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Je skvělé mít chuť stále začínat
Život je často v poezii, próze i jiných písemných skvostech přirovnáván k cestě. Tohle přirov-

nání mám asi ze všech možných životních představ nejraději. Dokonce i tu variantu, že každý
máme svou cestu předem určenou, ale jak si s ní poradíme, vypořádáme a pochopíme, to už
je pouze na nás. A myslím si (a věřím), že to platí po celou dobu života a čím jsme starší, tak
víc chceme, abychom svůj život prožívali co nejintenzivněji a měli ve své moci vše, co lze
regulovat.

Tak tyto myšlenky mne znovu napadly, když jsem se byla podívat na prvním setkání studen-
tů (vlastně zatím studentek) právě zahájené virtuální univerzity 3. věku v novohradské Koželuž-
ně. Byl to takový první školní „výkop“ před tříletým studentským maratónem pro dámy a pány
v seniorském věku, pro ty, co mohou a také se chtějí ještě něco dozvědět a poznat z pozemského
života. Hned při prvním výukovém semináři se bez dlouhých okolků rozběhl počítač, datapro-
jektor, byly rozdány výukové materiály a všichni se dozvěděli co je asi tak čeká v zahájeném
„studentském boji“.

A protože tři roky v lidském životě není vůbec málo, tak chci všem seniorským studentům
popřát nejen dobré zdraví fyzické, ale i hodně energie duševní, objevovatelské a badatelské. Je
skvělé, že máte chuť stále něco začínat. Moc vám to přeji. K. Jarolímková

Pozvánky na listopad
3. 11. 2011, 18.00 hod.
Vernisáž Výstavy obrázků páťáků ZŠ
N. Hrady
v Koželužně

5. 11. 2011, 10.00–16.00 hod.
Předvánoční pletení z pedigu
v Koželužně

12. 11. 2011, 9.00–16.00 hod.
Podzimní olympiáda deskových her
pro děti a mlaďochy, II. ročník
v Koželužně

17. 11. 2011, 15.00 hod.
Předvánoční setkání seniorů
Hotel Máj N. Hrady

19. – 20. 11. 2011
Bazar výměnný, tvořivý a výtvarný
v Koželužně

27. 11., 17.00 hod.
1. Adventní neděle
Zpívání u Vánočního stromu
novohradské náměstí

Město Nové Hrady zve na tradiční

Předvánoční
setkání seniorů
ve čtvrtek 17. 11. 2011,

od 15.00 hod.
v sálku Hotelu Máj N. Hrady

K poslechu zahraje
česko-chorvatská muzika.

Ve čtvrtek 27. října se v novohradském kinosále uskutečnila (a skoro celá „prosmála“) Talk-
show U piána s hercem Tomášem Matonohou. Pozadu nezůstali ani jeho hosté – Josef Polášek
se skvělými „klaunskými“ vystoupeními a Zdeněk Král s fungujícími klávesami a svým „PhD“.
Věřím, že prima setkání s touto trojkou a skvěle navázaný kontakt s publikem potěšil nejen všech-
ny diváky v hledišti (pořadatele určitě), ale i vosy, sadaře a řidiče autobusů… K. J.

Skvěle tvořivá a barevná podzimní sobota byla i díky „zrozeným“ dra-
kům v Koželužně (více na straně s koželužnovými aktivitami).      K. J.

Město Nové Hrady se vstřícně postavilo k nové vzdělávací nabídce pro
seniory, kterou je Virtuální univerzita 3. věku (VU3V). Činnost a orga-
nizační zajištění VU3V bude koordinovat paní Lucie Sovová, která ten-
to nápad prosadila u Rady města N. Hrady zhruba před měsícem
(více uvnitř čísla). K. J.
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Zápis z 31. schůze městské rady
ze dne 21. 09. 2011

� 1. Kontrola usnesení z 30. jednání rady
města Nové Hrady
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 30. jednání rady města.

� 2. Smlouva o podmínkách poskytnutí
dotace
Rada schvaluje Smlouvu s Regionální radou
soudržnosti Jihozápad, České Budějovice
o podmínkách poskytnutí dotace z Regionál-
ního operačního programu NUTS II Jihozá-
pad na projekt s názvem: Modernizace
místních komunikací Nové Hrady - zlepšení
dostupnosti a bezpečnosti na daných úsecích.
(Rada obdržela od Regionální rady sou-
držnosti Jihozápad, České Budějovice ná-
vrh Smlouvy o podmínkách poskytnutí
dotace z Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Jihozápad na projekt s názvem:
Modernizace místních komunikací Nové
Hrady - zlepšení dostupnosti a bezpečnosti
na daných úsecích. Celkové výdaje projektu
jsou ve výši 10 050 114,-Kč. Dotace dle
smlouvy se poskytuje ve výši 85% z celko-
vých způsobilých výdajů projektu, maxi-
málně však v celkové výši 8 542 596,-Kč.)

� 3. Komunitní plán sociálních služeb
Rada bere na vědomí dokument "Komunitní
plán sociálních služeb pro území obce s roz-
šířenou působností Trhové Sviny" pro obdo-
bí let 2011-2015 a postupuje jej k projednání
zastupitelstvu města.
(Rada byla starostou informována o projektu
komunitního plánu sociálních služeb na Tr-
hosvinensku, do kterého byli zapojeni posky-
tovatelé sociálních služeb, zástupci obcí i
široká veřejnost včetně uživatelů sociálních
služeb, jehož výsledkem je Komunitní plán,
který je zveřejněn na internetových stránkách
projektu www.jr-spolecnost.cz/kpss/trhoves-
viny a posléze bude zveřejněn i na interneto-
vých stránkách města Nové Hrady.)

� 4. Projekty do Regiononálního
operačního programu
Rada bere na vědomí informaci o přípravě
projektů a pověřuje starostu ve spolupráci
s radním M. Jarolímkem koordinací příprav
projektů. Rada postupuje zastupitelstvu měs-
ta k projednání podání projektových žádostí.
(Starosta informoval radu o přípravách pro-
jektů do Regionálního operačního programu,
oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury
cestovního ruchu. Projekt "Rekonstrukce
cyklotrasy č. 34 v příhraniční oblasti Novo-
hradska" řeší rekonstrukci některých úseků
cyklotrasy v úsecích rota Šejby - Vraní hníz-
do, Veveří - střelnice Nové Hrady, celnice
N. Hrady - Nakolice - hraniční přechod Vy-
šné. Úseky zařazené do projektu budou vy-
brány dle dohody s majiteli pozemků.
Projekt "Rozvoj infrastruktury cestovního
ruchu v Nových Hradech" řeší výstavbu

kurtu pro squash v blízkosti kuželny a dovy-
bavení areálu TJ Nové Hrady - víceúčelové
hřiště, in-line dráha ad.)

� 5. Žádost o prodej pozemku
Rada bere na vědomí žádost p. R. Janouška
o koupi pozemku parc. č. 301/2 v k.ú. Nové
Hrady a postupuje ji k projednání na jednání
zastupitelstva města. Z9.
(Na základě zveřejněného záměru prodeje
pozemku parc. č. 301/2 v k.ú. Nové Hrady
rada obdržela žádost od p. R. Janouška žá-
dost o koupi pozemku dle podmínek, které
byly odsouhlaseny zastupitelstvem města.)

� 6. Prodej pozemku
Rada bere na vědomí vyjádření Osadního
výboru Nakolice, Vyšné a Obora k žádosti
o odkoupení části pozemku parc. č. 1188/1
v k.ú. Nakolice, který doporučuje jednat
s majiteli studny na pozemku parc. č. 1188/1
v k.ú. Nakolice o zřízení práva věcného bře-
mene. Rada pověřuje starostu města dalším
jednáním.
(Rada obdržela od Osadního výboru Nako-
lice, Vyšné a Obora vyjádření k žádosti
manželů Štruncových a Mgr. Maxy k mož-
nosti odkoupení části pozemku parc. č.
1188/1 v k.ú. Nakolice s tím, že osadní vý-
bor nedoporučuje prodej ani pronájem toho-
to pozemku.)

� 7. Žádost o sdělení
Rada bere na vědomí žádost Správy a údrž-
ba silnic Jihočeského kraje o sdělení k plá-
nované opravě průtahu obcí Údolí a
pověřuje starostu zasláním odpovědi.

� 8. Návrh na povolení vkladu do KN
Rada schvaluje Smlouvu o zřízení práva od-
povídajícího věcnému břemenu mezi Měs-
tem Nové Hrady a E.ON Distribuce, a.s. pro
stavbu "Nové Hrady k 23/8 - pí. Sokolíková
- úprava NN", stavbou je zatížen pozemek
par. č. 985/5 v k.ú. Nové Hrady a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Tato smlouva vyplývá ze Smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene, kte-
rou schválilo zastupitelstvo města a byla
podepsána 23.12.2010.)

� 9. Pozvánka – projednání návrhu plánu
společných zařízení KPÚ Mýtiny
Rada bere na vědomí projednání návrhu
plánu společných zařízení KPÚ Mýtiny a
pověřuje starostu účastí na jednání.

� 10. Projednání vydaných rozhodnutí
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Městské-
ho úřadu Trhové Sviny, odboru životního
prostředí, oddělení státní správy lesů a mys-
livosti o odnětí pozemků plnění funkcí lesa
parc. č. 936/443 k.ú. Nové Hrady a parc. č.
314/6 k.ú. Obora u Vyšného.

� 11. Projednání stavebních řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínky.

� 12. Návrhy smluv o právu provést
stavbu a smlouva o nájmu nemovitosti
Rada schvaluje Smlouvu o nájmu nemovi-
tosti s pronajímatelem p. Radkem Kubínem,

bytem Horní Stropnice čp. 250 k pozemku
parc. č. KN 817/9 o výměře cca 100 m2

v k.ú. Nové Hrady.
Rada schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu pro uvažovanou stavbu Města Nové
Hrady "Sportovní centrum" na pozemku
parc. č. KN 817/9 v k.ú. Nové Hrady.
(Rada obdržela návrhy smluv s p. Radkem
Kubínem. Smlouva o nájmu nemovitosti
na pozemek parc. KN č. 817/9 cca o výmě-
ře 100 m2, který si město pronajme za úče-
lem realizace stavby:" Sportovní centrum",
v rámci projektu Rozvoj infrastruktury ces-
tovního ruchu v Nových Hradech. Druhá
smlouva řeší povolení pro město jako sta-
vebníka na shora uvedeném pozemku pro-
vést tuto stavbu.)

Zápis z 32. schůze městské rady
ze dne 3. 10. 2011

� 1. Kontrola usnesení z 31. jednání rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 31. jednání rady.

� 2. Mateřská škola - informace ředitelky
o počtu dětí zapsaných k školní
docházce
Rada bere na vědomí informaci ředitelky
MŠ Nové Hrady o počtu dětí zapsaných k
školní docházce k 30.9.2011 a žádá ředitel-
ku MŠ o předložení seznamu zapsaných
dětí do Mateřské školy Nové Hrady.
(Ředitelka Mateřské školy Nové Hrady in-
formovala radu města o počtu 92 dětí, které
jsou zapsány k 30. 9. 2011. Z tohoto důvodu
již nepožaduje navýšení příspěvku na peda-
gogického pracovníka do 31. 12. 2011,
o který žádala v jarních měsících. Rada po-
žádala ředitelku o doložení seznamu přihlá-
šených dětí.)

� 3. Strom roku – přítomen p. Starý
Rada schvaluje navýšení příspěvku pro ZO
ČSOP Nové Hrady o 9.000,-Kč na pokrytí
nákladů spojených s finálovým kolem sou-
těže Strom roku 2011.
(Předseda ZO ČSOP Nové Hrady pan Ladi-
slav Starý informoval radu města o průběhu
finálového kola soutěže Strom roku 2011,
kde je zařazen i tzv. Strom svatebčanů, kte-
rý se nachází v NPP Terčino údolí. S propa-
gací této akce vznikly svazu náklady, a
proto žádají o navýšení příspěvku na rok
2011. Rada souhlasila s podporou účasti
formou navýšení příspěvku pro ZO ČSOP,
který bude využit na uhrazení nákladů spo-
jených s odevzdáním hlasovacích archů.)

� 4. Parkoviště u školní jídelny a domů
čp. 214 a 215
Rada bere na vědomí informaci starosty
města o nutnosti dořešení rekonstrukce par-
koviště u domů čp. 214 a 215. Rada souhla-
sí s provedením prací dle návrhu a pověřuje
ředitelku TSM zajištěním realizace s tím, že
o finanční náklady akce bude navýšen pří-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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spěvek na provoz Technických služeb měs-
ta Nové Hrady pro rok 2011.

� 5. Žádost o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu
Rada bere na vědomí žádost p. Karla Bla-
huty o zřízení práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu a pověřuje tajemnici MěÚ
zajištěním geometrického plánu k zaměře-
ní věcného břemene a přípravou návrhu
smlouvy.
(Rada obdržela od p. Karla Blahuty, Nové
Hrady žádost o zřízení práva odpovídající-
ho věcnému břemenu na pozemku parc. č.
20/8 v k.ú. Nové Hrady za účelem vedení a
oprav vodovodní přípojky. Vodovodní pří-
pojka k rodinnému domu žadatele vede přes
pozemek parc. č. 20/8 v k.ú. Nové Hrady,
který je v majetku Města Nové Hrady.)

� 6. Záznam z jednání – Studie
proveditelnosti propojení silnice II/154
a I/24
Rada bere na vědomí Studii proveditelnosti
propojení silnice II/154 a I/24 a postupuje ji
k projednání Osadnímu výboru Byňov, Ja-
kule, Štiptoň a pověřuje starostu dalším jed-
náním.

� 7. Zpráva komise pro rodinu, seniory,
děti a mládež
Rada bere na vědomí Zprávu Komise pro
rodinu, seniory, děti a mládež ze dne
14.9.2011 a postupuje podněty ředitelce
Technických služeb města a řediteli ZŠ
Nové Hrady.
(Rada obdržela Zprávu od Komise pro rodi-
nu, seniory, děti a mládež ze dne 14.9.2011
a dodatek ke zprávě od pí. Jarolímkové. Ko-
mise byla informována o Virtuální univerzi-
tě třetího věku jako možnosti dalšího
vzdělávání seniorů a i o dalších aktivitách,
které jsou provozovány v Koželužně. Ko-
mise doporučuje radě zachovat prorodinné
aktivity a kroužky v Koželužně a v rozpočtu
města oddělit náklady na tyto aktivity od ná-
kladů KIC /vytvoření samostatné účetní
jednotky/. Komise doporučuje navrhnout
řediteli ZŠ zřízení školního klubu pro žáky
II. stupně a dále komise považuje za potře-
bné požádat a doporučit řediteli ZŠ, aby do
chystané brožury Průvodce školou začlenil
kromě přehledu mimoškolních i přehled
veškerých zájmových aktivit v Nových
Hradech pro lepší informovanost rodičů o
možnostech využití volného času jejich
dětí. Tato zpráva byla doplněna pí. Jarolím-
kovou jako členkou komise, a to doporuče-
ním radě, aby finančně zajistila zpřístupnění
Koželužny během výstav, zajištěním proro-
dinných aktivit a částečně i další nabídky
tvůrčích prázdninových aktivit Koželužny.
Výhledově na další období doporučila radě
města pokračovat ve finanční podpoře pro-

rodinných aktivit a dále navrhla nové účetní
řešení "Kultury" odděleně od dalších středi-
sek.

