
Září 2009 číslo 9, ročník XIV Cena 5,- Kč

KIC Nové Hrady  zve na

tradiční

VÁCLAVSKOU
ZÁBAVU

Zahraje hudební skupina MIDI
z Tábora

26.9.2009, 20.00 – 02.00 hod.

Hotel Máj Nové Hrady
Vstupné 50,- Kč

O tom, že letošní léto nebylo jenom kulturní, ale i
stavební, se podrobně dočtete uvnitř čísla K.J.

Zatímco v červenci byla kulturní nabídka především hudební, v srpnu
jste mohli navštívit zase divadelní představení na hradním nádvoří

(více uvnitř čísla). K.J.
V polovině srpna se dveře novohradského zámku otevřely veřejnosti
díky výstavě Po stopách společné historie  (více uvnitř čísla).       K.J.

Léto stavební,
kulturní i rozmarné

Tak pokud bych měla rozsoudit, zda letoš-
ní léto bylo více stavební, kulturní či rozmar-
né, přiklonila bych se k té poslední možnosti.
Když se počasí mění ze dne na den tak radikál-
ními skoky, jako to bývá poslední dobou, to
pak mají pořadatelé venkovních akcí opravdu
těžké spaní.

A víte, co je nejtěžší? Rozhodování v hodi-
nu „H“ zda akce uskutečnit nebo už raději od-
volat. Takhle to bylo i poslední srpnovou
neděli, kdy bylo plánováno pro děti Loučení
s prázdninami. Od rána pršelo a ochladilo se,
takže plánovaná pěnová show se nám ne-dob-
rovolně „rozpustila“.

A tak slibujeme co jsme odvolali
a odvoláváme …

aneb
pojďte to zkusit s námi ještě jednou,

navzdory větru a dešti!

Loučení s prázdninami
na druhý pokus

v sobotu 5. září od 13.00 hod.
na náměstí to spustíme, ať se děje cokoli

(snad jenom kdyby padaly trakaře,
tak zůstaňte doma)

Písničky, hry a  pěnová show
pro všechny děti.

Ale pro jistotu vezměte s sebou suché
oblečení, abyste cestou domu nezmrzli.

Na všechny děti se těší pořadatelé
z KIC N. Hrady

O tom, že na základní školu mohou chodit i do-
spělí se dočte na straně 10.                       K.J.

POZVÁNKA NA AKCE
posledního zářijové víkendu

� 25.9.2009
Vernisáž výstavy obrazů v Koželužně
Vyhodnocení soutěže
Rozkvetlé město 2009
� 26.9.2009

Václavská zábava
v Hotelu Máj
� 27.9.2009

Koncert Pavlíny Jíšové a přátel
na hradním nádvoří
� 25.-29.9.2009

Výstava Po stopách společné historie
Výstavy v Koželužně
Zpřístupnění Buquoyské hrobky

(podrobný program uvnitř čísla)
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Usnesení z 21. schůze rady města
ze dne 13. 07. 2009

� 1. Kontrola usnesení z 20. jednání rady
města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 20. schůze rady města.

� 2. Odměny pracovníkům TSM
Rada bere na vědomí informaci ředitele
TSM pana J. Haidera týkající se odměn pra-
covníkům TSM Nové Hrady
(Stanovení odměn zaměstnancům je plně
v kompetenci ředitele TSM. Odměnu ředi-
teli TSM stanoví Rada města po projednání
výsledků hospodaření organizace za 1. po-
loletí.)

� 3. Přehled hospodaření k 31.5.2009
Rada požaduje předložení Přehledu hospo-
daření za I. pololetí roku 2009 s doplněním
přehledu výnosů a nákladů a další doplnění
o výhled tržeb z městských lesů a bytového
hospodářství.
(Rada obdržela přehled hospodaření TSM
Nové Hrady k 31.5. 2009.)

� 4. Smlouva o poskytnutí grantu – projekt
"Místní komunikace pro přístup
k rozvojové rekreační oblasti pískovna
Nakolice"
Rada bere na vědomí oznámení o nedodržení
podmínek Smlouvy o poskytnutí grantu
SD/OGEI/264/07 pro projekt "Místní ko-
munikace pro přístup k rozvojové rekreační
oblasti pískovna Nakolice". Rada souhlasí
s ukončením projektu a s vrácením záloho-
vé částky ve výši 70.000,- Kč, která byla
poskytnuta Jihočeským krajem k realizaci
projektu. Rada pověřuje starostu a MěÚ
Nové Hrady, Investiční odbor dalším jedná-
ním ve věci ukončení projektu.
(Město jako realizátor projektu nesplnilo
jednu z podmínek grantu - podání žádosti
do dotačního titulu. Podání žádosti nebylo
možné z důvodu nevydání územního roz-
hodnutí pro předmětnou akci - nebyl vydán
souhlas majitelů některých pozemků.)

� 5. Dodatek č. 1 pojistné smlouvy
Rada souhlasí s Dodatkem č. 1 pojistné smlou-
vy mezi Městem Nové Hrady a Českou pojiš-
ťovnou a.s. ve věci pojištění veřejných služeb
a pověřuje starostu jeho podpisem.

� 6. Program regnerace MPR a MPZ
Rada bere na vědomí Oznámení MěÚ in-
vest. odbor Nové Hrady o podmínkách
Programu regenerace MPR a MPZ pro rok
2009. Rada postupuje Přehled akcí zařaze-
ných do Programu regenerace MPR a MPZ
ke schválení na program jednání zastupitel-
stva města.

� 7. Splašková kanalizace Údolí u Nových
Hradů
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace na akci "Splašková kanalizace v
místní části Údolí u Nových Hradů" od Mi-
nisterstva zemědělství.
(Toto rozhodnutí bylo vydáno z důvodu
plátcovství DPH a z důvodu posunutí data
ukončení realizace akce.)

� 8. Nabídka k odprodeji pozemků
k. ú. Nové Hrady
Rada bere na vědomí nabídku k odprodeji
pozemků v k.ú. Nové Hrady od pana Zdeň-
ka Blafky, Jílovice 124 a pověřuje starostu
dalším jednáním o případném odprodeji na-
bízených pozemků.

� 9. Projekt Česká pošta lidem
Rada bere na vědomí dopis agentury Rem-
mark, a.s. a pověřuje investiční oddělení pro-
věřením možnosti přihlášení Města Nové
Hrady do projektu "Česká pošta lidem" a
vytipováním místa pro reklamu.

� 10. Obec přátelská rodině
Rada pověřuje sociální odbor MěÚ Nové
Hrady ve spolupráci s radním Mgr. Jarolím-
kem vyplněním formuláře a přihlášením do
soutěže "Obec přátelská rodině roku 2009".

� 11. Žádost o povolení konání Hyalit párty
Rada souhlasí s konáním taneční zábavy Hya-
lit párty v Údolí u Nových Hradů pořádané
SDH Údolí u Nových Hradů na pozemcích ve
vlastnictví města dne 18. července 2009.

� 12. Žádost o povolení konání Údolských
slavností a hasičské soutěže
Rada souhlasí s konáním Údolských slav-
ností a hasičské soutěže Memoriálu Zdeňka
Šavela dne 22. srpna 2009 v rámci oslavy
105. výročí sboru dobrovolných hasičů na
pozemcích ve vlastnictví města.

� 13. Protokol o výsledku kontroly
Rada bere na vědomí Protokol o výsledku
fyzické kontroly projektu "Zvýšení dostup-
nosti a kvality MŠ Nové Hrady" provede-
nou Regionální radou regionu soudržnosti
Jihozápad s konstatováním, že nebyly shle-
dány závady.

� 14. Rozhodnutí – pokácení 1 ks
lípy srdčité
Rada bere na vědomí rozhodnutí MěÚNové
Hrady, odboru životního prostředí ve věci
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
(Jedná se o pokácení 1 ks lípy srdčité ros-
toucí na pozemku parc. č. KN 1441/2 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů ve vlastnictví Města
Nové Hrady.)

� 15. Žádost o prodej pozemku
Rada souhlasí s prodejem části pozemků
parc. č. KN 679 a st. 51 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů a pověřuje tajemníka zajištěním
geometrického plánu a zveřejněním záměru
prodeje na úřední desce.

� 16. Žádost o finanční příspěvek
Rada souhlasí s finanční podporou na pořá-
dání akce k 60- ti letům založení kopané na
Nových Hradech a o výši příspěvku rozhod-
ne po obdržení položkového rozpočtu této
sportovní akce.

� 17. Vytýčení hranice mezi pozemky
v k.ú. Nové Hrady
Rada bere na vědomí Oznámení Ing. Vladi-
míra Berky České Budějovice o vytyčení
hranice mezi pozemky v k.ú. Nové Hrady a
pověřuje místostarostu Ing. Kasana účastí
na jednání.

� 18. Nominace členů konkursního řízení
na funkci  ředitele ZŠ Nové Hrady
Rada jmenuje v souladu s § 1 odst. 2 a § 2
odst. 3, vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitos-

tech konkursního řízení a konkursních ko-
misí komisi ve složení: předseda komise
Mgr. Michal Jarolímek, členové komise:
Jana Palmová, Ludmila Tomanová, Mgr.
Romana Pospíšilová, PaedDr. Alena Stacho-
vá, Mgr. Zdeněk Chrt, Ing. Marie Štanglová.
Rada jmenuje tajemníkem konkursní komi-
se Jaroslava Šulce.

� 19. Protokol o výsledku kontroly
Rada bere na vědomí Protokol o výsledku
provedené kontroly č. 20/2009 od Jihočes-
kého kraje – krajského úřadu v Českých
Budějovicích na hospodaření v lesích podle
směrnice kraje SM /23/ZK.

� 20. Záznam z jednání
Rada bere na vědomí Záznam z jednání
o zajištění odvodu povrchových vod v pro-
storu před garážemi pod autobusovým nád-
ražím v Nových Hradech a pověřila starostu
dalším jednáním v této věci.

� 21. Oznámení o zahájení vodoprávního
řízení
Rada bere na vědomí Oznámení o zahájení
vodoprávního řízení od Městského úřadu
Trhové Sviny, odboru životního prostředí,
oddělení vodního hospodářství a rybářství
ze dne 7.7. 2009.

� 22. Žádost o projednání stavebních
řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 23. Náklady na kotelnách za r. 2007, 2008
Rada bere na vědomí přehled nákladů na
kotelnách za roky 2007 a 2008 a požaduje
doložení dalších údajů včetně rozkladu
položek na příští jednání rady.

� 24. Zvýšení nájemného od 1. 1. 2010
Rada bere na vědomí návrh na zvýšení ná-
jemného u bytů v majetku Města Nové Hrady
s tím, že otázka nájemného bude projednána
při komplexním řešení finančního hospoda-
ření Technických služeb na příštím jednání
rady.

� 25. Zápis z jednání sociální komise
Rada bere na vědomí zápis z jednání komi-
se sociálních věcí a zdravotnictví ze dne 9.
července 2009.
Rada souhlasí s přidělením uvolněných bytů
v DPS Nové Hrady – byt 0+1 (po pečovatel-
ské službě) paní Jaroslavě Zdražilové, byt
0+1 č. 11 paní Marii Bráchové, byt 0+1 č. 50
paní Heleně Sedlákové a byt 0+1 č. 34 paní
Vlastě Korbelové. Rada souhlasí s přiděle-
ním uvolněného bytu náměstí Republiky
čp. 12, Nové Hrady paní Lence Křížové.

� 26. Zpráva o posouzení a hodnocení
nabídek
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek na akci "Mateřská škola
Nové Hrady – rekonstrukce sociálního zaří-
zení". Rada souhlasí s výběrem firmy To-
mášek MVT s.r.o., Pekárenská 109, Trhové
Sviny jako zhotovitele akce a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

� 27. Oznámení o přidělení grantu
Rada bere na vědomí Oznámení o přidělení
grantů – Podpora výstavby a oprav autobu-
sových zastávek – ve výši 42.000,- Kč a

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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grantu na projekt "Modernizace informač-
ního centra" ve výši 80.000,- Kč od Jiho-
českého kraje – Krajského úřadu České
Budějovice. Rada pověřuje starostu města
ve spolupráci s Měú Nové Hrady, Investič-
ním oddělením a Kulturním a informačním
centrem přípravou a realizací projektů pod-
pořených Jihočeským krajem.

