra Staviarského nahradí Milan Kali-
anko, který povede dorostence společně se Zdeňkem Wegerem. Dík
za práci patří odstupujícím Milanovi Vlachovi a Petru Staviarské-
mu, který zůstává dále pracovat ve výboru oddílu kopané. Na závěr
chci pozvat všechny členy oddílu kopané na Výroční členskou schů-
zi, která se bude konat v pátek dne 19.12.2008 od 18,00 hodin v ho-
telu Máj v Nových Hradech.

Za oddíl kopané Ivan Dorotovič, místopředseda

27. ročník Mezinárodní veteraniády
ve sportovní gymnastice,

Liberec 8.11.2008
Jako každý rok bylo místo konání závodů stadion Liberec – Tip-

sport Aréna. Letos jsem sportoval naposledy v kategorii F. 65 – 69
roků, příští rok už budu v kategorii G. 70 – 75 roků. Napřed jsem ani
nechtěl startovat, protože se v přípravě zase ozvala bolavá kyčel, ale
nakonec však díky naší doktorce Nataše se vše zlepšilo a do Liberce
jsem jel.

Samotný závod byl hodně vyrovnaný, letos startoval výborně
připravený německý gymnasta Wolker Kirsten, (patří do bývalé
slavné reprezentace NDR), už od prostných se dostal do vedení o
0,1 bodu a byl nejlepší i na bradlech. Na hrazdě jsme oba zacvičili
za 9,65 b. Nakonec rozhodlo cvičení na kruzích, kde jsem dostal
nejvyšší známku 9,80 bodů a celkově jsem dosáhl na Kirstena. Nej-
větší radost jsem měl z cvičení v prostných, kde jsem sestavu se šes-
ti  přemety  zacvičil bez bolesti.

Letos si vybral smůlu skvělý borec Kopecký (74 roků), který se
vážně zranil na kruzích, i přes bolest ramene ještě skákal přeskok,
kde se odrážel při dohmatu na koně jen jednou rukou. Získal sice jen
8,80 b., ale díky tomu se udržel v soutěži, kde ve své kategorii ještě
obsadil 3. místo! Sklidil stejný aplaus jako vítězný německý závod-
ník. Od lékaře už pochvalu nedostal a putoval do nemocnice.

Výsledky v kategorii  do 69 roků:
1. místo R. Rusiňák a Wolker Kirsten – oba 29,15 bodů,
3. místo Miroslav Cibula – 28,90

Příští rok odpadá závod v Lipsku, další ročník bude až v roce 2010.
Proto nejbližší závody budou 16.5.2009 v Praze. Závody v Liberci
jsou však organizačně nejlepší, ubytování i tělocvična, vše v jed-
nom komplexu. R. Rusiňák

Přípravkám se na podzim
výsledkově příliš nedařilo

Mladší přípravka (6 – 8 let )
1.kolo  Út. 2.9.2008
Loko Č.B „B“ - N.Hrady  3:2 ( 0:1 )  Hajný M., Kříha V.
2.kolo  Čt. 11.9.2008
N.Hrady – Bavorovice „B“ 4:1 ( 2:1 ) 3x Hajný M., Balko J. ( pen. )
3.kolo  Čt. 18.9.2008
Lišov „B“ - N.Hrady  3:2  ( 1:0 )  Hajný M., Jarolímek D.
4.kolo  Čt. 2.10.2008
N.Hrady – K.Újezd  3:7  ( 3:3 )  2x Hanžlík M., Balko J.
5.kolo  Pá. 10.10.2008
Třeboň „B“ - N.Hrady  2:3  ( 1:1 )  2x Balko J., Hanžlík M.
6.kolo  Čt. 16.10.2008
N.Hrady – Břilice  0:10 ( 0:1 )
7.kolo  Pá. 24.10.2008
Ledenice - N.Hrady  3:2  ( 0:1 )  Jarolímek D., Pell J.
8.kolo  St. 29.10.2008
N.Hrady – T.Sviny „B“  2:7 ( 1:4 )  Hanžlík J., Pell J.
STŘELCI BRANEK: Hajný Martin – 5x, Balko Jan – 4x,

