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Na chvíli zahlédnutý starý čas
Ačkoli jsem od léta sledovala přeměnu našeho náměstí adekvátně k tomu, jak moc bylo prá-

ce a času-nečasu, jak problematické bylo parkování, jaké jsem zaslechla komentáře k tomu
mumraji a k té vznikající novotě, tak ze všeho nejvíc mne „dostala“ zdánlivě stavebně obyčejná
věc. Před něčím jsem se musela opravdu zastavit, pak si dojít do kanceláře pro foťák, vrátit se
zpět na místo a téměř s chvějícíma rukama fotit.

Pokud byste nyní čekali, že důvodem mé mimořádné pozornosti na náměstí bylo něco
„skandálního“, tak vás asi zklamu. Naopak, bylo to něco „neskandálního“, ale úžasného! Zasta-
vila jsem se v místě, kde byl odstraněn asfaltový koberec, čímž byla odkryta původní stará dlaž-
ba náměstí, já sama jsem stála na asfaltovém povrchu, který měl už brzo zmizet a jenom pár
kroků ode mne byl z kostek položen nový chodník = minulost, současnost, budoucnost. Kolik
různých představ, myšlenek či obrazů máte z toho najednou v hlavě! Jaké metafory se vám
nabízejí k zamyšlení.

Zkrátka potkat se v jednu chvíli s dobou minulou, současnou i budoucí, tak to je opravdu
něco! Anebo že by to byl jev naopak úplně normální, že i v každém z nás se neustále potkává
doba minulá, současná a budoucí a neustále vytváří o nás, o okolním světě obrazy, pocity, oče-
kávání? Ať už je to jak chce (nebo spíš jak každý chce), tak pořád je jaksi snazší vytvářet dnes
podmínky pro budoucnost, se kterou se snad potkáme, než dnes měnit minulost, kterou už nepo-
tká nikdo z nás. No, já pro jistotu mám ty staré dlažební kameny vyfocené, to abych na tu minu-
lost úplně nezapomněla… K. Jarolímková

Pozvánky na listopad
¡ Výstava obrazů „Krajiny–Květiny

–Sny“ Miloše Rouleho
¡ Výstava obrazů studentů SUPŠ

sv. Anežky české Č. Krumlov
¡ Výstava  „Buquoyské Nové Hrady“
7. 11. Koncert KPH, J. Čechová

a J. Páleníček
11. 11. Svatomartinské odpoledne

v klášteře

a dále
1. 12. Prodejní výstava knih v Měst-

ské  knihovně N. Hrady
2. 12. I. Adventní neděla

Říjnový koncert barokní hudby byl posledním v sérii koncertů na novohradských památkách.
Co, koho a kde jste mohli během půl roku vidět a slyšet se dočtete uvnitř tohoto čísla NZ. K. J.

Na začátku října byla otevřena výstava „Buquoyské Nové Hrady“. O čem
výstava je a kde ji najdete se můžete dočíst uvnitř listopadového NZ. K. J.

Jaká místa Novohradských hor navštívili mladí ochránci přírody a je-
jich rodiče se dozvíte v článku Výlet za humna na straně 10.        K. J.

Prostřednictvím dětských obrázků, které vždyc-
ky potěší, občas dojmou a někdy inspirují, posí-
láme čtenářům dračí radost (obrázek z MŠ) a
pavoučí štěstí (obrázek ze ŠD) do dalších pod-
zimních dnů.                                              K.J.
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Zápis z 60. schůze městské rady
ze dne 5. 9. 2012

� 1. Kontrola usnesení z 59. jednání rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 59. jednání rady města.

� 2. Obecně závazná vyhláška
Rada souhlasí s návrhem Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2012, o místních poplatcích
a postupuje ji k projednání zastupitelstvu
města.

� 3. Prodej pozemku
Rada města navrhuje revokovat usnesení
z 24. veřejného jednání zastupitelstva města
Nových Hradů ze dne 27.9.2006, bod 2.5.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit pro-
dej pozemku parc. st. č. 371 o výměře 722 m2

v k. ú. Nové Hrady, obci Nové Hrady, okres
České Budějovice do spoluvlastnictví kupu-
jících
– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální

6016/171235 o velikosti 25,37 m2 k celku
pro kupující manžele Jaromír Brych a
Eva Brychová do společného jmění man-
želů,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
7783/171235 o velikosti 32,82 m2 k celku
pro kupujícího p. Jiřího Cigánka do vý-
lučného vlastnictví

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
7713/171235 o velikosti 32,52 m2 k celku
pro kupující manžele Jan Cihlář a Marie
Cihlářová do společného jmění manželů,

– spoluvlastnický podíl o velikosti 6038/
171235 o velikosti 25,46 m2 k celku pro
kupujícího p. Jiřího Haidera do výlučné-
ho vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
5954/171235 o velikosti 25,10 m2 k celku
pro kupující pí. Věru Klestilovou do vý-
lučného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
9663/171235 o velikosti 40,74 m2 k celku
pro kupující pí. Emilii Koppensteinero-
vou do výlučného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
8253/171235 o velikosti 34,80 m2 k celku
pro kupující pí. Ludmilu Korgerovou do
výlučného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
7248/171235 o velikosti 30,56 m2 k celku
pro kupujícího p. Josefa Kučeru do vý-
lučného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
5927/171235 o velikosti 24,99 m2 k celku
pro kupujícího p. Ing. Karla Kutílka do
výlučného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
8158/171235 o velikosti 34,40 m2 k celku
pro kupující manžele Vlastislav Maxa a
Ludmila Maxová do společného jmění
manželů,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
6186/171235 o velikosti 26,08 m2 k celku

pro kupují pí. Martu Němcovou do vý-
lučného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
9827/171235 o velikosti 41,43 m2 k celku
pro kupující pí. Mgr. Lindu Novákovou
do výlučného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
6084/171235 o velikosti 25,65 m2 k celku
kupující manžele Miroslav Pavlík a Jaro-
slava Pavlíková do společného jmění
manželů,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
268/7445 o velikosti 25,99 m2 k celku pro
kupujícího p. Jana Salvu do výlučného
vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
1214/34247 o velikosti 25,59 m2 k celku
pro kupující pí. Máriu Salvovou do vý-
lučného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
1615/136988 o velikosti 13,62 m2 k celku
pro kupujícího p. Lubomíra Strapka do
výlučného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
1615/136988 o velikosti 13,62 m2 k celku
pro kupujícího p. Milana Strapka do vý-
lučného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
1615/68494 o velikosti 6,81 m2 k celku
pro kupující pí. Annu Strapkovou do vý-
lučného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
9663/171235 o velikosti 40,74 m2 k celku
pro kupující manžele František Šafář a
Jaroslava Šafářová do společného jmění
manželů,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
5490/171235 o velikosti 23,15 m2 k celku
pro kupujícího p. Petra Šillera do výluč-
ného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
8089/171235 o velikosti 34,11 m2 k cel-
ku pro kupující manžele Petr Tisoň a
Anežka Tisoňová do společného jmění
manželů,

– spoluvlastnický podíl o velikosti 5980/
171235 o velikosti 25,21 m2 k celku
pro kupující manžele Jiří Tuscher a Ja-
roslava Tuscherová do společného jmě-
ní manželů,

– spoluvlastnický podíl o velikosti 5991/
171235 o velikosti 25,26 m2 k celku pro
kupující pí. Marii Vicánovou do výlučné-
ho vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti 6070/
171235 o velikosti 25,59 m2 k celku pro
kupující manžele Jiří Vítovec a Mgr. Ka-
teřina Vítovcová do společného jmění
manželů,

– spoluvlastnický podíl o velikosti 8841/
171235 o velikosti 37,28 m2 k celku pro
kupující pí. Jaroslavu Vrobelovou do vý-
lučného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti 5952/
171235 o velikosti 25,10 m2 k celku pro
kupující pí. Mgr. Anitu Župčanovou do
výlučného vlastnictví,

za částku 36.000,- Kč a postupuje návrh
k projednání zastupitelstvu města.
(Starosta informoval radu o nutnosti revo-
kovat usnesení z 24. Veřejného jednání za-
stupitelstva města Nových Hradů ze dne
27.9.2006, bod 2.5., kdy byl schválen prodej
pozemku parc. č. st. 371 o výměře 722 m2

Společenství vlastníků jednotek Nové Hrady
233, neboť pozemek lze dle vyjádření Katas-
trální úřadu Č. Budějovice prodat pouze jed-
notlivým vlastníkům bytů.)

� 4. Smlouva o uzavření budoucí kupní
smlouvy
Rada navrhuje revokovat usnesení z 6. Ve-
řejného zasedání Zastupitelstva města No-
vých Hradů ze dne 23.6.2011.
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o budou-
cí kupní smlouvě mezi Městem Nové Hrady
jakožto kupujícím a Společností solárních
stavitelů s.r.o., Nové Hrady jako prodávající
ve věci vodovodní a kanalizační přípojky za
částku 1.000,- Kč a postupuje návrh smlouvy
k projednání zastupitelstvu města.
(Starosta informoval radu o změně budoucí
darovací smlouvy se Společností solárních
stavitelů s.r.o. na koupi kanalizačního a vo-
dovodního řadu pro veřejnou potřebu za
cenu 1.000,- Kč. Město po kolaudaci koupí
vodovodní řad o délce 281 m a kanalizační
řad o délce 289 m. Pořizovací hodnota dle
rozpočtu je 4,126.999,38 Kč.)

� 5. Vyjádření k projektované trase
Rada souhlasí s návrhem Smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu pro účely zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy s ná-
zvem "Nové Hrady, zahrádky - kabel NN",
spočívající v umístění kabelu NN na poze-
mcích parc. č. 326/5, 326/6, 329/3, 329/4,
329/5, 330/6, 333/18 v k. ú. Nové Hrady za
jednorázovou úplatu ve výši 10 000,-Kč bez
DPH a postupuje tento návrh k projednání
na jednání zastupitelstva města.

� 6. Vyjádření k projektované trase
Rada souhlasí s návrhem Smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu pro účely zřízení a provo-
zování zařízení distribuční soustavy s ná-
zvem "Nové Hrady - výměna TS "Motor",
spočívající v umístění kabelu NN, kabelu
VN na pozemcích parc. č. 52/1, 1011/25 v k.
ú. Nové Hrady za jednorázovou úplatu ve
výši 10 000,-Kč bez DPH a postupuje tento
návrh k projednání na jednání zastupitelstva
města.

� 7. Dodatek ke smlouvě
Rada města souhlasí s Dodatkem č. 1/2012
ke Smlouvě č. 2810013/1 o budoucí smlou-
vě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu se společnosti E.ON Distribuce,
a.s. České Budějovice a postupuje ji ke
schválení zastupitelstvu města.

� 8. Prodej pozemku v k. ú. Štiptoň
Rada schvaluje záměr prodeje pozemku
parc. KN č. 1051/20 o výměře 2 867 m2

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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v k.ú. Štiptoň a pověřuje tajemnici MěÚ
zveřejněním záměru na úřední desce města.

� 9. Prodej pozemku v k.ú. Štiptoň
Rada schvaluje záměr prodejem pozemku
parc. KN č. 777/1 o výměře 5 116 m2 v k.ú.
Štiptoň se zřízením předkupního práva jako
práva věcného ve prospěch Města Nové
Hrady a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejně-
ním záměru na úřední desce města.

� 10. Zrušení záměru prodeje pozemku
Rada bere na vědomí zpětvzetí žádosti p.
Václava Pávka o prodej pozemku parc. č.
479/3 o výměře 4023 m2 v k. ú. Štiptoň.
Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku
parc. č. 479/3 o výměře 4023 m2 v k. ú. Štip-
toň a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním
záměru na úřední desce města.