� 28. Žádost o stavební parcelu v Nových
Hradech
Rada bere na vědomí žádost o stavební par-
celu od pana Martina Sremaňáka, Nové
Hrady.
(Rada vzala vědomí žádost o stavební par-
celu s tím, že v současné době probíhá pří-
prava vyhlášení záměru prodeje stavebních
parcel v lokalitě Pod Zámeckým.)

� 29. Dodatek č. 1 – "Stavební práce
související se zřízením šaten pro TV"
Rada souhlasí s Dodatkem č.1 Smlouvy o dílo
mezi Městem Nové Hrady (objednatel) a Le-
sostavby Třeboň, a.s. (zhotovitel) k akci
"Stavební práce související se zřízením ša-
ten pro TV" v rámci projektu "Modernizace
budov ZŠ a jejich zařízení za účelem zlep-
šení kvality a dostupnosti vzdělávání v No-
vých Hradech" a pověřuje starostu jeho
podpisem.
(Dodatkem č.1 je řešeno zvýšení ceny díla
z důvodu víceprací vzniklých nutností od-
stranit vlhkost objektu a prodloužení reali-
zace díla).

Zápis z 22. schůze rady města
ze dne 27.7.2009

� 1. Kontrola usnesení z 21. jednání rady
města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 21. schůze rady města.

� 2. Zápis z jednání zástupců – pozemková
úprava v k.ú. Nové Hrady
Rada bere na vědomí Zápis z jednání zástup-
ců vlastníků pozemků pro provedení kom-
plexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Hrady
od Pozemkového úřadu České Budějovice.
Rada pověřuje dalším jednáním ve věci kom-
plexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Hrady
místostarostu pana Ing. Kasana.

� 3. Informace č. 16/2009/1/OSMT
– oblast školství
Rada bere na vědomí Informaci č. 16/2009/1/
OSMT – oblast školství od Jihočeského kraj-
ského úřadu, odboru školství, mládeže a tělo-
výchovy České Budějovice.

� 4. Přehled probíhajících investičních akcí
Rada bere na vědomí Přehled probíhajících
investičních akcí Města Nové Hrady vy-
pracovaný Městským úřadem Nové Hrady,
investičním oddělením. Rada pověřuje sta-
rostu města zajištěním nabídek bankovních
ústavů pro případný překlenovací úvěr pro
finacování některých investičních akcí do
výše 15 000 000,-Kč.
(Rada obdržela od Městského úřadu Nové

Hrady, investičního odboru. přehled probí-
hajících investičních akcí Města Nové Hrady
zařazených do grantových programů Jiho-
českého kraje, MPR-MPZ, MAS, Minister-
stva zemědělství ČR, Ministerstva financí
ČR a ROP. Vzhledem ke zpoždění plateb a
prodloužení realizace některých projektů
došlo ke změně v uvažovaném penežním
toku, proto Rada pověřila starostu města
zajištěním nabídek bankovních ústavů
pro případný překlenovací úvěr pro fina-
cování některých investičních akcí do
výše 15 000 000,-Kč. )

� 5. Nařízení – průjezdnost nákladních
vozidel nad 3,5 t
Rada bere na vědomí Nařízení Bezirkshaupt-
mannschaft Gmünd ve věci změny povolené
tonáže v blízkosti obce Pyhrabruck.
(Rada obdržela Nařízení Bezirkshaupt mann-
schaft Gmünd, Rakouská republika, o změ-
ně v povolené tonáži vozidel komunikaci
vedoucí z hraničního přechodu k obci Py-
hrabruck a dále ve směru Weitra a Gmünd.
- v části úseku došlo ke snížení tonáže ze
7,5 t na 3,5 t. Ke změně došlo na základě
podnětu Města Nové Hrady ve věci poru-
šování zákazu vjezdu kamionů a vozidel
převážejících dřevo (zejména vozidel s ra-
kouskou poznávací značkou) v úseku Py-
hrabruck – Nové Hrady. Starosta města
informoval členy rady města o sdělení ra-
kouské policie o zvýšených kontrolách, kte-
ré budou zaměřeny na průjezd vozidel
s vyšší tonáží.)

� 6. Aktualizace seznamu žadatelů
o garáže
Rada bere na vědomí žádost o doplnění se-
znamu žadatelů o přidělení pozemku na
stavbu garáže od Městského úřadu , Staveb-
ního úřadu Nové Hrady a pověřuje paní
Annu Morongovou vypracováním seznamu
žadatelů za roky 2003 až 2009.

� 7. Žádost o odkoupení pozemků
– Zahradní čtvrť čp. 248
Rada souhlasí s prodejem pozemků parc. č.
KN 444 o celkové výměře 232 m, parc. č.
KN 259/12 o celkové výměře 938 m a st.p.
č. 445 o výměře 22 m. Rada pověřuje tajem-
níka zveřejněním záměru prodeje pozemků
na úřední desce a postupuje prodej pozem-
ků na jednání zastupitelstva Města Nových
Hradů.
(Rada města doporučila zastupitelstvu schvá-
lit prodej za cenu 90 Kč/m2.)

� 8. Projednání stavebních řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 9. Rozhodnutí o povolení prodloužení
uzavírky silnice II/ 156
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o pro-
dloužení omezení obecného užívání pozem-
ních komunikací uzavírkami a objížďkami
v úseku silnice II/156 "Průtah obcí Údolím
u Nových Hradů" od Městského úřadu, od-
bor dopravy a silničního hospodářství Trho-
vé Sviny.
(Město Nové Hrady souhlasilo pouze s 5-ti
denním prodloužením uzavírky komunika-
ce II/156.)

� 10. Žádost o prodej části  pozemku
parc. č. 1477/3 k.ú. Údolí
Rada postupuje žádost manželů Aleny a Pav-
la Mihaličových, Husova 10, České Budějo-
vice o prodej části pozemku par. č. 1477/3
v k.ú. Údolí u Nových Hradů k projednání
Osadnímu výboru pro Údolí u Nových Hradů.

� 11. Žádost o poskytnutí nenárokové
složky platu ředitelce MŠ
Rada stanovuje odměnu ředitelce MŠ Nové
Hrady za I. pololetí roku 2009 dle svého ná-
vrhu.

� 12. Návrh řešení stížnosti
Rada bere na vědomí informaci o návrhu
manželů Bícových na řešení stížnosti manželů
Borovcových.
(Rada obdržela návrh manželů Bícových na
řešení stížnosti manželů Borovcových, Pod
Vodárnou 331, Nové Hrady. Na pozemku
který mají od Města Nové Hrady v nájmu
manželé Bícovi, bude nainstalována ráko-
sová rohož, kterou zakoupí manželé Bícovi
na své náklady.)

� 13. Souhlas vlastníka – povolení ke
kácení stromů
Rada bere na vědomí dopis Městského úřa-
du, Odboru životního prostředí Nové Hrady a
souhlasí s pokácením l ks Olše lepkavé a 4 ks
Dubu letního rostoucích na pozemcích parc.
č. 1644/1, 1646/1 a 1646/2 v k.ú. Vyšné.
(jedná o suché a odumřelé stromy, které
mohou ohrozit život, zdraví a majetek
osob).

� 14. Dodatek č.1
Rada souhlasí s Dodatkem č. 1 Smlouvy
o dílo č. 20709 mezi Městem Nové Hrady
(objednatel) a Výtahy Line, s.r.o. (zhoto-
vitel) k akci "Stavební práce související
s rekonstrukcí výtahu" v rámci projektu
"Modernizace budov ZŠ a jejich zařízení za
účelem zlepšení kvality a dostupnosti vzdě-
lávání v Nových Hradech".
(Dodatkem č. 1 je řešeno zvýšení ceny díla
z důvodu víceprací ve výtahové šachtě a
prodloužení realizace díla.)

� 15. Mandátní smlouva – "Mateřská
škola Nové Hrady – rekonstrukce
sociálního zařízení"
Rada souhlasí se Smlouvou mandátní mezi
Městem Nové Hrady a Stavební poradnou,
spol. sr.o. České Budějovice ve věci zajiště-
ní výkonu inženýrské činnosti pro stavbu
"Mateřská škola Nové Hrady – rekonstruk-
ce sociálního zařízení" a pověřuje starostu
jejím podpisem.

� 16. Podání žádosti do OPŽP – Snížení
energetické náročnosti ZŠ Nové Hrady
Rada souhlasí s podáním projektové žádosti
do Operačního programu životního prostře-
dí, oblast podpory 3.2.1. pro akci "Snížení
energetické náročnosti ZŠ Nové Hrady".
Rada pověřuje starostu města přípravou fi-
nální verze projektové žádosti a jejím podá-
ním na Státní fond životního prostředí.
(Projekt řeší zateplení objektu základní školy
v Hradební ulici – zateplení obvodového
pláště (fasády), výměnu oken a zateplení
půdy.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2
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Léto plné staveb
Již v průběhu jara jsem v některých článcích informoval o přípravě

či rozběhnuté realizaci několika projektů, ke kterým se podařilo zajistit
dotační prostředky. Ve většině těchto akcí byly hlavní stavební práce
naplánovány na letní měsíce a v současné době bude probíhat jejich do-
končení a uvedení do provozu. V tomto čísle NZ bych rád informoval
o průběhu jednotlivých aktivit.

Projekt „Investice pro integrovaný rozvoj kultury
a kvality služeb veřejné správy v Nových Hradech“

Projekt byl podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad s přislíbenou dotací ve výši 7 397 595,- Kč (92,5% z celko-
vých nákladů projektu). Realizace projektu byla rozdělena na 3 větší
celky – na radnici byla zřízena kancelář pro Czech point (v přízemí) a
vybudován archiv pro potřeby města a městského úřadu (v půdních pro-
storách). V objektu Českého domu došlo k rekonstrukci knihovny, spo-
lečenského sálu, společných prostor včetně sociálního zařízení, šaten a
spolkové místnosti. Veškeré stavební práce prováděla firma Stavcent,
a.s. Jindřichův Hradec, vnitřní vybavení pak dodávala místní truhlářská
firma pana D. Charváta a společnost AV Media. Poslední aktivitou pro-
jektu byla revitalizace veřejného prostranství s vodní nádrží v Komen-
ského ulici, kde je postupně stavěna konstrukce mola. Základní funkce
požární nádrže bude tímto projektem zachována a navíc získáme prostor
pro pořádání drobných veřejných vystoupení a kulturních akcí. Dokon-
čení stavby je plánováno na přelom srpna a září. Tuto část projektu na zá-
kladě výběrového řízení provádí firma Lesostavby Třeboň, a.s.

Projekt „Modernizace budov ZŠ  a jejich zařízení za
účelem zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání
v Nových Hradech“

Projekt byl podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad s přislíbenou dotací ve výši 5 641 656,- Kč (92,5% z celko-
vých nákladů projektu) a řeší především rekonstrukci vnitřních prostor

budovy 1. stupně školy, vybudo-
vání šaten pro TV u školního
hřiště v Komenského ulici, nákup
vybavení nábytkem a pomůckami
pro výuku pro oba stupně ZŠ, ná-
kup audiovizuálního vybavení a
počítačového vybavení. Hlavní
stavební práce jsme naplánovali
na letní prázdniny. Nejprve byly
opraveny podlahy ve třídách a vý-
tah, v posledním předškolním týd-
nu pak dojde k instalaci nových
tabulí, audiovizuálního vybavení a
nábytku. Již při přípravě projektu
jsme vycházeli z požadavků zá-
stupců školy a věříme, že s potřeb-
ným zázemím a vybavením bude
moci škola ještě zvýšit kvalitu vý-
uky na obou stupních.

Projekt „Rekonstrukce školní družiny“
Tento projekt je realizován díky podpoře ze státního rozpočtu.

K získání dotace ve výši 4 000 000 Kč pro Město Nové Hrady význam-
ně pomohla paní poslankyně Mgr. Vlasta Bohdalová (ČSSD), (celkový
rozpočet akce je téměř 5 miliónů korun). V rámci stavebních prací do-
jde k rekonstrukci prvního patra a střechy objektu. Stavební práce pro-
vádí na základě výběrového řízení firma SEXTA. Celé patro školní
družiny prochází kompletní rekonstrukcí – sociální zařízení, chodba i
jednotlivé třídy, včetně výměny oken. I zde dochází k přizpůsobení sta-
vebních prací následnému využití dle potřeb školní družiny. Novinkou
tak bude nejen upravené řešení dispozic dvou tříd, ale především šaten
a vstupu, který bude zabezpečen vidotelefonem.