� 8. Hodnotící zpráva MAS Sdružení
Růže
Rada bere na vědomí Hodnotící zprávy
MAS Sdružení Růže k projektům: Zlepšení
materiálních a technických podmínek v Ma-
teřské škole Nové Hrady, Vitorazské návsi
a Modernizace obchodu v Byňově.
(Rada obdržela od Místní akční skupiny
Sdružení Růže Hodnotící zprávy k projek-
tům: Zlepšení materiálních a technických
podmínek v Mateřské škole Nové Hrady,
Vitorazské návsi, Modernizace obchodu v
Byňově. Na základě těchto hodnotících
zpráv budou projekty postoupeny k dalšímu
hodnocení.)

� 9. Akceptování žádosti o podporu ze
SFŽP ČR
Rada bere na vědomí oznámení Státního
fondu životního prostředí ČR o akceptování
žádostí o podporu ze SFŽP v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí na projek-
ty: Rekultivace skládky odpadu Jižní Město
- Nové Hrady a Nové Hrady - Veveří - vrty
HV-1 a HV-2.
(Rada obdržela od Státního fondu životního
prostředí ČR oznámení o akceptování žá-
dosti o podporu ze SFŽP v rámci Operační-
ho programu Životní prostředí na projekty:
Rekultivace skládky odpadu Jižní Město -
Nové Hrady a Nové Hrady - Veveří - vrty
HV-1 a HV-2. Žádosti o podporu budou ná-
sledně posouzeny (hodnocení) a předlože-
ny k dalšímu řízení.)

� 10. Žádost o prodloužení nájemní
smlouvy
Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku
parc. č. 1011/17 v k.ú. Nové Hrady o výmě-
ře cca 37 m2 a pověřuje tajemnici MěÚ
Nové Hrady zveřejněním záměru na úřední
desce.
(Rada obdržela od pí. Heleny Žiakové žá-
dost o prodloužení nájemní smlouvy na po-
zemek parc. č. 1011/17 v k.ú. Nové Hrady.)

� 11. Žádost o opravu chodníku
Rada bere na vědomí žádosti Společenství
vlastníků jednotek Nové Hrady 362 a Spo-
lečenství vlastníků Nové Hrady 316. Rada
souhlasí se začleněním oprav přístupových
chodníků v rámci rekonstrukce komunikace
v Zahradní čtvrti s tím, že budou řešeny
prioritně chodníky v havarijním stavu
(oprava se bude týkat pouze chodníků a pří-
stupových cest sousedících s rekonstruova-
nou komunikací). Rada pověřuje starostu
dalším jednáním a zajištěním oprav.
(Rada obdržela od Společenství vlastníků
jednotek čp. 362 Nové Hrady a Společen-
ství vlastníků jednotek čp. 316 Nové Hrady
žádosti o opravu vstupních chodníků k pa-
nelákům v rámci opravy komunikace Za-
hradní čtvrť. Chodníky jsou na několika

místech propadlé, desky polámané, což by
mohlo být příčinou úrazu. Rada souhlasila
se začleněním oprav přístupových chodní-
ků v rámci rekonstrukce komunikace v Za-
hradní čtvrti s tím, že budou řešeny
prioritně chodníky v havarijním stavu
/oprava se bude týkat pouze chodníků a pří-
stupových cest sousedících s rekonstruova-
nou komunikací/. Chodníky v dalších
částech tohoto sídliště budou řešeny v rám-
ci Programu regenerace panelových sídlišť.

� 12. Projekt "Rozvoj infrastruktury
cestovního ruchu"
Rada bere na vědomí informaci účtárny
MěÚ Nové Hrady o tom, že u projektu
"Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu"
nelze uplatnit DPH na vstupu, a postupuje
tuto informaci na vědomí zastupitelstvu
města N. Hrady.

� 13. Smlouva o spolupráci – Virtuální
univerzita třetího věku
Rada schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi
Českou zemědělskou univerzitou v Praze a
Městem Nové Hrady na zajištění rozvoje
vzdělávání seniorů a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela návrh Smlouvy mezi Čes-
kou zemědělskou univerzitou v Praze a
Městem Nové Hrady o spolupráci při roz-
voji vzdělávání seniorů v regionech, které
bude zajištěno vzdálenou formou s využi-
tím multimediálních kurzů. Univerzita
zpřístupní výukové programy pro seniory,
kurzy budou pořádány v Koželužně.)

� 14. Dodatek č.  2 Smlouvy o dílo –
Snížení energetické náročnosti ZŠ Nové
Hrady
Rada schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy
o dílo, uzavřené mezi Městem Nové Hrady
a společností TANGENTA, spol. s r.o. a
pověřuje starostu jeho podpisem.
(Dodatek řeší navýšení ceny díla o víceprá-
ce vzniklé při realizaci /cena díla včetně
DPH se mění z původních 6,555.632,-Kč
na 7,278.678,-Kč/.)

� 15. Oznámení o změně svozu plastů od
1.1.2012
Rada bere na vědomí oznámení společnosti
Marius Pedersen a.s., Hradec Králové o změ-
ně svozů plastů od 1.1.2012 a pověřuje
MěÚ Nové Hrady, Odbor životního prostře-
dí zveřejněním informace na úřední desce,
internetových stránkách města a v Novo-
hradském zpravodaji.

� 16. Povinnost  používání zimních
pneumatik
Rada bere na vědomí informaci o schválení
výjimky pro hasičská vozidla o používání
zimních pneumatik pro nákladní vozidla
nad 3,5 tuny do 1.11.2021.
Rada obdržela od Sboru dobrovolných hasi-
čů Nové Hrady informaci o používání zim-
ních pneumatik pro nákladní vozidla s tím,
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že v zákoně byla schválena výjimka pro ha-
sičská vozidla s hmotností nad 3,5 tuny do
1.11. 2021.

� 17. Rozhodnutí

Rada bere na vědomí Rozhodnutí Městské-
ho úřadu Nové Hrady, odbor životního
prostředí o povolení kácení dřevin mimo les
pro Město Nové Hrady, v k.ú. Nové Hrady.

� 18. Projednání stavebních řízení

Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 19. Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o podmínkách poskytnutí dotace z ROP

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o podmínkách poskytnutí dotace z Regio-
nálního operačního programu NUTS II Ji-
hozápad na projekt s názvem: Nové Hrady -
výstavba a modernizace místních komuni-
kací a pověřuje starostu jeho podpisem.

(Rada obdržela návrh Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z
Regionálního operačního programu NUTS
II Jihozápad na projekt s názvem: Nové
Hrady - výstavba a modernizace místních
komunikací ze dne 7.2.2011. Předmětem
dodatku je změna monitorovacích ukazate-
lů projektu - snížení hodnoty monitorovací-

ho ukazatele Délka rekonstruovaných míst-
ních komunikací celkem.)

� 20. Nájemní smlouva

Rada souhlasí s pronájmem oplocení teni-
sových kurtů v areálu TJ Nové Hrady a
pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady zve-
řejněním záměru pronájmu.

(Rada obdržela od Sdružení NiPaS, o.s.
České Budějovice návrh Nájemní smlouvy
na pronájem oplocení tenisových kurtů
v areálu TJ Nové Hrady za účelem využití
plochy oplocení pro reklamní účely. Nájem
bude sjednán na dobu určitou, tj. 10 let a ná-
jemné stanoveno částkou v celkové výši
950.000,-Kč včetně DPH za 10 let nájmu.)

ZÁPIS z 8. veřejného zasedání
zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 29. září 2011
Přítomni: Pí. Ing. Ladislava Bártová,

p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr,
p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít Kasan,
pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.

Omluveni: p. Jan Kollmann,
pí. MUDr. Nataša Návarová,
p. Miroslav Šlenc, p. Lukáš Winzberger

Celkem bylo přítomno 11 členů zastupitelstva
Zapisovatel: Dagmar Šabatková

Zasedání se konalo od 18.00 hodin v sále „Ko-
želužny“ v Nových Hradech, jednání zahájil a
vedl starosta Mgr. Hokr za přítomnosti 11 čle-
nů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a za-
stupitelstvo je usnášeníschopné. Pan starosta
konstatoval, že zápis z 7. zasedání byl řádně
ověřen, předán ke zveřejnění a nebyla vůči
němu vznesena žádná  námitka.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení ze 7. jednání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové opatření č. 4
4. Projekty do ROP
5. Změna zástupce v Honebním společenstvu

Nové Hrady
6. Komunitní plán sociálních služeb
7. Interpelace
8. Diskuse
9. Závěr a usnesení

Další doplnění programu nebylo podáno.
Předložený program byl schválen 11 hlasy.

Hlasování:

Pro

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.  Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san,     pí. Emilie  Koppensteinerová, pí.
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Mi-
chale,  pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Jiří Vi-
cány, p. Bc. Josef Vochoska.

Proti 0

Zdržel se 0

Dále pan starosta navrhl složení návrhové
komise. Návrhová komise ve složení:
p. Ing. Ludovít Kasan, p. Ivan Dorotovič, pí.
Ing. Ladislava Bártová
Návrhová komise byla schválena 8 hlasy,
3 zastupitelé se zdrželi hlasování.
Předsedou komise byl zvolen p. Ing. Ludo-
vít Kasan.

Hlasování:

Pro

p. Mgr. Vladimír Hokr, p.  Mgr. Michal
Jarolímek, pí. Emilie  Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Mi-
chale,  pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Jiří Vi-
cány, p. Bc. Josef Vochoska.

Proti 0

Zdržel se Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Ing. Ludovít Kasan,

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápisu
8. jednání zastupitelstva:
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Mgr. Mi-
chal Jarolímek.
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-
hu 9 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi hlasová-
ní.

Hlasování:

Pro

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Ing. Lu-
dovít Kasan,     pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková, p. Petr Michale,  pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska.

Proti 0

Zdržel se p.  Mgr. Michal Jarolímek, pí. Emi-
lie  Koppensteinerová,

� 1. Kontrola usnesení z 7.  jednání
zastupitelstva města
Kontrolu usnesení z 7. veřejného jednání
zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. Seznámil s postupem prací na
plnění tohoto usnesení a uvedl, v jakém sta-
diu rozpracovanosti se nalézají jednotlivě
přednesené body.
Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou
kontrolu usnesení ze 7. veřejného jednání
zastupitelstva města. – 11 hlasy

Hlasování:

Pro

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Do-
rotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.  Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san,     pí. Emilie  Koppensteinerová, pí.
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Mi-
chale,  pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.

Proti 0

Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem
2.1.
Pan starosta informoval o prodeji části po-
zemku pí. Evě Vačkářové v k.ú. Údolí
u Nových Hradů. Prodej pozemku byl od-
souhlasen osadním výborem.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. č. 791/4 v k.ú. Údolí u Nových Hradů
o výměře 107 m2 paní Evě Vačkářové, by-
tem Karla Štěcha 1199/2, České Budějovi-
ce za cenu 70,- Kč/m2 + úhradu nákladů za
pořízení geometrického plánu. Zastupitel-
stvo pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy. -  11  hlasy

Hlasování:

Pro

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Do-
rotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.  Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san,     pí. Emilie  Koppensteinerová, pí.
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Mi-
chale,  pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.

Proti 0

Zdržel se 0

2.2.
Pan starosta informoval o žádosti manželů
Švarcových o prodej části pozemku v ma-
jetku města. Tento pozemek přímo navazu-
je na nemovitost ve vlastnictví manželů.
Ing. Ševčíková se dotazovala, zda se budou
prodávat pozemky okolo dalších parcel
v této lokalitě.
Pan starosta odpověděl, že i další pozemky
za ostatními parcelami si mohou majitelé
parcel přikoupit dle geometrického plánu.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. č. 317/2 o výměře 406 m2 v k.ú. Nové
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Hrady manželům Václavu a Pavle Švarco-
vým, Zahradní čtvrť 340, Nové Hrady za
cenu 100,- Kč/m2 + úhradu nákladů za poří-
zení geometrického plánu. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
- 11 hlasy

Hlasování:

Pro

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.  Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san,     pí. Emilie  Koppensteinerová, pí.
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Mi-
chale,  pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.

Proti 0

Zdržel se 0

2.3.
Pan starosta informoval zastupitele o náv-
štěvě pana Motyčáka na městském úřadě,
kde došlo k sepsání jeho nové žádosti o pro-
jednání. Pan Motyčák doložil další doku-
menty týkající se prodeje pozemků za
účelem výstavby domu. Pan starosta sdělil,
že z žádného dokladu nevyplývá, že by do-
šlo k pochybení ze strany města a opakova-
ně vysvětlil okolnosti prodeje a směn
pozemků s manželi Motyčákovými.
Pan Dorotovič se dotazoval, jaká byla cena
za m² při prodeji pozemku.
Pan starosta odpověděl, že 50,- Kč/m².
K tomuto bodu navrhl pan starosta dvě
usnesení, o kterých bylo následně hlaso-
váno.
a) Zastupitelstvo bere na vědomí žádost

pana Jana Motyčáka o opakované pro-
jednání žádosti manželů Jana a Marty
Motyčákových, bytem Sídliště Míru
224, Nové Hrady na zpětný odkup poze-
mku parc. č. 381 o výměře 2097 m2 v k.ú.
Štiptoň.

b) Zastupitelstvo opakovaně neschvaluje
zpětný odkup pozemku parc. č. 381 o vý-
měře 2097 m2 v k.ú. Štiptoň. – 11 hlasy

Hlasování:

Pro

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.  Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, pí. Emilie  Koppensteinerová, pí.
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Mi-
chale,  pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.

Proti 0

Zdržel se 0

2.4.
Pan starosta seznámil se žádostí manželů
Švarcových o prodloužení termínu kolauda-
ce domu, k němuž se zavázali při koupi po-
zemku pro stavbu rodinného domu.
Manželé Švarcovi požádali o prodloužení
termínu z důvodu úrazu pana Švarce.
Vzhledem k tomuto úrazu musely být práce

na domě pozastaveny a manželé Švarcovi
tudíž nebudou moci dokončit stavbu a zko-
laudovat do ledna 2012.
Pan starosta sdělil, že doporučuje prodlou-
žení lhůty s tím, že je zřejmé, že stavba se
chýlí ke konci a nedochází ke spekulaci
s pozemkem. Dále řekl, že oceňuje, že man-
želé Švarcovi žádají s dostatečným předsti-
hem.
Pan Dorotovič navrhl prodloužení termínu
závazku do 31. 12. 2012, neboť v zimě ne-
může stavbu dodělávat.
Pan Michale souhlasí s p. Dorotovičem a
rovněž navrhl prodloužení termínu do
31. 12. 2012 s tím, že se rozhodně nejedná
o spekulaci.
Paní Koppensteinerová se přiklonila k pro-
dloužení termínu závazku do 31.12.2012
Zastupitelstvo schvaluje prodloužení termí-
nu závazku manželů Václava a Pavly Švar-
cových (vyplývajícího z bodu č. V kupní
smlouvy ze dne 29.1.2007) pro zkolaudová-
ní rodinného domu do 31.12.2012 formou
uzavření Dodatku č.1 ke kupní smlouvě dle
návrhu a pověřuje starostu jeho podpisem. –
11 hlasy

Hlasování:

Pro

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.  Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, pí. Emilie  Koppensteinerová, pí.
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Mi-
chale,  pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.