� 11. Prodej a pronájem pozemků
v lokalitě Pod Zámeckým
Rada bere na vědomí výsledek místního šet-
ření ve věci prodeje nebo pronájmu poze-
mků v lokalitě Pod Zámeckým a pověřuje
MěÚ Nové Hrady, Stavební úřad zadáním
geometrického plánu.
(Místostarostové Bc. J. Vochoska a M.
Šlenc seznámili radu s jednáním ohledně
prodeje nebo pronájmu pozemků v loka-
litě Pod Zámeckým. V rámci uskutečně-
ného místního šetření byl určen rozsah
pozemků pro případný prodej či proná-
jem. MěÚ Nové Hrady, Stavební úřad za-
jistí zpracování geometrického plánu,
poté proběhnou jednání o možném prode-
ji či pronájmu jednotlivých částí poze-
mků.)

� 12. Pronájem pozemků
Rada schvaluje záměr pronájmu pozemků
parc. č. 152/6, č. 203/4, č. 203/5 (cca
1900 m2), č. 557/2, č. 664/1, č. 664/8, č.
732/14, č. 732/8, č. 835/4, č. 835/5, č.
863/16, č. 863/20, č. 863/23, č. 863/24, č.
863/27, č. 863/29 v k. ú. Nové Hrady, poze-
mky parc. č. 1439, č. 1441, č. 1541, č. 1546
v k. ú. Nakolice, pozemky parc. č. 1479/4
(cca 780 m2), č. 402/8 v k. ú. Štiptoň a pově-
řuje tajemnici MěÚ zveřejněním na úřední
desce úřadu.

� 13. Pronájem pozemků
Rada neschvaluje záměr pronájmu poze-
mků parc. č. 320/1, č. 322, č. 333/16, 838/4,
č. 861/2, č. 862/2, č. 863/1 v k. ú. Nové Hra-
dy a parc. č. 700 a parc. č. 379/2 v k.ú. Štip-
toň.

� 14. Žádost o prodloužení nájemní
smlouvy – restaurace Pod Radnicí
Rada bere na vědomí žádost o prodloužení
nájemní smlouvy nebytových prostor s tím,
že žádost bude projednána po zveřejnění zá-
měru pronájmu těchto prostor.
(Rada obdržela od p. Josefa Trajera žádost
o prodloužení nájemní smlouvy nebytových
prostor, restaurace Pod Radnicí.)

� 15. Žádost o prodej pozemku
Rada bere na vědomí žádost manželů Něm-
cových (Štiptoň 62) o prodej pozemku parc.
č. 975/2 o výměře 981 m2 v k. ú. Štiptoň
a postupuje ji Osadnímu výboru Byňov,
Štiptň, Jakule.

� 16. Nabídka E.ON
Rada bere na vědomí nabídku společnosti
E.ON Energie a pověřuje starostu dalším
jednáním.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Ener-
gie nabídku ceny elektrické energie s pro-
duktem Obec 36.)

� 17. Rozbor hospodaření Technických
služeb města Nové Hrady
Rada bere na vědomí Rozbor hospodaření
Technických služeb města Nových Hradů
za I. pololetí roku 2012.
(Rada obdržela od Technických služeb měs-
ta Nové Hrady rozbor hospodaření za I. po-
loletí roku 2012, s kladným výsledkem
hospodaření ve výši 978.580,60 Kč.)

� 18. Sdělení k ohlášení udržovacích prací
Rada bere na vědomí souhlas Městského
úřadu Trhové Sviny, odboru životního pros-
tředí – oddělení vodního hospodářství a ry-
bářství s provedením udržovacích prací na
vodním díle "PP od Dvorského rybníka
0,000 - 0,093 km".

� 19. Oznámení o zahájení správního
řízení
Rada bere na vědomí Oznámení Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odboru životního
prostředí, zemědělství a lesnictví o zahájení
správního řízení o udělení výjimky ze záka-
zu škodlivě zasahovat do přirozeného vývo-
je zvláště chráněných druhů živočichů.

� 20. Rozhodnutí – nakládání
s povrchovými vodami
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odboru životního
prostředí, zemědělství a lesnictví o povolení
nakládá s povrchovými vodami, spočívající
v užívání těchto vod pro chov ryb, za úče-
lem podnikání pro Rybářství Nové Hrady
s.r.o.

� 21. Stavební řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení.

� 22. Dodatek ke smlouvě
Rada schvaluje Dodatek č.1 smlouvy o dílo
ze dne 10.8.2012 k akci "Sanační práce –
hasičská zbrojnice Údolí u Nových Hradů"
a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Dodatek řeší rozšíření díla o práce spojené
s rekonstrukcí podlahy, cena díla se navyšu-
je o 42 185 Kč bez DPH.)

� 23. Pronájem pozemku
Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č.
824/23 o výměře 3 550 m2 v k. ú. Nové Hra-
dy příspěvkové organizaci Technickým
službám města Nových Hradů na dobu ne-
určitou za částku 2,- Kč/rok a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

� 24. Mandátní smlouva
Rada schvaluje mandátní smlouvu na výkon
funkce technického dozoru investora (TDI)

k akci "Vybavení veřejných prostranství,
vybavení skateparku" dle návrhu a pověřuje
starostu jejím podpisem.

� 25. Ukončení partnerství
Rada bere na vědomí ukončení partnerské
spolupráce s obcí Stettlen (Švýcarsko).
(Rada obdržela od obce Stettlen (Švýcar-
sko) dopis, ve kterém obec Stettlen sděluje,
že ukončuje partnerskou spolupráci s měs-
tem Nové Hrady. Partnerství probíhalo
v devadesátých letech, v posledních letech
chyběly konkrétní společné body ke spolu-
práci, proto se obec Stettlen rozhodla part-
nerství s městem N. Hrady ukončit.)

Zápis z 61. schůze městské rady
ze dne 24. 9. 2012

� 1. Kontrola usnesení z 60. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 60. jednání rady města.

� 2. Rozpočtové opatření č. 3
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/2012.

� 3. Pronájem nebytových prostor
Rada schvaluje pronájem nebytových pros-
tor nám. Republiky čp. 46 p. Josefu Trajero-
vi, Dobrkovská Lhotka čp. 62 na dobu pěti
let s tříměsíční výpovědní lhůtou za částku
9 000,- Kč měsíčně a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.

� 4. Žádost o koupi pozemku
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Volkových, Nové Hrady o koupi pozemku
parc. č. 301/2 v k. ú. Nové Hrady a pověřu-
je tajemnici MěÚ zveřejněním záměru na
úřední desce města.

� 5. Žádost o vyjádření
Rada bere na vědomí žádost o vyjádření pí.
Aleny Pražákové, České Budějovice s tím,
že žádost byla postoupena Osadnímu výbo-
ru Byňov, Jakule, Štiptoň.

� 6. Žádost o prodej pozemku
Rada města souhlasí s prodejem části poze-
mku parc. KN č. 827/19 (dle GP parc. KN č.
827/55 o výměře 70 m2) p. Marku Valhovi,
Pod Vodárnou 331, Nové Hrady, parc. KN
č. 827/19 (dle GP díl "a" o výměře 106 m2)
manželům Vladimíru a Zuzaně Bícovým,
Pod Vodárnou 375, Nové Hrady a parc.
KN č. 827/19 (dle GP díl "b" o výměře
90 m2) p. Jiřímu Svobodovi, Pod Vodárnou
376, Nové Hrady. Rada doporučuje zastupi-
telstvu schválit prodej pozemku za částku
100,- Kč/m2 + úhradu nákladů za zhotovení
geometrického plánu a postupuje žádost
k projednání zastupitelstvu města.

� 7. VZ – Zametací stroj
Rada bere na vědomí zápis jednání výběro-
vé komise ve věci výběru dodavatele k akci
"Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě
N. Hrady" a schvaluje dodavatele SOME
Jindřichův Hradec, s.r.o.
(Rada obdržela zápis z jednání výběrové
komise ve věci výběru dodavatele k akci
"Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě
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N. Hrady". Předmětem výběrového řízení je
dodávka multifunkčního zametacího stroje,
který budou využívat Technické služby
města k celoroční údržbě. Výběrového říze-
ní se zúčastnily 3 firmy, nejlépe podmínkám
vyhověla nabídka společnosti SOME Jin-
dřichův Hradec, s.r.o. Smlouva o dodávce
stroje bude uzavřena v případě kladného po-
souzení žádosti města o dotaci z OP ŽP.)

� 8. Smlouva o příspěvku
Rada bere na vědomí návrh Smlouvy o pří-
spěvku na projekt: Modernizace obchodu
v Byňově a postupuje návrh Finanční komi-
si k zařazení do rozpočtu roku 2013.

� 9. Zahájení skautské činnosti na Nových
Hradech
Rada bere na vědomí žádost Junáku – svazu
skautů a skautek ČR, skautské středisko
SIRIUS Horní Stropnice o získání nebyto-
vých prostor pro svoji činnost a pověřuje
starostu dalším jednáním.

� 10. Žádost o realizaci rekonstrukce
komunikace v k. ú. Nakolice
Rada bere na vědomí a souhlasí se žádostí
p. Karla Šnokhause, Trhové Sviny o reali-
zaci rekonstrukce komunikace označené
jako HPC3 – Jakulská. Rada pověřuje sta-
rostu zadáním vypracování projektové do-
kumentace.
(Rada obdržela od p. Karla Šnokhause,
Branka 1007, Trhové Sviny žádost o reali-
zaci rekonstrukce komunikace v k. ú. Nako-
lice dle Zápisu z jednání sboru zástupců ze
dne 10.5.2010. Jedná se o cestu s označením
HPC3 – Jakulská, která vede z osady Nako-
lice k rybníku Nakolický. Příprava projek-
tové dokumentace a realizace předmětné
rekonstrukce již byla předběžně konzulto-
vána s Pozemkovým úřadem České Budějo-
vice.)

� 11. Žádost o navýšení dotace
Rada souhlasí s navýšením dotace pro Tech-
nické služby města Nových Hradů o částku
630 000,- Kč a postupuje žádost k projedná-
ní zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů žádost o navý-
šení dotace o provedené práce ve prospěch
města. Jedná se zejména o práce spojené
s rekonstrukcí veřejného osvětlení a odleh-
čovací komory kanalizace v Sokolím hníz-
dě a montáže dopravního značení.)

� 12. Žádost o ukončení činnosti
Rada bere na vědomí ukončení činnosti čle-
na Ing. arch. Stanislava Kopeckého, Písek
v pracovní skupině Programu regenerace
MPZ Nové Hrady. Rada města děkuje panu
Ing. arch. Stanislavu Kopeckému za jeho
dlouholetou činnost v pracovní skupině
Programu regenerace MPZ Nové Hrady.
(Rada obdržela od Ing. arch. Stanislava Ko-
peckého, Písek žádost o ukončení činnosti

člena v pracovní skupině Programu regene-
race MPZ Nové Hrady, z důvodu pracovní
vytíženosti.)

� 13. Žádost o souhlas s poskytnutím dat
Rada souhlasí s poskytnutím dat LHP pro
městské lesy Nové Hrady Agentuře ochrany
přírody a krajiny ČR, Správě chráněné kra-
jinné oblasti Blanský les a krajské středisko
České Budějovice.
(Rada obdržela od Agentury ochrany příro-
dy a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné
oblasti Blanský les a krajské středisko Čes-
ké Budějovice žádost o souhlas s poskytnu-
tím dat LHP pro městské lesy Nové Hrady,
z důvodu plánu péče o NPP Terčino údolí.)

� 14. Žádost o umístění zařízení
Rada souhlasí s umístěním zařízení společ-
nosti STARNET, s.r.o. České Budějovice
na vodojem a pověřuje starostu dalším jed-
náním.
(Rada obdržela od společnosti STARNET,
s.r.o. České Budějovice žádost o umístění
zařízení na vodojem, za účelem přivedení
bezdrátového internetu.)