Hanžlík Matouš – 4x, Jarolímek David – 2x, Pell Jan – 2x,
Kříha Vojtěch – 1x

SOUPISKA: Balko Jan, Bláha František, Hajný Martin,
Hanžlík Matouš „C“, Hrubý Michal, Chlebuch Martin,
Jarolímek David, Kotrč Denis, Kříha Vojtěch „C“,
Pávek Václav, Pell Jan, Ondrejmiška Daniel,
Salač Vítek, Smolec Jiří a Svoboda Jan

Starší přípravka ( 9 – 10 let )
1.kolo  So.  23.8.2008
N.Hrady – Jankov  4:3 ( 3:0 )  2x Marhoun J., Cepák P., Hriňa D.
2.kolo  Pá. 29.8.2008
Pištín - N.Hrady  12:1 ( 4:1 )  Cepák P.
3.kolo  Pá. 5.9.2008
N.Hrady – Dříteň  4:1 ( 2:0 )  4x Cepák P.
4.kolo  Po. 8.9.2008
Olešnice - N.Hrady  4:3 ( 2:1 )  2x Marhoun J., Cepák P.
5.kolo  Pá. 12.9.2008
N.Hrady – Mladé 4:4 (2:1) 2x Marhoun J., Cepák P., Šedivý K. (pen.)
6.kolo  Čt. 18.9.2008
Lišov - N.Hrady  6:1 ( 3:1 )  Cepák P.
7.kolo  Pá. 26.9.2008
N.Hrady – N.Hodějovice  1:2  ( 0:1 )  Marhoun J.
8.kolo  Pá. 3.10.2008
Borovany - N.Hrady  14:0  ( 7:0 )
9.kolo  Čt. 9.10.2008
N.Hrady – Zliv  3:9  ( 2:6 )  Cepák P., Marhoun J., Šedivý K.
10.kolo  Pá. 17.10.2008
N.Hrady – Dynamo Č.B „C“  0:15  ( 0:6 )
11.kolo  Út. 21.10.2008
Hrdějovice - N.Hrady  3:1 ( 1:0 )  Marhoun J.
12.kolo  Ne. 26.10.2008
N.Hrady – Olešník  1:4  ( 0:2 )  Marhoun J.
13.kolo  Pá. 31.10.2008
SKP Č.B „C“ - N.Hrady  4:1  ( 3:0 )  Marhoun J.
STŘELCI BRANEK: Marhoun Jan – 11x, Cepák Pavel – 10x

Šedivý Kamil – 2x, Hriňa Daniel – 1x
SOUPISKA: Blafka Jan, Cepák Pavel, Círal Jan, Glienke Petr,

Hanžlík Matouš, Hriňa Daniel, Kanděrová Kristýna,
Kotrč Daniel, Kříha Vojtěch, Marhoun Jan „C“,
Silmbrod Jakub, Šedivý Kamil, Vondra Tomáš,
Vrobel Michal a Žiak Patrik
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POHYB JE ŽIVOT V NAŠEM MĚSTEČKU!
Naše městečko Nové Hrady je sportovně zaměřené a dokazuje to

naše členská základna. Naše ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY čí-
tá k dnešnímu dni 180 členů při TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ, která
sdružuje tyto další oddíly rozvíjející sportovní aktivity našich občanů –
novohradský FOTBAL, KARATE s vynikajícími výsledky reprezentu-
jící naše město, NOHEJBAL A TENIS.

Je to zásluha nás vyškolených cvičitelů, kteří svou energii věnujeme
kvalitní a aktivní práci každý týden v oddílech, ale i každoročně se zdo-
konalujeme na kurzech a seminářích. Letos máme v ASPV 14 ODDÍLŮ.
1. ATLETIKA dívky a chlapci:

PO: 13.30 – 15.30 Mgr. V. PÁVEK
2. VOLEJBAL dívky:

PO: 15.30 – 17.30 H. STAŇKOVÁ
3. FITNESS AEROBIK dívky:

PO: 18.30 – 20.30 Z. TOMÁŠKOVÁ
4. AEROBIK pro veřejnost:

