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Kocourkov jako vyšitý
V druhé polovině letošního ledna se někteří

mohli dozvědět (zejména nedávno narození),
jak to vypadá v Kocourkově. A jak to tam tedy
vypadá? No, jako v Kocourkově. Všechno je
naopak. Půda je ve sklepě, sklep je na půdě,
zákony se rodí otevřením odpadkového koše,
kdo by měl křičet mlčí, kdo by měl mlčet křičí,
myši se hubí střílením, na radnici sedí dva sta-
rostové a chvílemi není jasné, kdo je právě ve
funkci, občas starostuje i pasák a pak zazní
velká rána, jako z děla. Celý Kocourkov se
zboří a všichni jeho obyvatelé se rozutečou do
celého světa. Takže nejen u nás či v Praze, ale i
na opačné straně zeměkoule můžete narazit na
obyvatele či potomky lidu kocourkovského.
Tak to prostě je a takové poselství a ponaučení
vyplynulo z pohádky „Ať žije Kocourkov“, kte-
rá se u nás hrála ve čtvrtek 24. ledna v kinosále
pro děti naší základní školy. Druhý den začalo
druhé kolo volby našeho nového prezidenta.

K. Jarolímková

Pozvánky na únor

Masopustní pozvánky
2. 2. Masopust v Údolí
8. 2. Dětský masopust
9. – 10. 2. Novohradský masopust
12. 2. Školkový masoupst
16. 2. Masopustní Šavlová koleda

v Nakolicích, ve Vyšném
a Oboře

23. 2. Masopust v Byňově

Další pozvánky
2. 2. Zámecký ples
15. 2. Divadlo Masopustní pohádka

v MŠ
20. 2. Koncert KPH
21. 2. Cestovatelské promítání

více uvnitř čísla

Kulturní a informační centrum N. Hrady po-
zvalo v lednu děti do kinosálu na první letošní
pohádku. Jmenovala se „Ať žije Kocourkov“.

(více uvnitř čísla) K. J.

Na jedné ze stran zpravodaje se tentokrát do-
zvíte něco i o novohradském fotbale, přede-
vším o nejmenších fotbalistech. Na této fotce
je Martin Silmbrod, nejlepší hráč turnaje.

(více uvnitř čísla) K. J.

V lednu se uskutečnila v Nových Hradech tradiční Tříkrálová sbírka.
Její výtěžek by měl být věnován poradně Eva v Českých Budějovicích,
kterou zřídila Diecézní charita.                         (více uvnitř čísla) K. J.

V sobotu 26. 1. se v Kulturně – spolkovém domě uskutečnil Po – Novo-
roční koncert, jako náhrada za neuskutečněný koncert vánoční. Vystou-
pily na něm školní pěvecké sbory Základní školy N. Hrady a děti ze ZUŠ
N. Hrady. Odměnou za vystoupení byl nejen potlesk diváků, ale i „peníz-
ková výplata“, která některé  děti spíš rozesmála.

(více uvnitř čísla) K. J.
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Zápis z 69. schůze městské rady
ze dne 12. 12. 2012

� 1. Kontrola usnesení z 68. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 68. jednání rady města.

� 2. Soupis nových pozemků
Rada města bere na vědomí soupis nových
pozemků, označení pozemkových úprav a
návrh plánu společných zařízení v rámci
komplexní pozemkové úpravy k. ú. Veveří
u Nových Hradů a k. ú. Mýtiny. Rada po-
stupuje zastupitelstvu ke schválení návrhy
komplexních pozemkových úprav pro ka-
tastrální území Veveří u Nových Hradů a
katastrální území Mýtiny.

� 3. Obecně závazná vyhláška
Rada města souhlasí s návrhem Obecně
závazné vyhlášky č. 3/2012, kterou se sta-
novuje úhrada vodného a stočného ve dvou-
složkové formě a postupuje ji k projednání
zastupitelstvu města. Z16
(Starosta informoval radu o návrhu nové
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, kterou
se stanovuje úhrada vodného a stočného ve
dvousložkové formě. Tuto vyhlášku je pot-
řeba vydat k podpisu smlouvy se společnos-
tí ČEVAK a. s., České Budějovice.)