Nová počítačová učebna na II. st. ZŠ

Revitalizace veřejného prostranství v ulici Komenského

Nové vybavení tříd na I. st. ZŠ

Úprava školního hřiště včetně vybudování nového zázemí pro sportov-
ce u II. st. ZŠ

Sociální příslušenství nové šatny
pro sportovce u II. st. ZŠ

pokračování na str. 5
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Ve stejném objektu, avšak z finančních prostředků na provoz školy,
došlo také k stavebním úpravám školní kuchyně. V rámci podpory
z Programu regenerace Městských památkových rezervací a městských
památkových zón (MPR a MPZ) jsme do letošních akcí zařadili také
opravu fasády (budova školní družiny a jídelny je nemovitou kulturní
památkou – bývalý chudobinec), kterou provádí za dohledu památkářů
firma Leyer a Graf.

V této souvislosti je třeba ocenit bezproblémovou spolupráci sta-
vebních firem a maximální snahu zvládnout veškeré práce tak, aby od
počátku září objekt opět přivítal naše školáky.

Projekt „Bezpečně do školy“
Především pro bezpeč-

nost těch nejmladších na
cestě do školy, ale také pro
maminky s kočárky a další
občany vznikl projekt s ná-
zvem Bezpečně do školy,
který byl podpořen v rámci
Místní akční skupiny Sdružení
růže (program LEADER).
Hlavní aktivitou tohoto pro-
jektu (celkové náklady pro-
jektu: 561 446 Kč, přislíbená
dotace: 449 156 Kč) je vý-
stavba chodníku ve Vitoraz-
ské ulici. V průběhu srpna
provedla jeho výstavbu fir-
ma MILAN ERTL z Kapli-
ce. V současné době ještě
tento projekt dokončujeme a
naší další aktivitou bude za-
jištění vyznačení přechodů pro chodce v této lokalitě. Do budoucna by-
chom rádi tento chodník „protáhli“ až k ulici Pod Vodárnou.

Projekt „Průtah Údolím a splašková kanalizace“
O této velmi komplikované aktivitě jsem již v minulých číslech NZ

také informoval. Především díky nekvalitně odvedené práci některých
dodavatelských firem jsme museli dohledu věnovat velké množství
času a úsilí. Své si „užili“ i místní, kteří se mnohdy nestačili divit…
A tak se stavělo a někdy zase bouralo, dokud nebylo vše dle projektu,
v odpovídající kvalitě a ku spokojenosti majitelů sousedících domů či
pozemků..

V první fázi probíhala akce i přes velmi nepříznivé počasí a pod-
mínky (déšť, tekoucí písky, podloží) podle plánu. Stavební práce na
splaškové a dešťové kanalizaci byly provedeny dle harmonogramu,
komplikace nastaly až při stavbě komunikace a chodníků. Zhotovitel
stavby proto požádal o prodloužení termínu dokončení. Z důvodu špat-
ného počasí oba investoři (Správa a údržba silnic Jihočeského kraje a
Město Nové Hrady) souhlasili s prodloužením termínu o maximálně
5 dnů s tím, že nejpozději od 28. července bude umožněn průjezd Údo-
lím (další prodloužení nebylo akceptováno a po pětidenním pro-
dloužení termínu tak bude na zhotoviteli uplatňováno penále dle platné
smlouvy). Termín otevření průtahu stavba splnila, což znamenalo
ukončení složitého objíždění přes Horní Stropnici či kolem rybníku

Bažantník. Práce na chodníku a dalších objektech pak pokračovaly za
provozu až do druhé poloviny srpna. Ve dnech, kdy píši tento článek,
již bylo zahájeno přebírání jednotlivých částí a věřím, že již bude zna-
menat dokončení této velké etapy a přistoupíme k poslední části, kterou
bude dopřipojení  objektů na splaškovou kanalizaci.

Projekt „Rekonstrukce sociálních zařízení Mateřské
školy  Nové Hrady“

Po loňské velké rekonstrukci „staré“ budovy školky jsme připravili
projekt na opravu sociálních zařízení a přípravných kuchyněk v „nové“
budově MŠ N. Hrady. V rámci grantového programu Jihočeského kra-
je, který je určen na rozšiřování kapacit mateřských škol, se nám poda-
řilo získat dotaci ve výši 650 000,- Kč. Po přidání našeho podílu
(185 752,00,-Kč) jsme tak mohli přistoupit k realizaci větší části pů-
vodního projektu. Na základě výběrového řízení tak firma MVT Tomá-
šek provádí celkovou rekonstrukci dvou sociálních zařízení.

Projekt „Zvýšení kvality služeb DPS Nové Hrady,
Novohradská kovárna aktivní“

Další dva projekty podpořené z programu LEADER byly realizová-
ny v objektech domu s pečovatelskou službou a v kovárně. První pro-
jekt zahrnoval dodávku a instalaci audiotelefonního systému, vybavení
společenské místnosti nábytkem, audio-video technologií a PC stanicí.
V kovárně vedle řemeslných kurzů a kovářského semináře došlo
k opravě a nátěru šindelové střechy a dřevěných částí kovárny.

Program regenerace Městským památkových
rezervací a městských památkových zón (MPR a MPZ)

Jak již bylo zmíněno u akce týkající se oprav objektu školní jídelny a
družiny, získalo i v letošním roce naše město podporu z Programu re-
generace MPR a MPZ. Na základě rozhodnutí pracovní komise a Rady
města byly finanční prostředky použity na opravu fasády bývalého chu-
dobince, rekonstrukci stře-
chy v domě čp. 11 na ná-
městí a část peněz využil
také místní klášter na opra-
vu komínů a Akademie věd
na opravu kamenné ba-
lustrády. Rekonstrukce stře-
chy probíhala od července
do poloviny srpna a prová-
děla firma PB Krovy.

Z výše uvedeného sezna-
mu akcí vyplývá, že staveb-
ní i jiné aktivity přinesly
velké zhodnocení městské-
ho majetku. Rád bych touto
formou poděkoval všem,
kteří se podíleli na přípravě
jednotlivých projektů či
v době realizace přispěli
k úspěšnému zvládnutí.

Mgr. Vladimír Hokr,
starosta městaPrůtah Údolím a kanalizace

Rekonstrukce střechy domu čp. 11
na náměstí

Nový chodník ve Vitorazské ulici

Rekonstrukce školní družiny

(pokračování ze str. 4)
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Městská kanalizace
– kontrola a čištění
V průběhu srpna bylo v našem městě k vi-

dění pohotovostní vozidlo Vodovodů a kanali-
zací, aby provedlo čištění několika úseků
městské kanalizace. Vedle plánovaných kont-
rol byly některé práce naplánovány na základě
požadavku občanů města, kteří se na městský
úřad obraceli s tím, že je městská kanalizace
ucpána a v době většího přílivu srážkových
vod není schopna tuto dešťovou vodu odvádět.

Město již v několika případech přikročilo
k vyčištění několika větví městské kanalizace.
Pracovníci Vodovodů a kanalizací, kteří pro-
vádějí toto čištění, se v mnoha případech sho-
dují, že hlavní příčinou malé průchodnosti či
ucpání kanalizace jsou tuky. Lidé v mnoha pří-
padech lijí do odpadního potrubí svých domo-
vů zbytky olejů na smažení, obsah fritéz nebo
jiné zbytky rostlinných nebo živočišných
tuků. Tyto tuky se ochlazením v potrubí vy-
srážejí a nabalují se na sebe, až vytvoří ucpáv-
ku, která jde jen těžko z potrubí kanalizace
odstranit. Pročištění takového ucpaného po-
trubí se provádí za použití vysokého tlaku
vody z cisterny pohotovostního vozidla a ná-
sledného odsátí tukových a jiných kalů fekál-
ním vozem.

Prosíme obyvatele města, aby do odpadní-
ho potrubí (ať již doma nebo do kanalizace na

ulici) nevylévali látky, které obsahují oleje,
tuky a nebo nevhazovali jiné předměty, které
by mohly kanalizaci ucpat. Každý výjezd po-
hotovostního vozidla je totiž samozřejmě nut-
no zaplatit a počet výjezdů tak má vliv na
konečnou cenu stočného. Je tedy v zájmu nás
všech, aby se kanalizace neucpávala, a to
nejen z důvodu zachování její funkce, ale i
z důvodu finančního.

Zbytky olejů, fritéz, nebo jiné tuky je
možné odevzdat v nádobách v provozní době
na sběrný dvůr k další likvidaci.

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

Zdeněk Vaněk, Městský úřad N. Hrady,
Odbor životního prostředí

Vladimír Hokr, starosta

Doplnění k článku Dětský den 2009
(Novohradský zpravodaj, červenec 2009)

Dětský den pořádaný členy AVZO Nové
Hrady dne 30.6.2009 v Nových Hradech
byl finančně podpořen Městem Nové Hra-
dy v rámci jeho městského grantového pro-
gramu.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem členům SDH Nové Hrady,

kteří se aktivně podíleli na přípravě a samot-
ných oslavách 135. výročí založení sboru. Zá-
roveň chci poděkovat městu Nové Hrady a
starostovi Mgr. V. Hokrovi za podporu, paní
Květě Jarolímková z KIC N. Hrady za ozvu-
čení oslav, zdravotnímu středisku N. Hrady za
poskytnutí el.energie, klášteru N. Hrady za
mimořádnou mši svatou a obědy, Policii ČR –
oddělení Nové Hrady za dohled a usměrnění
dopravy při akci.

V neposlední řadě patří poděkování všem
okolním sborům, které poskytly materiální po-
moc a zúčastnily se oslav. Byly to Č. Veleni-
ce, Branná,T. Sviny, D. Bukovsko, Suchdol
nad Lužnicí, H. Stropnice a rakouské FF. Wei-
tra a FF Heinrichs.

Poděkování patří též sponzorům, a to Le-
sům ČR, Jihočeským Lesům České Budějovi-
ce a.s. N. Hrady, Rybářství N. Hrady, Městu
N. Hrady, Rezidenci a.s. N. Hrady a Hasičské
vzájemné pojišťovně.

Velitel SDH N. Hrady Papoušek St.

Rozkvetlé město 2009
Soutěž, jejíž cílem je především
inspirovat ke zkrášlení našeho města
v letním období, vrcholí.

Barevné fotografie soutěžních předzahrádek,
balkonů a okenních říms naleznete u vchodu
do Kulturního a informačního centra Nové Hrady.

Zde můžete svým zájmem a bodováním ovlivnit
pořadí přihlášených.

Stačí hlasovat, a to do 20.9.2009.

Vyhodnocení se dozvíte v pátek 25.9.2009
v 18.00 hod .v Koželužně
nebo v příštím čísle Novohradského zpravodaje.



srpen 2009 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 7

Po stopách společné historie, tentokrát v novohradském zámku
Novohradský zámek hostí od poloviny srp-

na ve svých reprezentativních prostorách výsta-
vu nazvanou „Po stopách společné historie“,
kterou připravilo Město Nové Hrady ve spolu-
práci s Jihočeskou univerzitou a Böhmerwald-
museum Wien. Pro veřejnost to je příležitost
zavítat nejen do zámeckých sálů, ale přede-
vším opět nahlédnout do historie našeho města
a Novohradska, zamyslet se nad soužitím čes-
ky a německy hovořících zdejších obyvatel
z počátku 20. století, připomenout si události,
které ovlivňovaly zdejší život a vzpomenout
zajímavé lidské osudy.

Vernisáž výstavy se uskutečnila v pátek
14.8.2009 za účasti řady hostů, místních ob-
čanů, zájemců o historii i samotných tvůrců
výstavy. V zahajovací řeči připomněl starosta
Nových Hradů, Mgr. Vladimír Hokr, několik
cílů výstavy, mezi které patří především snaha
o definitivní odstranění hranic, bariér a vzájem-
ných předsudků česko-rakouského soused-
ského soužití. Na jeho slova navázal i hejtman
Jihočeského kraje, Mgr. Jiří Zimola, který
uvedl, že téma výstavy je mu velmi blízké
díky jeho vlastní starostenské zkušenosti
z Nové Bystřice. Proto pozvání na vernisáž
přijal a podobné přeshraniční česko-rakouské
aktivity bude rád z pozice hejtmana podporo-
vat. Za rakouskou stranu vystoupil i Dr. Ger-
not Peter, ředitel Böhmervwaldmuseum Wien,
který v připraveném českém projevu prozradil
s humorem i některá úskalí z příprav výstavy a
poděkoval za trpělivost a skvělou spolupráci
mezi tvůrci výstavy.