PO: 19.30 – 21.00 M. DOROTOVIČOVÁ
5. RODIČE S DĚTMI:

ÚT: 16.00 – 17.00
M. MICHALEOVÁ,  Z. HORELICOVÁ

6. AEROBIK dívky:
ST: 15.30 – 17.00 M. DOROTOVIČOVÁ

7. PILÁTES A JOGA:
ST: 19.30 – 20.30 M. MICHALEOVÁ

8. Zdravotní cvičení SENIOREK:
ST: 18.30 – 19.30 S. KOVÁŘOVÁ

9. VOLEJBAL ŽENY:
PÁ: 20.00 – 22.00 D. VLKOVÁ

10. Rytmická gymnastika dívky:
ST:16.15 – 17.30
Z. TOMÁŠKOVÁ, M. DOROTOVIČOVÁ

11. Sportovní gymnastika dívky:
ST: 17.00 – 18.00 R. RUSIŇÁK

12. Sportovní gymnastika chlapci:
PÁ: 17.00 –18.00 R. RUSIŇÁK

13. FLORBALL muži:
ST: 20.30 – 22.30 bratři SREMAŇÁKOVI

14. Florball žáci:
SO: 12.00 – 15.00 bratři SREMAŇÁKOVI

VEDOUCÍ POSILOVNY: TOMÁŠ HORELICA
Zastoupení v HV TJ má ASPV tříčlenné:
M. DOROTOVIČOVÁ (tajemnice)
I. KANDĚROVÁ (pokladní), Z. HORELICOVÁ

Sport pro všechny je rekreační a všestranně zaměřený na různé vě-
kové kategorie od dvouletých až po seniorky, to vše nabízíme pro veřej-
nost a máme viditelné výsledky v rámci našich možností. Za to velký
dík všem cvičitelům a učitelům, kteří svou energii věnují této činnosti.

Již šestým rokem se dětské oddíly prezentují na SPORTOVNÍ
AKADEMII VĚNOVANÉ NA POČEST ZUZKY MAIEROVÉ naší
věrné kamarádky a cvičitelky, která tuto akademii s námi zakládala, ale
bohužel nás náhle opustila z tohoto světa. Dále vystupovali RODIČE
S DĚTMI – NAŠE SLUNÍČKA pod vedením Zdeňky Horelicové a
Marcely Michaleové, BLOK AEROBIKU – nejvíce rozšířená zájmová
činnost – BERUŠKY pod vedením M. Michaleové, NOVOHRADSKÉ
HVĚZDY s ukázkou fitness aerobiku pod vedením naší nejmladší cvi-
čitelky Zdeňky Tomáškové a BOŽSKÁ TĚLA – odvážné a skvělé
ženy, které překonaly svůj stud a ukázaly své umění v tanečním aerobi-
ku pod mým vedením:,,Děvčata děkuji za odvahu a podporu, hurónský
potlesk byl naší odměnou!!!!“ Dále vystupovala HRAVÁ ZVÍŘÁTKA
z oddílu rytmické gymnastiky pod vedením Zdeňky Tomáškové, na toto
vystoupení si děvčata vytvořila trička se svým oblíbeným zvířátkem –
opravdu umělecká díla:,,Díky Ti Zdeňko za inspiraci a skvělou práci,
kterou s děvčaty vytváříš!!!“ Milým překvapením letos pro diváky byla
ukázka dětských novohradských orientálních tanečnic – taneční skupi-
na Tanyša, děvčata začala od října navštěvovat taneční hodiny v Kože-
lužně pod vedením profesionální orientální tanečnice Vlaďky Zítové,
skupinu budete moci vidět i při jiných kulturních a společenských
akcích v našem městě. A nakonec dospělé novohradské orientální
tanečnice plné elánu v nádherných kostýmech, divákům ukázaly sílu
tance v dynamické písni. Společně se s námi na akademii prezentují i
místní karatisté ukázkou sportovního karate a praktické sebeobrany
ALLKAMPF – JITSU a jsou velice šikovní. AKADEMIE je zhodnoce-
ní naší celoroční práce a ohodnocení místní veřejností upřímným po-
tleskem nám dodává další sílu k naší cvičitelské práci.