� 4. Vyjádření k projektované trase
Rada města bere na vědomí návrh Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu na pozemcích
ve vlastnictví města parc. KN č. 839, 829/1,
829/112 a 829/111 v k. ú. Nové Hrady pro
stavbu distribuční soustavy s názvem "Nové
Hrady 7 zahrádek, kabel NN (přílož k VN)",
pro společnost E.ON Distribuce, a. s. České
Budějovice a postupuje ji k projednání za-
stupitelstvu města.

� 5. Žádost o umístění součástí
energetického zařízení
Rada města bere na vědomí návrh Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu se společností
E.ON Distribuce, a. s. České Budějovice na
realizaci stavby "Štiptoň, Kapinos - zahuš-
tění TS" na pozemku parc. č. 2639 v k. ú.
Štiptoň a postupuje ji k projednání zastupi-
telstvu města.

� 6. Rozpočtové opatření č. 5/2012
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2012.
(Rada projednala návrh rozpočtového opat-
ření č. 5/2012. Rozpočtovým opatřením bu-
dou provedeny přesuny mezi jednotlivými
položkami, na objemu rozpočtu se nic ne-
změní.)

� 7. Kalkulace vodného a stočného pro
rok 2013
Rada města bere na vědomí návrh kalkulace
vodného a stočného pro rok 2013 a postupu-
je jej k projednání na jednání zastupitelstva
města.

(Rada byla starostou města informována
o jednání se společností ČEVAK, a. s. ve
věci návrhu kalkulace vodného a stočného
pro rok 2013. Dle dohody zastupitelstva ne-
dochází v novém návrhu kalkulace k navý-
šení ceny vodného a stočného v ceně bez
DPH, rozdíl ceny oproti nabídkové ceně
z koncesního řízení byl dopočítán do nájem-
ného, které bude využito na obnovu a rozší-
ření vodohospodářského majetku města.)

� 8. Aktualizace plánu financování
obnovy
Rada města bere na vědomí cenovou nabídku
společnosti ČEVAK, a. s. České Budějovice
na aktualizaci Plánu financování obnovy vo-
dovodů a kanalizací města Nové Hrady a
pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK,
a. s. České Budějovice nabídku aktualizace
plánu financování obnovy vodovodů a kana-
lizací města Nové Hrady ve výši 38.400,- Kč
včetně DPH.)

� 9. Žádost o pronájem pozemků
Rada města bere na vědomí žádost Mgr.
Markéty Kypetové, Nové Hrady o pronájem
pozemků parc. č. 1402, 1436 a 1498 v k. ú.
Nakolice.

� 10. Žádost o pronájem pozemků
Rada města bere na vědomí žádost p. Ladi-
slava Duspivy, Nakolice o pronájem poze-
mku parc. č. 1402 a 1436 v k. ú. Nakolice.

� 11. Úřední záznam
Rada města bere na vědomí úřední záznam
Osadního výboru Byňov, Štiptoň, Jakule
z místního šetření ke kalkulaci nového ve-
řejného osvětlení a pověřuje starostu ve
spolupráci s Technickými službami města
Nových Hradů zajištěním instalace veřejné-
ho osvětlení dle návrhu.
(Rada obdržela od Osadního výboru By-
ňov, Štiptoň, Jakule úřední záznam z míst-
ního šetření ke kalkulaci nového veřejného
osvětlení s tím, že osadní výbor souhlasí
s instalací veřejného osvětlení dle návrhu.
Rada souhlasila s realizací akce v rámci ka-
pitoly rozpočtu města určené pro osady By-
ňov, Jakule a Štiptoň.)

� 12. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí
příspěvku ERDF
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí příspěvku ERDF č.
ETZ-KPF/SB/07/064 k projektu: Skanzen
státní hranice a železné opony Nové Hrady
se společností Jihočeská Silva Nortica, Jin-
dřichův Hradec a pověřuje starostu jeho
podpisem.
(Rada obdržela od sdružení Jihočeská Silva
Nortica, Jindřichův Hradec návrh Dodatku č.
1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ERDF
č. ETZ-KPF/SB/07/064 k projektu: Skanzen
státní hranice a železné opony Nové Hrady".
Dodatek řeší prodloužení realizace projektu.)

� 13. Smlouva o dílo
Rada města schvaluje Smlouvu o dílo k re-
konstrukci chodníku podél jižní strany ná-
městí se společností EUROVIA CS, a. s.
Planá a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

� 14. Registrační list SFŽP ČR
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí č.
11085644-SFŽP Státního fondu životního
prostředí ČR na akci: Rekultivace skládky
odpadu Jižní Město - Nové Hrady a pověřu-
je starostu města ve spolupráci s MěÚ Nové
Hrady, Investičním odborem přípravou
podkladů k realizaci akce.