Před vernisáží měli zvaní hosté, a to přede-
vším pracovníci z kulturních a informačních

center z novohradského
regionu, příležitost sejít se
s některými tvůrci výstavy
a jednotlivých exponátů.
Byla to skvělá příležitost
jak se dozvědět některé
detaily o vzniku výstavy, nasbírat dost infor-
mací umožňující další její propagaci a navázat
kontakty pro případnou spolupráci na svých
nových projektech.

Výstava „Po stopách společné historie“,
jejíž obsah můžete nyní vidět v zámku, je na-
vázáním na stejnojmennou výstavu loňskou,
která se uskutečnila v Koželužně. Ta letošní je
opět dvojjazyčná, čítá 31 textových panelů
o různých oblastech lidské činnosti na Novo-
hradsku a je rozšířena o nové cenné exponáty a
interaktivní prvky.

Nejatraktivnějším exponátem je patrně pro
mnohé návštěvníky vrstevnicový model No-
vohradských hor v měřítku 1:12 500, který na-
vrhl a z topolové překližky vyrobil Milan
Koželuh z Nových Hradů. Podsvícení modelu
umožňuje skvělou orientaci při hledání vrcho-
lů, obcí a vodních ploch na Novohradsku. Dal-
ším unikátem výstavy je expozice historického
skla a zvláště pak hyalitová konvička z první
poloviny 19. stol., jejíž zapůjčení zprostředko-
val sklář Milan Frajt z občanského sdružení
Bonaventa o.s. z Českých Budějovic. A pro-
tože sklářství v jižních Čechách neskončilo na
konci 19. století, vitrínu s historickým sklem
vhodně doplňují práce současných uměleckých
sklářů. Téma spolkového života připomínají
vystavené baráčnické kroje a hasičská unifor-

ma, které vytvořila Miroslava Kuruco-
vá z Českých Velenic. Na velkém
plátně v Zrcadlovém sále jsou vyobra-
zeny šlechtické rodokmeny Rožmber-
ků a Buquoyů doplněné o počítačově
zpracovaná data jednotlivých jejich
představitelů. Tato data a podklady po-
skytl historik a genealog Josef A. Kur-
tanič z Klášterce nad Ohří. Virtuální
procházku kolem bývalého loveckého
zámečku Žofín umožňuje počítačově
zpracovaný prostorový model, který
vytvořil a pro výstavu zapůjčil Ing.
arch. Darek Dupal z ateliéru A.B.D.
s.r.o. Součástí výstavy jsou také kopie
školních kronik, repliky razítek a peče-
tí, dobová videa, audio ukázka skladeb

V. J. Tomáška a interaktivní aplikace s plány,
obrazy a starými fotografiemi. Tyto exponáty
navrhl a zrealizoval Michal Jarolímek ml. Na
textové části výstavy se podíleli Mgr. M. Vla-
čihová, Mgr. V. Hokr, Dr. Gernot Peter, T.
Balík a PhDr. et PaedDr. J. Dvořák, Ph. D.,
s doc. PhDr. M. Novotným, CSc. z Filosofické
fakulty Jihočeské univerzity.

Výstava, kterou za prvních 14 dní navštívi-
lo kolem osmi set návštěvníků, je otevřena
denně od 9 do 17 hodin do konce října. Vstup a
tištěný katalog v českém a německém jazyce je
na výstavě rovněž zdarma. Po skončení výsta-
vy bude velká část materiálů také k nahlédnutí
na internetových stránkách www.spolecnahis-
torie.eu.

Výstava „Po stopách společné historie“ je
součástí projektu „Produkt cestovního ruchu -
Po stopách společné historie“ za spolupráce
výše zmíněných institucí a je finančně podpo-
řena v rámci programu Evropské územní spo-
lupráce Česká republika – Rakousko 2007 –
2013.

Další ukončenou aktivitou projektu je vy-
dání německého překladu knihy „Příběhy no-
vohradských domů“ pod názvem „Die Häuser
von Gratzen erzählen“.

Tvůrci výstavy a Město Nové Hrady děku-
je za spolupráci Ing. Arch. D. Dupalovi a ateli-
éru A.B.D. s.r.o., M. Frajtovi a občanskému
sdružení Bonaventa o.s., J. A. Kurtaničovi, M.
Koželuhovi, M. Kurucové, I. Tauerové a Jiho-
českému muzeu Č. Budějovice, Hasičskému
muzeu Bechyně, Třeboňským baráčníkům,
Státnímu oblastnímu archivu Třeboň, Státní-
mu okresnímu archivu Č. Budějovice, Národ-
nímu památkovému ústavu v Č. Budějovicích,
T. Rejnkové a CHKO Blanský les, K. Souku-
povi a Tiskárně Java, Tiskárně EM Grafika
s.r.o., Tiskárně Impress, P. Hambergerovi, L.
Šáchovi a dalším pracovníkům AUC N. Hra-
dy, Ústavu systémové biologie AV Nové Hra-
dy, zaměstnancům TSM Nové Hrady a dalším
ochotným lidem, kteří pomáhali s realizací vý-
stavy a celého projektu.

K. Jarolímková (i foto)

Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj

Mezi hosty vernisáže byl i hejtman Jihočeského kraje
Mgr.Jiří Ziomola a Radní Jihočeského kraje a starosta
Českých Velenic Jiří Slíva

Díky vstřícnosti a spolupráci s AUC Nové Hrady je výstava umístěna
v krásných prostorách novohradského zámku Na výstavu zavítal v srpnu  i Michael Buquoy s manželkou  a přáteli
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Fortelná muzika
Pamatujete si ještě domek poblíž pošty, du-

nící dechovými nástroji, harmonikou a bicí-
mi? To byla doba, kdy hudbu v našem městě
vyučoval pan Josef Placer. Jeho rukama v té
době prošli snad všichni, kteří se chtěli učit
„muzice“. Muzika, linoucí se denně z oken
u „Placrů“, patřila v těch dobách ke koloritu
N. Hradů. Ticho bylo jen dopoledne, když
byly děti ve škole. Kdo ty časy pamatuje, dá
mi zapravdu, že je to pěkná vzpomínka.

Pan Placer dokázal děti naučit hrát i na ně-
kolik hudebních nástrojů a dal dohromady za-
čátkem 60. let dětskou kapelu, ze které později
(1968) vznikla „Hradečanka“ a prvním kapel-
níkem byl Jindřich Filek, též žák pana Placera
jako všichni nebo většina členů kapely. Původ-
ní Hradečanka později změnila název na „Ve-
selá muzika“. Ostatní Placerovi žáci se uplatnili

v dalších kapelách v našem regionu a někteří
zakotvili v oblasti hudby profesionálně.

Klavír vyučovaly tenkrát paní Hadová a
slečna Hořovská, obě bydlely „Ve vilách“,
kam cesta byla malé dobrodružství, zvláště
potmě, protože tehdy to byla lokalita daleko
za městem a cesta vedla kolem hřbitova. Ta
děvčata, která tudy chodila večer z klavíru, si
určitě vzpomenou na to mrazení v zádech na
rozblácené cestě vedoucí kolem hřbitovní zdi
v neobydlené oblasti bez veřejného osvětlení.

Tito nadaní a obětaví lidé vychovali spous-
tu muzikantů (nebo těch, kteří si jen tak rádi
zahrají pro radost) od 50. do 70. let minulého
stol., a proto bychom na ně neměli zapome-
nout, protože učili každého, kdo měl zájem, a i
když přímo nevynikal talentem, udělali z něj
muzikanta s láskou k hudbě a ten talent v něm
dokázali objevit.

Protože si letos připomínáme významné
výročí Základní umělecké školy T. Sviny (teh-

dejší lidová škola umění – LŠU), bylo by
správné zavzpomínat i na ty, kteří tehdejší
LŠU z vlastní iniciativy nebo pod hlavičkou
Klubu pracujících (později Osvětové besedy)
zastupovali v dobách, kdy tato ještě v N. Hra-
dech nefungovala, nebo jen částečně. Dnes
ZUŠ funguje u nás „na plné pecky“, pro naše
děti tam dělají maximum a je úžasné, co
všechno se tam děti naučí. Mají tam ty nejlepší
a obětavé učitele jako byl pan Placer.

Myslím, že patří veliký dík p. Placerovi, p.
Hadové, sl. Hořovské a dalším, na které jsem
třeba zapomněla, a též učitelům ZUŠ, že pře-
dávají dětem lásku k hudbě.

Tento článek jsem chtěla napsat až v břez-
nu příštího roku k výročí narození p. Placera
(1915), ale jeho žáci si na něj vzpomněli již
teď, takže se k nim přidávám. Pokud jsem se
dopustila nějakých nepřesností, prosím žáky
p. Placera a pamětníky o prominutí.

D. Císařová

Hudební setkání
žáků pana Placera

V minulém čísle Novohradského zpra-
vodaje jsem vás poprvé informovala o tom,
že bychom chtěli na podzim uspořádat hu-
dební setkání bývalých muzikantů a žáků
pana Placera. Zároveň s tím jsem požádala
prostřednictvím Zpravodaje o pomoc se
sběrem fotografií a informací o jeho půso-
bení v Nových Hradech. Děkuji všem, kteří
se nám do této doby ozvali, přinesli foto-
grafie a rozpovídali se o zajímavém osudu
tohoto člověka.

Nicméně se ukázalo, že uspořádat hu-
dební setkání už na podzim by bylo nároč-
né z toho důvodu, že bychom nestihli
pravděpodobně zjistit všechny kontakty na
bývalé žáky pana Placera. V tom mne utvr-
dila i srpnová schůzka s panem Bedřichem
Zákosteleckým, který navštívil Nové Hra-
dy a který patří mezi úplně první žáky
pana Placera. A tak jsme se na schůzce,
které se účastnili i Josef Vochoska (kapel-
ník Veselé muziky) a Jaroslav Brácha (uči-
tel ZUŠ), shodli na tom, že hudební setkání
uspořádáme v jarních měsících příštího
roku. Bude více času zkontaktovat jak bý-
valé žáky, tak i muzikanty, kteří by na se-
tkání vystoupili a připomněli zajímavou
osobnost pana Placera. Příští rok to bude
zároveň šedesát let od doby, kdy se pan
Placer začal dětem a malým muzikantům
věnovat a vyučovat je.

Naše výzva tedy trvá: Pokud jste se učili
na hudební nástroj u pana Placera, hráli jste
v jeho souboru a máte nějaké fotografie
z této doby, ozvěte se prosím na KIC Nové
Hrady.

K. Jarolímková

OKÉNKO DO KNIHOVNY
V letošním roce bylo do Městské knihovny

pořízeno skoro 400 nových knih (zatím), aby-
chom obohatili a omladili knižní fond a aby
vášniví čtenáři velcí i malí měli z čeho vybírat.
Z posledních nákupů bych kromě spousty ro-
mánů ráda doporučila hlavně knihy pro děti, a
pro dospělé pár tipů z naučné literatury.

Dětem:
Popletená abeceda – kniha plná popletených
básniček, které je třeba opravit – především
pro předškoláky a malé školáky, kteří mají
rádi legraci.
Leporela – Jak to chodí Na stavbě, Na želez-
nici, Na letišti, Na policii, U popelářů, Záchra-
náři v akci… pro předškoláky
Výprava na měsíc, Výprava za dinosaury,
Výprava do země samurajů – psáno velkými
písmeny – vhodné pro mladší školáky
Čarodějnice Lily v cirkuse, Lily čaruje – pro
mladší  školačky, ty mají čarování rády
Deltora, Bobří věže, Husí kůže, Upíří kronika
– pro děti, které se rády bojí
Dóóóst dobrý šoky, Dóóóst dobrý zmatky,
Dóóóst dobrý úlety, …stresík, …hepáč., …ro-
dinka, …partička… pro 12 – 15 leté, kteří se
rádi baví

Dospělým:
Milan Vároš, Vraky plné pokladů – podmoř-
ské nálezy, doplněno množstvím fotografií

Chris Chant, Dělostřelectvo – nejvýznamněj-
ší typy dělostřeleckých zbraní od roku 1914 do
současnosti, rakety raketomety…, fotografie

Vladimír Marek, Hedvábný hrot – vojenské
speciální jednotky, výcvik

Stanul Martin, Řez ovocných stromů – zása-
dy řezu, udržovací řez, ovocný plot a ovocná
stěna

Dorothée Waechter,Tvarování dřevin – stři-
hání a tvarování živých plotů, solitér, okras-
ných keřů

Diane Maurer-Mathison, Magie papíru –
umělecká tvorba z papíru – techniky výroby,
barvení, zdobení, kašírování, náměty

Amandine Dardenne, Malujeme a zdobíme
kamínky – objevte radost ze zdobení kamínků
– od úskalí při jejich hledání až po výrobu de-
korací

Do ON-LINE katalogu Městské knihovny
můžete nahlížet na www.novehrady.cz.