� 15. Žádost o vyjádření k el. zařízení
k Ohlášení stavby
Rada bere na vědomí žádost společnosti
SETERM CB a.s. České Budějovice o vy-
jádření k elektrickému zařízení na akci:
"Byňov – výměna TS obec a kabel NN" na
pozemcích parc. č. 2349, č. 2347, č. 2344,
č. 2589, č. 2336 v k.ú. Byňova formou zří-
zení věcného břemene pro účely zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy.
Rada souhlasí s návrhem Smlouvy o budou-
cí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu za jednorázovou úplatu
ve výši 10.000,- Kč bez DPH a postupuje
tento návrh k projednání zastupitelstvu
města.

� 16. Informace OŽP MěÚ  Nové Hrady
Rada bere na vědomí informaci odboru ži-
votního prostředí MěÚ Nové Hrady o kon-
trolní pochůzce k údržbě koryta náhonu
k vodopádu v NPP Terčino údolí.
(Rada obdržela od odboru životního prostře-
dí MěÚ Nové Hrady informaci o kontrolní
pochůzce k údržbě koryta náhonu k vodopá-
du v NPP Terčino údolí s tím, že není připo-
mínek k provádění údržby a údržba je
prováděna v rozsahu dle předložené nabíd-
ky a objednávky.)

� 17. Informace OŽP MěÚ Nové Hrady
Rada bere na vědomí informaci odboru ži-
votního prostředí MěÚ Nové Hrady o kon-
trolní pochůzce zámeckým parkem v
Nových Hradech.
(Rada obdržela od odboru životního pros-
tředí MěÚ Nové Hrady informaci o kontrol-
ní pochůzce zámeckým parkem v Nových
Hradech s tím, že údržba parku je provádě-
na dle navrženého plánu údržby a plánu jed-
notlivých prací.)

� 18. Stavební řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení.

� 19. Správní rozhodnutí
Rada bere na vědomí probíhající správní ří-
zení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících správních řízeních, kde je Město
Nové Hrady účastník řízení podle správní-
ho řádu.)

� 20. VZ – Opěrná zeď
Rada ruší výběrové řízení k akci "Oprava
havárie opěrné zdi u ZŠ Komenského
v Nových Hradech" a pověřuje MěÚ Nové
Hrady, Investiční odbor přípravou podkla-
dů k opakovanému vyhlášení výběrového
řízení.
(Rada obdržela zápis z jednání výběrové
komise k akci "Oprava havárie opěrné zdi
u ZŠ Komenského v Nových Hradech".
V průběhu výběrového řízení byly ze strany
firem vznášeny dotazy na statické posouze-
ní zdi, které nebyly řešeny v zadávací doku-
mentaci. Z tohoto důvodu hodnotící komise
nakonec doporučila výběrové řízení zrušit
/z důvodu možného různého výkladu způ-
sobu provedení stavby/ a následně vyhlásit
nové výběrové řízení, kde již bude v zadá-
vací dokumentaci jednoznačně řešen způ-
sob  provedení stavby.)

� 21. Dodatek č. 3 – Modernizace
místních komunikací Nové Hrady,
zlepšení dostupnosti a bezpečnosti na
daných úsecích
Rada schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo se
zhotovitelem SWIETELSKY stavební s.r.o.,
České Budějovice ve věci realizace díla: Mo-
dernizace místních komunikací Nové Hrady,
zlepšení dostupnosti a bezpečnosti na da-
ných úsecích a pověřuje starostu podpisem
dodatku smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SWIETELSKY
stavební s.r.o., České Budějovice návrh
Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ve věci reali-
zace díla: Modernizace místních komuni-
kací Nové Hrady zlepšení dostupnosti a
bezpečnosti na daných úsecích, kdy se roz-
sah díla upřesňuje na základě geometrické-
ho zaměření celé stavby mimo lokalitu
Údolí.)

� 22. Cenová nabídka
Rada schvaluje cenovou nabídku od společ-
nosti STAVEBNÍ PORADNA s.r.o., České
Budějovice na zajištění výkonu funkce
technického dozoru investora na akci:
Oprava střechy a krovu kulturního zaří-
zení "Český dům" Nové Hrady, Česká ul.
č. p. 79.

� 23. Smlouva o zajištění reklamy –
Poděbradka, a.s.
Rada schvaluje Smlouvu o zajištění rekla-
my se společností Poděbradka, a.s.
(Rada obdržela od společnosti Poděbradka,
a.s. návrh smlouvy o zajištění reklamy. Na
základě této smlouvy bude realizována pod-
pora rozvoje cestovního ruchu a kulturních
a společenských akcí v Nových Hradech.
Město naopak bude při svých akcích propa-
govat značku Dobrá voda. Společnost pos-
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kytne městu finanční kompenzaci ve výši
400 000,- Kč, z nichž 100 000,- Kč bude ur-
čeno na vybudování naučné stezky v okolí
města N. Hrady.)

� 24. Dodatek č. 1 – "Nové Hrady –
obnova vodovodu a kanalizace na
náměstí Republiky"

Rada schvaluje Dodatek č.1 k akci "Nové
Hrady – obnova vodovodu a kanalizace na
náměstí Republiky".

(Dodatek řeší posunutí termínu realizace
akce z důvodu návaznosti na rekonstrukci
náměstí.)

� 25. Dodatek č. 1/2012 – TDI – "Nové
Hrady – obnova vodovodu a kanalizace
na náměstí Republiky"
Rada schvaluje Dodatek č.1/2012 Mandát-
ní smlouvy na zajištění technického dozo-
ru investora k akci "Nové Hrady – obnova
vodovodu a kanalizace na náměstí Repub-
liky".
(Dodatek řeší změnu termínu realizace akce
a tím i změnu v termínu výkonu funkce
technického dozoru investora.)

INFORMACE Z RADNICE
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Výsledky voleb do zastuptelstev krajů
ve dnech 12. a 13. října 2012
Výsledky voleb za jednotlivé volební okrsky v Nových Hradech

Volební okrsek č. 1 1. ČSSD – 97 hlasů 2. KSČM – 93 hlasů 3. ODS – 32 hlasů

Volební okrsek č. 2 1. ČSSD – 138 hlasů 2. KSČM – 104 hlasů 3. ODS – 78 hlasů

Volební okrsek č. 3 1. KSČM – 32 hlasů 2. ČSSD – 21 hlasů 3. ODS – 12 hlasů

Celkové výsledky za Jihočeský kraj
Kandidátní listina

Počet mandátů v %
Číslo název

60 Česká strana sociálně demokratická 18 32,73

43 Komunistická strana Čech a Moravy 13 23,64

59 “JIHOČEŠI 2012" 9 16,36

70 Občanská demokratická strana 8 14,55

84 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 4 7,27

33 TOP 09 a Starostové pro Jihočeský kraj 3 5,45

Celkem 55 100

Volební účast – Nové Hrady

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební účast
v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

3 2058 827 40,18 827 814 98,43

Výsledky hlasování – Nové Hrady

Kandidátní listina Platné hlasy

Číslo Název Celkem v %

7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 10 1,22

8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 17 2,08

20 Moravané 2 0,24

21 SUVERENITA - Blok JB pro JCK 5 0,61

22 Nár. socialisté - levice 21. stol. 11 1,35

30 Věci veřejné 2 0,24

33 TOP 09 a Starostové pro JHČ 13 1,59

43 Komunistická str. Čech a Moravy 229 28,13

51 Strana zelených 7 0,85

53 DSSS - Stop nepřizpůsobivým! 27 3,31

59 “Jihočeši 2012" 51 6,26

60 Česká str. sociálně demokrat. 256 31,44

64 Jč. Koalice SNK ED a SsČR 17 2,08

65 Republik. Str. Čech, Moravy a Slezska 0 0,00

70 Občanská demokratická strana 122 14,98

77 Strana svobodných občaůn 6 0,73

84 Křesť. Demokr. Unie - Čs. Str. lid. 25 3,07

93 Česká pirátská strana 14 1,71

Gratulace!
Je potěšitelné, že do zastupitelstva kraje byl
zvolen Novohraďák Bc. Josef Vochoska. Znám
pana Vochosku z doby, když studoval na naší
Střední zemědělské škole v Nových Hradech,
jako rozumného, uvážlivého a dobrého stu-
denta a z doby pozdější, když začínal v politi-
ce v Nových Hradech. Věřím, že ho minulé,
současné a budoucí politické Novohradské
vlčí poměry nezkazily, že ho mine korupční
doba a klientelismus, protože zdaleka nejsou u
konce. Věřím, že v současné době je třeba vět-
šího přílivu čerstvé krve mezi politiky, protože
při čtení kandidátek jednotlivých stran, hlavně
ODS a ČSSD jsem zjistil, že na volitelných
prvních místech se objevují známá jména už
od roku 1989. Tím si zajišťují zvolení do za-
stupitelstva kraje, aniž by na to měli vliv voli-
či. Domnívám se, že vzhledem k tomu, že se
začíná očišťovat obecně politická scéna, je tře-
ba volit nové lidi, nezatížené korupční dobou a
začít napravovat ty obrovské hříchy, které se v
politice staly. To nelze hlavně s těmi, kterých
máme i na jihu kraje dost a jejichž jména jsou
známá. Jde například o lidi kolem kmotra
“knížete z Hluboké ” a lidi, kteří měli vliv na
sestavování kandidátek pro volby do zastupi-
telstva kraje. Poklesem zájmu je poznamena-
ná i ČSSD v důsledku dr. Ratha a hejtmana
Palase, kterými výčet zdaleka nekončí. Ko-
rupční doba a klientelismus nejsou totiž u kon-
ce. Proto považuji za dobré, podpořit v jeho
činnosti nového krajského zastupitele ČSSD
pod číslem 18. Měl to, jak jsem se obával, jen
tak tak. Domnívám se, že on je tou čerstvou
krví, která by mohla přispět k obnově důvěry
u voličů. Jsem rád, že patřil k dobrým žákům
SZTŠ v Nových Hradech, na kterou se často
zapomíná i v Nových Hradech. Absolventů
SZTŠ je plno na různých místech v kraji včet-
ně Měst. úřadu v Nových Hradech. Považoval
jsem Bc. Vochosku za vhodný typ a po zvolení
ho mohu doporučit do komise pro zemědělství
či životní prostředí, nebo záležitosti potravi-
nářského průmyslu. To co se v zemědělství
děje, nemá obdoby, protože jsme asi svědky
konce našeho zemědělství, kde začaly platit
tvrdé kapitalistické poměry, uznávající dosa-
hování maximálního zisku za jediný cíl. Není
přece možné do budoucna prodávat do zahra-
ničí levné mléko a nakupovat odtud drahé
sýry, vyvážet laciné obilí a nakupovat z Ně-
mecka drahé maso, mít zplanýrované katastry,
oseté řepkou, rozorané polní cesty a zlikvido-
vané louky bez živočišné výroby. Je toho
mnoho k nápravě, jestli se tato náprava vůbec
někdy podaří. Přeji Bc. Josefu Vochoskovi
hodně sil. Minulý článek, zaměřený na podpo-
ru jeho volby z různých důvodů nevyšel. Ne-
mělo by se tedy KIC a jeho vedení vychloubat
svojí ochotou a vstřícností občanům k zveřej-
ňování jejich článků. Ing. Josef Maryška.

(Pozn. redakce: Omlouvám se čtenářům i panu
J. Vochoskovi, že si v říjnovém NZ nemohli pře-
číst článek podporující kandidaturu pana
J. Vochosky. Pan Maryška omluvu obdržel, ale
nepřijal ji. První příspěvek pana Maryšky jsem
v mailové korespondenci přehlédla. Závěreč-
nou větu tohoto článku nechávám z osobních
důvodů bez komentáře. K. Jarolímková)
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Nové Hrady celého světa
1. díl

Neuchâtel
Neuchâtel je hlavní město švýcarské-

ho kantonu Neuchâtel. Samotné město
leží na Neuchâtelském jezeře ve franko-
fonní části Švýcarska. Počet obyvatel je
přibližně 32 600. Město leží ve frankofonní
části Švýcarska a právě Francouzi tvoří větši-
nu obyvatel a to přesto, že město bývalo
v minulosti známo i pod svým německým
názvem Neuburg, protože až do roku 1848
zdejší oblast spadala pod vliv Pruska.