Proti 0

Zdržel se 0

� 3. Rozpočtové opatření č. 4
Pan starosta informoval o provedení roz-
počtového opatření č. 4.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 4 dle návrhu – 11 hlasy

Hlasování:

Pro
11

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.  Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, pí. Emilie  Koppensteinerová, Mgr.
Jarmila Kubaláková, p. Petr Michale,  pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Jiří Vicány, p.
Bc. Josef Vochoska.

Proti 0

Zdržel se 0

� 4. Projekty do ROP
Pan starosta informoval o projektech do Re-
gionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad, oblast podpory 3.1 – Rozvoj in-
frastruktury cestovního ruchu. Město Nové
Hrady původně uvažovalo o podání dvou
žádostí, projekt „Rekonstrukce cyklotrasy
č. 34 v příhraniční oblasti Novohradska“
(řešící rekonstrukci některých úseků cyklo-
trasy v úsecích rota Šejby – Vraní hnízdo,
Veveří – střelnice Nové Hrady, celnice N.
Hrady – Nakolice – hraniční přechod Vy-

šné) nemůže být podán, protože se nepoda-
řilo dohledat všechny majitele jednotlivých
pozemků. K podání žádosti o podporu je na-
vržen projekt „Rozvoj infrastruktury ces-
tovního ruchu v Nových Hradech“, který
řeší výstavbu kurtu pro squash v blízkosti
kuželny a dovybavení areálu TJ Nové Hra-
dy víceúčelovým hřištěm, in-line dráhou a
dalšími prvky.
Zastupitelstvo Města Nové Hrady schvaluje
podání projektu s názvem „Rozvoj infra-
struktury cestovního ruchu v Nových Hra-
dech" do 17. výzvy ROP s uzávěrkou
30.9.2011, oblast podpory 3.1 – rozvoj infras-
truktury cestovního ruchu, a jeho následnou
realizaci. Zastupitelstvo dále schvaluje
předfinancování projektu v rámci rozpočtu
města /celkový rozpočet projektu 8 518 424
Kč včetně DPH/. Předfinancování projek-
tu bude v případě získání finanční podpory
zajištěno bankovním úvěrem a zastupitel-
stvo pověřuje starostu města k předjednání
Úvěrové smlouvy. Zastupitelstvo zároveň
schvaluje kofinancování podílu Města
Nové Hrady v rámci projektu ve výši 15 % z
celkových způsobilých výdajů projektu /tj.
882 119 Kč/ a celkových nezpůsobilých vý-
dajů projektu ve výši 2 637 637 Kč. Tyto
prostředky v případě podpoření projektu
budou hrazeny z rozpočtu Města Nové Hra-
dy. - 11 hlasy

Hlasování:

Pro

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Do-
rotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.  Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, pí. Emilie  Koppensteinerová, pí.
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Mi-
chale,  pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.

Proti 0

Zdržel se 0

� 5. Změna zástupce v Honebním
společenstvu Nové Hrady
Pan starosta informoval zastupitelstvo o jed-
nání s Honebním společenstvem Nové Hra-
dy. V minulosti zastupoval Město Nové
Hrady na základě pověření zastupitelstva
zastupitel Leoš Brychta. V současné době
již není pan Brychta členem zastupitelstva
města. Vzhledem k blížícím se jednáním tý-
kajícím se honiteb bylo po konzultaci s pa-
nem Brychtou a Mysliveckým sdružením
Nové Hrady dojednáno, že bude vhodnější,
aby zejména v otázkách začlenění pozemků
v majetku Města Nové Hrady jednal staros-
ta města. Pan starosta dále uvedl, že pan
Brychta se jednání Honebního společenstva
účastnil pravidelně a rád by vyjádřil panu
Brychtovi poděkování za zastupování měs-
ta. Pan starosta navrhl jako součást usnesení
poděkování za vykonanou práci v rámci
Honebního společenstva Nové Hrady.
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Zastupitelstvo odvolává k datu 30. 9. 2011
pana Leoše Brychtu z pozice zástupce měs-
ta v Honebním společenstvu Nové Hrady a
nově pověřuje Mgr. Vladimíra Hokra zastu-
pováním města v Honebním společenstvu
Nové Hrady. Zastupitelstvo děkuje panu
Leoši Brychtovi za zastupování a práci pro
Město Nové Hrady v rámci Honebního spo-
lečenstva Nové Hrady - 11 hlasy.

Hlasování:

Pro

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.  Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, pí. Emilie  Koppensteinerová, pí.
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Mi-
chale,  pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.

Proti 0

Zdržel se 0

� 6. Komunitní plán sociálních služeb

Pan Ing. Kasan informoval o průběhu zpra-
cování „Komunitního plánu sociálních slu-
žeb pro území s rozšířenou působností
Trhové Sviny“, na kterém se jako zástupce
města podílel. Dále uvedl, že tento obsáhlý
dokument bude zveřejněn na internetových
stránkách města.

Zastupitelstvo bere na vědomí zpracování
„Komunitního plánu sociálních služeb pro
území s rozšířenou působností Trhové Svi-
ny“. - 11 hlasy

Hlasování:

Pro

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.  Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, pí. Emilie  Koppensteinerová, pí.
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Mi-
chale,  pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Jiří Vi-
cány, p. Bc. Josef Vochoska.

Proti 0

Zdržel se 0

� 7. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace z řad za-
stupitelů města ani občanů.

� 8. Diskuse
Pan starosta přečetl písemné poděkování zá-
stupců Novohradské občanské společnosti
o.s. za kladné vyřízení její žádosti o návratný
finanční příspěvek na aktivity školního pro-
jektu Základní školy Nové Hrady.

� 9. Závěr a usnesení
Pan starosta města poděkoval všem přítomným
zastupitelům i občanům města za účast na 8.
veřejném jednání zastupitelstva Města Nových
Hradů a ukončil jednání zastupitelstva.

Jednání zastupitelstva Města Nových Hradů
bylo  ukončeno v 19.00 hodin.

Sportovní rybáři
hodnotili práci

s mládeží
Výbor místní organizace Českého rybář-

ského svazu Nové Hrady hodnotil na svém
zasedání v říjnu 2011 práci s mládeží na
úseku zapojení mládeže do kroužků, jejich
současný stav, rozsah a zaměření teoretic-
ké přípravy a praktických cvičení. Místní
organizace zorganizovala, tak jako již tra-
dičně u příležitosti Dětského dne, rybářské
závody pro děti školního ale i předškolního
věku. Na sportovním revíru Zevlův rybník
se 11. června sešlo asi 25 soutěžících. Uká-
zalo se, že zájem o sportovní rybolov se
těší u mládeže na Nových Hradech slušné-
mu zájmu. Celá akce proběhla v rámci
Grantového programu města Nové Hrady a
za podporu jim i tímto děkujeme. Vedoucí
kroužků byli požádáni o provedení propa-
gace a agitace mezi školní mládeží za úče-
lem zapojení dalších zájemců do Kroužků
mladých rybářů.

Ing. Ludovít Kasan
předseda Místní organizace

sportovních rybářů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Nové Hrady

vyhlašuje výběrové řízení na místo

REFERENTA INVESTIČNÍHO A MAJETKOVÉHO ODBORU
Městského úřadu Nové Hrady se sídlem Nové Hrady,

evidence majetku, příprava a podání žádostí o dotace,  administrace dotací

9. platová třída

Požadavky:
¡ dosažené vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední

vzdělání s maturitní zkouškou

¡ obor školního vzdělání: ekonomické, stavební – výhodou

¡ znalosti oboru: oblast veřejné rozpočty, dotační programy,
účetnictví, veřejné zakázky, stavební právo

¡ jazykové znalosti: znalost cizího jazyka výhodou

¡ další znalosti, dovednosti a předpoklady:
dovednost pracovat na PC
(MS Office, Windows, Excell, Internet,
práce v GIS (geografický informační systém) – výhodou,
řidičský průkaz skupiny „B“

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete
nejpozději do  11. 11. 2011 na adresu: Městský úřad Nové Hrady,
tajemnice MěÚ,  nám. Republiky čp. 46, 373 33 Nové Hrady.

Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Jana Káplová, tajem-
nice MěÚ, telefon: 386 10 10 12, e-mail: tajemnik@novehrady.cz

Náležitosti přihlášky jsou:
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, mís-
to trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povo-
lení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

Přílohy přihlášky jsou:
1. životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a

o odborných znalostech a dovednostech
2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál

případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (po-
kud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhon-
nost čestným prohlášením),

3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosažené vzdělání,
4. souhlas se zpracováním osobních údajů případně žádost o vrácení

poskytnutých dokladů

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od skonče-
ní výběrového řízení skartovány.
Datum vyhlášení  24. 10. 2011

Jana Káplová, tajemnice MěÚ

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5
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Snížení energetické náročnosti
ZŠ Nové Hrady

V průběhu letních prázdnin prošla zásadní rekonstrukcí budova zá-
kladní školy v Komenského ulici. Po získání dotace z Operačního prog-
ramu Životní prostředí jsme mohli celou budovu zateplit a vyměnit
okna a vstupní dveře. Na základě výběrového řízení prováděla rekon-
strukci firma Tangenta, spol. s r. o., která přes velký rozsah prací dodr-
žela stanovený termín tak, že byla škola bez omezení připravena na
zahájení školního roku. Po dohodě s vedením školy došlo též k výmalbě
některých tříd, nová fasáda v prostoru venkovního hřiště byla zakryta
speciální ochrannou sítí a i v půdních prostorech jsme zateplení vyřešili
tak, aby tato část školy byla připravena pro budoucí rozvojové aktivity
školy.

Zateplením a výměnou oken a dveří nedošlo pouze k zlepšení vzhle-
du budovy školy, ale především by tato aktivita měla přinést úspory
energie. Prostředky, které Město Nové Hrady do investice vložilo jako
svůj spolupodíl k dotaci, by se tedy měly díky úsporám v budoucnu po-
stupně vracet v nižších nákladech na topení.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě,
realizaci a vyúčtování celého projektu, zejména Mgr. P. Zídkovi za pří-
pravu projektu, firmě Tangenta, spol. s r. o. za provedení prací a dodr-
žení termínu, panu J. Bělohlavovi ze STAVEBNÍ PORADNY, spol.
s r. o. za pečlivý dohled nad průběhem stavby, řediteli ZŠ Nové Hrady
Mgr. K. Kříhovi a panu školníkovi O. Kamišovi za výbornou spolu-
práci při realizaci a také kolegům z rady města a městského úřadu za
dohled nad akcí.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Projekt je realizován za podpory:

Rekonstrukce objektu
čp. 74 zahájena

Díky dotaci z Regionálního operačního programu jsme zahájili prv-
ní část projektu, která se týká celkové rekonstrukce objektu čp. 74
v České ulici (objekt bývalého Statku). Na základě výběrového řízení
dílo realizuje firma ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r. o., která se od
počátku stavby pustila velkým tempem do práce. V první fázi byly vy-
bourány příčky, poodkryty některé stropní konstrukce a byly též zahá-
jeny práce na sanaci sklepních prostor. Při zpracování projektu a
projektové dokumentace jsme byli projektantem upozorněni na velmi
špatný stav některých stropních konstrukcí a na problém ohledně spod-
ní vody ve sklepní části. Tyto práce byly tedy řešeny jako první a je
nutno konstatovat, že se, bohužel, projektant nemýlil. Zejména u strop-
ních konstrukcí tak bude muset některé části opakovaně prohlédnout
statik a posoudit, zda jsou původně navržená opatření dostatečná.

Rekonstrukce bude probíhat ještě několik měsíců a celý objekt by
měl následně sloužit jako spolkový a společenský dům, kde své zázemí
najdou místní spolky a organizace. Vzniknou zde i nové výstavní pros-
tory a zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí města.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Projekt je realizován za podpory:
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JUBILEJNÍ
DÁRCE KRVE
Je velmi obtížné nalézt slova obdivu a po-

děkování pro někoho, kdo mnohokrát daruje
bezplatně svoji vlastní krev. O to těžší je na-
lézt slova díků pro člověka, který daroval bez-
platně krev 100krát. Jestliže jeden odběr činí
cca 4,5 dcl, pak je to celkem 45 litrů té nejcen-
nější tekutiny – krve, která je stále ještě nena-
hraditelná a je potřebná k návratu zdraví, nebo
záchraně jiného života.

Tím jubilantem, tedy člověkem s vel-
kým Č, který již 100krát bezpříspěvkově daro-
val svoji krev, je pan Stanislav Sladký,
starosta TJ Sokol Nové Hrady. Opravdu jsme
nenalezli vhodná a výstižná slova pro ocenění
a poděkování. Snad můžeme použít ta, která
vyřkl veliký básník Goethe: „Člověk je bohatý
tím, co učinil pro druhé“.

Stáňo, přijmi poděkování za všechny ty be-
zejmenné, kterým jsi zachránil život. Ne na-
darmo je darování krve také nazýváno
specifickou formou transplantace orgánu.

Členové TJ Sokol Nové Hrady

Naši výherci
Jak jsem již v září sliboval, na závěr Novo-

hradských klášterních slavností došlo ke slo-
sování věrnostních karet našich bývalých
strávníků.

3. cenu – láhev Bohemia sektu a sklenici
výborného včelího medu – vyhrála paní Staň-
ková z Nových Hradů, 2. cenu – sadu stolní
keramiky z naší keramické dílny KÁNA - vy-
hrála paní Hackerová z Trhových Svinů a
1. cenu – mobilní telefon Samsung – vyhrála
paní Švecová také z Nových Hradů.

Všem výherkyním byly ceny předány a
měly z nich velkou radost. Závěrem ještě jed-
nou moc děkuji všem našim bývalým strávní-
kům za jejich věrnost.

Hezké podzimní dny přeje Václav Švarc,
správce kláštera

Nový provoz Nazaretu
v Trhových Svinech

Středisko Nazaret dlouhodobě působí v Borovanech a od září letoš-
ního roku zde má i sídlo. Zároveň však jsme vždy chtěli naši nabídku
zaměstnání a sociálních služeb pro handicapované spoluobčany posky-
tovat v rámci celého mikroregionu Sdružení Růže. Také při komunitním plánování sociálních
služeb Trhosvinenska jsme se k tomu zavázali. Alespoň zčásti se snažíme tento závazek naplnit
už v tomto roce.

V pondělí 17. října jsme otevřeli novou malou provozovnu – textilní chráněnou dílnu a ob-
chůdek. V chráněné dílně budeme vyrábět tkané koberce, šité tašky, hedvábné oděvní doplňky a
mnoho dalších věcí pro užitek a pro radost. V obchůdku pak budeme nabízet celý sortiment vý-
robků – tedy i naši borovanskou keramiku, pohledy, kalendáře a další připravované zboží. Plá-
novaný počet zaměstnanců je v budoucnu pět osob.