D. Císařová

K připravovanému hudebnímu setkání se usku-
tečnila schůzka na KIC Nové Hrady za přítom-
nosti tří muzikantů, a tak nechyběly ano historky
ze študáckých let…
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KIC Nové Hrady pořádá v rámci projektu
„Vzdělávání pro Sdružení Růže“

další odborný seminář

23., 24. a 25.9.2009, AUC Nové Hrady – zámek

Propagace na internetu
tvorba internetových stránek
Teorie tvorby internetových stránek, praktické příklady interneto-
vé propagace, důležité zásady při tvorbě vlastních stránek.
Možnosti internetové propagace v systému JCCR.
Příprava vlastních návrhů internetových stránek v jednoduchém
programu.
Lektoři semináře:
Jakub Kadleček
– referent Jihočeské centrály cestovního ruchu Č. Budějovice a
Mgr. Martin Korous
– WebDesign & Education studio České Budějovice

Seminář je pro účastníky zdarma, občerstvení zajištěno

Další informace na KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, K. Jarolímková

Poznávací výlet na Kroměřížsko
Druhý třídenní poznávací výlet, který toto

léto pořádalo KIC Nové Hrady, nás zavedl do
oblasti Kroměřížska a Strážnicka. Na programu
bylo nejenom poznat úroveň služeb v cestov-
ním ruchu, ale i navštívit místa se zajímavými
projektovými aktivitami a lidmi.

Hned první zastavení nás mile překvapilo,
neboť jím byla obec Bory se svojí komunitní
školou. Na to, že obec má zhruba 800 obyva-
tel, mají zde školu opravdu skvěle vybavenou,
upravenou, s novým sportovním zázemím.
Nicméně to není to hlavní, proč je trochu jiná,
než ostatní školy v okolí. Tato škola se nazývá
komunitní proto, že vedle vzdělávání a vý-
chovy dětí, se chová vstřícně a otevřeně i k
těm odrostlejším a starším občanům. A to do-
slova. V odpoledních a večerních hodinách se
zde konají kurzy pro rodiče a další zájemce
z okolí, je to místo potkávání se lidí z obce, vy-
mýšlení co a jak v Borech zlepšit. Vedle pod-
pory vzdělávání dospělých má komunitní
škola další efekt, a to zlepšení spolupráce a ko-
munikace ve vztahu škola – rodiče – výchova
dětí. Poslední větší školní aktivitou bylo vybu-
dování nového sportovního hřiště i s herními
prvky pro malé děti, které slouží celodenně

všem a které si žáci školy navrhovali a pomá-
hali s výsadbou zeleně.

Mimo školy a „akčního“ ředitele Mgr. Fran-
tiška Eliáše jsme v Borech navštívili ještě zdej-
ší knihovnu a vznikající obecní muzejíčko, do
kterého darovali vystavené exponáty místní
obyvatelé. O to vše se stará vitální a nápady
chrlící knihovnice, na které bylo znát, že ji
práce opravdu baví. Ne náhodou tedy získala
zdejší knihovna před dvěma lety titul Knihov-
na roku ČR.

V podobném duchu, a v o něco rychlejším
tempu, byl druhý den výletu. V obci Tvarožná
Lhota nedaleko Strážnice se nás ujal Mgr.Vít
Hrdoušek a s ním začalo putování po oblasti
v podhůří Bílých Karpat. S ním jsme projeli či
prošli několik obcí, obdivovali Salaš Travičná
s „eko-vším“ co bylo k vidění, ochutnali míst-
ní produkty včetně „bájné“ Oskeruše, poko-
chali se pěknými upravenými předzahrádkami
a obdivovali nádherné rozárium v obci Ra-
dějov.

Po náročném a teplém druhém dni bylo pří-
jemné osvěžení na kroměřížském koupališti,
ze kterého byl krásný pohled na Arcibiskup-
ský zámek. Tuto národní kulturní památku

zapsanou na Listinu světového a kultur-
ního dědictví UNESCO jsme navštívili
poslední den poznávacího výlet. Neo-
pomněli jsme ani barokní kostel sv.Jana
Křtitele, upravené kroměřížské náměstí
a  Květnou zahradu.

V době naší návštěvy se v Kromě-
říži konaly oslavy k 100 letům založení
křesťanské sportovní organizace Orel,
takže celé město včetně náměstí žilo
sportem a kulturním programem.

Tři dny na Kroměříž a okolí je roz-
hodně málo. A tak se tam mnozí z nás
možná brzy vydají znovu. A nejen pro
Oskeruši... K. Jarolímková

Pozvánka na

poznávací výlet na
TOLŠTEJNSKÉ

PANSTVÍ
7. – 9.9.2009

Program
Rozhledny Tolštejnského panství – výlet,
večer povídání o Tolštejnském panství
Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě –
ukázka turistických produktů
(www.ceskesvycarsko.cz)
Jiřetínský okruh

(hrad Tolštejn, Jedlová, Pravčická brána)

Ubytování v Penzionu Vlčárna, Krásná Lípa
(www.vlcarna.cz)

Účastnický poplatek 850,- Kč
(v ceně doprava, ubytování + snídaně,
místní průvodce)

Přihlášky a další informace na KIC Nové
Hrady, K. Jarolímková, tel. 386 362 195

Malé zastavení u vinohradu

JAZYKOVÁ ŠKOLA LEVEL
Chlum u Třeboně

otevírá novou pobočku v Nových Hradech

Nabízíme kurzy Anglického jazyka

Pro děti: předškolního a školního  věku
Cena kurzu, 34 hodin – na celý rok 2 800 Kč
Pro dospělé: začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí
kurzy OBCHODNÍ  a PROFESNÍ ANGLIČTINY
Cena kurzu, 68 hodin – na celý rok 5 200 Kč,

při pololetní platbě 2800 Kč za 34 hodin

Využíváme nové metody výuky anglického jazyka, připravujme
ke Státním jazykovým zkouškám i Cambridgeským zkouškám
Garantujeme výuku zkušenými a aprobovanými lektory

Zápis se bude konat dne 16. září od 17.00 – 18.30 hod.
v KOŽELUŽNĚ N. Hrady

Kontakt: Jazyková škola Level, Mgr. Patricie Vondrková,
Chlum u Třeboně, tel.: 775 051 321,
e-mail: info@jslevel.cz, www.jslevel.cz

Zábava ve škole v Borech
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ZUŠ nabízí
Co nového pro Vaše děti připravila Základ-

ní umělecká škola pro školní rok 2009 – 2010.
Celé půlstoletí mají novohradské děti možnost
učit se hře na různé hudební nástroje přímo
v Nových Hradech. ZUŠ, jak jistě víte, sídlí ve
skvostném prostředí Státního hradu. Děti se
zde setkávají nejen aby ovládly umění hry na
vybraný nástroj, ale také společně muzicírují
v komorních souborech různého uskupení, do-
stává se jim zde i základního povědomí o hu-
dební teorii. Taktéž výtvarně nadaní jedinci zde
mohou své vlohy rozvíjet pod pečlivým vede-
ním profesionální výtvarnice.

Aby naše nabídka i výuka byla zajímavější
a pro děti přitažlivější, připravili jsme několik
novinek.

Po dobrých zkušenostech s působením ta-
nečního oboru v Trhových Svinech a Hluboké

nad Vltavou, kde počet žáků již přesáhl pade-
sátku, nabízíme výuku tance i dětem v Nových
Hradech. Hlavním cílem je osvojení správné-
ho držení těla, rozvoj pohybového nadání, se-
známení se základy klasického, lidového i
moderního tance a baletu. Je určen dětem od
5 let, stejně tak jako ostatní obory.

Povinnou výuku hudební teorie bychom
rádi vylepšili zavedením modernějšího způso-
bu výuky za pomoci počítačů, internetu a inter-
aktivní tabule. Počítače poslouží i výtvarnému
oboru pro zájemce o počítačovou grafiku.

Věřím, že Vás naše skromné vylepšení za-
ujme a dopřejete svým dětem možnost rozvíjet
svoji osobnost pod vedením zkušených peda-
gogů.

V ZUŠ vyučujeme hře na akordeon, hous-
le, klavír, klarinet, kytaru, varhany, flétny a
zpěvu.

Jsme státní škola, kde školní rok i prázdni-
ny jsou shodné se v základní školou. I u nás

žáci obdrží vysvědčení. Do školy jsou zájemci
přijati a zařazeni do ročníků po přijetí přihláš-
ky a zjištění nadání. Ukončení studia je možné
v pololetí a na konci roku formou písemné od-
hlášky. V případě závažných zdravotních dů-
vodů i během školního roku zasláním žádosti
a potvrzení od lékaře na ředitelství školy.

Každá škola má svoji kapacitu – tj. nejvyš-
ší možný počet žáků, na které obdrží státní do-
taci. Proto pokud máte vážný zájem o přijetí
Vašeho dítěte k nám, neváhejte a co nejdříve
navštivte ZUŠ, vyplňte a odevzdejte přihlášku
panu učitelovi Bráchovi nebo poštou na ředi-
telství ZUŠ Trhové Sviny, Sokolská 1052,
PSČ 37401.

Přeji Vám úspěšnou volbu a hodně radosti
z úspěchů a pokroku Vašeho dítěte!

Na spolupráci s Vámi se těší
Věra Kuthanová, ředitelka ZUŠ

Zpráva o průběhu 6. ročníku soutěže Novohradská flétna 2009
ZUŠ Trhové Sviny dne 7.5.2006 uspořádala 6. ročník soutěže No-

vohradská flétna v budově Státního hradu v Nových Hradech. Do sou-
těže se přihlásilo 128 žáků ze 34 ZUŠ České republiky a 1 hudební
školy v Polsku.

Akce proběhla dle harmonogramu. Soutěžící byli rozděleni dle ka-
tegorií do tří skupin, jejich výkony hodnotily tři tříčlenné poroty slože-
né z předních výkonných umělců a pedagogů. Měli jsme možnost
poznat prof. Františka Malotína, autora flétnové školy, skladatelku
Vlastu Bachtíkovou, jejíž skladby jsou stále s oblibou interpretovány,
paní Gabrielu Krčkovou, členku souboru Musica Bohemica, sóloflét-
nistku orchestru FOK  a řadu dalších.

Pro soutěžící bylo připraveno odpovídající zázemí a pro případ ne-
moci klavírního korepetitora byl zajištěn korepetitor náhradní. Volné
chvíle mohli účastníci strávit prohlídkou prodejní výstavy notového
materiálu i prohlídkou pamětihodností Nových Hradů. Pro soutěžící a
pedagogický doprovod byl zajištěn oběd v klášteře Božího Milosrden-
ství a malé občerstvení v ZUŠ. Všichni soutěžící získali pamětní diplo-
my a věcné ceny.

Na přípravě a or-
ganizaci se podílelo
10 zaměstnanců ško-
ly, kteří zabezpečili
i hladký průběh celé
soutěže. Další 3 učitelé
vykonávali práci ta-
jemníka poroty, 2 práci
porotce.

Žáci ZUŠ Trhové
Sviny získali celkem
2 druhá, 5 třetích míst
a 6 Čestných uznání.
Velkým úspěchem je umístění novohradských žáků ze tříd Jaroslava
Bráchy, Mgr. Moniky Tuháčkové a Ctirada Sedláčka. Druhá místa ob-
sadily Markéta Vargová a Michaela Mrázová, třetí Monika Pellová a
Tereza Fritzová, čestná uznání Michal Dzietoniský, Markéta Kučerová
a Daniela Chlebúchová.