Město leží na severozápadním břehu je-
zera Neuchâtel, několik kilometrů od Pese-
ux a Saint-Blaise. Nad městem se strmě
zdvíhá pohoří Jura, které je také známo jako
Montagnes Neuchâteloises. Toto pohoří
sahá až do Francie. V této oblasti se také na-
chází hlavní část švýcarského hodinářského
průmyslu a to především ve městech La
Chaux-de-Fonds a Le Locle. Hranici mezi
Francií a Švýcarskem zde tvoří řeka Doubs,
na které se nachází slavné vodopády Saut du
Doubs a také lze poblíž vidět jezero Lac des
Brenets.

V roce 1011 nechal burgundský vládce
Rudolf III. postavit nový hrad na břehu jeze-
ra dnes známého jako Neuchâtelské jezero,
který postavil pro svoji ženu Irmengarde.
Již v roce 1214 je uznán za město. Následu-
jící tři století byla pro město dobou rozkvětu
a prosperity. V roce 1530 byly měšťany
uznány ideály reformace a město se stalo nedělitelné se svým okolím.
Město bylo známo jako velice liberální. Pozdější vládci města se snažili
rozhodnutí o akceptování reformace zrušit.

V roce 1707 po smrti kněžny Marie z Nemours připadlo knížectví
Neuchâtel pruskému králi a braniborskému kurfiřtovi Fridrichovi I. a
tím bylo v personální unii s Pruskem. Napoléon Bonaparte sesadil prus-
kého krále Fridricha Viléma III. a na pozici neuchâtelského knížete do-
sadil svého náčelníka štábu Louise Alexandra Berthiera.

V roce 1814 bylo knížectví obnoveno Fridrichem Vilémem III. Ten
o rok později povolil obyvatelům knížectví připojení do Švýcarské
konfederace. Tak se Neuchâtel jediný členským státem Švýcarska mezi
ostatními, který byl monarchií. Během místní mírové revoluce v roce
1848 se stal Neuchâtel také republikou, král a kníže Fridrich Vilém IV.
respektoval volbu obyvatel a nevyslal proti nim vojsko. V roce 1857 se
nároků na Neuchâtel vzdal.

Osobnosti města
¡ Abraham Louis Breguet (1747 – 1823), francouzský hodinář

a vynálezce švýcarského původu, zakladatel firmy Breguet

¡ Philippe Suchard (1797 – 1884), výrobce čokolády

¡ Jean Piaget (1896 – 1980), filozof, přírodní vědec
a vývojový psycholog

¡ Maurice Bavaud (1916 – 1941),
neúspěšný atentátník na Hitlera

¡ Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990), spisovatel a malíř

¡ Robert Miles (* 1969), italský skladatel a hudebník trance,
ambient, techno a dalších druhů elektronické hudby

¡ Florent Serra (* 1981), francouzský tenista

¡ Gilles Simon (* 1984), francouzský tenista

¡ Richard Gasquet (* 1986), francouzský tenista
Zdroj: www.wikipedia.org, www.neuchatelville.ch
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Děkujeme za pohostinnost a pomoc!
Národní konference VENKOV 2012 s hes-

lem „Venkov na hranici“ se letos konala v No-
vých Hradech. Město Nové Hrady tak po tři
dny hostilo více než tři stovky účastníků kon-
ference převážně z České republiky, ale i
z Makedonie, Slovenska, Rakouska a Walesu.

Protože se konference konala v našem regio-
nu, byla MAS Sdružení Růže hlavním organi-
zátorem konference. Jen na organizačním
zajištění konference se podílelo téměř 20 lidí,
mnoho z nich právě z Nových Hradů.

Důležitou součástí konference byly také
exkurze v regionu, které úzce souvisely s pra-
covními tématy konference. Účastníci se tak
seznámili i se zajímavými projekty, které se
v našem regionu i blízké části Rakouska zreali-
zovaly. A právě Město Nové Hrady je v našem
regionu nejaktivnějším žadatelem z programu
LEADER, který naše MAS administruje. Pro-
to se účastníci mohli seznámit s širokou škálou
projektů přímo zde v Nových Hradech.

Kulturní a informační centrum N. Hrady
i ZUŠ N. Hrady připravily pro účastníky kon-

ference pěkný kulturní program pro oba veče-
ry, Technické služby města N. Hrady pomoh-
ly s přípravou i úklidem prostor k jednání.

Účastníci si pochvalovali prostředí, prog-
ram i zajištění organizace konference a mnozí
se k nám do regionu určitě vrátí. Vždyť z toho,
co všechno můžeme nabídnout, jsme jim moh-
li dát během těch tří (pro nás) hektických dní
jen ochutnat! Ještě jednou chceme touto for-
mou poděkovat všem, kteří k pohodě a spo-
kojenosti účastníků konference přispěli a
děkujeme obyvatelům města za trpělivost
a shovívavost s tolika účastníky, kteří, když už
se sjeli z celé republiky, měli si co povídat až
do brzkých ranních hodin.

Za organizační tým Zuzana Guthová,
manažerka MAS Sdružení Růže

Kurz pro provozovatele
mobilních moštáren

a dalšího zařízení
V rámci projektu „Venkovské tradice

v krajině“ pořídila Místní akční skupina
Sdružení Růže dvě mobilní moštárny pro
potřeby místních spolků a obyvatel regio-
nu. Dále jsme pořídili elektrický mlýnek na
obilí a vločkovač, připravujeme nákup pas-
téru na ovocné šťávy a elektrické sušárny
na ovoce, houby, aj.

Pro budoucí uživatele a provozovatele
těchto technologií pořádáme instruktážní
kurz, v rámci kterého proběhne základní
zaškolení. Provozování mobilních moštá-
ren pro ostatní zájemce z regionu bude
možné pouze proškolenými osobami. Kurz
proběhne v sobotu 10. listopadu v Borova-
nech (místo bude upřesněno) od 14.00 do
cca 18.00. Kurz je pro omezený počet
účastníků.
Hlaste se proto včas u Z. Guthové
(guthova@cb.gin.cz, 724 643 050).

9. výzva k předkládání žádostí o dotaci
Místní akční skupina Sdružení Růže (dále MAS SR) vyhlašuje 9. výzvu k předkládání

Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření  IV.I.2 Realizace místní
rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat

Strategii MAS SR:

„Růže rozkvétá kooperací“
Zaměření podpory 9. výzvy:
Podpořeny budou projekty, které nejlépe naplní cíle některé z uvedených fichí:

Číslo fiche Název Max. míra
podpory

Maximální alokace
pro fichi

1 Infrastruktura pro kvalitu vzdělávání 90% 1 000 000

4 Konkurenceschopnost cestovního ruchu 50% 1 400 000

11 Konkurenceschopnost zemědělství 40-50% 455 250

Výše dotace:
U všech fichí se výše způsobilých výdajů na projekt může pohybovat v rozmezí minimálně
50 000,- Kč a maximálně 1 000 000,- Kč.

Forma žádosti:
Žádost musí být zpracována a podána v elektronické formě a doplněna tištěnými povinnými pří-
lohami ve čtyřech paré. Formulář žádosti bude ke stažení na http://mas.sdruzeniruze.cz. V jed-
nom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci.
Místem příjmu bude: kancelář MAS – Žižkovo náměstí 107, Borovany (přístavba radnice)

Způsob podání žádosti:
V sekretariátu vytištěnou žádost na místě podepisuje oprávněná osoba (statutární zástupce) nebo
osoba zplnomocněná pro tento úkon. Plná moc musí obsahovat jasné vymezení rozsahu zplno-
mocnění, časovou platnost a úředně ověřený podpis statutárního zástupce.

Školení pro žadatele:
Pro potenciální žadatele o dotaci MAS pořádá školení 19.11. od 16.00 v sídle MAS v Borova-
nech. Konzultace k připravovaným projektům MAS poskytuje bezplatně průběžně – telefonic-
ky, elektronicky i při osobní návštěvě.

Termín příjmu žádostí:
Příjem žádostí bude probíhat od 3.-7.12. 2012 (8.00 – 16.00) v sídle MAS
(Žižkovo nám. 107, Borovany, přístavba radnice).

Místo realizace projektu:
Všechny vybrané projekty musí být realizovány na území mikroregionu Sdružení Růže
– viz mapa regionu – http://mas.sdruzeniruze.cz

Kontakt pro bližší informace a bezplatné konzultace:
Magdalena Chytrová, tel.: 386 327 055,chytrova.magda@seznam.cz).
Konzultace k Vašim záměrům poskytujeme také v sídle MAS.
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Osud kaple na Mýtinách
Kaple stojí na hranici pozemků Nových

Hradů a Horní Stropnice. Patří do území za-
niklé vesnice, přesto něco odtud nezmizelo.
Nějaká síla, která dokázala zachovat kapli, i
když v okolí jsou stopy života jen obtížně zna-
telné. Místo, na kterém se lidé nejvíce scháze-
li, radovali se, oslavovali a doufali. Ta síla
místa možná uprosila nějaké lidi,aby se jí de-
molice nedotkla a v této éře si volá své lidi na
pomoc.

Záchranných akcí se ujalo město Nové
Hrady ve spolupráci se spolky. Jedním z aktiv-
ních účastníků a iniciátorů je i pán z rakouské-
ho Litschau, kterého bychom Vám rádi
představili…. L. Sovová

Představujeme Vám
Jmenuji se Kurt Viertlmayr a narodil jsem

se 13. července 1945 v dolnorakouském Lit-
schau. Povolání kolař – truhlář jsem se vyučil
v rodinné firmě, kde se řemeslo dědilo po tři
generace. Po vyučení a praxi jsem pracoval
v několika továrnách a následně jsem složil
mistrovskou zkoušku.

Pobyt v Africe za účelem pomoci rozvojo-
vým zemím zásadním způsobem ovlivnil celý
můj život. – Během návštěvy na hraniční kon-
trolní stanici Nové Hrady / Pyhrabruck, 2001,
kde vykonával službu můj dobrý známý, jsem
pokračoval dále do Nových Hradů. Tam jsem
navštívil překrásný klášter a poznal tak pátera
Bonfilia M. Wagnera a dobrou duši kláštera,
paní Pavlu Birešovou, kterých si nesmírně vá-
žím. Zrodil se tak počátek spolupráce s p. Bon-
filiem, z níž se posléze vyvinulo ryzí přátelství
– a tak došlo k vestavbě nových dveří poutního
kostela v Dobré Vodě (Brünnl).

Při jednom z našich dalších setkání mi pá-
ter Bonfilius ukázal kapli v Mýtinách (Krop-
fschlag). Částečně opravená kaple (nová
střecha) byla bez dveří a oken. Za podpory far-
ní obce, příslušných hraničních úřadů a rovněž
s pomocí několika přátel dostala kaple nové
dveře a okna a je tak lépe chráněna proti
nepříznivým vlivům počasí.

Páter Bonfilius zemřel bohužel příliš brzy a
„Projekt Mýtiny“ upadl tak trochu do zapo-
mnění. Avšak před nedávnem se výše zmíněné-
ho projektu ujala skupina mladých nadšenců
v čele se starostou Mgr. Vladimírem Hokrem
– což mě nesmírně těší.

Dokud jsem zdravotně v pořádku a druhá
strana mou nabídku přijme, rád pomohu. Je
před námi ještě tolik práce! Ve Vaší zemi se
cítím velice dobře, především v oblasti Nové
Hrady – Dobrá Voda, kde jsem poznal, a snad

ještě budu mít příležitost poznat, mnoho mi-
lých a pohostinných lidí.