Srdečně zveme všechny obyvatele regionu k návštěvě. Třebaže se obchůdek nachází v rozko-
pané ulici Nové město – je to nedaleko od trhosvinenského náměstí. V obchůdku je možno naše
zboží nejen zakoupit, ale i objednat dle svých návrhů. (kaf)

SENIORKLUB INFORMUJE
Plavání v Gmündu 16. 11.,

odjezd  v 8.00 hod. z novohradského náměstí
(ceny: autobus 30,- Kč členové Seniorklubu,

ostatní 50,- Kč; bazén 8,90 Euro)
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Strom roku 2011
Ve čtvrtek 20. 10. 2011 v 19:30 v divadle Husa na provázku v Brně bylo slavnostně ukon-

čeno hlasování ankety Strom roku 2011 a vyhlášení vítěze. Letošním vítězem se stala Alej ve
Skaličce z Olomouckého kraje v okrese Přerov.

Rád bych se dostal k našemu Stromu svatebčanů. V letošním jubilejním 10. ročníku se náš
strom z Tereziina údolí s počtem 5375 hlasy dostal na velmi krásné, ČTVRTÉ místo. Nové
Hrady a tím i Tereziino údolí přišlo tímto do podvědomí mnoha návštěvníků Novohradska a
určitě se sem rádi vrátí. Naše poděkování patří všem návštěvníkům Tereziina údolí a všem,
kteří svým hlasem podpořili Strom svatebčanů. Poděkování patří především městu Nové
Hrady, které nám zajistilo největší finanční podporu, bez které bychom sebrané hlasy nemoh-
li odeslat. Dále děkujeme Mysliveckému sdružení Nové Hrady, ZO ČSOP Nové Hrady a dal-
ším sponzorům, kteří nechtějí být jmenováni, za jejich finanční pomoc.

Za ZO ČSOP Nové Hrady Ladislav Starý

Strom roku
V průběhu letošního jara mě kontaktoval

pan Ladislav Starý a informoval o přihlášení
statného dubu z Tereziina údolí do soutěže
Strom roku. Z jeho horlivého popisování sou-
těže bylo jasné, že pokud „náš“ dub, který sou-
těžil pod označením „strom svatebčanů“,
postoupí do dalšího kola, jsou pan Starý a dal-
ší členové ZO ČSOP Nové Hrady připraveni
tento strom propagovat a zajišťovat jeho pod-
poru v hlasování všemi možnými prostředky.
Nakonec se to opravdu podařilo a náš dub po-
stoupil mezi deset nejlepších. Následovaly
týdny hlasování, rozvážení archů, vylepování
plakátků, informování místních, turistů a mé-
dií tak, aby se nejen tento vybraný strom, ale
celá Národní přírodní památka Terčino údolí
dostaly do širšího povědomí a přilákaly
k návštěvě parku i našeho města.

Ohlas na aktivitu členů ZO ČSOP a přede-
vším pana Starého a jeho rodiny byl veliký,
hlasovací archy se proto velmi rychle plnily a
výsledkem bylo celkem 5 375 hlasů, které náš
památný strom dostal. Do finálového kola byl
dub nominován s číslem 4 a čtvrté místo nako-
nec podle počtu odevzdaných hlasů získal.
Možná někdo bude smutný, že se nedostal na
„medailové“ pozice, ale já si myslím, že je i
toto umístění krásné.

Přestože jde svým způsobem o soutěžení,
nejde v tomto případě v první řadě o pořadí,
ale o zviditelnění celého parku a jeho další
propagaci. Výsledek hlasování je potvrzením
velké obliby Tereziina údolí nejen u místních,
ale i u turistů. Vnímám jej ale také jako důkaz
o nutnosti neustálé péče o tuto národní přírod-
ní památku jako celek a věřím, že i správce
parku, kterým je Správa CHKO Blanský les,
bude v budoucnu lépe pečovat o celou národní
přírodní památku. Místní občané, členové ZO
ČSOP Nové Hrady a troufnu si říci i některé
podnikající subjekty a samosprávy (H. Strop-
nice, N. Hrady) se snaží vlastními silami
pomoci, bez řízeného dohledu ze strany
CHKO však park svoji krásu z minulých let
zpět nezíská.

Ale zpět k anketě, resp. k těm, kteří se po-
starali o reklamu stromu, parku a jeho okolí.
Chtěl bych nejen za sebe, ale i za radu města
poděkovat především panu Ladislavu Starému
za veškerou aktivitu a nadšení, se kterým se
pustil do premiérové účasti v anketě strom
roku. Naše poděkování samozřejmě patří i
jeho nejbližším spolupracovníkům, členům
místní organizace ČSOP a v neposlední řadě i
těm, kteří svým hlasem náš strom podpořili.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

P.S. V textu používám označení Tereziino a
Terčino údolí. Oba názvy jsou dle mého názoru
správné. Pojmenování Tereziino údolí vychází
ze jména zakladatelky parku, druhý název pak
vychází z oficiálního pojmenování národní pří-
rodní památky (NPP Terčino údolí) a je i po-
jmenováním, které mezi mnohými místními
zlidovělo. Osobně tento název nevnímám jako
dehonestaci hraběnky Terezie, ale spíše jako
projev kladného vztahu místních k tomuto krás-
nému parku a i k jeho zakladatelce.

Projekt Výlet do Nových Hradů
Občanské sdružení NOS dokončuje v této době projekt, který byl zaměřený na propagaci

našeho města i Novohradska na obou stranách česko-rakouské hranice. Součástí projektu
bylo několik aktivit, které se uskutečnily především v letním období tohoto roku, tedy v červ-
nu až srpnu. Po tuto dobu bylo v české a rakouské regionální televizi odvysíláno sedm video-
snímků o Nových Hradech a okolí, které obsahovaly nejen turistické zajímavosti, ale i zdejší
kulturní prázdninovou nabídku. Diváci si tak mohli udělat ucelenější představu o našem
městě a regionu, o možnostech propojení dostupných památek a turistických zajímavostí
s kulturně-společenským programem pro místní obyvatele a prázdninové návštěvníky.

V rámci projektu bylo rovněž vyrobeno prezentační DVD s komentářem v češtině a něm-
čině, které představuje nejen Nové Hrady a Weitru, ale i mapuje novohradskou krajinu, pa-
mátky, turistické atraktivity a současnou společensko-kulturní atmosféru. Toto DVD
společně s aktivitami projektu bylo představeno v září na tiskové konferenci v novohradském
zámku.

Další aktivitou projektu, která pomohla Nové Hrady přiblížit budoucím návštěvníkům na-
šeho regionu, bylo i umístění prezentace a informací na webovém portálu Cesty krajem, který
zaznamenala většina návštěvníků už v lednu na českém veletrhu cestovního ruchu
Regiontour  Brno 2011.

V současné době dokončujeme vydání tištěné regionální mapky, na které bude zdůrazně-
na zdejší turistická nabídka, místní zajímavosti, památky a možné cíle včetně fungujících zá-
kladních služeb cestovního ruchu česko-rakouské oblasti Novohradských hor a okolí.

Projekt Výlet do Nových Hradů realizuje Novohradská občanská společnost o. s. s finanční
podporou Programu Cíl 3 „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 –
2013“ - Fond malých projektů Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko. NOS o. s.



10 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ listopad 2011

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Školní rok 2011 – 2012 zahajujeme s počtem 92 dětí rozdělených do

čtyř tříd podle věku. Ve třídě KOŤÁTEK je 24 dětí a učitelky Marie
Procházková a Eva Heřmanová, ŽABIČEK je 23 a Marie Dorotovičová
a Michaela Koldová, SLUNÍČEK je 20 a Zdeňka Wolzová, BROUČKŮ
je 25 a Ilona Vicánová a Šárka Dibďáková. Všechny třídy vykazují statut
celodenních, s provozem nejméně do 13,00 hodin. O čistotu a pořádek
se starají tety Jana Hriňová a Marcela Koriťáková, dobrá jídla nám při-
pravují a podávají kuchařky Eva Tomášková a Zdeňka Motyčáková
s vedoucí Romanou Čadovou, ekonomiku a účetnictví vede Danuše
Vejsadová. Provoz školky je od 6,00 do 16,15 hodin.

NÁŠ DUHOVÝ SVĚT, tak se jmenuje školní vzdělávací program
Mateřské školy Nové Hrady a podle něj probíhá předškolní vzdělávání
dětí ve školce. Seznamování se školkou, kamarády, učitelkami a zaměst-
nanci máme za sebou, měli jsme ve školce už i divadlo. Těšíme se s dětmi
na nové zážitky, činnosti a zábavy, také se těšíme na spolupráci s rodiči.
Již jsme měli fotografování dětí „Zimní výlet“, „Odpoledne pro mamin-
ku“ – Bramboriáda, „Odpoledne pro tatínka“ – Strašidláci. V nejbližší
době nás čeká školková drakiáda, ukázka práce policie, zamykání zahrady,
adventní dílna s rodiči a dětmi. Každý čtvrtek se třídy a děti střídají v jízdě
na poníkovi s Markétou Kypetovou a v pobytu v solné jeskyni v Reziden-
ci. Předškoláci pokračují v „Hrátkách s německým jazykem“, které vede
Šárka Dibďáková, přejeme si vyrobit nějaké výrobky v keramické dílně a
s celým kolektivem vymýšlíme stále nová pojetí a realizace předškolní
výchovy v naší mateřské škole. O všech těchto a dalších aktivitách přine-
seme nové zprávičky ze školky příští měsíc.
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
pokračování ze str. 10

Na závěr ještě OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM
ŠKOLNÍM ROKEM:

Děti, které v září odešly do základní školy se v červnu rozloučily se
školkou soutěžemi, tancem a hrami v „Čarodějnické show“ pořádaném
na školkové zahradě. Na památku na časy strávené ve školce si děti od-
nesly knihu, kterou jim slavnostně předal starosta, pan Hokr.

Červnové „Odpoledne pro tatínka“ probíhalo v duchu zdravovědy.
Skauti z oddílu Kometa pod vedením Petra Aksamita předvedli první
pomoc při ošetřování různých zranění. Poté měly děti za úkol ošetřit
své „zraněné“ tatínky. Vedly si dobře, obvazy držely, plnily svá poslání a
legrace při tom bylo také dost. Po společných soutěživých hrách následo-
valo opékání buřtů a volná zábava a hra otců s potomky na zahradě.

Eva Heřmanová, ředitelka MŠ
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Hedviččiny zprávy z kouzelnické školní družiny

Dobrý den všichni. Jmenuji se Hedvika a
jsem poštovní sova Harryho Pottera, mým
současným úkolem však je přinášet vám kaž-
dý měsíc informace co se děje v kouzelnické
družině „U Klouzajícího sluníčka“.

A co zajímavého se tedy událo? Všechna
oddělení se proměnila v kouzelnické koleje,
zvolila si nové jméno a vyrobilo svůj originální
erb.
Zelené oddělení (první třídy) Žabokvak
Oranžové oddělení (druhé třídy) Henrika
Červené oddělení (3., 4. a 5. třída) Mudlíci

A proč právě tyto názvy?

Mudlíci - jsou lidé s nadpřirozenými doved-
nostmi, kteří by se rádi stali čaroději.

Henrika - Byl jednou jeden kouzelník, kterého
už nebavilo dělat zlé skutky. A tak se dal
na jinou cestu, rozhodl se být slušným a
hodným kouzelníkem. Proto založil na
kouzelnické škole kolej Henrika, kde učil
kouzelníky lidem pomáhat a bojovat proti
zlu.

A  Žabokvak? To si povíme v příštím čísle.
Další zajímavá věc, která nám zpříjemňo-

vala (možná) pobyt ve družině byly dvě zají-
mavé výstavky. Kouzelná bylinná zahrádka a
Jedlé i nejedlé houby. Zde si mohly děti po-
drobně prohlédnout živé bylinky a houby.
(Houby byly určeny mykologem R. Badoš-
kem – moc děkujeme.) Byli také vybráni nej-
lepší houbaři. Z Žabokvaku to byl Lukáš
Smělý a Kuba Bláha, u Mudlíků to byl Fanda
Bláha.

Po celé družině se nám také rozletěli neto-
pýři, duchové a rozběhli pavoučci, asi se nějak
dozvěděli, že jsme pobočkou Bradavické ško-
ly a bude jim u nás dobře. 31. 10. jsme měli ve-
likou slavnost Halloweenský rej, ale o tom
také až v příštím čísle. Mějte se krásně, Vaše
sova Hedvika.

A nakonec dva krátké příběhy, které napsa-
li naši jistě již brzy slavní spisovatelé M. Rolí-
nek a M. Kučera.

Tři kouzelníci
Marek Rolínek – žák 2. třídy – kolej Henrika
(Oranžové oddělení ŠD)

Byly tři malé děti. A jmenovali se Marek,
Verunka a Adam. Jednoho krásného dne si
hráli na hřišti. V tom Adam našel díru. Tak do
ní skočili. A dostali se ke kočáru. Tak do něho
nastoupili. Kam nás to veze? Ptá se Marek.
Nevím, říká Verunka. Konečně se kočár zasta-

vil. Vystoupili z kočáru a ocitli se u rybníka a
za ním byl hrad. A za hradem byla krásná lou-
ka. A na ní byly sovy. A vedle nich byly úplně
stejné kočáry. Z jednoho kočáru vystoupil kluk
– jmenoval se Dominik. Tak se s ním seznámi-
li. Nakonec zjistili, že to je jejich soused. Pak
šli do hradu. Našli tam hůlky s jejich jmény.
Pak zjistili že jsou v kouzelné škole v Dračím
drápu. Marek měl hůlku z jednorožčích kůží a
březového dřeva. Dominik měl úplně stejnou
hůlku jako Marek. Adam měl hůlku z lipového
dřeva 5 palců dlouhou a pérko z fénixe. Verun-
ka ji měla z jírového dřeva a zahnutou a pírko
ze sovy. Když vešli do síně a zjistili, že tam
mají 2 koleje: Lví oko a Fénixovo oko. Když je
ředitel James Sovius dal do koleje Soví oko, šli
na hodinu kouzel. Učili se odrážet kouzlem:
Odraž se! Měli za domácí mazlíčky sovy. Pak
šli na hodinu létání. Markovi to moc nešlo.
A pak šli na hodinu lektvarů. A pak šli spát.
Druhý den je James Sovius povolal do síně a
řekl jim, že začala zima. A byla to pravda.
Markova sova Dan začala strašně houkat. Pak
šli na hodinu, kde se učili své mazlíčky vycvičit.
Verunky sova Eliška Verunku poklovala. Ale
zima už byla pryč. Poslední období jaro bylo u
konce. Děti nastoupily do kočárů, kterými při-
jely. Teď jimi odjíždí. Vrátili se zpátky. To byl
krásný rok. Říkal Adam. To jo. Říká Dominik.
Konec

Neznámý kluk
Matěj Kučera – žák 2. třídy – kolej Henrika
(Oranžové oddělení ŠD)

Jednou v noci se lidi dívali na hvězdy.
A najednou viděli něco zvláštního. Co to je?
Diví se. A Anetka řekla: To je Harry Potter.
Už jsem ho viděla, je to čaroděj, umí kouzlit.
Ha, ha to ti tak věříme. Ach, řekla Anetka, ni-
kdo mi nevěří a v tom zahřmel hrom. Neboj se
Anetko, řekl hlas za nimi. A od té doby už
Anetka nikdy neříkala – ach! Konec

Mudlíci Henrika Žabokvak
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Pátá třída ZŠ Nové Hrady
Vás srdečně zve na

Výstavu svých výtvarných
prací do Koželužny

Zahájení výstavy je

ve čtvrtek 3. listopadu 2011
v 18.00 hod.