Soutěžní den zakončilo vyhlášení výsledků a rozdělení cen za osob-
ní účasti starosty Města Nové Hrady Mgr. Vladimíra Hokra.
Soutěž finančně podpořily tyto subjekty:

Jihočeský kraj, Ministersto kultury, Nadace Život umělce,
Město Nové Hrady, Město Trhové Sviny.

Nepeněžní formu podpory poskytly firmy:
Melodie Voříšek, Dobrá voda Byňov
Všem sponzorům jménem organizátorů i soutěžících děkuji.

Věra Kuthanová, ředitelka školy
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Tvůrčí Ateliér Koželužna nabízí
Od září budou v Koželužně  pokračovat některé pravidelné aktivity pro děti i veřejnost.

� Malování  pro děti
Malování a další tvůrčí techniky vhodné pro
děti ze základní školy. Ačkoli se jedná o pra-
videlnou činnost, mohou děti do ateliéru při-
cházet i v průběhu roku.
Děti na pravidelnou činnost se mohou přihlá-
sit přímo v Koželužně nebo na KIC N. Hra-
dy, a to do 16.9.2009.
Malujeme každou středu od 14.00
do 17.00 hod.

� Orientální tance pro děti
Orientální tanečnice, které chodily do kurzu
v loňském školním roce nebo nové, se mo-
hou přihlásit přímo v Koželužně (středy od-
poledne) nebo na KIC Nové Hrady, a to do
16.9.2009.
Podrobnější informace ústně.

Kontakty:
Kulturní a informační centrum Nové Hrady,
tel. 386 362 195, kic@novehrady.cz

V měsíci září si ještě můžete prohlédnout
Výstavu obrázků  dětí, které malování v Koželužně navštěvovaly minulý školní rok.

Letní tvůrčí dílny v Koželužně
V letních měsících červenci a srpnu jsme

opět připravili na podvečery tvůrčí malování
v Koželužně. Bylo určeno všem dospělákům i
dětem, kteří mají chuť se něco naučit a vytvo-
řit, a to bez rozdílu zda jsou z Nových Hradů,
z okolí nebo jsou u nás na dovolené.

Podle očekávání převažovali právě ti, kteří
tráví týdenní pobyt v Nových Hradech nebo
Novohradsku a mají kuráž (hlavně v dospělos-
ti) nechat se vést a nebojí se vyzkoušet něco
nového.

Nevěříte, že se někteří dospělci bojí nebo
spíš nevěří, co dokáží? Tak to bychom vám
mohli vyprávět. Příkladem může být jeden
host se svojí dcerou na tvůrčí dílně, který zpo-
čátku se bál vzít štětec do ruky, ale když pře-
konal ostych, namaloval skutečně krásný a
zajímavý obraz. A dokonce přišel i druhý den
a namaloval další.

V červenci byla v nabídce enkaustika pod
vedením paní Dermové. Na první pohled se

Vám zdá, že to není možné něco s „žehličkou“
namalovat, ale jakmile to zkusíte, hledáte další
možnosti a tahy svého barevného vyjádření.
Pokud by se našli další zájemci o speciální
kurz této techniky (placený), mohli bychom
jej v Koželužně v podzimních měsících uspo-
řádat. Zájemci, dejte o sobě vědět.

Srpnovou tvůrčí dílnu zaměřenou na intui-
tivní malování vedla Vlaďka Zítová a zájemců
bylo chvílemi víc, než se dalo „umalovat“. Ale
barevnou výpověď svých radostí a fantazie na-
konec uskutečnil každý. Vlaďka vedla tvůrčí
duše skvěle, někdy poradila, jindy záměrně
nechala dozrát představy.

Letní tvůrčí podvečery v Koželužně, setká-
ní s novými či známými lidmi je vždycky pří-
jemné i milé. Obzvlášť když společným
jmenovatelem je prázdninová pohoda, tvůrčí
svoboda a radost ze sebevyjádření.

K. Jarolímková

KIC Nové Hrady Vás zve na

vernisáž výstavy obrazů

Karla Chalupského
z Nových Hradů

„Novohradské krajiny“

Vernisáž se uskuteční v pátek 25.9.2009
od 18.00 hod. v Koželužně

V programu vystoupí žáci ZUŠ
Nové Hrady

Srdečně zveme všechny přátele štětců,
barev a umění.

Navštivte
KOŽELUŽNU

a nahlédněte do jejích prostor

Můžete si prohlédnout:
� Výstavu obrázků dětského Ateliéru

Koželužna, který vedla v loňském škol-
ním  roce výtvarnice Vlaďka Zítová a

� Výstavu starých loutek bývalého novo-
hradského divadelního spolku
v září otevřeno:
pondělí, středa, pátek 9.00 – 18.00 hod.

………………..........…………………...

od 26.9.2009 do 16.10.2009

Výstava obrazů

Karla Chalupského z Nových Hradů

„Novohradské krajiny“
výstava otevřena:

26.-28.9.2009, 13.00 – 17.00 hod.

v říjnu středa (13.00 – 17.00 hod.) a
neděle (13.00 – 17.00 hod.)

nebo po předchozí domluvě i jiný termín

………………..........…………………...

24.a 25.10.2009

Dny otevřených ateliérů
Umělci, architekti, řemeslnící, malíři ote-
vírají své ateliéry veřejnosti. Otevřené bu-
dou i některé galerie v Jihočeském kraji.

Další informace na www.kulturni-most.cz

Vstup na výstavy v Koželužně: dobrovolné

Další info na KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195, kic@novehrady.cz
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Mladí ochránci přírody
při ZO ČSOP Nové Hrady
pořádají

v sobotu 19. 9. 2009
akci

UKLIĎME SVĚT
Sraz účastníků bude v 9.00 hodin před školní družinou.
Naše akce proběhne netradičně, a to v sadu nedaleko Cuknštejna.
S sebou si vezměte vhodnou obuv a oblečení do přírody a dobrou
náladu.
Občerstvení bude zajištěno na místě.
Předpokládaný konec mezi 14.00-15.00 hodinou
Všechny zdraví a srdečně zvou  Jitka, Zdeněk a Láďa.

Pozvánka na tradiční
poznávací výlet

aneb
Zase hurá za humna!

ZO ČSOP N. Hrady pořádá pro děti
(a rodiče)

tradiční podzimní Výlet za humna,

tentokrát na TŘEBOŇSKO
pondělí 28. září 2009

Program výletu:
daňčí farma v Petříkově
naučná stezka Červené Blato

Odjezd autobusu
v 8.30 z Horní Stropnice
v 8.45 z autobusového nádraží

v Nových Hradech

Bližší informace najdete na plakátech a
www.mopici-novehrady.estranky.cz

Cena: dospělí 50,-Kč, děti 30,-Kč,
členové MOP 10,-Kč

Přihlášky na výlet do 21.9.2009
v KIC Nové Hrady u K. Jarolímkové,
tel. 386 362 195, 602 150 208

Připravte se na

DRAKIÁDU
s Mladými ochránci přírody N. Hrady

Ta se bude konat sice až

17. října 2009,
ale součástí letošního 5. ročníku bude
Soutěž o nejlepší ručně vyrobenou létající
maketu živočicha, takže s tvorbou můžete
začít už teď.
Hostem pátého ročníku Drakiády bude Rá-
dio Blaník, který přiveze nejen malé dárky
do soutěží, ale i hosta se „speciálním dra-
kem“ (power kitting) a country muziku.
Bližší informace v říjnovém Novohradském
zpravodaji.

Letní dětský tábor Dálava
I letos pořádal Skautský oddíl Kometa z Hor-

ní Stropnice a MOP při ČSOP Nové Hrady
Letní dětský tábor na Dálavě. Ten se uskutečnil
nedaleko Benešova nad Černou v lese u říčky
Černé. Jednoduché stany, ohniště, dřevěná ku-
chyně, říčka, kopřivy i hvězdy nad hlavou při
večerním usínání byly součástí pobytu zhruba
pětadvacítky dětí i dospělých.

Děti si mohly vychutnávat a vyzkoušet pře-
žití v přírodě plnými doušky, a to bez televize,

počítačů nebo mobilů. Co lepšího si mohou rodi-
če pro své děti (a jejich zdraví) tedy přát? Prostě
táborová romantika a legrace jak má být.

Tábora se zúčastnily i děti z oddílu Mla-
dých ochránců přírody z Nových Hradů a já
věřím, že příští rok se do lesní pustiny vydají
opět. Ať už to bude na Dálavu či jinam ale ně-
kam „zpátky na stromy“. A ještě poděkování
všem vedoucím, kuchařům i zdravotníkům.

K.J. (foto P. Axmit)
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Tip na zářijový výlet na
PENZION KAMÍNEK

Dětský ochotnický spolek

Bambulata
z Českých Velenic

vystoupí v areálu Penzion Kamínek
pod zastřešeným pódiem

a zahrají tři pohádky pro děti

v sobotu 19.9.2009 od 15.00 hod.

KAPLICE

� 12. září, sobota
od 19.00 hodin
METALOMANIE V.
Secret of darkness, Pikodeath, Mater Mon-
stifera, Törr, Isacaarum, Dark Angels.
www.sweb.cz/metalomanie.kaplice
Kulturní dům Kaplice

� 18. září, pátek
od 21.00 hodin
DISCO SHOW „LÍBÍMSETILIFE“
Kulturní dům Kaplice

� 19. září, sobota (a dále 26. září)
od 19.00 hodin
TANEČNÍ KURZ ZÁKLADNÍ
Zahájení kurzu, v němž se naučíte tanečním
krokům a sestavám standardních a
latinsko-amerických tanců. Lektoři
Taneční škola Tango České Budějovice.
Přihlásit se můžete v infocentru.
Kulturní dům Kaplice

� 30. září, středa
od 19.00 hodin
KONCERT LENKY BAAROVÉ
Koncert přední české flétnistky,
klavír: J. Niederle
Kaple sv. Josefa a Barbory, Kaplice

BOROVANY
Koncerty, pořady:

� 18.9. pátek, 19.00 hod.
HVĚZDY NA VENKOVĚ – VARHANNÍ
KONCERT Jaroslava Tůmy s recitací Jose-
fa Somra – kostel Navštívení Panny Marie

� 26.9. sobota, 14.00 hod.
UKONČENÍ SEZONY – POSEZENÍ
S BABOUKY – Památník J. Žižky Trocnov

� 27.9. neděle, 18.00 hod.
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
– účinkují Zuzana Zaimlová (soprán), Lu-
cie Kolářová (mezzosoprán, flétna), Karel
Ochozka ml. (varhany)
kostel Navštívení Panny Marie.
Akce pro děti:

� 5.9. sobota 9.00, 18.00 hod.
BABÍ LÉTO V PARKU EXOT. ZVÍŘAT
s křtinami tygříka – Dvorec
Sport a relaxace:

� 5.9. sobota 18.00 hod.
BOROVANSKÝ VRCHAŘ – cyklistická ča-
sovka do bor. kopce – start u Stropnice

� 19.9. sobota 7.00 hod.
NA KOLE SE SOUSEDY – cyklovýlet po
obou stranách hranice u Lipna

� 19.9. sobota 7.00 hod.
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA PRAŽANU
registrace od 6 do 7 hod., startovné 200 Kč,
informace tel. 724 282 549 p. Ivan Frdlík

INFORMACE Z REGIONU

Divadlo Klaunika

Tak jako začátek léta byl více hudební, tak
od půli prázdnin byla nabídka více divadelní.

Nejprve k nám zavítalo Divadlo Klaunika
z Brna, aby nám předvedla své ztvárnění Dona
Quijota de la Ancha. Kdo přistoupil na jejich
druh humoru, odhodil zábrany a chtěl se bavit,
tak si to užíval. Málokdo po představení po-
chyboval, že režijní vedení bylo opravdu po-
znamenané Bolkem Polívkou, dokonce vizáž
a způsob projevu hlavního představitele jako
by  Polívkovi „z oka vypadlo“.

Pak k nám přijelo osvědčené divadélko
Kapsa se zpívanou pohádkou Nešťastný šafá-
řův dvoreček. Na smíchu a reakci dětí bylo vi-
dět, že je představení rozesmálo i potěšilo a
přimělo si tak trochu zahrát a zazpívat. No, za-
zpívat to přimělo i některé dospělejší, včetně
mě. Lidové písničky jsou prostě stále „in“ a ra-
dosti plné.