� 15. Výpověď – demontáž venkovního
vedení NN
Rada města bere na vědomí výpověď z uží-
vání podpěrných bodů společnosti E.ON
Česká republika, s. r. o. Rada pověřuje
Technické služby města Nových Hradů pří-
pravou návrhu řešení pro budoucí instalaci
veřejného osvětlení a městského rozhlasu
v dané lokalitě.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Česká
republika, s. r. o. výpověď z užívání podpěr-
ných bodů společnosti k umístění veřejného
osvětlení a místního rozhlasu v Nakolicích.
K demontáži sloupů dojde v roce 2015.
Rada pověřila TSM Nové Hrady přípravou
návrhu řešení pro budoucí instalaci veřejné-
ho osvětlení a městského rozhlasu v dané
lokalitě.)

� 16. Výroční zpráva
Rada města bere na vědomí Výroční zprávu
o činnosti Základní školy Nové Hrady ve
školním roce 2011/2012.

� 17. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 18. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.

� 19. Výpověď TS Třeboň
Rada souhlasí s ukončením smluvního vzta-
hu dle návrhu a pověřila starostu zaslání vý-
povědi ze Smlouvy č. 30/TS/98 o dodávce
služeb v oblasti odpadového hospodářství
mezi Městem Nové Hrady a TS Třeboň.
Rada pověřuje starostu města ve spolupráci
s MěÚ Nové Hrady, Investičním odborem
přípravou podkladů pro výběrové řízení.
(Starosta seznámil radu města s návrhem na
vypovězení smlouvy č. 30/TS/98 o dodávce
služeb v oblasti odpadového hospodářství
mezi Městem Nové Hrady a TS Třeboň.
Výpověď ze smluvního vztahu by byla po-
dána tak, aby smluvní vztah mohl zaniknout
k 31. 12. 2013. Rada již v minulosti konzul-
tovala ukončení smlouvy za účelem vyhlá-
šení nového výběrového řízení s tím, že
cílem bude "vysoutěžit" co nejlepší pod-
mínky tak, aby při zachování minimálně
současné kvality zajištění svozu komunální-
ho odpadu došlo k stabilizaci ceny tak, aby
v optimálním případě nemuselo docházet ke
zdražení poplatku za svoz komunálního
odpadu pro občany a podnikatelské subjek-
ty. Rada souhlasila s ukončením smluvní-
ho vztahu dle návrhu a pověřila starostu
zaslání výpovědi ze Smlouvy č. 30/TS/98
o dodávce služeb v oblasti odpadového
hospodářství mezi Městem Nové Hrady a

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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TS Třeboň. Rada pověřila starostu města ve
spolupráci s MěÚ Nové Hrady, Investičním
odborem přípravou podkladů pro výběrové
řízení. Stávající zajišťovatel svozu komu-
nálního odpadu /TS Třeboň/ bude v rámci
výběrového řízení taktéž vyzván k podání
cenové nabídky.)

� 20. VŘ - "Nové Hrady - Veveří - vrty
HV - 1 a HV - 2"
Rada města schvaluje dodavatele prací na
akci "Nové Hrady - Veveří - Vrty HV - 1 a
HV - 2", společnost CHEMCOMEX Praha,
a. s., Praha – Zbraslav a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady Protokol ze
zasedání komise pro otevírání obálek s na-
bídkami a pro posouzení a hodnocení nabí-
dek na stavební práce, vypsané za účelem
uzavření smlouvy na akci: Nové Hrady -
Veveří - Vrty - HV - 1 a HV - 2. Komise po-
suzovala celkem 4 nabídky, z nichž byla vy-
brána společnost CHEMCOMEX Praha, a. s.,
která předložila nejnižší nabídku.)

� 21. Pronájem pozemku v k. ú. Štiptoň
Rada města schvaluje pronájem pozemku
parc. č. 945/6 o výměře 2792 m2 v k. ú. Štip-
toň společnosti Jihočeské lesy, a. s. České
Budějovice na dobu pěti let s tříměsíční vý-
povědní lhůtou za cenu 2,- Kč/m2/rok a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.

� 22. Dodatek ke smlouvě
Rada města schvaluje Dodatek ke Smlouvě
o sdružených službách dodávky elektřiny ze
sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C
se společností E.ON Energie, a. s. České Bu-
dějovice a pověřuje starostu jeho podpisem.