Výstavu můžete v listopadu navštívit
v rámci pravidelných aktivit:

pondělí 14.00 – 16.00 hod.
středa 13.00 – 16.00 hod.
sobota 14.00 – 17.00 hod.

Náš hrad dětskýma očima
Ve čtvrtek 6. října se šla třetí třída naší základní školy podívat do hradu. Prohlídku
jsme měli předem dohodnutou a průvodkyně paní Mgr. Čížková dokázala výklad
přizpůsobit tak, že byl pestrý a pro děti zajímavý. Přiblížila jim i řadu věcí z histo-
rie, o nichž se ve škole dosud neučily.

Žákyně Anička Dvořáková popsala návštěvu hradu takto:

„6. 10. 2011 jsme navštívili hrad Nové Hrady. Do hradu jsme šli, protože se o tom budeme
učit. Viděli jsme mnoho věcí a byli jsme v příkopu, který má 15 m. Také jsme byli v knihovně, ve
které je 17000 knih. Viděli jsme ukázky vyvíjení hradu od roku 1300.

Viděli jsme zakrvácenou košili Karla Bonaventury. Viděli jsme lovecký salónek, kde byl
krokodýl a lebka indického slona. Také tam byl dámský salónek.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí. Dřív na hradě stávala věž, ve které byl střelný
prach. Do věže uhodil blesk a věž explodovala. Mně se líbilo vše, ale nejvíc se mi líbilo
v příkopě.“

Báru Čadovou navíc v loveckém salónku zaujala vycpaná zvířata a „flinty“. Dokonce se do-
věděli, jak se taková puška „naplňuje“. Samozřejmě upoutal i „dívčí salónek“. Bára uzavírá:
„No zkrátka stojí za to tam jít.“

Hubert Ottenschläger si zapamatoval, že hradní studna je hluboká 35 m a líbily se mu věci,
které byly ze studny vytaženy. Dále vysvětluje, že „Bonaventůra byl první bukvoj“.

Andreji Steinhauserovi se líbilo, že „hrad se brání pomocí příkopu. A k dělu se přidají kola.“

Víte, co bylo asi bez konkurence?

„Nejvíc se mi líbilo, jak jsme klouzali po lině s pantoflemi,“ jak píše Markéta Blafková. V je-
jím pěkně uspořádaném vyprávění se ovšem také dovíme řadu nových věcí – pečetě, hyalit, po-
zlacené dřevo, „starověký“ záchod. Když šli po schodech, bylo to strašidelný.

Děkujeme všem, kteří nám tuto prohlídku umožnili. Mgr. Z. Valenzová

Kresba hradu v zajímavé perspektivě od Davida Lusta

Gymnázium Trhové Sviny
pořádá pro všechny zájemce z řad rodičů, žáků i veřejnosti

v pátek 25. listopadu 2011 od 15.00 do 18.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Základní informace o osmiletém studiu.

Volný přístup do všech prostor školy. Zajímavé pokusy a ukázky.

Tel.: 386 322 846, www.gymtrhovesviny.cz

Střední
uměleckoprůmyslová
škola Bechyně zve na

Den otevřených dveří

7. 11. 2011
V pondělí 7. 11. od 8.00 do 16.30 hod. bu-

dou probíhat prohlídky výukových prostor
školy za doprovodu vyučujících a žáků. Ve
stejnou dobu bude zpřístupněn i domov mlá-
deže. Zájemcům o studium a jejich rodičům
budou poskytnuty podrobné informace o mož-
nostech studia a o přijímacím řízení, a to
v 10.00 a ve 13.00 hod. v učebně č. 53 v 1. pat-
ře školy.

Charakter školy:
SUPŠ Bechyně navazuje na dlouhodobou

tradici odborné školy keramické, která zde
byla založena v roce 1884. V současné době
připravuje škola odborníky jak pro velké pod-
niky, tak i malé soukromé firmy.

Studijní obory:
Keramický design, Průmyslový design,

Grafický design, Multimediální tvorba

Uchazeči o studium všech výtvarných obo-
rů jsou přijímáni na základě výsledků talento-
vých zkoušek z kreslení, malby a barevné
kompozice. Hodnocen je také prospěch na zá-
kladní škole a domácí práce zájemců o přijetí.
Další informace na www.supsbechyne.cz

Zveme děti a mlaďochy
na II. ročník

PODZIMNÍ
OLYMPIÁDY

DESKOVÝCH HER
2. GENERACE

(hry známé i neznámé
a hlavně zábavné)

v sobotu 12. 11. 2011,
9.00 – 16.00 hod.

Koželužna Nové Hrady

pořádá KIC N. Hrady
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Adventní

kalendář
Ó 17. 11. 2011, 15.00 hod.

Tradiční předvánoční setkání seniorů
Sálek Hotelu Máj, N. Hrady

Ó 27. 11. 2011, 17.00 hod.
1. Adventní neděl
Zpívání u Vánočního stromu
novohradské náměstí

Ó 4. 12. 2011
2. Adventní neděle
Předvánoční trhy na náměstí
a Dobročinné trhy v klášteře

Ó 3. 12. 2011
Čertovské kování
novohradská kovárna

Ó 5. 12. 2011, 18.00 hod.
Čertovsko – Mikulášský podvečer
novohradské náměstí

Ó 9. 12. 2011, 14.00 hod.
Předvánoční koncert
hraje Jihočeský studentský orchestr
novohradský zámek

¢ Pozvánka „po slavnostech o slavnostech“
Vážení příznivci, dobrovolníci, účastníci, pomocníci a další přátelé kultury, zveme Vás na
pracovně-zábavnou schůzku do novohradského zámku, na které:
1. promítneme videa z letošních červnových historicko-rožmbersko-sklářských slavností

(doufáme, že se budete mít čemu smát) a prohlédneme si fotografie, které jste ještě nevi-
děli (protože na ně nebylo nikde místo)

2. prozradíme tajný plán a program slavností na příští rok, do kterého se určitě rádi „začle-
níte“ (moc tomu věříme)

3. a k tomu nabídneme možná i něco k jídlu či trochu moku (nejen z Novohradských hor a
zdejších vinic)

Tak se nebojte a přijďte (vy víte kdo) do zámku ve středu 16. 11. 2011 od 18.00 hodin (poz-
dější příchod omluvíme, ale zbytečně to neprotahujte)

Na všechny se těší zaměstnanci KIC Nové Hrady

¢ Pozvánka a prosba o spolupráci  „na čertech“ – velmi důležité
Vážení čerti i čertice jakéhokoli stáří, pokud máte čertí masku (nebo si ji stihnete vyrobit),
nebojíte se pekla a chcete nám pomoct s letošní „čertovsko-mikulášskou akcí“, ozvěte se
prosím co nejdříve na naše kulturní a informační centrum v přízemí novohradské radnice
(386 362 195, 602 150 208).
Schůzka k programu čertovsko-mikulášské akce bude v pátek 25. 11. 2011 od 18.00 hodin
v Koželužně.

Fakt díky!

¢ Sběr akcí a jiných lotrovin na příští rok do stolního kalendáře
Vážení pořadatelé, spolkoví organizátoři, zástupci důležitých institucí,
Město Nové Hrady bude vydávat pro rok 2012 stolní kalendář, do kterého chceme opět za-
pracovat důležité společensko-kulturní, turisticko-sportovní, atraktivno-výchovné a další
akce. Proto nám prosím poskytněte o akcích podklady (co, kdy , kde, kdo…) a to nejpozději
do 7. 12. 2011, v elektronické či papírové podobě. Děkujeme  za spolupráci.

Za KIC N. Hrady  K. Jarolímková

Virtuální Univerzita 3. věku (VU3V) zahájena i u nás
„Moudrým lidem škola nikdy nekončí“

Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondi-
ci a jsou schopni se dále aktivně podílet na společenském dění. Udržení
této kondice však vyžaduje aktivní přístup k životu. Jedním ze způsobů
činorodého přístupu ke stáří je vzdělávání, které se pro seniory stává
prostředkem pro hledání cesty, způsobu života, hodnot života, pro poz-
návání možností, ale i nutností v životě. Je chápané jako životní
hodnota sama o sobě, požitek ducha, který může a má být přístupný
všem.

Virtuální Univerzita třetího věku představuje novou moderní alter-
nativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Je založena na
využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky dis-
tančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobený charak-

teristickým specifikům cílové skupiny – seniorům se zájmem
o vzdělávání na vysokoškolské úrovni.

Virtuální U3V (VU3V) je určena především pro vzdělávání seniorů
v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat předná-
šek U3V presenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdále-
nost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.).

Dostupnost kdekoliv a kdykoliv je největší výhodou virtuálních kur-
zů. Vlastní forma výuky přirozeným způsobem rozvíjí počítačovou a
především pak informační gramotnost seniorů. Přesto však počáteční
znalost práce s počítačem není podmínkou účasti.

Účastníkem studia může být:
− Senior se statutem důchodce
− Invalidní důchodce bez rozdílu věku
− Osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní nebo čekající na statut důchodce)
V Nových Hradech jsme začali s výukou 25. 10. kurzem Astronomie.
Další studijní termín je úterý 8. 11. od 15.30 do17.00 hodin a dále kaž-
dých 14 dní. Scházet se budeme v počítačové učebně v budově II.stup-
ně ZŠ N. Hrady.
Sraz je v 15.30 před hlavním vchodem.
Konzultační den pro práci s počítačem jsme se domluvili na 1. 11.
od 9 do 12 hodin v Městské knihovně N. Hrady.

Další informace najdete na www.e-senior.cz.
Lucie Sovová, e-mail: lu.sovova@seznam.cz, tel.: 777 966 676



listopad 2011 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 15

Když se řekne „KULTURA“ – několik informací a slov
V minulém čísle NZ jsem trochu „žertov-

ně“ (na 1. str. v „bublinách“ u fotek) i vážně
(článek o neuskutečněné Václavské zábavě)
naznačila, co čeká naše KIC v závěru tohoto
roku. Je to plánování a příprava roku dalšího,
což s sebou nese vždycky hodně otázek, váhá-
ní a tvoření. Mimochodem, pokud jste četli říj-
nový NZ pozorně, tak jste mohli zaznamenat
v titulku článku na str. 18 letopočet 2012. I to
je malým důkazem, kde se už zaměstnanci
KIC nacházejí… A protože jsme „veřejná -
státní instituce“, tak chceme čtenáře NZ poin-
formovat co a jak se dělo, děje a možná bude
dít v novohradské „kultuře“ dál. Pro přehled-
nost použiji jednoduché dělení na témata
KULTURA, PENÍZE, NÁPADY a s ohléd-
nutím za rokem 2011 se trochu přiblížím roku
2012. Snad se mi to písemně povede.

KULTURA
Ačkoli je pod naším KIC i činnost knihov-

ny, kina, íčka, zaměřím se nyní pouze na „čis-
tou“ kulturní nabídku.

Co bylo fajn: Z letošních akcí mám největ-
ší radost z Dětského dne a Historicko-Ro-
žmberských slavností. Bylo s tím sice hodně
organizační a tvořivé práce, ale díky zapojení
více lidí do příprav a samotných akcí, to bylo
moc fajn. Přeci jen to nadšení, někdy i nervo-
zita a pak radost, když se něco povede, to je
nejlepší odměna pro všechny pořadatele. Už
teď se těším na další Den dětí jako malé dítě a
stejně tak na slavnosti, které by měly být příští
rok zaměřené na hradní strašidla, tajemné síly
a večerní dobrodružství v hradním příkopu.

V čem jsme pokračovali: Rozjezd prázd-
nin jsme pojali ve festivalovém stylu – Novo-
hradské Hraní a navázali tak na „ukončený“
pětiletý festival Novohradské Znění. Týdenní
program nabídl hodně muziky, divadélka, vý-
tvarno i tanec. Byl to vlastně takový větší prů-
řez všeho, co jsme pak po menších dávkách
nabízeli celé léto. Ti, kteří byli u nás první čer-
vencový týden na dovolené, tak nevěděli kam
dřív skočit a opravdu nám záviděli živé měs-
tečko. Už druhý rok jsme udrželi nabídku na
letní divadelní představení na hradním nádvoří
– divadelní čtvrtky, které měly opět dobrý
ohlas. Jednak na samotné divadelní soubory,
tak i v návštěvnosti. Jednoznačně nejvíce při-
lákal divadelní spolek z T. Svinů, což jsme
opravdu tušili. Festovalový týden i divadelní
čtvrtky bychom rádi zachovali i příští rok, i
když množství koncertů ponížíme.

Co bylo nového: Do nabídky jsme přidali
dva zábavné pořady známých herců, pana Do-
nutila a Tomáše Matonohu. Ten první provedl
perfektní profesionální výkon, ten druhý rov-
něž a ještě k tomu dokázal skvěle komuniko-
vat s publikem (i s úsměvem). Náš kinosál se
po tyto dva večery opravdu chvěl smíchy. Na
příští rok bychom chtěli opět jeden takový po-
řad uskutečnit, v plánu je pozvat pana Z. Troš-
ku nebo J. Náhlovského s K. Šípem.

Co jsme rozšířili: Do některých akcí jsme
se pokusili získat nejen další dobrovolníky, ale
propojit a více spolupracovat s některými

místními podnikateli, kteří nám ve většině pří-
padů vyšli vstříc. Například sladké dobroty od
cukrářů, pekařů a kuchařek na Den dětí uděla-
ly radost opravdu všem. Je skvělé, když je vůle
pomoci nejen penězi ale i vhodným „materiá-
lem“, je skvělé když máte štěstí na ochotné a
schopné lidi.

V září a říjnu jste mohli navštívit výstavu
fotografií v průjezdu radnice, která mapovala
nejvýznamnější kulturní akce pořádané KIC
N. Hrady. Snad jich bylo dost a různých, aby si
každý mohl vybrat alespoň jednu nebo dvě?

Na otázku kolik akcí a jaké pořádat jsme se
dostali i při říjnové pracovní poradě íčkařů
z našeho regionu. V podstatě jsme se shodli
všichni na tom, že nabídky je všude tolik (víc
než poptávky), že lidé ani nestíhají všechno
absolvovat a samozřejmě hodně rozhodují i
peníze v peněženkách a výše vstupného.

PENÍZE
Peníze, vstupné, finanční ztráta – zaklínací

formule v kultuře. Kdo si na sebe vydělá? Že
by divadla, koncertní sály, galerie, městské
knihovny? Sotva.