Za místo svého účinkování si Nové Hrady
v srpnu vybralo i mladé Studentské kočovné
divadlo. Skupina studentů, kteří se spolu po-

tkali o prázdninách, vymysleli si scénář, vyro-
bili kostýmy, secvičili „dobrodružný kus“ a
vyrazili za diváky. Na náměstí pak během dne
třikrát předvedli kolemjdoucím a kolemsedí-
cím legraci za potlesk.

No a na poslední divadelní kousek jsme
s plným autobusem diváků vyrazili na Hlubo-
kou nad Vltavou. A to už někteří tušíte, že to
byl muzikál Romeo a Julie v podání Divadla
Hluboká nad Vltavou, který jsme si nechtěli
nechat ujít. A já věřím, že večer pod hvězdami
i kapkami deště byl romantický a osvěžující a
že nám ta krásná kulturní nálada vydrží
dlouho do podzimu.

K. Jarolímková

Kočovné studentské divadloDivadlo Kapsa ��

Divadla, divadélka i muzikál
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Zavírání letní turistické sezony 2009 v Nových Hradech

KIC Nové Hrady zve na koncert skvělé zpěvačky

a přátelé

v neděli 27.9.2009
od 14.00 hod.

na hradním nádvoří státního
hradu v Nových Hradech

Českobudějovická rodačka Pavlína Jíšová patří
k výrazným zpěvačkám české folkové a country
scény. Byla zakládající členkou folkového sdruže-
ní Žalman a spol., členkou kapely Sem Tam, Min-
nesaengři a Nezmaři.

Médii je u nás označována jako
„první dáma  folku“.
Nenechte si ujít setkání se skvělou zpěvačkou.

vstupenky v předprodeji: 80,- Kč, vstupenky na koncertě: 100,- Kč
děti a senioři: 50,- Kč

Poslední prodloužený zářijový víkend 26. – 28.9.2009
můžete navštívit tyto výstavy:
� „Po stopách společné historie“ Zámek Nové Hrady 9.00 – 17.00 hod.

� „Co najdete pod hladinou“ Hrad Nové Hrady 9.30 – 16.00 hod.

� „Novohradské krajiny“ Koželužna Nové Hrady 13.00 – 17.00 hod.

� „Staré novohradské loutky“ Koželužna Nové Hrady 13.00 – 17.00 hod.

Zveme vás na akce a aktivity posledního zářijového víkendu, které se konají v rámci Zavírání
letní turistické sezony.

Podrobnější informace na www.novehrady.cz, tel. 386 362 195, kic@novehrady.cz

KIC Nové Hrady
Vás  zve opět po roce na

VÁCLAVSKOU
ZÁBAVU

v sobotu 26. září 2009
od 20.00 do 02.00 hod.
Hotel Máj Nové Hrady

hraje kapela
MIDI

Úspěšná kapela z Tábora, která
hraje na plesech a zábavách pro

mladou i střední generaci

Vstupné na zábavu 50, -Kč

Turistický výlet
na Mandlstein
Zveme Vás na pěší putování

s průvodcem

v sobotu 26.9.2009
trasa z Nových Hradů
na Mandlstein a zpět

délka zhruba 19 km, je vhodná pro
zdatnější, CELODENNÍ VÝLET

9.00 hod. náměstí
začátek putování pro pěší

Turistický výlet lze kombinovat s autobu-
sovou dopravou. Dle Vašeho uváže-
ní Vás přepravíme na Mandlstein či
zpět autobusem.

11.00 hod. náměstí,11.10 hod. u DPS
odjezd autobusu na Mandlstein

13.00 hod. odjezd autobusu z Mandlsteinu
zpět do Nových Hradů

Pořádá Město Nové Hrady ve spolupráci
s občanským sdružením NOS

Další informace na KIC N. Hrady,
tel. 386 362 195
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Středa 2.9.2009 20.00 hod.

� Občan Havel přikuluje
Tvůrci dokumentu Občan Havel přikuluje Jan
a Adam Novákovi se vracejí do minulosti, aby
ilustrovali, jak vznikla slavná hra Audience.
Zároveň uvádějí diváka do paradoxů podivné-
ho světa československé normalizace. Film
ukazuje prostředí v pivovaru i spolupracovní-
ky, kteří Václava Havla k napsání Audience
inspirovali. Popisuje i okolnosti slavného un-
dergroundového záznamu hry, jak její existen-
ce rezonovala v tehdejším mediálním světě a
také uvádí podstatnou část Audience ve formě
archivní koláže sestřihané z fotografií a zvu-
kových i obrazových nahrávek z jejích nejrůz-
nějších představení po celém světě.
Dokument, 74 min., česky
přístupný, vstupné 55,-Kč

Sobota 5.9.2009 20.00 hod.

� Milk
Harvey Milk pracoval na Wall Street a měl vše,
co si jen mohl přát. Jedno mu však chybělo –
svět, ve kterém může nahlas říct, že je homose-
xuál a nikdo ho za to nebude diskriminovat.
Rozhodl se proto svou práci opustit, odstěho-
vat se s přítelem do San Francisca do Castro
distriktu a otevřít si obchod s fotoaparáty.
Brzy se z obchodu stalo místo, kde se začali
scházet všichni, které ta doba odsuzovala a ni-
čila. Harvey si uvědomil, že je na čase něco
dělat a začal za svou tichou komunitu mluvit
nahlas. Malá vítězství vedla k větším, Harvey-
ho statečnost a odvaha odolávat denním vý-
hrůžkám smrti inspirovaly další, aby konečně
začali jednat. Hlavní představitel Sean Penn
získal za svůj výkon nominaci na Zlatý glóbus
a film samotný 8 nominací na Oskara.
Drama, 128 min., české titulky
přístupný od 12 let, vstupné 55,-Kč

Středa 9.9.2009 20.00 hod

� Kletba měsíčního údolí
Napínavý osud odvážné třináctileté dívenky
Marušky Marryweatherové, která po smrti ro-
dičů odjíždí žít ke svému strýci Siru Benjamí-
novi do Měsíčního zámku. Odhaluje temnou
pravdu o prastaré kletbě, která již po staletí
ničí Měsíční údolí. Zjistí, že je Měsíční prin-
ceznou a začíná pátrat po tom, co se před mno-
ha lety stalo s její předchůdkyní. Jen ona
jediná může zlomit prokletí a navrátit klid a
štěstí celému Měsíčnímu údolí i jejím obyva-
telům. Má čas pouze do příštího úplňku. Ma-
ruška se s pomocí kouzelného jednorožce a lva
vydává zachránit magický svět.
Pohádková fantasy, 102 min., český dabing
přístupný, vstupné 55,-Kč

Sobota 12.9.2009 20.00 hod.

� Zažít Woodstock
Šedesátá léta se chýlí ke konci a ve vzduchu je
cítit změna. I když to tak zatím v ospalém měs-
tečku Woodstock vůbec nevypadá, všechno

začne tady. Elliot Tiber (Demetri Martin),
jeho autoritářská matka a slabošský otec ve-
dou polorozpadlý penzion, ve kterém se hosté
objevují, jenom když opravdu nemají na vý-
běr. Najednou se kolem začnou psát dějiny a
největší nejenom hudební událost té doby při-
vádí do městečka Woodstock tisíce lidí. V pro-
jektu Zažít Woodstock propůjčil režisér Ang
Lee svůj talent příběhu lidí a doby, kterou po-
znamenal slavný festival Woodstock, jenž ten-
to rok oslaví čtyřicáté výročí. Scénář mu
napsal dlouholetý spolupracovník a držitel ně-
kolika nominací na Oscara James Schamus.
Komedie i drama, 110 min., české titulky
přístupné od 12 let, vstupné 55,-Kč

Středa 16.9.2009 17.00 hod.

� Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů
Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vra-
cí, aby zažili další neuvěřitelné dobrodružství,
tentokrát v příběhu nazvaném Doba ledová 3:
Úsvit dinosaurů. Nová “doba ledová” zavede
hlavní hrdiny i diváky do ohromného podze-
mního světa dinosaurů. Je to barevná krajina
plná bujné vegetace, která je ostrým protipó-
lem mrazivého prostředí z prvních dvou “dob
ledových”. Je to země nebezpečí, ohromných
tvorů, rostlin pojídajících mamuty, země plná
tajemných míst.
Aminový, 94 min., český dabing
přístupný, vstupné 55,-Kč

Středa 16.9.2009 20.00 hod.

� Všude dobře, proč být doma
Oscarový tvůrce legendárního filmu Americká
krása Sam Mendes ve svém novém projektu
dokazuje pravdivost známé lidové moudrosti
o tom, že těhotenství je dřina. V případě mladé
dvojice Burt a Verona to platí dvojnásobně,
protože nalezení vhodného „hnízda“ jim nejde
zrovna od ruky.
Komedie, české titulky
přístupný od 12 let, vstupné 55,-Kč

Sobota 19.9.2009 20.00 hod.

� Pokoj v duši
Silný životní příběh se odehrává na pozadí
drsné scenérie hor se vším, co je pro střední
Slovensko typické – patriarchát, pytláctví, ra-
sová nesnášenlivost, krádeže dřeva, ale hlavně
ukazuje velkou soudržnost rodiny, víru, přá-
telství a lásku.
Pokoj v duši je příběhem Tóna (Attila Mokos),
který se po pěti letech vrací z vězení, kde si od-
seděl trest za krádeže. Přijíždí do rodné vsi a
zjišťuje, že mnohé věci se změnily: s manžel-
kou (Helena Krajčiová) se odcizil, pětiletého
syna vlastně nezná, nemůže najít novou prá-
ci… Jeho přátelé z dětství – kněz Marek (Jan
Vondráček) a podnikatel Peter (Robert Wiêc-
kiewicz) se mu snaží pomoci v návratu do nor-
málního života, ale mají své vlastní problémy
a trápení. Tóno zoufale hledá východisko ze
své situace. Šanci mu nakonec jako jediný dá
majitel místní železnice, strojvedoucí Smejkal

(Jaromír Hanzlík), který jako jeden z mála ne-
trpí předsudky...
Drama, 97 min., slovensky
přístupný od 12 let, vstupné 55,-Kč

Středa 23.9.2009 20.00 hod.

� Pohádky na dobrou noc
Dobrodružná komedie, ve které se ADAM
SANDLER představí jako Skeeter Bronson,
hotelový zaměstnanec, jehož život se jednou
pro vždy změní, když pohádky na dobrou noc,
které vypráví své neteři a synovci, začnou zá-
hadně ožívat. Pokouší se využít tohoto jevu a
promítat své ambice do jedné exotické pohád-
ky za druhou. Ale to, co Skeeterův život obrátí
vzhůru nohama, jsou nečekané příspěvky dětí.
Komedie, 99 min., český dabing
přístupný, vstupné 55,-Kč

Sobota 26.9.2009 20.00 hod.

� Stáhni mě do pekla
Hororový příběh si pohrává s myšlenkou, že
nakrknout starou cikánskou čarodějnici se ne-
vyplácí. Mladá bankovní úřednice Christine
(Alison Lohman) se pokouší jedné takové po-
moct s nesplácenou hypotékou. Nadřízený však
její snahu stopne, aniž by věděl, jaké následky to
pro Christine bude mít – smrtící kletbu!
Horor, 99 min.
přístupný od 15 let, vstupné 55,-Kč

Středa 30.9.2009 20.00 hod.

� Harry Potter a Princ dvojí krve
Harry začíná již 6 rok v Bradavicích a do ru-
kou se mu dostává stará kniha, která je velmi
zvláštně označena - „Tato kniha je majetkem
Prince dvojí krve“. Zároveň se dozvídá další
střípky z Voldemortovy temné minulosti. Dal-
ší setkání s představiteli kouzelnické školy.
Hrají Daniel Radcliffe, Emma Watson, Ru-
pert Grint.
Dobrodružný, přístupný, vstupné 55,-Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – srpen 2009

P Ř I P R A V U J E M E
Sobota 3.10.2009 20.00 hod.