Celý rok se prezentujeme veřejným vystoupením v AEROBIKU
např. 23. ledna na našem sedmém SPORTOVNÍM PLESE každoročně
se zajímavou tombolou a oblíbenou kapelou HYALIT, který jsme si jako

Novohradské hvězdy Broučci

pokračování na str. 18

TJ SOKOL Nové Hrady
Vás zve na „Předvánoční turnaj v mariáši“, který se bude konat

dne 6.12.2008 v kuželně v Nových Hradech. Prezentace bude probí-
hat od 12.00 hodin a začátek je stanoven na 13.00 hodin. Je připrave-
no mnoho hodnotných cen.

Za TJ SOKOL Nové Hrady
Stanislav Sladký, Starosta TJ SOKOL

Tělovýchovná jednota Nové Hrady,
přeje všem spoluobčanům
veselé vánoční svátky a hodně úspěchů
a zdraví v roce 2009.

Ples TJ se bude konat dne 23.1.2008, hraje Hyalit.
Výbor TJ Nové Hrady
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sportovci uskutečnili za odměnu, také se chce-
me pobavit a zatančit si! V březnu ukázkou na
místní tradiční mezinárodní taneční soutěži
NOVOHRADSKÉ ČÍŠI, ukázka na MDŽ,
školní akce.

Dále připravujeme již čtvrtým rokem
v březnu FIT SOBOTU seminář pro veřejnost
– LETOS ORIENTÁLNÍ TANCE, TANEČNÍ
AEROBIK, PILÁTES, POWERJOGA a na-
konec slosování o odměny. Každoročně po-
řádáme pro místní sportovce i nesportovce
REJ ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJKY
s občerstvením a programem. Na DĚTSKÝ
DEN pohádkový les plný pohádkových posta-
viček a pravidelně jezdíme v květnu na regio-
nální atletické závody, v dubnu na regionální
přebory ve sportovní gymnastice a v prosinci
pojedeme na zápas ve florbale do ČB –
HODNĚ ŠTĚSTÍ závodníci a závodnice !!!

Letos jsme pořádali již 3. ročník volejbalo-
vého turnaje smíšených družstev v SOKOLÍM
HNÍZDĚ a vyhráli jsme vytoužený ,,NOVO-
HRADSKÝ POHÁR TJ N. HRADY “ –
,,TŘIKRÁT HURÁÁÁ!!! Našimi soupeři
byla družstva POLICIE Středočeského kraje,
KRIMINÁLNÍ POLICIE Středočeského kraje
a JZD Planá. Úroveň sportovců byla vysoká a
proto to byl boj plný adrenalinu, máme z naše-
ho výkonu upřímnou radost a určitě se budeme
snažit v příštím ročníku pohár obhájit.

Takže celoročně máme co nabídnout a
jsme rádi, že naše základna narůstá o další zá-
jemce. Všechny akce a fotodokumentace má-
me evidované v naší kronice ASPV a aktuální
informace si vždy můžete přečíst v NOVO-
HRADSKÉM ZPRAVODAJI.

Na závěr nám všem sportovcům , ale i spo-
luobčanům chci popřát do nového roku 2009
hodně zdraví, štěstí, lásky, sportovní aktivity ,
energie, optimismu a poděkovat všem, kteří
nás podporují a motivují.

POHYB JE ŽIVOT! SPORTU ZDAR!
MARIE DOROTOVIČOVÁ

předsedkyně ASPV Nové Hrady (i foto)

Novohradské orientální tanečnice

Odvážné a skvělé ženy při ukázce aerobiku – holky díky

Ukázka oddílu karate

Poděkování činovníkům za jejich  celoroční aktivní činnost

POHYB JE ŽIVOT ...
(pokračování ze str. 17)
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Náš oddíl získal 6 medailí
Krajský přebor mezi cvičenci karate z Jihočeského kraje se odehrál

přímo v Českých Budějovicích, a to v areálu sportovní haly Vysokých
škol Na sádkách, v sobotu dne 2. listopadu 2008, s účastí 136 závodní-
ků z Jihočeského a Plzeňského kraje.