Chceme hodně muziky za málo peněz.?
Chceme hodně dobré kultury za hubičku.?
Chceme žít v kulturním městě.? Někdy trochu
nevím, zda je kultura obecně (i v našich pod-
mínkách) vnímána jako přínos, jako barometr
kvality života anebo pouze jako závaží měst-
ského rozpočtu (to je můj pocit i závěr
z 4,5leté zkušenosti na místě vedoucí KIC).

Rozpočet naší „kultury“ bude na konci
roku opět finančně „ztrátový“. Nicméně
vzhledem k charakteru, obsahu, druhu tohoto
„průmyslu“ a profesní zkušenosti si troufám
tvrdit, že to takto bude i nadále. Vedle těchto
„ztrát“ má kultura, kulturní život a kulturní
lidé přeci jen hodně pozitiv, které ani penězi
vyjádřit nelze.

Peníze se ušetří jedině tehdy, když se nebu-
de nic dít. Když se nebude nic dít, budeme
všichni sedět doma nebo v hospodách. A tam
budeme všichni nadávávat na to, že se nic ne-
děje.

Co budeme chtít? Co bude chtít starosta,
radní, zastupitelé, lidi ze zájmových spolků,
lidi „od kultury?“ Uvidíme. Nyní především
začínáme plánovat rok 2012.

Když peníze ale nejsou, není kde brát.
Vstupné - na příští rok uvažujeme o zvý-

hodněném předprodeji vstupenek na víc akcí
současně (pernamentkách). Chceme se tím
trochu vypořádat s obecným názorem, že kul-
turní akce placené z městského rozpočtu by
měli být hlavně pro místní lidi. Je to trochu za-
vádějící, protože spousta cizích lidí, kteří
k nám jezdí na dovolenou a navštěvují kultur-
ní akce, zde nechají peníze nejen za vstupen-
ky, ale i v místních podnicích (např.
restaurace, ubytovací zařízení, další doplňko-
vé služby). Navíc pro místní zájemce o „lepší“
či „menšinovou kulturu“ je návštěvnost cizích
lidí velmi důležitá, protože jinak bychom tu
„lepší“ kulturu neufinancovali už vůbec.

NÁPADY
Kreativní průmysl

V květnu tohoto roku se v Praze uskutečni-
la konference na téma Kreativita a inovace ve
městech a regionech České republiky. Na tuto
konferenci navázala se stejným tématem i
konf. v Č. Budějovicích a pro lidi pohybující
se v „kulturním průmyslu“ to byla opravdu za-
jímavá a inspirativní záležitost, nálož nápadů,
podnětů, občas i zadostiučinění a vzpruha. Té-
mata těchto konferencí byla: důležitost kultur-
ních a kreativních průmyslů nejen pro rozvoj
ekonomiky, veřejná správa vs. tvorba moder-
ního kreativního města, vnímání urbanistické
struktury města, příprava kulturní politiky,
spolupráce kulturních subjektů či financování
kulturního průmyslu. Na těchto konferencích
se sešli opravdu významní hybatelé české kul-
tury - jak po obsahové, tak po finanční a poli-
tické stránce.

Ačkoli by si teď někteří z vás mohli říct, že
„sebechvála smrdí“, tak po těchto konferen-
cích jsem měla radost, když jsem si vzpomně-
la na naše akce, a to především na způsob
jejich pořádání a financování - například hrad-
ní slavnosti, dětský den, tvořivé a výtvarné
dílny pro veřejnost, spolupráce s vícero sub-
jekty. Hlavními budoucími (někde už součas-
nými) trendy v kultuře totiž jsou: zapojit lid a
studenty do kulturních akcí, nabízet tvořivé
činnosti, „otevřít“ doplňkovými aktivitami
galerie a výstavní prostory, „obydlet“ kultu-
rou veřejná prostranství, udělat tradiční akci
netradičně, podporovat lidi s novými nápady,
„tlačit“ veřejnou správu k pochopení nenahra-
ditelnosti kulturního a spolkového života ve
městech a v neposlední řadě i obhajovat (a ob-
hájit) financování kultury ze státního (měst-
ského) rozpočtu. Kultura by měla být
„nadstranická“ a měla by sloužit především
svému poslání.

Co a jak?

V příštím roce bychom chtěli pokračovat
v akcích pro lidi a s lidmi (např. Dětský den,
Hradní slavnosti, Malování na náměstí), uspo-
řádat koncerty na netradičních místech (ostrů-
vek zámeckého jezírka, Terčino údolí), přilákat
a zapojit studenty do místního kulturního dění
(studenty konzervatoře a uměleckoprůmyslo-
vých škol), spolupracovat s místními podnika-
teli za oboustranně výhodných podmínek
(hlavně ze sféry stravovací). Vyvážit poměr
kvalitních kulturních akcí (koncerty, divadla,
výstavy) a tvz. „kravinobraní“ (což je pro ši-
roké publikum nenáročná zábava sestavená
z muziky, jídla, pití a blbnutí). Snad to pro nás
nebude příliš velký ořech k rozlousknutí.

Pokud máte nějaké slovo do pranice, něja-
ký jiný názor, něco, co ještě nevíme, napište.
V příštím čísle se ještě ke „KULTUŘE“ vrá-
tíme.

K. Jarolímková (KIC N. Hrady)

P.S. Jenom prosím čtenáře, aby nečetli mezi
řádky. Pouze to, co je psáno (to je dáno).
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KURZ KRESLENÍ
PRAVOU HEMISFEROU

základy realistického kreslení krok za kro-
kem k portrétu - kresba tužkou – proběhne
v Borovanech, Žižkovo náměstí 107 v pří-
stavbě radnice v sobotu a neděli 12. a 13. lis-
topadu 2011 od 9 do 16 hodin, cena kurzu je
1300 Kč. Počet účastníků je omezený.

Přihlášky:
janaberi@seznam.cz nebo tel. 721 964 495

Pozvání na

Předvánoční
pletení z pedigu

Sobota 5. 11. 2011, 10.00 - 16.00 hod.
Koželužna Nové Hrady

poplatek dle rozsahu práce,
min. 250 Kč

doporučujeme přihlásit se předem
na tel. 386 362 195, 602 150 208,

KIC Nové Hrady

BAZAR výměnný, dobročinný, tvořivý
O víkendu 19. - 20. 10. budeme v Koželužně pořádat kombinaci tvůrčí dílny, vyměňova-

cího podvečírku a dobročinné sbírky.
V sobotu i neděli v čase od 14 do 17 hodin můžete zajít, přinést oblečení (dětské a dám-

ské), a buď si je vyměnit, nebo nakoupit a nebo také věnovat pro maminky s dětmi z Krizové-
ho centra pro matku a dítě v Hluboké nad Vltavou.

Otevřená bude současně i dílna, kde si můžete oblečky dozdobit nějakou z textilních tech-
nik nebo vyrobit ozdoby z FIMO hmoty.

Přijďte společně připravit hezké odpoledne, které může ještě někomu dalšímu udělat radost.
L. Sovová

Pozvání na SOBOTNÍ OTEVŘENÉ DÍLNY pro celou rodinu
Od listopadu máme možnost otevřít tvůrčí dílnu také o sobotách. Protože některé děti mají

přes týden napilno ať se školou, nebo v jiných kroužcích a rodiče také těžko hledají čas pro spo-
lečné aktivity, ověřili jsme si, že sobotní odpoledne je ideální.

Každou sobotu od 14 do 17 hodin může tedy kdokoliv přijít do Koželužny a tvořit buď něco
v rámci připravené činnosti, nebo vyzkoušet cokoliv z aktivit, které zde v tvůrčí dílně děláme.

Máme běžně možnost malovat, modelovat, lepit dřevíčka, tiskat a tiskátka vyrábět, malovat
na textil, malovat na sklo, vyrábět z přírodnin, navlékat korálky, vytvářet z FIMO hmoty. V listo-
padu budeme vyrábět svíčky z včelího vosku, ozdoby z měděného drátu a korálků a tvořit
z vizovického těsta a z kukuřičného šustí.

Prostředí je vlídné a připravené, čaj čerstvý a teplý a přijetí vždycky vřelé. Zajděte!
L. Sovová

AKTIVITY
V KOŽELUŽNĚ

¢ Pondělí

Deskové hry druhé generace
15.00 – 17.00 hod.

Vhodné pro všechny děti, které si chtějí pro-
cvičit postřeh, představivost, logické myšlení
anebo se nudí. Aktivita pro děti zdarma.
(zajišťuje Petr Šimek)

Prorodinné aktivity
14.00 – 16.00 hod.

Pestrý program vhodný pro celou rodinu,
trávení času při společném tvoření.
Aktivita za dobrovolný poplatek.
(zajišťuje Lucie Sovová)

¢ Středa

Výtvarné tvoření pro nejmenší
(děti do 10 let)
13.00 – 15. 00 hod.

Pokračování výtvarných aktivit pro nejmenší.
(zajišťuje Lucie Sovová)

Výtvarné tvoření pro větší
(děti od 10 let, mlaďoši i dospěláci)
15.00 – 18.00 hod.,

Výtvarné aktivity a tvoření kulis, kostýmů
a dalších předmětů
pro akce pořádaných kulturním centrem.
(zajišťuje Květa Jarolímková)

¢ Sobota

Tvůrčí odpoledne pro celou rodinu
14.00 – 17.00 hod.

Malování, modelování, tiskání, tvoření různé-
ho druhu a z různých materiálů.
Aktivita za dobrovolný poplatek.
(zajišťuje Lucie Sovová a aktivní rodiče)

Draci v Koželužně
Velmi pěkný podzimní den se vydařil v so-

botu 22. října v novohradské Koželužně.
V rámci Dnů otevřených ateliérů jsme zde
uspořádali malování pro veřejnost a výrobu
podzimních draků. Malování pro veřejnost
bylo na téma Moje přání, tak na to si nikdo
„netroufnul“ (asi jsou přání nedostatkové zbo-
ží anebo nebyla ta správná chuť si je „vymalo-
vat“), zato na tvoření papírového draka přišlo
několik rodičů s dětmi a to bylo moc prima.

Díky skvělé přípravě a pomoci pana L.
Prince si děti odnášely dobře postavené draky,
které si v Koželužně krásně vymalovaly. Opět
škoda, že nemáme barevný zpravodaj, abyste
se mohli i vy potěšit záplavou sytých a vese-
lých barev. Tak až půjdete na procházku, tak
se koukněte k obloze, třeba budete mít štěstí a
nějakého draka zahlédnete. K. J.

Keramická dílna Kána zve
Zveme všechny zájemce, pokročilé i zcela nezkušené, děti i dospělé

na dva měsíce – říjen a listopad na tvoření drobných dárků, pozorností
a Vánočních dekorací do keramické dílny.

Děti mají příležitost v pondělí od 15.30 hodin
Dospělí v již zavedený čtvrtek od 17.30 hodin

Na všechny se za keramickou dílnu těší  Ludmila Macková
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Upozornění pro čtenáře
Z důvodu školení bude po dva pátky, 11. a
18. listopadu 2011, Městská knihovna Nové
Hrady otevřena vždy jen od 16 do 18 hodin.

Děkujeme za pochopení

Týden knihoven
V týdnu knihoven od 3. do 7. října jsme

se s dětmi, které knihovnu pravidelně nav-
štěvují, naplno pustili do čtenářské charita-
tivní akce Čtení pomáhá přímo v Městské
knihovně.

Protože tyto děti již některé knihy ze se-
znamu přečetly a podařilo se jim prokázat,
že knihy znají, dostaly za každou přečte-
nou knihu virtuálních 50,- Kč, které ihned
přispěly na chritativní účely. Asi nejvíce
věnovaly Klinice dětské hematoonkologie
a Transplantační jednotce FN Motol a na
osobní asistenci pro děti se zrakovým a
kombinovaným postižením.

Do akce Čtení pomáhá se můžete zapo-
jit na www.ctenipomaha.cz

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Lesy a příroda

kolem nás
Chtěla bych vás informovat o výsledku

výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem nás.
Do soutěže se v květnu přihlásila sl. učitel-
ka Petra Vyhlídková s pracemi své 4. třídy
a paní ředitelka MŠ Eva Heřmanová s pra-
cemi větších dětí. Obrázky byly od června
do konce září vystaveny v Městské knihov-
ně N. Hrady. Protože všechny obrázky
byly úžasné, na vybrání tří nejlepších prací
z každé kategorie, které jsme odeslali na
další výstavu a hodnocení do Jihočeské vě-
decké knihovny Č. Budějovice, se podíleli
všichni návštěvníci naší knihovny.

Byly vybrány obrázky Petra Pospíšila,
Tomáše Balka a Davida Steinhausera z MŠ
a obrázky Petra Šillera, Lady Kříhové a
Zdeny Kovandové, nyní 5. třída. Jejich prá-
ce se sice v JVK neumístily na předních
místech, ale nadále budou součástí dalších
výstav v pobočkách JVK v Českých Budě-
jovicích.

D. Císařová, knihovnice

KNIHA JAKO DÁREK
POD STROMEČEK

ZVEME VÁS NA
PRODEJNÍ VÝSTAVU KNIH

v sobotu 26. listopadu
od 14 do 18 hod.

a ve výpůjční době až do Vánoc
v Městské knihovně Nové Hrady

Okénko do knihovny
Biomanželka – Vieweg, Michal
Dula je vypravěčkou příběhu o jednom man-
želství a těhotenství. Svou rodičku neopouští
následujících sedm let. To je výchozí situace
humoristického románu s autobiografickými
prvky o nezkušené krásce, která se provdá za
bohaté monstrum, naoko jí poskytující svobo-
du, ale ve skutečnosti zabíjející její přirozenou
krásu, talent a nespoutanost.

Poslední láska Petra Voka
Březinová, Anna
Stárnoucí Rožmberk Petr Vok už ví, že jeho
sňatek s mladičkou Kateřinou z Ludanic byl
omyl. Dívka nejenže neoplývá očekávaným
bohatstvím, ale navíc není duševně zcela v po-
řádku. Útěchou se Vokovi stává pohledná a
energická Zuzana Vojířová z Vacovic. Rož-
mberk ji zahrnuje drahými dary, aniž by čekal,
že ona sama o něj projeví zájem. Podaří se mu
získat její lásku?

Rozbité vánoční sny – Kawuloková, Jana
Robin a Standa si naivně plánovali klidné Vá-
noce strávené doma - a hlavně bez rodičů. Je-
jich plány ale rázně rozmetá jediná smska,
jejich dívky, dvojčata Gábina a Irena, je totiž
na poslední chvíli pozvou strávit Vánoce na
horskou chatu do Rokytnice nad Jizerou. Klu-
ci neváhají a - netuše nic zlého - se vydávají na
cestu. Na té je ovšem čeká pravé vánoční pek-
lo. Dívky na chatě zase překvapeně zjišťují,
jak snadno se může taková příprava Vánoc vy-
mknout z rukou…

Krysáci – Žáček, Jiří
Daleko na Moravě, uprostřed Valašského krá-
lovství, na malém smetišti nedaleko Vizovic
žili dva krysáci - Hubert a Hodan - a sádrový
trpaslík Ludvík. Bydleli v útulných zásuvkách
starého šicího stroje s výhledem na vysavač.
Žili klidně a spokojeně až do chvíle, kdy se na
smetišti objevil potkan Eda - dobrodruh z Pra-
hy, který všude byl, všechno viděl a všemu ro-
zumí, a hlavně nesnáší klid a nudu... Napsal Jiří
Žáček podle večerníčku Cyrila Podolského a

Martina Šinkovského, ilustrace volně zpraco-
vané podle loutek Norberta Držiaka.
Kniha je na seznamu projektu Čtení pomáhá.