(Rada obdržela od společnosti E.ON
Energie, a. s. České Budějovice návrh Do-
datku ke Smlouvě o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí
pro zákazníky kategorie C. Dodatek řeší
poskytnutí bonusu pro Město Nové Hrady
ve výši 12 000,- Kč, který je možné uplatnit
k rekonstrukci veřejného osvětlení.)

� 23. Projekt Přírodní a technické vědy
bez hranic
Rada města souhlasí se zapojením města
jako partnera projektu Přírodní a technické
vědy bez hranic předkládaného Jihočeskou
univerzitou v rámci Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost.
(Starosta města informoval radu o projektu
Přírodní a technické vědy bez hranic, který
připravuje Jihočeská univerzita a za účelem
jeho realizace nabídla městu Nové Hrady
partnerství s tím, že v rámci projektu je
možno provádět i drobné rekonstrukční prá-
ce v objektu, kde by byla umístěna expozi-
ce. Rada souhlasila se zapojením města jako
partnera projektu s tím, že pro expozici by
byly využity přízemní prostory v čp. 156
v Nových Hradech - bývalý sklad lékárny.
Projekt bude předkládán k Jihočeskému
kraji v rámci Operačního programu vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost.)

� 24. Kupní smlouva
Rada města schvaluje kupní smlouvu se
Společností solárních stavitelů ve věci kou-
pě vodovodního a kanalizačního řadu na po-
zemcích parc. č. 1004/4 a 846/2 v k. ú. Nové
Hrady a pověřuje starostu jejím podpisem.

� 25. Žádost o povolení umístění stálé
výstavní expozice
Rada města souhlasí s umístěním stálé ex-
pozice Novohradské občanské společnosti
o. s. (vytvořené v rámci projektu Příběhy
krajiny Novohradska) v přízemí objektu čp.

74 s tím, že finální libreto expozice bude
předloženo ke schválení vedení města a
bude též konzultován způsob instalace.
Rada pověřuje starostu města součinností s
Novohradskou občanskou společností ve
věci přípravy expozice.
(Rada obdržela od Novohradské občanské
společnosti o. s. žádost o povolení umístění
stálé výstavní expozice v části přízemí ob-
jektu čp. 74 v Nových Hradech. Město tyto
prostory zrekonstruovalo za účelem zřízení
městského muzea a je partnerem Novohrad-
ské občanské společnosti při realizaci pro-
jektu Příběhy krajiny Novohradska, v rámci
kterého je tvořena část stálé expozice. Rada
souhlasila s umístěním expozice v části mu-
zea s tím, že konečný obsah expozice /libre-
to/ a následná instalace budou odsouhlaseny
vedením města. Rada pověřila starostu města
součinností s Novohradskou občanskou spo-
lečností ve věci přípravy expozice.

Zápis z 70. schůze městské rady
ze dne 31. 12. 2012 – mimořádná

� 1. Technické služby města Nových
Hradů – rozvázání pracovního poměru
výpovědí, odvolání ředitele, jmenování
ředitelky
Rada města odvolává ke dni 31. 12. 2012
pana Ing. Františka Štangla z funkce ředitele
Technických služeb města Nových Hradů.
Rada města jmenuje od 1. 1. 2013 paní
Alenu Kedrušovou ředitelkou Technických
služeb města Nových Hradů, a to na dobu
určitou do 31. 12. 2018.
(Rada města byla starostou města informo-
vána o rozvázání pracovního poměru výpo-
vědí u Technických služeb města Nových
Hradů ze strany pana Ing. Františka Štangla
dne 31. 12. 2012. Zákonná dvouměsíční
výpovědní lhůta běží od prvního dne měsíce
následujícího po dni výpovědi. Rada na zá-
kladě podání výpovědi odvolala pana Ing.
Františka Štangla ke dni 31. 12. 2012
z funkce ředitele Technických služeb města
Nových Hradů a jmenovala od 1. 1. 2013
paní Alenu Kedrušovou ředitelkou Tech-
nických služeb města Nových Hradů s tím,
že toto jmenování je na šestileté období /do
31. 12. 2018/.)
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PODĚKOVÁNÍ ZA
FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

Chtěla bych touto cestou poděkovat jmé-
nem svým a jménem klientů Domova pro
seniory Horní Stropnice Městu Nové Hrady
za pochopení a laskavost při poskytnutí fi-
nančního příspěvku na nákup materiálního
vybavení – kompenzačních pomůcek, které
budou využívány našimi klienty, kteří jsou
trvale upoutáni na lůžko.