Pro dva naše trenéry Magdu Pelechovou a Tomáše Balíka začala
tato soutěž již o den dříve, jelikož absolvovali školení pro rozhodčí,
které museli zakončit náročnými zkouškami. V neděli to byla tedy je-
jich premiéra v roli rozhodčích. Náhled všech (očima trenérů, závodní-
ků a koučů) na práci sudích byl většinou skeptický (včetně názorů
Magdy a Toma). Jejich zkušenosti z prvního působení v této roli však
ukázaly, že jde o činnost složitou, plnou pevných pravidel, náročnou na
úsudek a rychlé rozhodování. Z jejich nervozity vyplývalo, „že to až ta-
ková sranda není“.

Ráno se soutěžilo tradičně v disciplínách KATA (sestavy cviků
proti imaginárnímu protivníkovi) a odpoledne v soubojích zvaných
KUMITE. Tohoto klání se mohli účastnit pouze bojovníci, kteří dosáhli
maximálně 21 let věku. Zvláštností této sportovní události byla mož-
nost vítěze každé kategorie získat drahocenné body k postupu na mis-
trovství republiky (6.12.2008 Brno).

Po registraci všech závodníků okolo 8 hodiny, začala soutěž v dis-
ciplíně KATA. Jednotliví účastníci rozdělení do věkových skupin mě-
řili své dovednosti na třech cvičištích (velké, pevné, skládané žíněnky
zvané TATAMI).

V kategorii mladších žáků, která měla největší početní zastoupení,
se za Nové Hrady zúčastnil Kamil Šavel. Kamil zkusil zabodovat pro
jeho kategorii neobvyklou „mistrovskou“ katou Jion, kterou zvládl
technicky bez chyb, ale chybějící dynamika provedení, která je neděli-
telnou hodnotící součástí, jej vyřadila ze soutěže. V další skupině, ten-
tokrát starších žáků, náš jediný zástupce Tomáš Hermann v prvním
kole zvítězil pěkným provedením sestavy, kterou před tím zkoušel Ka-
mil (Jion), ale později o jeden bod prohrál (proti pozdějšímu finalistovi
Marcinovi ) a byl ze soutěže vyřazen. V kategorii dorostenců, s účastí
13 bojovníků, se naši dva zástupci, Láďa Bárta a Ondra Podhora, po-
stupně probojovali až do finále, kde se utkali navzájem. Zde se ukázala
Láďova závodnická zkušenost a Ondra získal stříbro. Oba se v sesta-
vách zlepšili a od Ondry to byl v Kata dosud nejlepší závodní výkon.
V kategorii juniorů byl náš jediný reprezentant Martin Hermann ml.,
bohužel již napoprvé vyřazen 3:0. Mladší dívka z našeho týmu Caroli-
ne Podhorová ve své kategorii starších žákyň vyhrávala kolo od kola
3:0. Všechny její sestavy byly vynikající. Ve finále se však stalo něco,
co ani rozhodčí nechápali. Finálová sestava vypadala, jakoby ji zacvičil
někdo jiný a perfektní forma Caroline byla pryč. Druhé místo je ale i tak
skvělé, jen nám to přijde jako velká a zbytečná ztráta. Přece jen zlato je
zlato. Druhá členka novohradské výpravy Denisa Bošanská v kategorii
dorostenek bojovala, ale díky prozatím malé sumě zkušeností nepo-
stoupila.