Jako další nezbytné kroky v rámci „Projek-
tu Mýtiny“ vidím – připevnění okapů pro za-
chování omítky, eventuálně zřízení elektrické
přípojky či toalet. Za zmínku rovněž stojí další
rekonstrukce již částečně opravené cesty.
Tato opatření by dle mého názoru pomohla, a
kaple v Mýtinách by tak mohla ožít při růz-
ných příležitostech (pamětihodnost nacháze-
jící se na cyklostezce, konání církevních
slavností, setkávání mladých lidí atd.).

Je mi obrovskou ctí, že jsem se Vám takto
mohl představit. Vždy jsem se snažil, aby mé
činnosti byly jakýmsi osobním příspěvkem
k dobrým sousedským vztahům.

Na závěr přidávám jednu „moudrost“:
„Berte lidi takové, jací jsou, jiní neexistují.“

NIKOLIV VEDLE SEBE, ale SPOLU !!
Vše dobré Vám přeje Kurt Viertlmayr

Novinky v dopravě
Dne 1. října t. r. se poprvé na naší železniční trati objevila při před-

váděcí jízdě z Českých Budějovic do Borovan a zpět elektrická jednot-
ka RegioPanter (u Českých drah označena jako řada 650). Dvouvozová
jednotka je obousměrná, má řídící stanoviště na obou stranách. České
dráhy objednaly pro jižní Čechy čtyři elektrické jednotky u výrobce
Škoda Vagonka a. s. Mají být nasazeny na trati Strakonice – České Bu-
dějovice – České Velenice. Je to další výrazný krok k modernizaci že-
lezniční dopravy v jižních Čechách. První jednotka je od 8. října
v pravidelném provozu na českovelenické trati. Zbývající jednotky bu-
dou dodány v průběhu roku 2013.

RegioPanter má 147 míst k sedění, z toho 9 v první třídě. Maximální
rychlost je 160 km/h. Na českovelenické trati se může pohybovat maxi-
mální rychlostí 90 km/h v úseku mezi Českými Budějovicemi a Jílovi-
cemi a 100 km/h mezi Jílovicemi a Českými Velenicemi. Síla této
šelmy na kolejích (jak jí výstižně železničáři a přátelé železnice pojme-
novali) se projevuje už při rozjezdu. Vagóny mají bezbariérové prosto-
ry a větší část podlahové plochy je v nízkopodlažní úpravě. Jednotky
jsou klimatizovány.

Také ČSAD Jihotrans nezůstává pozadu. V rámci modernizace vo-
zového parku byly na linkách s nízkou frekvencí cestujících zavedeny
od září t. r. moderní minibusy s nízkopodlažní úpravou. Na Novohrad-
sku je možné vidět je na spojích z Trhových Svinů do Horní Stropnice a
Starých Hutí, z Nových Hradů do Českých Velenic, z Hranic do Bene-
šova nad Černou a na lince z Českých Budějovic přes Borovany do No-
vých Hradů. Z celkového počtu devíti objednaných kusů jezdí v oblasti
novohradsko-borovanské pět těchto autobusů.

Popřejme železniční šelmě i novým autobusům množství šťastných
kilometrů a spokojených cestujících.

Mgr. Václav Marek
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Školní rok 2012 – 2013 jsme zahájili s počtem 105 dětí rozdělených do čtyř tříd podle věku a

s ustáleným kolektivem zaměstnanců. Ve třídě KOŤÁTEK je 24 dětí a učitelky Marie Procházko-
vá a Eva Heřmanová, ŽABIČEK je 28 a Marie Dorotovičová a Michaela Koldová, SLUNÍČEK je
25 a Zdeňka Wolzová s Evou Heřmanovou, BROUČKŮ je 28 a Ilona Vicánová a Šárka Dibďáko-
vá. 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 připravují a podávají
kuchařky Eva Tomášková a Zdeňka Motyčáková s vedoucí Romanou Čadovou, ekonomiku a účet-
nictví vede Danuše Vejsadová. Provoz školky je od 6.00 do 16.15 hodin.

NÁŠ DUHOVÝ SVĚT, tak se jmenuje osvědčený školní vzdělávací program Mateřské
školy Nové Hrady a podle něj probíhá předškolní vzdělávání dětí ve školce. Seznamování se
školkou, kamarády, učitelkami a zaměstnanci máme za sebou, měli jsme ve školce už i divad-
lo. Těšíme se s dětmi na nové zážitky, činnosti a zábavy, také se těšíme na spolupráci s rodiči.
Již jsme měli fotografování dětí „Vánoční les“, „Odpolední seminář pro maminku“, předško-
láci přivítali naše nové spoluobčánky na radnici. Děti v posledním ročníku před nástupem do
základní školy již nechodí po obědě spát, ale denně máme pro ně do 14 hodin připraveny roz-
ličné činnosti. V nejbližší době nás čeká „Odpoledne pro rodiče“ – Historie domů – vycházka
s panem starostou Hokrem, školková drakiáda, ukázka práce policie, úklid a zamykání zahra-
dy, Martinská jízda a adventní dílna s rodiči a dětmi. Každé úterý se třídy a děti střídají v jízdě
na poníkovi s Cilkou a Markétou a v pobytu v solné jeskyni v Rezidenci. Předškoláci pokraču-
jí v „Hrátkách s německým jazykem“, které vede Šárka Dibďáková a Ilona Vicánová vede ce-
loroční projekt environmentální výchovy „Co se skrývá za bludným kořenem“. Přejeme si
vyrobit nějaké vánoční výrobky a dárky v keramické dílně a s celým kolektivem vymýšlíme
stále nová pojetí a realizace předškolní výchovy v naší mateřské škole. O všech těchto a dal-
ších aktivitách přineseme nové zprávičky ze školky příští měsíc, Vaše školka

Pravěké okénko
do školní družiny

Dobrý den a ahoj všichni! Jmenuji se
Frody a jsem dinosaurus ze ztraceného
ostrova plného mých kamarádů, o kte-
rých jste vy všichni přesvědčeni, že už
dávno vyhynuli. Jsem totiž dinosaurus
z knížky „Frody, přítel z pravěku“ od I.
Vyhnálkové a provázím děti ze školní družiny jejich cestou do pravěku,
na kterou se v letošním roce vydaly společně s jejich vychovatelkami.

Celá družina se začíná plnit podivnými tvory, pro mě blízkými přáte-
li. Tak třeba trilobita potkáte na každém rohu. Tyto první dva měsíce
jsme se věnovali době prvohor a děti se dozvídají postupný vývoj života
na naší zemi. Ve středu 24. 10. ale překvapili podivní tvorové mě. Před-
stavte si, měli čtyři nohy, dlouhý ocásek, heboučkou srst a dělali jakési
haf- haf. Paní vychovatelka Cepáková (jak mi děti představily tu malou
hnědovlasou :-)) nám o nich pověděla, že jsou to hladkosrstí jezevčíci a
jak se o ně máme starat a jak o takové pejsky máme pečovat. No byl jsem
z toho vedle. O mně se nikdo nikdy tak pěkně nestaral. Musel jsem se
starat sám o sebe, ale teď mám spoustu nových kamarádů, se kterými si
můžu hrát a kteří mě mají rádi a už se těším, co spolu prožijeme a co se
spolu všechno dozvíme. Váš Fordy

A ještě PS ze školní družiny:
Děkujeme paní Roškové za výtvarný materiál.
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Gymnázium Trhové Sviny
pořádá pro všechny zájemce z řad rodičů, žáků i veřejnosti

v pátek 23. listopadu 2012 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

SŠ České Velenice představuje své obory – pokračování
Vážení čtenáři,
v minulém čísle zpravodaje jsem Vás se-

známila s tříletými technickými učebními
obory. Dnes bych Vám ráda představila do-
pravní obory – nejprve čtyřleté maturitní.

Provoz a ekonomika dopravy je ekonomic-
ký obor zaměřený na všechny druhy dopravy.
Připravuje vysoce kvalifikované absolventy,
kteří se uplatní v řídicích činnostech ekonomi-
ky, účetnictví, skladování, v logistických a
spedičních službách. V oblasti dopravních slu-
žeb se uplatní na úseku železnice či silniční
dopravy na pozicích manažer provozu dopra-
vy, logistik v dopravě a přepravě, zasilatel
apod. S rozvojem říční a letecké dopravy
v Jihočeském kraji se i my snažíme rozšířit
učivo o tuto oblast.

Součástí výuky jsou dva cizí jazyky (anglic-
ký a německý), takže absolventi se uplatní ne-
jen v České republice, ale i ve státech Evropské
unie. Ve 3. ročníku žáci v rámci předmětu Říze-
ní motorových vozidel získají řidičské opráv-
nění sk. B zdarma.

Žáci konají souvislou praxi ve firmách, kde
mají možnost se seznámit s fungováním pod-
niku, s administrativní agendou, logistickým
centrem apod.

Výuka probíhá v moderně zařízených
učebnách, učivo doplňují projekty, ročníkové
práce, odborné exkurze, e-learning atd.

Operátor provozu a ekonomiky dopravy je
studijní obor, který má v učebním plánu zařa-
zen odborný výcvik. Absolventi tohoto oboru
získají kvalitní odborné vzdělání potřebné pro
vykonávání povolání v dopravním provozu či
v obchodní a ekonomické oblasti. Tento obor
je více zaměřen na železniční dopravu a pře-
pravu, absolventi se uplatní jako výpravčí,

průvodčí, kalkulant, pokladní, dispečer,
pracovník logistických center apod.

Odborný výcvik žáci konají na provozních
pracovištích dopravních firem, ve 3. ročníku
mají možnost vykonat odborné zkoušky na
pozici vlakový doprovod a o prázdninách pak
získávají velmi dobře placenou brigádu.

Stejně jako u předchozího oboru se žáci učí
dva cizí jazyky a získají ve 3. ročníku řidičské
oprávnění sk. B zdarma. Součástí učebního
plánu jsou předměty ekonomika a účetnictví,
rozšířena je výuka informačních technologií.

Maturitní zkoušky se naši žáci bát nemusí,
učitelé je v průběhu studia velmi dobře připra-
ví. V loňském školním roce uspěli naši matu-
ranti takto: čeština 89 %, angličtina 100 %,
matematika 81% a odborné předměty 100 %.
Pouze žáci s vysokou absencí nezvládali učivo
a nebyli k maturitní zkoušce připuštěni.

Zájemci o železniční přepravu mají možnost
pobírat stipendium ČéDés od Českých drah a.s
(více na www.ceskedrahy.cz/kariera/).

Absolventi obou oborů mohou pokračovat
ve studiu na vysokých školách. Máme řadu
úspěšných absolventů vysokých škol s do-
pravním či ekonomickým zaměřením.

Do výčtu dopravních oborů patří i tříletý
učební obor Komerční pracovník v dopravě,
jehož absolventi najdou uplatnění v osobní a
nákladní přepravě, ve skladovém hospodář-
ství, v obslužných provozech apod.

Součástí výuky je jeden cizí jazyk (anglič-
tina nebo němčina), základy ekonomiky, prá-
ce s počítačem. Odborný výcvik se koná přímo
ve firmách (od 2. ročníku), kde mají žáci mož-
nost poznat reálné prostředí pracovišť, což jim
pomůže při volbě povolání po úspěšném
absolvování závěrečné zkoušky.

Úspěšní absolventi získají výuční list a Eu-
ropass, což je osvědčení o získaných doved-
nostech platné v celé Evropské unii.

Maturitní zkoušku si může absolvent tohoto
oboru dodělat v tříletém dálkovém nástavbo-
vém studiu při zaměstnání v oboru Logistické a
finanční služby, který se na naší škole také vy-
učuje.

Vážení čtenáři, pokud Vás nabídka našich
oborů zaujala, či požadujete další informace,
kontaktujte nás na tel. 773 444 572, email:
info@sscv.cz.

Připomínám, že dny otevřených dveří máme
1. 12. 2012, 11. ledna a 1. února 2013.

V příštím čísle Vám v posledním příspěv-
ku představím obory elektrotechnické.