Pan Buřtík a pan Špejlička
Svěrák, Zdeněk
Když se pan Buřtík a pan Špejlička poprvé set-
kali, dali se do smíchu. Smáli se sami sobě,
vždyť jeden vypadal jako soudek, druhý jako
tyčka. Ale hned si byli sympatičtí, a vydali se
zpečetit své nenadálé přátelství do restaurace
Rozmarýnka. První si objednal dvanáct talířů
tlačenky s chlebem (který asi?), ten druhý li-
pový čaj a sušenku (kdo asi?). A pak společně
vyrazili vstříc novým dobrodružstvím.
Kniha je na seznamu projektu Čtení pomáhá.

Děvčátko Momo a ukradený čas
Ende, Michael
Malá Momo není jen tak ledajaké děvčátko.
Žije sama ve zřícenině starověkého amfiteátru
ukrytém v piniovém hájku. Její zevnějšek je
poněkud zvláštní. Momo nosí dlouhou sukni
až na paty z křiklavých záplat, velké pánské
sako a chodí zásadně bosa. Má kudrnaté černé
vlasy a neobyčejně krásné temné oči. Děvčát-
ko umí lidem naslouchat jako nikdo jiný, a tak
získá spoustu malých i velkých přátel. Jedno-
ho dne se v městě začnou objevovat podivní
šedí muži, a je jich stále víc a víc. A lidé se
mění, najednou jim chybí čas. Šedí zloději ho
pro sebe potřebují čím dál víc. Může někdo
ještě lidi zachránit a vrátit jim ztracený čas?
Nevšední příběh neobyčejného děvčátka
Momo nás zavede do šedivého města, ve kte-
rém nelítostní zloději ukradli lidem čas.
Momo se rozhodne jim ho vrátit. Dokáže to?
Mimořádná knížka, plná poetiky a napětí vás
zaujme od prvních řádků a do úplného konce
vás nepustí ze světa dobrodružství a nezměrné
fantazie. Po Nekonečném příběhu máte tak
možnost se seznámit s další nevšední pohád-
kou z autorské dílny Michaela Endeho. Pro
čtenáře od 9 let.
Kniha je na seznamu projektu Čtení pomáhá.

INFORMACE Z REGIONU
1. adventní neděle v borovanském klášteře

Přijměte pozvání do nově rekonstruovaných
prostor bývalé prelatury augustiniánského kláš-
tera na náměstí v Borovanech, kde jsme pro vás
první adventní neděli 27. listopadu vytvořili ku-
lisu pro vánoční naladění. Nechte se inspirovat
výzdobou na výstavě Andělské Vánoce, pro-
hlédněte si betlémy ze soukromých sbírek, zapo-
jte se s dětmi do tvoření dárečků při výtvarných
dílnách, užijte si řemeslný jarmark. Za dětmi
přijede ve 13 hodin Ježíškův posel-pošťák, kte-
rý bude celé odpoledne přijímat přání Ježíškovi
a doručí je na Boží Dar k orazítkování.

Zastavte se na chvíli s přáteli při malém ob-
čerstvení na nádvoří či při kulturním progra-
mu v kině, na nádvoří či ve Škapulířové kapli.
27.11. – 1. adventní neděle
13:00 Příjezd Ježíškovy poštovny
13:30 Pohádka Jak čertík psal vánoční přání -

divadélko Máma a táta
14:00 Vernisáž výstavy obrazů ANDĚLÉ

V. Jiráskové-Zítové

15:00 Na Vánoce dlouhý noce
–  folklorní soubor  Javor

16:00 Vánoční příběh – divadlo Játojsem
16:30 Koncert žáků ZUŠ Borovany

a Komorního pěveckého sboru
ve Škapulířové kapli

17:30 Rozsvícení vánočního stromu
s dětmi z MŠ Borovany

18:00 Odjezd Ježíškovy poštovny
Od 13 do 18 hodin:
¡ tvůrčí adventní dílny pro děti s žáky ZŠ

Borovany a V. Jiráskovou-Zítovou
¡ Ježíškova poštovna s malováním a psa-

ním přání Ježíškovi
¡ Táborští pouličníci hrají a zpívají koledy
¡ výstavy: Andělské Vánoce Klubu tradic,

obrazy Andělé V. Zítové-Jiráskové
¡ řemeslný jarmark s ukázkami řemesel

a jarmark chráněných dílen
¡ občerstvení na zahřátí
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Infocentrum Nové Hrady informuje…
V českobudějovickém DK Metropol se ve dnech 7. a 8. října 2011

konal 4. ročník veletrhu turistických zážitků, vizí a možností Jihočeský
kompas 2011, tedy jediný kompas, který „míří na jih“. Na veletrhu se
prezentovali různí vystavovatelé z oblasti cestovního ruchu – města,
obce, školy, turistické portály, ale i výtvarníci s ukázkami řemesel. My
jsme prezentovali nejen samotné Nové Hrady, ale celou oblast Novo-
hradských hor, Trhosvinenska a Borovanska. Veletrh měl také dopro-
vodný program a za jeho nejlepší část považuji vyprávění Tomia
Okamury, který velmi působivě a nenásilně dokázal popsat situaci
„českého“ pohledu nejen na cestovní ruch. A přínos z veletrhu? Příno-
sem jsou pro nás hlavně nové pracovní kontakty.

Ráda bych poděkovala všem, kteří nám poskytli své propagační ma-
teriály nejen pro tento veletrh, ale i pro veletrh ITEP, který se konal o 2
týdny později, tedy 20. – 22. října a to v Plzni, kde prezentovali naši ob-
last kolegyně z infocentra Borovany.

Za novohradské „íčko“ Jitka Duspivová

Nabídka městského rezervačního
systemu CBsystem:

Přehled divadelních představení a koncertů, které se konají v nejbližší
době a na které je možné si zakoupit vstupenky v novohradském íčku:

Divadelní představení (listopad 2011):
¡ Rok na vsi (4., 8. a 22. 11.)
¡ Don Giovanni (5. a 15. 11.)
¡ Sedm žen na krku (9. 11.) – Divadlo u Kapličky
¡ Donaha! (11. a 12. 11.)
¡ Louskáček (11. a 12. 11.) – balet
¡ Blb (16. 11.)
¡ Mam´zelle Nitouche (18. 11.)
¡ Slepice (18. 11.)
¡ Petrolejové lampy (19. 11.)
¡ Utěšitel (23. 11.)
¡ Vše o ženách (23. 11.)
¡ Slaměná židle (24. 11.)
¡ Římské noci (25. 11.) – S. Stašová a O. Vízner
¡ Kupec benátský (26. 11.)
¡ Perfect days (28. 11.)
¡ Komedianti (28. 11.)
¡ Rád to někdo horké? (30. 11.)

Divadlo (nejen) pro malé diváky:
¡ Kocourova zahrada (5. 11.)
¡ O vodní víle (6. 11.)
¡ Ronja, dcera loupežníka (12. 11.)
¡ Jidáš Iškariotský – zrádce (14. 11.)
¡ No comment! (15. 11.)
¡ Abeceda (19. 11.)
¡ Čarodějka Jennifer (26. 11.)
¡ Pošťácká pohádka (27. 11.)

Také je možné koupit vstupenky na divadelní představení 12. ročníku
přehlídky amatérských divadelních souborů Budějcká Thálie 2011
(12. – 20. 11. 2011) – všechna představení (i dětská) se hrají v Divadle
U Kapličky, Husova ul., Č. Budějovice.

Koncerty:
¡ N.O.H.A. (4. 11.) – Beseda Na Sadech, Č. B.
¡ Tata Bojs – Ležatá osmička tour (26. 11.) – KD Slavie, Č. B.
¡ Pavel Šporcl, Gipsy Way Orchestral (7. 12.) – DK Metropol, Č. B.
¡ Gospelové vánoce 2011 /USA/ (12. 12.) – Klášterní kostel

Piaristické nám., Č. B.

Otáčivé hlediště 2012:
¡ Dekameron (7. – 26. 6. 2012)

– komedie plná vzrušujícího dobrodružství, vtipu a lásky
¡ Komedianti (29. 6. – 2. 7. 2012)

– slavné operní drama plné vášnivé lásky, neodpustitelné zrady
a krvavé pomsty

¡ Romeo a Julie (5. 7. – 8. 7. a 27. 7. – 29. 7. 2012)
– balet na motivy nejkrásnějšího milostného příběhu W. Shakespeara
¡ Jak se vám líbí (11. 7. – 25. 7. 2012)

– převleková komedie o intrikách nejen v lásce
¡ Rigoletto (3. 8. – 11. 8. 2012)

– nesmrtelná opera o otcovské lásce, milostné vášni a nelítostné kletbě
¡ Komedianti (24. 8. – 26. 8. 2012)

– slavné operní drama, v hlavní roli José Cura
¡ Robin Hood (14. 8. – 22. 8. a 27. 8. – 2. 9. 2012)

– nesmrtelná legenda o hrdinovi ze Sherwoodského lesa.

Bližší informace k výše uvedeným představením najdete na
www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.

Za novohradské „íčko“ Jitka Duspivová

Hlášení městského rozhlasu
Máte-li zájem o zasílání hlášení městského rozhlasu na Váš

e-mail, můžete nahlásit svůj e-mail osobně na KIC Nové Hrady
nebo zaslat požadavek na infoc@novehrady.cz

KIC Nové Hrady je dalším místem,
na kterém je možné zakoupit vstupenky
na koncerty a divadla v Jižních Čechách

v rámci rezervačního systému „CB - SYSTEM“.

Bližší informace u nás na KIC N. HRADY.

www.kicnovehrady.cz
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Středa 2.11., 20.00 hod.

· Zrození planety opic
Chtěli jsme zdokonalit lidskou rasu, místo
toho jsme přišli o pozici pánů tvorstva. Zroze-
ní planety opic barvitě a napínavě líčí revoluci,
která vedla k tomu, že nás na piedestalu civili-
zace vystřídali nižší primáti. Remake kultovní
klasiky je unikátní v tom, že je z větší části lí-
čen z pohledu opic, a také tím, že v něm nehra-
jí herci v maskách, ale primáti, kteří jsou jako
živí. Slůvko „jako“ je velmi důležité, protože
většina z nich existovala pouze v počítačích
trikové společnosti Weta Digital, která celý
svět okouzlila Avatarem.
Akční sci-fi, české titulky,
přístupný od 12 let, 105 min., 55,- Kč

Středa 9.11., 20.00 hod.

· Strom života
Texas, 50. léta minulého století. Jack O’Brien
si prošel dětstvím plným her a krásné nevin-
nosti. Dospívání mu však přináší rozčarování
a vztah s jeho otcem, který by mu pomohl tím-
to nelehkým obdobím projít, je dosti kompli-
kovaný. Jack je ztracenou duší v moderním
světě, která si klade řadu otázek a snaží se v ži-
votě zorientovat. Kde je pravda? Co je věč-
nost? Jak vznikl život…Hvězdně obsazený
snímek je poctou životu, přírodě a světu kolem
nás, jenž se nám odhaluje jako symfonie. Po-
stupně, obraz po obrazu nám přináší epický a
dokonalý příběh, který je aktuální dnes stejně
jako před více než půl stoletím.
Drama, české titulky,
přístupný od 12 let, 138 min., 55,- Kč

Středa 16.11., 20.00 hod.

· Saxana
Tři sta let po škole! Tak zněl ortel vynesený
před mnoha a mnoha lety nad Saxánou, stu-
dentkou čarodějnické školy v Říši pohádek,
která utekla do světa lidí za svou první láskou
Honzou Bláhou. Saxána nyní žije normálním
životem v krásné rodinné vile se svým manže-
lem Janem, dcerkou Saxánkou, bláznivou te-
tou Irmou a strýcem Evženem. Na co ale úplně
zapomněla, je půda skrývající tajemství o je-
jím předešlém čarodějnickém životě.
Český rodinný film,
přístupný, 90 min., 55,- Kč

Středa 23.11., 13.30 hod. (ŠD) 17.00 hod.

· Tintinova dobrodružství
Příběh filmu, inspirovaného po celém světě
oblíbenými příhodami knižního a comicsové-
ho hrdiny Tintina belgického autora, publiku-
jícího pod pseudonymem Hergé, sleduje
osudy výjimečně zvídavého mladého reporté-
ra Tintina a jeho věrného psího společníka Fi-
luty. Ti společně narazí na model lodi, který

v sobě ukrývá nebezpečné tajemství. Tintin,
který je nevědomky vtažen do samého středu
několik set let staré záhady, se ocitá na mušce
Ivana Ivanoviče Sacharina, ďábelského pa-
doucha, který je přesvědčen, že Tintin ukradl
vzácný poklad, spojovaný se zákeřným pirá-
tem zvaným Rudý Rackham. V doprovodu
svého psa Filuty, starého mořského vlka kapi-
tána Haddocka a dvojice nešikovných detekti-
vů Kadlece a Tkadlece procestuje Tintin
křížem krážem celý svět ve snaze dostat se
jako první na místo posledního odpočinku lodi
Jednorožec, vraku, který by ve svém nitru
mohl skrývat klíč k obrovskému bohatství...a
také prastarou kletbu.
Animovaná komedie, český dabing,
přístupný 107 min., 55,- Kč

Středa 23.11., 20.00 hod.

· Alois Nebel
Dlouho očekávaná adaptace kultovního ko-
miksu Alois Nebel autorů Jaroslava Rudiše a
Jaromíra 99 přináší temný příběh s atmosférou
podobnou filmům jako Scanner Darkly, Sin
City nebo Valčík s Bašírem, k jehož realizaci
použil režisér Tomáš Luňák poprvé v české ki-
nematografii rotoscoping, unikátní technolo-
gii kombinující kreslený a hraný film. Příběh
filmu začíná na podzim roku 1989 na železnič-
ní stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží
jako výpravčí Alois Nebel (Miroslav Krobot).
Nebel je tichý samotář, kterého čas od času
přepadne podivná mlha. Nejčastěji se mu v ní
zjevuje Dorothe (Tereza Voříšková), oběť zlo-
činu spáchaného při odsunu Němců z pohrani-
čí po 2. světové válce. Šedivé dny na nádraží
v Bílém Potoce na sklonku socialismu líně
plynou, výhybkář Wachek (Leoš Noha) spo-
lečně se svým otcem (Alois Švehlík) kšeftují s
důstojníky sovětské armády. Poklidnou atmo-
sféru naruší jednoho dne tajemný Němý (Ka-
rel Roden), který překročí hranice se sekyrou
v ruce, aby pomstil svoji matku. Halucinace
Nebela nakonec přivedou do blázince a při-
jde o místo výpravčího. Po propuštění se vydá
do Prahy hledat jinou práci u dráhy a na Hlav-
ním nádraží potká svou životní lásku, toaletář-
ku Květu (Marie Ludvíková). Nebel se
rozhodne vrátit zpátky do hor, aby se znovu
setkal s Němým a souboj s temnými stíny mi-
nulosti dovedl do konce.
České drama,
přístupný, 87 min., 55,- Kč

Středa 30.11., 20.00 hod.