V odpoledních hodinách po krátké ukázce ze stylu Allkampf-jitsu,
kterou předvedl tým vedený Tomášem Hermannem, začala soutěž
v disciplíně KUMITE. Zde se bojovníci zařazovali do skupin nejen
podle věku, ale i váhových kategorií. Osobně jsem se z našeho týmu
nejvíc těšil na Toma Hermanna, který má boj v krvi a vždy nám ustrojí
hezkou podívanou. V kategorii starších žáků nad 60 kg svému soupeři
nedal šanci a před skončením časového limitu jej vyřídil tzv. „na body“
8:0, a dovezl si tak domů zlato. Jiný způsob boje nám předvedl Láďa
Bárta. V jeho skupině – dorostenci do 70 kg, dostal mrštného a rychlého
soupeře. Láďa strategicky číhal na jeho chyby, stíhal vše krýt a jeho
soupeř se chybami a příliš silnými ranami proti pravidlům nakonec po-
razil sám 0:3. Láďa tak obsadil nejvyšší příčku. Ondra Podhora se v ka-
tegorii dorostenců do 57 kg potýkal se svým nedostatkem zkušeností.
Chyběl mu odhad vzdálenosti a dostatek různých kombinací úderů a
kopů. Nahrazoval to ale zápalem a vytrvalostí a své druhé místo si do-
slova vypotil a vydřel. Caroline zápasila v kategorii starších žákyň do
50 kg. Forma a zápal, který z ní vymizel už na konci soutěže Kata, se
bohužel nevrátil a dva zápasy, které prohrála, ji vyřadily ze soutěže.

Organizace byla tentokrát skvělá (zajisté i díky našim dvěma novým
rozhodčím), a tak byl snad poprvé co pamatuji dodržen časový rozvrh.
Výprava se odebrala domů ještě před 18 hodinou.

David Švenda, trenér oddílu karate

Krajský přebor juniorů v karate v Českých Budějovicích

Tomáš zvítězil v soutěži kumite kategorie st. žáků

Ondra obsadil 2. místo v kata dorostenci

Láďa zvítězil v kata dorostenců

Firma MEDISIZE CZ, s.r.o. sídlící v Trhových Svinech
děkuje všem svým zaměstnancům za úspěšné zvládnutí
pracovních úkolů v roce 2008 a přeje jim do nového
roku 2009 hodně pracovních a životních úspěchů.

Informace o možnosti zaměstnání podává
personální oddělení MEDISIZE CZ, s.r.o.,
Tovární 560, 374 15 Trhové Sviny,
tel. č. 386305261, e-mail musilova@medisize.cz
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H E L E N A Ž I A K O V Á

MASÁŽE – KOSMETIKA – MANIKŮRA

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

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

– MEDOVÁ MASÁŽ
detoxikační, odstraňuje toxické látky z těla

– ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ
Vypíná,hydratuje pokožku

– REFLEXNÍ MASÁŽ PLOSKY NOHY
– ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ

Odstraňuje celulitidu
– MASÁŽ LÁVOVÝM KAMENY

Prohřívá,uvolňuje

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

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

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

Hradební 111, Nové Hrady
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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

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

HOTEL REZIDENCE
NABÍDKA  VÁNOČNÍCH  PUNČŮ:

2 dcl VÁNOČNÍ PUNČ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25,- Kč
(citrony, pomeranče, hrozinky, skořice, slivovice)

2 dcl NÁMOŘNICKÝ PUNČ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25,- Kč
( jablka, hrozinky, skořice, rum)

2 dcl VÁNOČNÍ PUNČ ,, REZIDENCE “ .  .  .  .  .  . 25,- Kč
(ananas, broskve, ořechy, griotka)

PŘEHLED AKCÍ PLÁNOVANÝCH LISTOPAD – LEDEN
29. – 30.11.2008 STEAKOVÝ VÍKEND
5.12.2008 JAZZ   ( začátek od 21.00 hodin )
6. – 7.12. 2008 SPECIALITY NA JEHLE
13. – 14.12. 2008 TOUSTY STOKRÁT JINAK
20. – 21.12. 2008 RYBÍ SPEC. MISTRA CECHU

KUCHAŘSKÉHO
27. – 28.12. 2008 RELAXAČNÍ SPECIALITY
3. – 4.1. 2009 ZÁVITKOVÝ VÍKEND
10. – 11.1. 2009 SPECIALITY ZE ZVĚŘE PERNATÉ
17. – 18.1. 2009 ASIJSKÉ SPECIALITY
24. – 25.1. 2009 NETRADIČNÍ SPECIALITY
31. – 1.2. 2009 VEPŘOVÉ HODY

Máte 2 hodiny denně čas?

www.pracezdomu.com
PRÁCE NA PC
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