RNDr. Milena Elsterová, ředitelka školy

VÝLET ZA HUMNA
Poslední sobotu v měsíci září jsme věnovali výletu za humna, a to do

Novohradských hor. Náš výlet započal odjezdem z autobusového ná-
draží v Nových Hradech v 8.00 hodin směrem do Benešova nad Čer-
nou. Další výletníky jsme dobrali v Horní Stropnici a pak už náš
autobus, který řídil pan Ivan Dorotovič, směřoval k první zastávce naší
cesty. Na náměstí v Benešově nad Černou jsme obdrželi křížovku, kte-
rou vypracovala paní ing. Jitka Šáchová, se zaměřením na stezku Brány
Novohradských hor. Pěšky jsme prošli část této stezky a zaznamenávali
si do křížovky části tajenky. Také jsme navštívili pomník Adalberta
Stiftera. Dále jsme pokračovali autobusem do bývalé obce Pohoří na
Šumavě, odkud jsme opět pěšky pokračovali stezkou k nejvyššímu vr-
cholu Novohradských hor na české straně na Kamenec. Cestou jsme
opět doplňovali křížovku, ke které nám vždy něco řekla paní ing. Jitka
Šáchová a taktéž paní Mgr. Marie Holakovská, která zdejší krajinu zná
velice dobře ze svého působení na základní škole v Benešově nad Čer-
nou. Na vrcholu jsme všichni posvačili a nabrali sílu na další putování
až na státní hranici k bývalé osadě Šance – Trojmezí. Poslední naše za-
stávka patřila částečně opravenému kostelu v bývalé obci Pohoří na Šu-
mavě. Zde jsme náš výlet zakončili a vydali jsme se autobusem na
zpáteční cestu k domovu. Celý den nás provázelo nádherné počasí a i
díky tomu se naše akce zdařila. Do Nových Hradů jsme doputovali
v 16.30 hodin a slíbili si, že na další podobnou akci se rádi opět vydáme
v hojném počtu jako tentokráte.

L. Starý
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Zářijový koncert Cimbal Classicu
V pátek 28. 9. 2012 se v nově otevřeném Kulturně-spolkovém domě

uskutečnil první samostatný koncert. Zahrát a zazpívat k nám přijela
brněnská kapela Cimbal Classic, která nabídla písničky ze své již dva-
cetileté historie. Vedoucí a „tahouny“ kapely, manžele Štruncovi, jste
u nás mohli již zaznamenat při účinkování v kapele Javory při koncertu
asi před dvěma lety na hradním nádvoří.

Kapela Cimbal Classic nenarušila naši zhruba pětiletou tradici, kdy
vždy na konci září v rámci zavírání letní turistické sezony jsme u nás
hostili kapely, které vždy potěšily posluchače svými písničkami o nej-
základnějších hodnotách života a člověka. Věřím, že posluchači byli
s koncertem spokojeni a že to na nich zanechalo samé pozitivní stopy.

K. Jarolímková

Koncert barokní hudby
aneb Kulturní památky kulturní

Koncertem barokní hudby v novohradském
kostele sv. Petra a Pavla skončila série koncertů
na novohradských kulturních památkách. Na
tomto koncertě měla původně vystoupit mez-
zosopranistka Ludmila Peřinová v doprovodu
varhaníka Ladislava Šotka. Vzhledem k tomu, že zpěvačka těsně před
koncertem onemocněla, z plánovaného koncertu byl koncert „pouze“
varhanní.

Od letošního května až do října jsme vystřídali několik míst i něko-
lik hudebních žánrů abychom jednak dali prostor hudbě a také aby-
chom vyzvedli, připomněli a vhodně oživili naše kulturní památky.

Pro připomenutí to byl v květnu koncert Mirka Kemela v Koželužně
(v rámci jeho vernisáže karikatur), v červenci to byl skvělý koncert fol-
kové kapely Nezmaři a Jihočeské komorní filharmonie na hradním ná-
dvoří, dále v červenci v zámeckém parku zazpívala písničkářka Jana
Vébrová, kapely Bonsai č. 3 a moc dobří Žamboši, v srpnu nám v Tere-
ziině údolí nabídl blues Paul Batto jr., v rámci srpnových zámeckých
slavností zazpívala písničkářka s kytarou Simona Klímová a vážnou
hudbu uvedla Musica dolce vita, v září přivezla do Kulturně- spolkové-
ho domu moravský folk skupina Cimbal Classic a na závěr zazněly
v kostele sv. Petra a Pavla varhany, a to díky táborskému varhaníkovi
Ladislavu Šotkovi.

Skončila tak půlroční přehlídka hudby a našich kulturních památek,
která patřila všem hudbymilovným lidem, obdivovatelům novohrad-

ského kulturního dědictví, které si uvědomuje a vnímá čím dál více lidí
nejen z našeho města, ale i ze vzdálenějších míst. Ještě jednou touto for-
mou děkuji všem účinkujícím, diváků a posluchačům za návštěvu, ma-
jitelům historických objektů za spolupráci a rovněž lidem, kteří se
podíleli na technickém a organizačním zajištění všech koncertů.

Letošní naše hudební nabídka byla rovněž finančně podpořena
z Grantového programu jihočeského kraje „Podpora živé kultury“
v rámci projektu Kulturní památky kulturní. Za podporu tímto dě-
kuje Město Nové Hrady – KIC.

Jak a čím navážeme v kulturní a hudební nabídce v příštím roce, co
plánujeme a co si přejeme, to se dozvíte možná už v příštím čísle NZ.

K. Jarolímková

Koncert barokní hudby

Koncert v zámeckém parku

Mirek Kemel v Koželužně

Nezmaři a JKF na hradním nádvoří

Paul Batto jr. v Tereziině údolí
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Adventní trh ve Weitře
na náměstí a na zámku

pátek 30. listopadu otevření Adventního trhu v 18.30 hod.
sobota 1. prosince od 9 do 19 hod.
neděle 2. prosince od 9 do 18 hod.

TVŮRČÍ DÍLNA PRO DĚTI
v sobotu 1. prosince od 10 do 17 hodin.

V prostorách radnice si mohou děti vyrobit neomezené
množství výrobků. Poplatek 5,- Eur

neděle 2. prosince v 15 hod. v sále radnice
koncert smyčcového orchestru Horního Rakouska

pod vedením Miroslava Chytky

Podrobnější informace o adventním programu
naleznete na: www.adventtage.weitra.biz

Vernisáž výstavy
„Buquoyské Nové Hrady“

Na první páteční říjnové odpoledne byli pozváni milovníci a přátelé
novohradské historie (a samozřejmě nejen ti) do přízemních prostor
Kulturně-spolkového domu, a to na vernisáž výstavy „Buquoyské
Nové Hrady“. Tato výstava je dílem zaměstnanců Ústavu dějin umění
Akademie věd ČR a je uskutečněna ve spolupráci s Městem N. Hrady.
Ve čtyřech místnostech, kde by mělo v příštím roce postupně vznikat
novohradské muzeum, jsou k vidění fotografie a plány ze sbírek Ústavu
dějin umění AV ČR, a to materiály zcela nové a ve velmi dobré kvalitě.

Výstava bude otevřena do konce tohoto roku, pondělí až pátek, od
9.00 do 15.00 hodin. V jiných časech na základě předchozí domluvy na
KIC N. Hrady. K. Jarolímková

Adventní kalendář 2012
v Nových Hradech
Ó 1. 12. 2012 – Čertovské kování v  kovárně

Ó 2. 12. 2012, 17.00 hod. – I. Adventní neděle
Zpívání u vánočního stromu na náměstí

Ó 5. 12. 2012, 17.00 hod. – Mikulášsko – čertovský rej na náměstí

Ó 7. 12. 2012 – Svátek sv. Mikuláše v klášteře

Ó 8. 12. 2012 – Předvánoční setkání seniorů

Ó 9. 12. 2012 – II. Adventní neděle
Předvánoční a dobročinné trhy

Ó 16. 12. 2012, 15.00 hod. – III. Adventní neděle
Slavnostní předvánoční  koncert

Ó 22. 12. 2012, 18.00 hod. – Vánoční hra v kostele

Podrobný program naleznete v prosincovém čísle NZ a na plakátech.

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE F. PIŠINGERA

TRHOVÉ  SVINY

38. KONCERTNÍ  SEZÓNA 2012 – 2013
275. – 278. hudební večer

7. listopadu
Jitka ČECHOVÁ - klavír

Jan PÁLENÍČEK - violoncello
koncert se koná v Jihočeské komorní filharmonii

v Českých Budějovicích

12. prosince
MUSICA BOHEMICA – Vánoční koncert

23. ledna
TRIO KARAGEORGIEV
Radka Křížová - housle, zpěv

Marcela Křížová - klavír
Nikola Karageorgiev - violoncello

20. února
Ivo KAHÁNEK - klavír

& Smyčcový kvartet  Pražské konzervatoře

Koncerty probíhají od 19 hodin v Kulturním domě v T. Svinech
(vyjma koncertu pořádaného 7. listopadu – JKF České Budějovice)

Koncerty finančně podporuje Jihočeský kraj, Nadace ČHF,
Městys Ledenice, Městys Besednice

Informace v ZUŠ T. Sviny, tel. 380 120 534
e-mail info@zustsviny.cz

Předplatné je vhodným dárkem pro Vaše blízké!
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Sobotní Tvoření pro celou
rodinu v Koželužně
Aktivity, které budou připraveny pro sobotní tvoření.
Můžete si ale v rámci dílny vytvořit i cokoliv jiného z materiálů,
kterými jsme vybaveni.

¡ 3.11. výroba lampionů z okrasných dýní a z papíru
¡ 10.11. textilní prostírání – potisk
¡ 17.11. výroba figurek ze šustí a vizovického těsta
¡ 24.11. výroba svíček ze včelího vosku
¡ 1.12. papírové ozdoby a origami
¡ 8.12. výroba vánočních přání

Virtuální Univerzita třetího věku
V rámci studia VU3V můžeme nadále využívat počítačovou

učebnu ZŠ a pokračujeme ve tříletém studiu při České zemědělské
univerzitě v Praze. Náš kruh se v tomto semestru rozrostl na 15 stu-
dentů, konečně i jeden muž. Tématem třetího semestru je Čínská
medicína v našich zahrádkách. Informace o studiu najdete na strán-
kách e-senior.cz. L. Sovová

Pojďme spolu do Betléma
Přípravy na období adventu už začínají ožívat, myslíme už na to,

co bychom si letos chtěli vyrobit a s čím začít dřív, aby bylo dostatek
času na rozjímání.

Dostali jsme do Koželužny od jednoho šikovného tatínka základ
k výrobě jesliček. Chystáme se ho s dětmi oživit figurkami z papíru,
ovčí vlny nebo hlíny. Napadlo nás, že pokud by se do výroby Betléma
zapojilo více lidí (a nejen malých), o to může být pestřejší a milý. Vá-
noční vycházky s návštěvou výstavy společného díla v Koželužně by
potom mohly zahřát i v tuhé zimě.

Pokud Vás myšlenka společného díla oslovuje, pusťte se do prá-
ce už teď, přijďte se podívat během pravidelných aktivit, co je už
uděláno a na výsledek se těšte s námi.

Pokud máte doma Betlém ať už z jakéhokoli materiálu a jste
ochotni jej do Koželužny zapůjčit, zaneste nám jej do 28. 11. pří-
mo do Koželužny nebo na KIC. Výstava Betlémů bude pak k vi-
dění od 1. do 22. prosince tohoto roku. Může být pro inspiraci a
pro potěšení v předvánoční čas. L.S.

Výstavy v Koželužně
Ó Výstava  obrazů  „Krajiny – Květiny – Sny“

Miloše Rouleho
prodejní výstava

Ó Výstava obrazů studentů SUPŠ sv. Anežky české
Český Krumlov
Práce studentů oboru Užitá malba, vzniklé během zářijového
plenéru v Nových Hradech.

v listopadu výstavy otevřeny:
po 14 – 16 hod., st 13 – 16 hod., so 14 – 17 hod. nebo individuálně po
předchozí domluvě, výstavy potrvají do 31. 11. 2012
vstupné 20 Kč, děti zdarma
Koželužna, ul. Komenského 398, N. Hrady

Další informace na KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz

Pravidelné aktivity v Koželužně

Pravidelné aktivity v Koželužně pokračují od září tak jako v prvním
pololetí tohoto roku.