· Drive
Říkají mu Řidič. Přes den je filmovým kaska-
dérem, po nocích si přivydělává jako nájemný
řidič zločineckých gangů. Nezajímá ho o ja-
kou práci ten večer zrovna jde, řítí se nocí s po-
licejními vozy v zádech.
Shannon je Řidičovým učitelem i manažerem,

který se ho snaží dohazovat filmovým režisé-
rům i zlodějům, kteří za něj jsou ochotni dobře
zaplatit. Shannon má v plánu koupi vozu, ve
kterém by se Řidič mohl zúčastnit profesio-
nálních závodů. Navrhne, aby se investorem
stal Bernie Rose, místní boháč s pochybnými
zdroji příjmů.
Samotářskému a ze svého dvojího života
značně rozpolcenému Řidiči zcela změní ži-
vot náhodné setkání se sousedkou Irene, se
kterou tráví stále více času. Vše se však změ-
ní, když je z vězění propuštěn Irenin manžel
Standard. Řidič se s ním domluví na poslední
loupeži, která Standardovi umožnit splatit
dluh, kvůli kterému ho vydírají gangsteři.
Ukáže se však, že šlo o nastraženou past a
Standard při přestřelce umírá. Vše se začíná
komplikovat a aby Řidič ochránil sebe i Irene,
musí udělat to, co umí nejlépe – řádně šláp-
nout na plyn.
Režisér filmu Drive Nicolas Winding Refn
získal na filmovém festivalu v Cannes 2011
cenu za nejlepší režii.

Akční, české titulky,
přístupný od 12 let, 95 min., 55,- Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – listopad 2011

INFORMACE Z REGIONU

Pozvánka do Kaplice
Ó 22. listopad, úterý od 19.30 hodin

ZE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE

Zábavná show Zdeňka Izera, jehož
partnerkou bude Šárka Vaňková. Těšit
se můžete na oblíbené parodie televiz-
ních pořadů, zábavných soutěží a imi-
tování celé řady populárních českých i
zahraničních zpěváků a zpěvaček.
Kulturní dům Kaplice
Vstupné 200/180,- Kč

Ó 24. listopadu, čtvrtek od 18.00 hodin

Z historie plavení dřeva na Černé,
Pohořském potoce a Malši

Rod Buquoyů a jeho úsilí o využití les-
ního bohatství, úpravy břehů a stavba
vodních nádrží, způsoby plavení (volná
plávka, vory), konec plavení s nástu-
pem železnice, poslední roky plavení,
památky na plavení v dnešní podobě
a mnoho dalšího. Beseda s p. Pavlem
Mörtlem, doplněná četnými fotografie-
mi, plánky, dobovými mapami.

Městská knihovna, oddělení pro děti

Ó 25. listopad, pátek od 15.00 hodin

ZIMNÍ TANEČNÍ SETKÁNÍ
SENIORŮ

K tanci a poslechu hrají dechová hudba
Malá Agrovanka. Vystoupí děti ze ZŠ
a MŠ. Občanská komise Městského
úřadu Kaplice srdečně zve všechny dů-
chodce.

Kulturní dům Kaplice
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Mezipodniková liga začala
3. 10. 2011 začala na kuželně mezipodniková liga 2011/1012.

Prvním utkáním bylo hned derby Terms cz A : Terms cz B. Tento
zápas skončil vítězstvím týmu Terms cz B a za Terms cz A byl nej-
lepším hráčem hráč Kanděra Michal, který hodil 402, za tým Terms
cz A byl nejlepším hráčem hráčka Kříhová Tereza, která hodila 393.
V tento den se hrál ještě jeden zápas, ve kterém se utkal Trust Trho-
vé Sviny : Silmbrod. Z tohoto duelu vyšlo vítězně družstvo Sil-
mbrod. Za Trust Trhové Sviny byl nejlepším hráčem hráč Konárek
Jiří, který hodil 407 a za tým Silmbrodu byl nejlepším hráčem hráč
Silmbrod Michal, který hodil 414.

Další utkání proběhlo čtvrtek 6. 10. 2011, kde se utkal Motor :
Technické služby. Tento zápas skončil vítězně pro Motor. V týmu Mo-
toru byla nejlepším hráčem hráčka Žahourová Renata, která hodila 391
a za tým Technických služeb byla nejlepším hráčem hráčka Caplová
Blanka. Poslední utkání 1. kola se odehrálo v sobotu 8. 10. 2011, kde
se utkaly týmy Sladký : THB České Budějovice. Z tohoto duelu vy-
šlo vítězně družstvo THB České Budějovice. V týmu THB České
Budějovice byl nejlepším hráčem hráč Rehák Štěpán, který hodil
430 a v týmu Sladký byl nejlepším hráčem hráč Sladký Stanislav,
který hodil 441. V dalším čísle zpravodaje bude zvěřejněna tabulka
družstev a jednotlivců.

Tereza Kříhová

Z třetího kola krajské ligy
v karate přivezli naši borci

devět medailí
Dne 15. října 2011 se konalo 3. kolo krajské ligy karate ve Starých

Hodějovicích. Pořadatelem soutěže byla TJ karate České Budějovice a
klání se zúčastnilo cca 140 závodníků z deseti jihočeských oddílů.

Dopoledne bylo jako vždy věnováno disciplíně bojových sestav
(KATA). V kata se hodnotí správná technika kopů, úderů a postojů pro-
ti imaginárnímu nepříteli. Z našeho oddílu v kategorii mladších žáků
(do 12 let) startovali Dominik Michal, Tomáš Balko, Adam Zeman a
Marek Rolínek. Dominik, pro kterého byla tato soutěž vůbec první zku-
šeností, předvedl i přes svou závodnickou nezkušenost velmi dobrý vý-
kon a i když na medailové pozice nedosáhl, mohl být se svým výkonem
spokojen. Podobně si v kata vedl i Tomáš Balko, který rovněž závodil
poprvé. I on zvládl svou premiéru k velké spokojenosti trenérů. Tyto
dva nováčky sice cenné kovy teprve čekají, nicméně tato zkušenost pro
ně byla jistě velmi hodnotná. Již o něco zkušenější závodník Marek Ro-
línek v prvním kole se svou kata s názvem Heian Shodan uspěl, což ho
posunulo do dalšího kola, ve kterém se však více dařilo soupeři. Marek
se i přes svůj nízký věk svým výkonem v této kategorii vyrovnal star-
ším soupeřům a je velkým talentem našeho oddílu. Nejúspěšnějším
z mladších žáků byl Adam Zeman, který se probojoval až do pátého
kola. V boji o medailové pozice již však nemohl pokračovat, protože
přiměřeně svému technickému stupni nezná více druhů kata. Na této
soutěži se ukázalo, že do budoucna je více než nadějným závodníkem.

V kategorii mladších žákyň za nás startovala Adéla Zemanová a
Eliška Rolínková. Obě dívky svým výkonem velmi příjemně překvapi-
ly. Adéle je nutno složit velkou poklonu zejména za precizní dodržová-
ní předepsaných technik. Eliška cvičila svoji sestavu mimo jiné s velmi
slušnou dynamikou, která je pro správné provedení kata velice důležitá.
I když se holky do finále neprobojovaly, náš tým reprezentovaly oprav-
du kvalitně. V kategorii dorostu startoval Tomáš Hermann, který v prv-
ním kole narazil na soupeře Polánku, jehož kata měla u rozhodčích
větší úspěch. Do finálových kol v kata, které nejsou Tomovou
doménou, se neprobojoval.

V kategorii juniorů z našeho oddílu nastoupil zkušený Ladislav Bár-
ta, který za svůj výkon získal stříbro. Medailoví byli i naši závodníci
v kategorii mužů. Ve finále se utkali o zlatou medaili trenéři Jaromír
Švenda s Petrem Zachařem. Se zlatem odcházel po velmi vyrovnaných
výkonech Petr Zachař.

V odpoledních hodinách přišlo na řadu ku-
mite (volný zápas), ve kterém proti sobě na-
stoupí dva bojovníci a snaží se pomocí kopů a
úderů zasáhnout svého soupeře. Úspěšné zá-
sahy jsou poté ohodnoceny jedním, dvěma
nebo třemi body. Závodník, který získá vyšší
počet bodů, je vítězem a postupuje do dalšího
kola. V nejvýše obsazené kategorii žáků do
30 kg si statečně vedli dva nováčci Tomáš
Balko a Dominik Michal. Jak u Dominika, tak
i u Toma jsme se dočkali velmi zajímavých
zápasů. Jako první nastoupil Dominik, jehož
duel byl velice vyrovnaný. Soupeř však v zá-
věru provedl několik úspěšných výpadů a svůj
příznivý stav si udržel až do konce. Dominik
tedy do dalšího kola nepostoupil. Tom se i
přesto, že musel čelit těžkým soupeřům, pro-
bojoval do druhého kola. Navzdory své ne-
zkušenosti ustál svůj první zápas kumite na
závodech velmi dobře. Ostřílený závodník To-
máš Hermann se v kategorii dorostu probojo-
val až do finále, které skončilo nerozhodným
výsledkem. Rozhodčí nakonec rozhodli ve
prospěch soupeře a Tomáš tak získal 2. místo.
V kategorii dorostenek obsadila kontumačně

Závodníci disciplíny kumite Tomáš Hermann, Petr Zachař, Jaromír Švenda, Láďa Bárta
dole Dominik Michal a Tomáš Balko

Dominik a Tomáš se připravují na první zápas v disciplíně kumite

pokračování na str. 21
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Ondra Podhora vlevo v souboji s oddílovým kolegou Petrem Zachařem

první místo Caroline Podhorová a získala další cenné body k nominaci
na Mistrovství republiky. Zlatou medaili si odvezl junior Ladislav
Bárta, který svému protivníkovi nedal šanci.

V kategorii mužů za náš oddíl startovali Petr Zachař, Jaromír Šven-
da a Ondřej Podhora. Nejlépe si vedl Jarda, který se probojoval až do fi-
nále, kde podlehl českému reprezentantovi a odnesl si stříbrnou
medaili. O třetí místo se poprali Petr a Ondřej, Petr byl nakonec úspěš-
nější a získal bronz. V poslední kategorii, muži bez rozdílu vah, získal
Jarda po těžkých zápasech bronzovou medaili. Novohradský tým si
z této soutěže odvezl 9 cenných kovů, s výkony závodníků, zejména
nováčků, jsou všichni trenéři velmi spokojeni a těší se na další soutěže.

Petr Zachař, trenér oddílu karate

Z třetího kola krajské ligy v karate...
(pokračování ze str. 20)

10. Mistrovství ČR v sebeobranném stylu Allkampf-Jitsu – Fighting
Novohradští závodníci získali dva tituly Mistrů ČR

Tento víkend se do Plzně sjelo více jak
120 soutěžících na jubilejní 10. Mistrovství
ČR AKJ Fighting. Setkali se zde vyznavači se-
beobranných systémů Allkampf-Jitsu, Jiu Jit-
su, Brasilkého Jiu Jitsu, MMA, ale také
klasických bojových umění jako jsou Karate a
Taekwon-Do z České republiky a hosté z Ně-
mecka.

Na zápasištích se soutěžilo v disciplínách
fighting a hard kata. Turnaj byl zahájen soutěží
v disciplině hard kata, kde závodníci cvičí po-
vinné sestavy tří stylů Karate, Allkampf-Jistu a
Taekwon-do dle jejich zaměření ve dvou ko-
lech, kdy součet bodů z obou kol určuje pořadí
jednotlivců. V této disciplíně v kategorii mužů
zvítězil a titul Mistra ČR získal Petr Zachař,
stříbro vybojoval jeho oddílový kolega Jaro-

mír Švenda, oba z TJ N. Hrady a bronz patřil
Petru Gabrielovi z ŠBU Plzeň. V kategorii do-
rostu vybojoval stříbrnou medaili Tomáš Her-
mann z TJ N. Hrady, když v součtu o dvě
desetiny bodu skončil za Yvon Engel a třetí
příčku obsadil Daniel Bassow, oba z Budo
školy Bad Kissingen, SRN. Mezi juniory pak
získal bronz Ladislav Bárta z TJ N. Hrady za
Ondřejem Čechem z Kobra Kladno a Jarosla-
vem Novotným z TRC Chomutov.

Na dalších zápasištích probíhala disciplína
fighting, kdy se jedná o zápasovou formu
Allkampf-Jitsu, kde proti sobě nastupují dvo-
jice podle věkových a váhových kategorií. Zá-
pas má tři fáze, v první fázi se používají údery
a kopy, po zachycení soupeře se provádí již
pouze podmety, stržení a hody a ve třetí fázi se

bojovníci snaží jeden druhého znehybnit na
zemi. Za provedené kvalitní techniky se podle
pravidel AKJ ČR zápasníkům přičítají body a
je určeno pořadí v kategorii. V této disciplině
mezi dorostenci v kategorii nad 65 kg zvítězil
a titul Mistra ČR vybojoval Tomáš Hermann
před Lukášem Kopeckým z Judo Kolín a Mar-
celem Čihákem z Panthers Písek. V kategorii
juniorů získal po složitých soubojích bronz
Ladislav Bárta.

Přes to, že novohradská výprava nepatřila
mezi nejpočetnější, předvedli naši závodníci
vynikající sportovní výkony a z této vysoké
soutěže si odvezli šest cenných kovů, z toho
dva tituly Mistra ČR.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Láďa v závěru kata Jion

Petr Zachař zvítězil v disciplíně kata muži
zleva Tomáš Hermann, Jaromír Švenda, Ladislav Bárta
nahoře Pet Zachař
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NEHTOVÁ MODELACE

MANIKÚRA

PEDIKÚRA

MASÁŽE

nám.Republiky 57, Nové Hrady;

tel.: 777 760 034, eja.studio@gmail.com

E m i l k a  s.r.o.
Martina Kourková

DOMÁCÍ POTŘEBY,
ŽELEZÁŘSTVÍ,

ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY,
PAPÍRNICTVÍ,

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY,
ŠKOLNÍ POTŘEBY

Otevřeno od 1.10.2011
otevírací doba od 7.30 hod.

nám. Republiky 336, Nové Hrady
kontakt: 724 087 560

e-mail: kourkova.m@seznam.cz

� Prodám nebo dlouhodobě pronajmu družstevní byt 4+1 s garáží
a vlastním topením v Horní Stropnici. Kontakt 607 252 107

� Prodám zděný byt 3+1 s balkonem v Nových Hradech, více info na
tel. 602 75 90 90

� Prodám trojdílnou šatní skříň (posuvné dveře, zrcadlo), 240 šířka,
225 výška, 65 hloubka. Foto možné poslat mailem. Původní cena
17000Kč. Nyní 5000Kč. Tel.: 603 708 497

� Prodám byt v Nových Hradech 1+1, bez vnitřních úprav, 44 m2.
Cena dohodou. Tel.: 721 007 192

řádková inzerce