Velmi si vážíme Vašeho přístupu a pod-
pory, kterou jste projevili pro potřebu při
zajištění kvalitní péče o své spoluobčany.

Valhová Eva,
ředitelka Domova pro seniory

Sociální podnikání a trojí zisk
pro Sdružení Růže

Novohradská občanská společnosti ve spolupráci s MAS Sdružení Růže spolupracují na pro-
jektu, jehož cílem je podpora rozvoje sociálního podnikání v našem regionu. Sociální podnikání
neusiluje primárně o finanční zisk. Jeho cílem je především zvýšení zaměstnanosti v místních
podmínkách a uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, sociálního, kul-
turního a environmentálního rozvoje. O sociálním podnikání se tvrdí, že přináší trojí zisk: eko-
nomický, sociální i environmentální. Zisk sociální se projeví zejména ve větší míře místních
zaměstnávání lidí, kteří by jinak obtížně hledali v místě uplatnění, zisk environmentální pak ve
větším využití místních surovin a zdrojů pro uspokojení místních potřeb. To výrazně snižuje
nároky na přepravu a všechny negativa s tím spojená.

K rozvoji sociálního podnikání v našem regionu využijeme zkušenosti zahraničního partnera
z Walesu, který se zapojí do vzdělávacích aktivit u nás, ale připraví pro nás i exkurzi a stáže ve
své zemi.

Úvodem do projektu je celodenní konference, kterou pořádáme ve spolupráci s Úřadem práce a
Jihočeskou hospodářskou komorou 19. února v Českých Budějovicích. Konference se bude konat
v prostorách JHK (na Husově třídě) od 9.00 hod. Na programu bude bližší seznámení s projektem i
vlastním tématem sociální ekonomiky, porovnání současné podpory sociálnímu podnikání u nás i
v zahraničí, možnosti podpory sociálního podnikání ve městech i na venkově a představení ně-
kolika sociálních podniků nebo firem s prvky sociálního podnikání v Jihočeském kraji.

Zapojte se do našeho projektu a my Vám pomůžeme k trojímu zisku! Více informací o konfe-
renci na www.novnos.cz, http://mas.sdruzeniruze.cz nebo v sekretariátu MAS Sdružení Růže,
na telefonu 724 643 050. Zuzana Guthová, MAS Sdružení Růže
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INFORMACE O HLASOVÁNÍ
při volbě prezidenta II. kolo

ve dnech 25. a 26. ledna 2013

Volební okrsek č. 1 – Nové Hrady I. – staré město
Volební účast 56,16 %
Výsledek hlasování:

1. Zeman Miloš Ing. 326 hlasů 72,93 %

2. Schwarzenberg Karel 121 hlasů 27,06 %

Volební okrsek č. 2 – Nové Hrady II. – nové město
Volební účast 58,07 %
Výsledek hlasování:

1. Zeman Miloš Ing. 365 hlasů 58,58 %

2. Schwarzenberg Karel 258 hlasů 41,41 %

Volební okrsek č. 3 – Byňov
Volební účast 53,61 %
Výsledek hlasování:

1. Zeman Miloš Ing. 77 hlasů 74,75 %

2. Schwarzenberg Karel 26 hlasů 25,24 %

Informace ke změnám v české daňové správě

Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané,
v minulých dnech jsme realizovali Tříkrálovou sbírku, jejíž výtě-

žek bude poslán do poradny Eva v Českých Budějovicích, kterou
zřídila Diecézní charita. Poradna Eva se zabývá pomocí ženám
v nouzi. Poskytuje jim sociální a právní poradenství a také hmotnou
pomoc. Poskytne jim například obnošené oblečení nebo použité do-
mácí spotřebiče, které před tím dostanou darem z domácností, kde si
pořizují nové. Pomoc se vztahuje i na jejich děti. Klientkám pomá-
hají najít bydlení a práci. Díky nasazení zaměstnankyň poradny Eva
a nyní i díky vaší finanční pomoci, mnohé ženy neskončí na ulici,
netrpí domácím násilím nebo šikanou ze strany úřadů.