Ó Pondělí:
14.00 – 16.00 hod. Tvoření pro nejmenší (0–6 let s rodiči)
16.00 – 17.30 hod. Cvičení pro dospělé

s fyzioterapeutkou Ivou Blížencovou

Ó Středa:
13.00 – 14.30 hod. Výtvarný kroužek I., pro menší děti
14.30 – 16.00 hod. Výtvarný kroužek II., pro větší děti

Ó Sobota:
14.00 – 17.00 hod. Tvoření pro celou rodinu

Tvoření pro děti zajišťuje Lucie Sovová, tel. kontakt 774 766 676.
Přijďte staří známí i noví, mnoho nápadů tam z prázdninových akti-
vit čeká i na Vás.

V době tvůrčích aktivit je možné hrát i stolní fotbal.



14 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ listopad 2012

Okénko do knihovny
Zvonění klíčů – Jiří Slavíček
Technici, dělníci a funkcionáři technické správy podniku Pražské ko-
munikace v románovém prožívání přelomu let 1989 a 1990 v Praze. Je-
jich očima vidíme postupný a překotný přerod společnosti, spolu s nimi
prožíváme vypjaté situace i každodenní práci.

2012: konec světa – Tibor Zelikovitz
Prastará proroctví tvrdí, že rok 2012 staví lidstvo na práh nového světo-
vého řádu. Také islám, křesťanství i novodobí jasnovidci se shodují na
tom, že den zimního slunovratu tohoto roku přinese nová poselství, na
která se musíme připravit.

Kuba nechce číst – Petra Braunová
Kuba nechce číst, psát ani počítat. Do první třídy se mu vůbec nechtělo.
Co si však počít s žáčkem, kterému se v hlavě honí všechno možné, jen
ne škola? Paní učitelka z 1. A na to přišla! Od chvíle, kdy dostala ten
skvělý nápad, začaly děti chodit do školy s nadšením. Dokonce i Kuba.
A cože to paní učitelka báječného vymyslela?
Dozvíte se v naší knížce! Humorné vyprávění o malém Kubovi je pro
všechny prvňáčky, jimž škola zatím k srdci příliš nepřirostla. Mohou
tak s Kubíkem sdílet jeho neúspěchy i první úspěchy, které sami velmi
dobře znají. Mohou mu fandit a držet palce, aby ve svém úsilí vydržel.
A především - naučí se s ním dobře číst!

Tramvaj plná strašidel – Petra Braunová
Desetiletý David z Prahy řeší zapeklitou situaci. Za okny jeho pokoje se
v noci vznášela tramvaj plná strašidel! Začaly prázdniny a David odjel
do moravského Uničova. Nad bratranci a sestřenicemi vždycky ohrno-
val nos a neustále se vytahoval. Tentokrát ho však dvanáctiletá Bětka,
desetiletá Žofka a sedmiletý Cyrda nemůžou poznat. Přijel celý vystra-
šený, a brzy se přiznal proč. Děti historce o tramvaji nevěří, a rozhod-
nou se záhadu prozkoumat na vlastní oči přímo v hlavním městě.

Domov pro Marťany – Martina Drijverová
Desetiletá Michala se právě přestěhovala a má obavy. Jak ji přijme
nová třída? Jak si zařídí svůj pokojíček? A hlavně jak se bude v novém
prostředí dařit bráškovi Martinovi, s kterým je trochu víc starostí, pro-
tože je jiný než ostatní děti.

Nezbedníci – Martina Drijverová
Komu se líbila autorčina knížka Zlobilky o neposlušných holčičkách,
rád si přečte i příběhy nezbedných chlapečků. Hrdinou každého krátké-
ho vyprávění je malý rošťák, který si buď děsně vymýšlí, nebo šplhá do
výšek, neumí se chovat, okusuje tužky, neustále žvýká či provádí jiné
nepravosti. Vtipná, nápaditá i trochu strašidelná vyprávění potěší a po-
baví malé čtenáře.

První třída v knihovně
Noví prvňáčci s paní učitelkou Janou Tomáškovou se poprvé v tom-

to školním roce přišli seznámit s městskou knihovnou. Většina z nich
knihovnu dobře zná z návštěv mateřské školy, ale nyní ji navštívili již
jako začínající čtenáři. Zatím jsme si spíš povídali, dali jsme si pár kví-
zů, ale při příští návštěvě, kterou již máme naplánovanou, budou prv-
ňáčci znát všechna písmenka a určitě nám něco přečtou. D.C.

Spisovatelka Ivona Březinová
Od dětství chtěla být spisovatelkou a svého cíle díky nadání, pokoře

a píli dosáhla. Píše příběhy pro děti a mládež všech věkových kategorií
a nejrůznějších žánrů.

V úterý 16. října přišli žáci I. stupně a po nich i II. stupně ZŠ na bese-
du se spisovatelkou, kterou pro ně zorganizovala Městská knihovna N.
Hrady. Děti se dověděly, jak se Ivona Březinová dostala ke svému po-
volání, jak vznikají její knihy a kde získává inspiraci pro své příběhy.
Pro menší děti a začínající malé čtenáře napsala spoustu knížek, některé
s ilustracemi Heleny Zmatlíkové, např. Dárek pro Sáru, pohádková ku-
chařka Hrnečku, vař!, Eliáš a liška, Žofinka Ofinka, dále Lentilka pro
dědu Edu, Teta to plete, Kluk a pes, O kočce Kačce a mnoho dalších.
Asi nejznámější knihou pro mladší školáky je Začarovaná třída. Mezi
knížkami pro dospívající čtenáře nejvýrazněji upoutala série dívčích
románů Holky na vodítku – Jmenuji se Ester, Jmenuji se Alice a Jmenu-
ji se Martina. Celý triptych získal řadu ocenění včetně Zlaté stuhy či
cen knihovníků a učitelů v anketě Suk. Romány jsou komponovány
jako výpovědi dívek léčících se z různých závislostí či psychických po-
ruch. Další skupinu knih tvoří cestopisy pro mládež (Básník v báglu,
Báro, nebreč, Bojíš se, Margito?, Blbnutí s Oscarem, Blonďatá Kero-
lajn, Blázniví donkichoti, kdy mladí hrdinové putují po stopách literátů,
např. K. H. Máchy, Boženy Němcové, Margity Figuli, Oscara Wildea,
Karoliny Světlé a po stopách Dona Quijota.

Spisovatelka Ivona Březinová patří v současné době mezi naše nej-
produktivnější a zároveň nejčtenější autory literatury pro děti a mládež.
Její knížky získávají mnohá ocenění, autorka sama byla dětskými čte-
náři v roce 2004 pasována na „rytíře Řádu krásného slova“. Některá
díla Ivony Březinové vyšla v překladu i v zahraničí.

Pokud si některé děti nebo jejich rodiče chtějí některou z knih Ivony
Březinové koupit, je možno ji objednat ve škole, kde se bude dělat hro-
madná objednávka. D. Císařová, knihovnice

Kdo daruje nebo levně odprodá knihy:

Stařec a moře – Ernst Hemingway
Z oříšku královny Mab – Eva Vrchlická
Gilgameš – Vojtěch Zamarovský
Spalovač mrtvol – Ladislav Fuks
Revizor – N. V. Gogol
Farma zvířat – George Orwell
Těžká hodina – Jiří Wolker

Předem děkuje Městská knihovna Nové Hrady

ZVEME VÁS NA

PRODEJNÍ VÝSTAVU KNIH
v sobotu 1. prosince od 14 do 17 hod.

a ve výpůjční době až do Vánoc
v Městské knihovně Nové Hrady
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Nabídka městského rezervačního
systému CBsystem – listopad 2012

Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se konají
v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky v našem
KIC Nové Hrady:

Divadelní představení:
¡ 1. 11. – Hledám děvče na boogie woogie – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 2., 5., 20. a 22. 11. – Hostina dravců – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 3. 11. – Rendez-vous s paní Operetou – DK Metropol, ČB
¡ 5. a 17. 11. – Romeo a Julie – DK Metropol, ČB
¡ 7. 11. – Kdo je tady ředitel? – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 7. 11. – Z nařízení bytové komise – I. premiéra,

Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 8. 11. – Rok na vsi – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. 11. – Petrolejové lampy – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10. 11. – Komedianti – DK Metropol, ČB
¡ 10. 11. – Slepice – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10. 11. – Báječná Anna – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 11. 11. – Půl druhé hodiny zpoždění – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 13. 11. – Z nařízení bytové komise – II. premiéra,

Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 13. 11. – Tramvaj do stanice Touha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14. 11. – Když se zhasne, Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 14. a 27. 11. – Misantrop – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 15. 11. – Popel a pálenka – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 15. a 26. 11. – Hello Dolly – DK Metropol, ČB
¡ 15. 11. – Fuk – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 16. 11. – Bordel na ministerstvu – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 16. 11. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 17. 11. – Úžasná svatba – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 18. 11. – Amant – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 21. 11. – Vše o ženách – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 21. 11. – Muž sedmi sester – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 21. 11. – Louskáček – DK Metropol, ČB
¡ 21. 11. – Bílý tesák – Malé divadlo, ČB
¡ 23., 26. a 30. 11. – Kivá cadla – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 24. 11. – Don Pasquale – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 27. 11. – Rigoletto, DK Metropol, ČB
¡ 28. 11. – Láska, sex a žárlivost – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 28. a 29. 11. – Škola základ života – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 30. 11. a 1. 12. – Vraždy a něžnosti – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 30. 11. – Bez gravitace – DK Metropol, ČB
¡ 30. 11. – Listování – Malé divadlo, ČB

Dětské divadelní představení:
¡ 3. 11. – Sto roků prázdnin, Malé divadlo, ČB
¡ 7. a 15. 11. – Divoký tygr přeskakuje strž – Malé divadlo, ČB
¡ 10. 11. – Kašpárek v rohlíku 2 – Malé divadlo, ČB
¡ 10. 11. – Čáry báby Cotkytle (aneb tři zlaté zuby děda Vševěda) –

Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 11. 11. – Měla babka čtyři jabka – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 17. 11. – O veliké řepě a další pohádky – Malé divadlo, ČB
¡ 17. 11. – Pohádka od rybníka – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 18. 11. – Vánoční příběh – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 18. 11. – O svatém Mikuláši – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 24. 11. – Čarodějka Jeniffer – Malé divadlo, ČB

Sběr informací do stolního kalendáře 2013
Vážení pořadatelé různých společenských, sportovních, spolkových
nebo výchovných akcí – své příspěvky do stolního kalendáře nám
prosím poskytněte nejpozději do 9. 11. 2012 a to buď elektronicky
(kic@novehrady.cz) nebo sdělte osobně (Kulturní a informační cen-
trum – přízemí radnice). Děkujeme za spolupráci

Výuka katechismu v klášteře
V souvislosti s vyhlášením roku víry od 11. října tohoto roku do
24. listopadu roku 2013, by Vás ŘKF Nové Hrady ráda pozvala na
výuku katechismu pro dospělé. Bude probíhat každé pondělí od
18.30 v klášteře a je určena pro všechny, kteří chtějí získat hlubší
poznání katolické víry.