� Admirál
Alexandr Vasiljevič Kolchak (Kostantin Kha-
benskiy) je pravý hrdina svého národa, milo-
vaný manžel a otec, který má jenom jednu
slabost - okolím tiše tolerovanou zálibu v krás-
ných ženách. Když potká ženu svého nejlepšího
přítele Annu Timirevu (Elizaveta Boyarskaya),
revoluce v krajině se setká s revolucí v jeho
srdci. Na pozadí I. světové války se Alexandr
a Anna snaží překonat nepřízeň osudu, ale
zpřetrhat jeho okovy nebude snadné.
Válečné drama, 124 min., české titulky, pří-
stupný od 12 let, vstupné 55,-Kč

Další v říjnu:
Jak se vaří dějiny, Jménem krále, Po přečtení
spalte, Operace Dunaj, Předčítač, Muži v říji
Listopad:
Miloš Forman, Jánošík, Marry a Max, Víno
roku, Milenci, Dobře placená procházka, Ha-
nah Montana, Vzhůru do oblak
Prosinec:
Architekt odpadu, Jak ulovit miliardáře, Piráti
na vlnách, Bobule II, Veřejní nepřátelé
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Letní soustředění Bojových umění
Věšín 25.7. – 1.8.2009

Do malebného prostředí Brdských lesů se i
letos sjelo na 140 vyznavačů bojových umění
z celé České republiky. Přivítal nás pěkně při-
pravený areál s nově rekonstruovanými chat-
kami, velikou jídelnou, klubovnou, terasou a
bazénem s „temperovanou“ vodou. Pod ná-
zvem temperovaná si každý může představit
lecos, ale všichni, co již na soustředění byli, ví,
že toto označení znamená hodně studená.
Ovšem letos tato skutečnost nikomu nevadila,
protože nám počasí přálo a chlazení po nároč-
ném tréninku přišlo velmi vhod.

Tréninkový den byl rozdělený do čtyř tré-
ninků: dopolední od 10 do 12 hodin, odpolední
od 15 do 17 hodin a večerní volný trénink od
19 do 20 hodin byl určen k procvičování toho,
co jsme se přes den naučili a také pro ty, kteří
se připravovali na zkoušky v závěru soustře-
dění. Poslední trénink začínal ve 21 hodin, ale
ten byl určen pouze pro nejvyšší technické
stupně od 3. kyu. Děti do 13 let měly trénink
zkrácený o půl hodiny a bylo dbáno na to, aby
všichni dodržovali pitný režim a především
polední klid a večerku, neboť díky horkému
počasí bylo cvičení velice náročné. V pondělí
a ve středu byl místo odpoledního cvičení vol-
ný program a tak mnozí již tradičně vyrazili do
nedalekého aquaparku v Příbrami nebo hráli
nohejbal, volejbal, stolní tenis, kulečník nebo
jen tak odpočívali u bazénu.

Také v letošním roce byli pozváni hosté
z různých bojových umění. Již tradičně přijel
mezi nás trénovat mistr meče Vladimír Hoto-
vec 3. Dan Kendo a Iaido. Jeho cvičení patří
mezi nejnáročnější, ale také velmi zajímavé
možnosti nahlédnout do umění Samurajů.
Cvičení probíhá s dřevěnými meči „boken“ a
„shinai“. Každý si muže zacvičit sestavy kata
a dále pak v chráničích vyzkoušet souboj ve
dvojicích. Dalším hostem byl také již poněko-
likáté Matěj Novák mistr Ju Jitsu držitel
3. Danu a jeden z nejlepších učitelů Brazilské-
ho systému sebeobrany v ČR. Cvičenci si měli
možnost vyzkoušet sebeobranu při napadení
na krátkou vzdálenost, kdy je obránce zasko-
čen a na údery a kopy je již pozdě. Museli jsme
řešit záludné situace a mnohdy jsme se jen stě-
ží dostávali ze spárů protivníka. Celý trénink
byl směřován na strategii pohybu v těch nej-
složitějších situacích. Třetím hostem byl Zby-
něk Goralczyk 4. Dan, trenér sebeobrany
zaměřené na taktiku pohybu při napadení a vy-

proštění se z útočné zóny agresora. Cvičení
pohybu v nepřehledných situacích, kdy útočí
jeden nebo více útočníků patřilo k jádru tré-
ninkové jednotky.

Hlavní trenérem soustředění byl prezident
Allkampf Jitsu ČR Ing. Martin Matouš 5. Dan,
který připravil na toto soustředění velice zají-
mavé tréninky a motivační záležitosti pro
všechny výcvikové skupiny rozdělené do vě-
kových a technických kategorií. Jednou
z nejzajímavějších součástí výcviku byl
„Den kata“, kdy všichni cvičenci společně
měli zacvičit 10800 kata (povinných sestav)
z Allkampf-Jitsu a karate od 7.00 do 21.00 ho-
din! Ohromné nasazení a houževnatost proje-
vili všichni účastníci soustředění, každý přidal
do společného „balíku“ kata co bylo v jeho si-
lách. Všechny výkony se zapisovaly na veli-
kou tabuli a každý poctivě zapisoval výkony.
Ti nejmenší, co ještě sestavy neznají, alespoň
nosili pití pro ty, co cvičili. Nezapisovala se
jména, ale jen výkony, vše bylo anonymní a
výkony se nikomu nesdělovaly, prostě každý
zacvičil to, co zvládnul a zapsal to. Přesto se
ví, že někteří borci se dostali přes magické
číslo 300! Ti nejpilnější byli na cvičení na-
stoupeni již v 7 hodin a také proto bylo před
13 hodinou již zapsáno neuvěřitelných 6631
kata! a těsně po 18 hodině bylo zapsáno po-
sledních několik sérií a konečný součet činil
11163 kata. Všichni měli dobrý pocit z poda-
ného výkonu, dokázali jsme společně překo-
nat původně plánovaných 10800 a někteří
zřejmě cvičili za hranicemi svých možností,
sami bez spolupráce ostatních by se jen velmi
těžko k takovému výkonu odhodlali. Tento
trénink byl velmi zajímavou zkušeností a také
metodickým podnětem pro všechny trenéry.

Další zajímavou zkušeností bylo cvičení
s mečem boken – Misogi, určený pouze pro
dobrovolníky z řad trenérů a vyšších technic-
kých stupňů, kdy se cvičila společně technika
seků v přísunu a odsunu v kuse 60 minut po
22 hodině na lesním palouku pod táborem.
Opět záleželo nejen na fyzické a technické vy-
spělosti jednotlivých cvičenců, ale především
na jejich psychické odolnosti a umění se sou-
středit na toto náročné cvičení.

Celé soustředění se připravovali někteří
cvičenci na zkoušky, které úspěšně proběhly
poslední den soustředění a prověřily připrave-
nost všech účastníků.

Pro děti byl připravený program her a úko-
lů, které zajišťovali vychovatelé, kteří mají
zkušenosti z vedení Skautingu. Součástí letoš-
ního soustředění byla již tradičně naučná stez-
ka pro ty nejmenší, na které řeší různé situace
a prokazují, že se na tréninku něco naučili.
Mimo jiné poskytují první pomoc, pomáhají
starší osobě, ale také se nesmí nechat nalákat
od „vemlouvačů“, kteří děti lákají na bonbó-
ny. Většina dětí se umí v těchto modelových
situacích orientovat a tím se také připravují na
možné životní situace, do kterých by se mohly
někdy dostat.

Nad zdravím všech přítomných dohlížel zdra-
votník-záchranář, který spolupracoval s jednotli-
vými vedoucími škol, ze kterých měl vždy
jeden celodenní službu, která bděla nad zabez-
pečením denního programu pro děti, úklidu,
který byl hodnocen, ale především dodržová-
ním hygieny, poledního a nočního klidu.

Během soustředění jsme zahájili přípravu
na závody Allkampf-Jitsu Fighting v Němec-
ku 10.10.2009 a na další soutěže v karate, kte-
ré nás ještě v letošním roce čekají. Týden utekl
jako voda a již se těšíme na příští rok, že se
zase, a to již podeváté, setkáme ve Věšíně.

Martin Hermann

TJ Nové Hrady, oddíl kopané,
vás zve na náhradní termín

TANEČNÍ ZABAVY,
a to v pátek dne

11.9.2009 od 20.00 hod.
na fotbalovém hřišti TJ

Hraje HYALIT
vstupné 70,- Kč.,

stan na posezení zajištěn.
Zvou sportovci

Tomáš a Martin Hermannovi trénují bojové umění Iaido - umění meče Magda Pelechová cvičí s mistrem meče Vladimírem Hotovcem 3. dan Iaido

Společnost Milan Král s.r.o. Vás zve
na prezentační odpoledne, spojené
s ukázkami a testováním vozů značek

� OPEL a Chevrolet �
Akce se koná 2. října 2009 na
náměstí před radnicí N. Hrady,
v době od 17.00 do 19.00 hodin.

Součástí jsou i soutěže pro děti
a nápoj zdarma pro návštěvníky akce.
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Nabídka služeb:
� Opravy osobních a užitkových automobilů

všech značek
� Dovoz na emise a technické kontroly
� Karosářské práce
� Výměna čelních skel
� Montáž tažného zařízení s homologací
� Ošetření podvozku a dutin karoserií

Kontakt:
Kamil Veselý
Rychnov u Nových Hradů
tel. 724 289 009

�

���
����	 
����

SATELITY – ANTÉNY
DVB-T/DVB-S

� instalace
� prodej
� poradenství
� propojení elektroniky

D. Pavlík, Borovany 529
tel.: 723 423 456, 381 300 347, mail: pavliksat@volny.cz
ICQ: 379669067, skype: d-pavlik

Přechod z analogového na digitální vysílání ���

MONTÁŽ TOPENÍ – VODA

MILAN CVACH
TRHOVÉ SVINY

TEL.: 728 678 397

KVALITA A ROZUMNÁ CENA

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

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

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

se sídlem 28. října 190, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

tel./fax.: 384 781 468

Mgr. Vladimír Kropík, advokát
e-mail:vladimir.kropik@tiscali.cz

GSM: 602 272 392

Mgr. Petra Kropíková, advokátní koncipient
GSM: 723 438 467

vám nabízí veškerý

právní servis, poradenství
a zastupování ve sporech

v oblasti:
�občanského práva�

(např. převody nemovitostí a zprostředkování prodeje, nájemní
a jiné smlouvy, zástavy, zrušení spoluvlastnictví, náhrada škody)

�obchodního práva�
(např. zakládání a likvidace společností, konkursy,

vymáhání pohledávek)
�rodinného práva�

(např. rozvody, péče o děti, majetkové vyrovnání)

�pracovního práva a jiné�
úřední dny:

každou středu od 8.00 do 17.00 h nebo dle dohody

VODA – TOPENÍ –  PLYN

� veškeré rekonstrukce koupelen
� ústřední topení
� domovní plynovody
� peletové kotle
� podlahové topení

tel.: 724 009 376, e-mail: st.rybar@tiskali.cz

Prodej loveckého
a sportovního střeliva

Hubert Ottenschläger
Pod zámeckým 408, N. Hrady

Provozní doba dle tel. dohody

Tel.: 728 260 263

Zorka Marková – certifikovaná účetní-ACCA

• Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
• Vedení daňové evidence, účetnictví
• Zpracování účetnictví malým a středním firmám

(mzdy, sklady, majetek, pokladny, banky, faktury došlé,
faktury vydané, závěrkové operace, daňové přiznání,
DPH, silniční daň, …)

tel.: 724 148 248, e-mail: zorkamarkova@seznam.cz
IČO: 721 88 413, DIČ: CZ6754241373

� Pronajmu nově zrekonstruovaný byt 3+1/2B v Týně nad Vltavou,
Hlinecká ul., volný dle dohody. Preferuji dlouhodobé nájemce.
Tel.: 602 272 392.

� Pronajmu byt 3+kk v Českých Velenicích, Hanušova ulice, volný dle
dohody. Preferuji dlouhodobé nájemce. Tel.: 602 272 392.

� Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1 v Českých Budějovicích,
Vodňanská ul., volný dle dohody. Preferuji dlouhodobé nájemce.
Tel.: 602 272 392.

� Pronajmu dva pokoje ve studentském bytě 4+1/B v Praze – Hosti-
vař, pro studenty, preferuji dlouhodobé nájemce. Volný od října
2009. Tel.: 723 438 467

� Koupím zděný byt 1+1,nebo 2+1, s příslušenstvím, ústř. topení,
v klidné poloze. Nejlépe blízko centra a s balkonem.
Tel.: 606 213 247.

� Prodám dveře vchodové plastové a okna, bílá a hnědá. Dále zahrad-
ní bránu a branku vč. sloupků a pletiva. Vše nové z neuskutečněné
stavby. Levně, přivezu zdarma. Tel.: 777 106 709
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