Tento záměr jsme zvolili proto, že v loňském roce jsme několik
žen s touto poradnou kontaktovali a bylo jim ze strany poradny vel-
mi dobře pomoženo. Máme tedy osobní zkušenost, že je to organi-
zace funkční, která plní svůj záměr a dobře hospodaří s prostředky,
ať už finančními nebo hmotnými, které jí byly svěřeny.

Tak jako v minulých ročnících i nyní jsme našli srdce otevřená
pro druhé a štědrá k pomoci. A jak jsme letos dopadli? V Dobré a
Hojné Vodě se vybralo celkem 5.110,- Kč, v Rychnově 4.941,- Kč,
v Horní Stropnici 14.212,- Kč, v Údolí 2.885,- Kč, v Byňově a na Ja-
kuli 4.571,-, na Nových Hradech 33.791,- Kč a v Olešnici a Bukové
15.116,- Kč – celkem se tedy vybralo 83.401,- Kč. Velké díky všem
dárcům!

Nesmíme ale zapomenout i na všechny ty dobrovolníky, kteří se
do sbírky zapojili. Celkem bylo na obecních úřadech v Horní Strop-
nici, na Nových Hradech a v Olešnici zapečetěno 28 kasiček a po-
mohlo nám cca. 90 dobrovolníků – především děti. Již tradičně
chodí pomáhat skauti z Horní Stropnice. Každý rok nám vydatně
pomáhají děti z věřících rodin. Letos jsme se obrátili na děti s pro-
sbou o pomoc i prostřednictvím ZŠ Nové Hrady, Horní Stropnice a
Olešnice a díky tomu přišlo mnoho dětí, které chodily poprvé. Proto
patří velký dík i ředitelům těchto škol. Závěrem tedy chceme podě-
kovat všem dobrovolníkům, dospělým i dětem a také všem dárcům,
obzvláště těm, kteří kromě daru do kasičky obdarovali i děti nějakou
tou sladkostí.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
P. Tomáš Libant – představený Kláštera Božího Milosrdenství

a Václav Švarc – ředitel Oblastní charity Nové Hrady
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VZPOMÍNKA NA DOBU NEDÁVNO MINULOU
Letos si občané našeho města připomenou 40.

výročí zahájení výstavby víceúčelového zařízení,
které nese název Hotel Máj. Právě v r. 1972 bylo
rozhodnuto, aby se konečně řešila otázka důstoj-
ného místa pro kulturní život ve městě, protože
tehdejší stav v sále Českého domu neodpovídal
ani plochou ani vybavením (bylo zde kino), při
každé akci bylo nutno celý prostor přestavět.
Zvláštní bylo vytápění pomocí mohutných ka-
men, které dokázaly zpříjemnit častým únikem
dýmu do sálu. Bylo však nutno splnit řadu pod-
mínek, které umožnily, že 23. ledna 1973 došlo
k odsouhlasení zahájení stavby shora uvedeného
víceúčelového zařízení, které kromě kulturního
využití mělo sloužit i pro sport. Už v červnu uve-
deného roku byla stavba zahájena. Zde jsme na-
razili na připomínky památkářů, že stavba na
Jánské louce zastíní zámek, kde tehdy působila
SZTŠ. Zda to byl požadavek oprávněný, můžeme
posoudit i dnes. Objekt v žádném případě nevadí
zámku. Výstavbou byla řešena i otázka využití
Jánské louky, která kromě spodní části, kde kro-
mě několika zahrádek a aktivitou sportovců bylo
vybudováno kluziště – či-li tzv.zimní stadion.

Stavba byla registrována u KNV a Státní ban-
ky Československé v Českých Budějovicích pod
číslem 25/1973 v celkové hodnotě díla 6,5 mil.
Kčs. s dobou výstavby do 5 let. Znovu nutno
zdůraznit, že podmínky pro zařazení do plánu
KNV byly pro město dosti tvrdé. Byla požadová-
na spolupráce a podpora místních závodů, jako
Státních lesů, Státních statků, Motoru, ŽPSV ba
dokonce i SZTŠ a zájmových organizací, které
byly hnacími silami při uskutečňování tohoto
díla. To vše se místním orgánům podařilo splnit,
a proto se v práci mohlo pokračovat.