Koncerty:
¡ 8. 11. Support Lesbiens Komorní tour 2012 – DK Metropol, ČB
¡ 10. 11. – Jan Budař & Eliščin band – Café klub Slavie, ČB
¡ 16. 11. – Asonance – KD Slavie
¡ 25. 11. – Pavel Šporcl, Sporcelain – Generali tour 2012 – DK

Metropol, ČB

Sportovní vyžití:
¡ SK Dynamo České Budějovice – fotbalové zápasy

Komentované prohlídky –„Vycházky za historií“:
¡ 8. 11. – 10. vycházka za historií bouřlivých časů vzniku církve

československé a českobratrské v ČB
¡ 15. 11. – 11. vycházka za historií barokního opevnění města, ČB
¡ 29. 11. – 12. vycházka za historií kostela

Panny Marie Růžencové, ČB

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2013:
¡ Král duchů a Třeštil aneb jak zkrotit nelidu (6. – 23. 6. 2013) –

kouzelná romanticko-komická hra
¡ Pták Ohnivák a liška Ryška (15. 6. – 24. 8. 2013) – klasická česká

pohádka
¡ Divotvorný hrnec (26. 6. – 15. 7. 2013) – muzikál
¡ Carmen (18. – 21. 7. 2013) – baletní příběh Carmen a Dona José,

toto klasické a světoznámé dílo vypráví o přání, žárlivosti, lásce,
hříchu a pomstě.

¡ Rigoletto (26. – 31. 7. 2013) – nesmrtelná opera o otcovské lásce,
milostné vášni a nelítostné kletbě.

¡ Romeo a Julie (2. – 4. 8. 2013) – balet na motivy nejkrásnějšího
milostného příběhu W. Shakespeara.

¡ Ženy Jindřicha VIII. (6. – 17. 8. 2013) – česká komedie o zálet-
ném králi Jindřichovi, jeho šesti ženách, zrádném rádci a královu
dvojníkovi, který způsobil neuvěřitelné věci.

¡ Dekameron (21. 8. – 7. 9. 2013) – komedie plná vzrušujícího dob-
rodružství, vtipu a lásky.

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

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 místem,
na kterém je možné zakoupit vstupenky
na koncerty a divadla v jižních Čechách

v rámci rezervačního systému „CB - SYSTEM“.

Tělovýchovnou jednotu Nové Hrady

SPONZORUJE

v roce 2012 ČEZ, a. s.,
za což jim patří veliký dík.

I. Dorotovič, předseda TJ N. Hrady
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Grand Prix v karate „South Bohemia 2012“
Naši borci vybojovali zlatou a dvě bronzové medaile
V sobotu 29. září 2012 se ve Sportovní hale v Českých Budějovicích konala

SOUTH BOHEMIA GP 2012, na jihočeské poměry výjimečná sportovní událost
v karate. Do Budějovic se sjelo více než 346 karatistů a karatistek ze 7 evropských
států, ČR, Rakouska, Německa, Polska, Lucenburska, Belgie a Kosova. Prestižní
soutěž zahájil hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a po slavnostním nástupu
všech závodníků začalo ve vyzdobené hale klání v disciplínách kata – souborná
cvičení.

V kategorii mladších žáků nás reprezentovali Eliška Rolínková, Marek Rolínek
a Adam Zeman. V kategorii starších žákyň nastoupila do bojů v kata Adéla Zema-
nová. Přes bezchybně zacvičené sestavy se nepodařilo ani jednomu z žáků projít
do druhého kola soutěže.

V kategorii muži nastoupili „ostřílení kataři“ Jaromír Švenda a Petr Zachař.
Petr se do semifinále přes reprezentanta Německa, který nakonec skončil na třetím
místě, bohužel neprobojoval. Jardovi, který startoval ve druhé části rozlosování
tzv. „pavouka“, se dařilo, podlehl až polskému závodníkovi Szymalovi v soubo-
jích o postup do finále a zaslouženě si odvezl bronzovou medaili. V této kategorii
zvítězil reprezentant České republiky Michal Slávik před Polákem Piotrem Szy-
malou a našim borcem. Druhé třetí místo vybojoval reprezentant Německa Timo
Gisler.

V odpoledních hodinách se soutěžilo ve sportovním zápase dvojic „kumite“
V této kontaktní kategorii jsme měli pouze jedno želízko v ohni, ale zato pěkně
žhavé. Tomáš Hermann v kategorii junioři nad 76 kg zúročil svoji náročnou přípra-
vu a potvrdil roli favorita, když ve finále porazil reprezentanta Rakouska a vybojo-
val zlatou medaili. Dále Tomáš zápasil v kategorii
bez rozdílu hmotnosti, kde těsně podlehl domá-
címu závodníkovi z FC Č. Budějovice, obsadil
3. místo a tím doplnil sbírku našich úspěchů na tři
cenné kovy z tohoto významného klání.

Všichni naši závodníci vzorně reprezentovali
město Nové Hrady, někteří i přes veškerou snahu
na medailové pozice zatím nedosáhli, přesto ale
nasbírali mnoho důležitých zkušeností a mohli se
zde srovnávat s evropskou karatistickou špičkou.
Také naši trenéři měli možnost vidět způsoby zá-
pasu a styly jednotlivých klubů.

Chtěl bych poděkovat soutěžícím za podané
výkony, trenérům za svědomitou přípravu a rodi-
čům za podporu našeho sportovního úsilí.

Martin Hermann, oddíl TJ Karate Nové Hrady
Jaromír Švenda vybojoval 3. místo v kata muži za reprezen-
tanty ČR, Polska

Tomáš přidal bronz v disciplíně kumite bez rozdílu vah

Slavnostní nástup závodníků na Mezinárodní soutěži South
Bohemia

Tomáš Hermann zvítězil v dis-
ciplíně kumite na 76 kg junioři

Mezinárodní turnaj v karate “Shotokan Cup 2012“
Novohradský závodník získal stříbrnou medaili

Město Choceň hostilo dne 6. 10. 2012 na 310 závodníků všech věkových kategorií z 55 klubů.
Soutěžící z celých Čech, Slovenska, Chorvatska a dokonce i Indie zápolili ve sportovním karate,
v disciplínách kata i kumite, nejen o poháry a medaile, ale zejména o postupové body na MČR
v kategoriích dorostu, juniorů a dospělých.

Soutěž 8. Shotokan Cup se konala ve sportovní hale, kde byla rozložena na pěti tatami: „Zaha-
jovali jsme na pěti tatami disciplínou kata a dále pokračovali na čtyřech v kumite. Chyběli nám
někteří potřební rozhodčí, kteří se na poslední chvíli ze soutěže odhlásili, ale i tak jsme, díky dob-
ré organizaci soutěže, skončili podle předpokládaného harmonogramu“, hodnotil spokojeně
soutěž její ředitel Ladislav Lux.

Oddíl TJ Karate Nové Hrady zastupoval
pouze junior Tomáš Hermann, který ve finále
nedokázal porazit reprezentanta ČR Otu Andor-
fena a prohrál o jeden bod. Z Chocně jsme si od-
vezli stříbrnou medaili a také mnoho zkušeností,
které Tomáš využije na dalších soutěžích. Tyto
proběhnou v měsících říjnu a listopadu jako po-
stupové na Mistrovství ČR mládeže a juniorů
v karate, které se bude konat ve dnech 1. – 2. pro-
since 2012 ve Všesportovní hale na Dlouhé louce
v Českých Budějovicích.
Martin Hermann, oddíl Karate TJ Nové Hrady

Tomáš vybojoval stříbro v kategorii juniorů
nad 76 kg

Tomáš Hermann (vlevo) blokuje soupeřův útok
na horní pásmo
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Mezinárodní závod v sebeobranném stylu
Allkampf-Jitsu – fighting a kata

Reprezentanti z TJ N.Hrady uspěli
Ke sportovnímu klání sebeobranného sys-

tému Allkampf-Jitsu (dále jen AKJ) v dis-
ciplínách fighting a kata se do bavorského
Weissenhornu sjelo sedmdesát závodníků
z výběru reprezentací škol AKJ Německa a
České republiky. České barvy hájily oddíly
Budo Praha, Tiger club Chomutov, SKP Čes-
ké Budějovice, TJ karate Nové Hrady, Pan-
thers Písek a AKJ Brno. Slavnostního zahájení
soutěže se osobně účastnil tvůrce sebeobran-
ného systému velmistr Jakob Beck 10. Dan
AKJ.

V dopoledních hodinách se soutěžilo v dis-
ciplíně kata - souborné cvičení sestavy, kde je
hodnoceno přesné zacvičení technik obraných
krytů, kopů a úderů. V této disciplině se soutě-
ží také v týmech, kde se kromě výše uvedené-
ho hodnotí shoda všech cvičenců v sestavě.
V disciplíně kata zvítězili: Tomáš Hermann
kategorii junioři, Ladislav Bárta v kategorii
muži a Martin Hermann st. v kategorii muži
+34 let. Druhé místo vybojovali: Martin Her-
mann ml. v kategorii muži. V disciplíně kata
týmů zvítězil tým ve složení Martin, Tomáš a
Martin Hermannovi.

Odpoledne patřilo kontaktní disciplíně fig-
hting, ve které se soutěžilo v jednotlivých vá-
hových a věkových kategoriích v zápasech,

kde bojovník musí získat co možná největší
počet bodů za dobu trvání zápasu ve třech jeho
fázích. V první fázi se snaží zasáhnout protivní-
ka údery a kopy, ve druhé fázi boje se jej snaží
zachytit a přehozem nebo porazem dostat na
zem a tam jej ve třetí fázi zápasu znehybnit, pří-
padně nasadit páku. Zápasy trvaly dvakrát dvě
minuty s minutovou přestávkou, v kategorii do-
rostenci probíhaly souboje v čase dvakrát je-
den a půl minuty s minutovým oddechovým
časem. Velmi vyčerpávající byl systém bojů
každého s každým v dané kategorii, někteří
naši zápasníci tak museli čekat na zápasy ve
své kategorii i několik hodin. Tato zkušenost
prověřila všechny účastníky soutěže nejen po
fyzické, ale i po psychické stránce. I přes men-
ší účast závodníků byla v jednotlivých katego-
riích velice kvalitní konkurence. Naše barvy
hájili závodníci Tomáš Hermann a Ladislav
Bárta. Junior Tomáš Hermann neměl ve své
kategorii žádného soupeře, proto po dohodě
trenéra s rozhodčími nastoupil do silně obsa-
zené kategorie mužů +94 kg. V prvním kole
hladce porazil Ondřeje Jakubičku z BUDO
Praha 16:1, ve druhém zápase po pouhých
čtyřiceti vteřinách boje technicky porazil do-
mácího Sebastiana Pfistera a ve finále zvítězil
15:2 nad Janem Pewnerem z BUDO Praha a

zaslouženě vybojoval zlato. Novohradský zá-
vodník Ladislav Bárta zvítězil v kategorii muži
-94 kg, když porazil Miroslava Pudivítra z SKP
Č. Budějovice, který vybojoval druhé místo
před soupeřem z BUDO Praha. V bojích týmů
naši borci porazili německý reprezentační tým
výsledkem 3:1.

Tento závod prověřil naše bojovníky před
nadcházejícím Mistrovstvím ČR AKJ v dis-
ciplínách kata a fighting, který se bude konat
dne 3. listopadu v Plzni.

Martin Hermann, oddíl karate

Láďa Bárta zvítězil s kata Bassai Dai

Láďa vítězí v kategorii muži -94 kgTomáš Hermann útočí kopem na soupeřovo horní pásmo

Tomáš vítězí skata Empi

Vítězný Kata tým Martin ml., Martin a Tomáš Hermannovi cvičí kata Jion
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úřední dny: každou středu od 14.30 do 16.30 h
nebo dle dohody

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

v rámci rezervačního systému „CB - SYSTEM“.

řádková inzerce

Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Žvýkačky a drobné cukrovinky

Ü Baterie všech druhů

Ü Turistické mapy, známky

Ü Dobíjení mobilů

Ü Dioptrické brýle

Ü CDR – DVD R

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová

KDO INZERUJE,
TEN PROSPERUJE!

inzerujte v Novohradském zpravodaji

� Prodám elektrický sporák se sklokeramickou deskou
zn. MORA. Používaný 4 roky. Cena 3400,- (původní 13 550,-).
Kontakt 606 641 846

www.kicnovehrady.cz