Při vzpomínce, že vše se stavělo doslova z ru-
kou, bez jeřábové techniky (jistě si vzpomenou
ještě žijící učitelé ZŠ a SZTŠ na zvedání profilo-
vaných I na sloupy do výše v délce 6, 5 m a síle
40 cm, a to vše za pomocí lan.) I dnes s odstupem
času tento čin lze hodnotit jako skutečně hrdin-
ský. Jistě by bylo dobré v archivu města najít do-
klady dobrovolné práce občanů, kteří stavbu
považovali za svou. Všem patří uznání a hlavně
poděkování i přesto, že řada z nich už mezi námi
není. Jejich podíl však nemůže být zapomenut!

Že dnes objekt nepatří městu, je věcí těch, kdo o
tom rozhodovali.

Skutečnost, že nám nešlo o hotel (do toho jsme
byli vnuceni spolupodílníkem Jednotou), ale hlav-
ně o sál, nese už shora zmíněný název,, víceúčelo-
vé zařízení“. I skutečnost, že výstavba měla
hodnotu, za kterou se i stavělo 6, 5 mil. Kčs, ale už
v r. 1990 byl celý projekt prodán za 19 mil. Kč.
Dnes tento objekt zásluhou vlastníka slouží jen
z části potřebám města.

Při čtení tohoto příspěvku může vniknout do-
jem nostalgického vzpomínání jak uvádí název,
ale skutečností je připomenout těch, kdo stáli ne-
jen za návrhem zahájit stavbu tak náročnou, ale
především statečnou dobrovolnou práci stovek
občanů, závodů, škol a zájmových organizací na
tomto díle, které přežije i další generace. Když se
vracíme k dávnější historii Nových Hradů, nelze
opomenout to, co bylo vykonáno po r. 1945, co si
vyžaduje objektivní zhodnocení bez různých
ideologických nebo jiných názorů.

Jan Dorotovič

Setkání Newcastles of the World v roce 2014 u nás
Již od loňského roku prostřednictvím NZ in-

formujeme čtenáře o zapojení našeho města do
aktivity s názvem Newcastles of the world ne-
boli města s názvem Nové Hrady (Nové Zám-
ky) celého světa. Toto unikátní setkávání měst,
jejichž název v angličtině zní Newcastle, bylo
iniciováno v polovině devadesátých let a první
proběhlo v roce 1998 v japonském Shinshiru.
Následovala setkání ve Spojených státech, Ně-
mecku, Švýcarsku, Anglii či Jižní Africe. Na
posledním setkání v roce 2012 jsme se poprvé
zapojili i my a rozšířili tak početnou skupinu
měst, která se nejen setkávají, ale mají i chuť vy-
tvořit společné aktivity a produkty cestovního
ruchu. Na poslední konferenci se například dis-
kutovala problematika tzv. Novohradské karty,
která by návštěvníkům jiných měst stejného ná-
zvu umožňovala využít dojednané bonusy, sle-
vy či například setkání s představiteli města.

Na konferenci v Newcastle upon Tyne se
také diskutovalo o tom, kde se uskuteční další
setkání v roce 2014. Z ekonomických i strate-
gických důvodů (větší zapojení amerických
„Newcastlů“) bylo domluveno další setkání
v Newcastlu v kanadské provincii Ontario, set-
kání v roce 2016 pak mělo přivítat naše město
s tím, že v rámci programu účastníkům předsta-
víme nejen naše Nové Hrady, ale i jmenovce
z východních Čech. Na začátku ledna pak koor-
dinátor setkání pan David Faulkner oslovil naše
město s návrhem, zda by nešlo pořadatelství
dalších konferencí prohodit. Kanadské Nové
Hrady projevily zájem posunout své organizá-
torství na pozdější termín s tím, že by jeho
představitelé rádi načerpali více zkušeností
s pořádáním podobných akcí.

Po projednání s kolegy z rady města jsme
tento návrh odsouhlasili a naše město se tudíž
může těšit na velmi zajímavé setkání představi-
telů měst, se kterými jsme v loňském roce navá-
zali přátelství a nimiž jsme i po konferenci
zůstali v pravidelném kontaktu. Příprava konfe-
rence bude zahájena již v letošním roce, neboť
je nutno prodiskutovat témata, která budou na

konferenci projednávána, připravit doplňkový
program konference (návštěvy turistických za-
jímavostí, kulturní akce) zajistit ubytování, do-
pravu a mnoho dalších věcí.

Zájmem vedení města je, aby se do přípravy i
průběhu konference zapojilo co nejvíce místních
občanů, zejména mladých lidí, kteří by měli dle
dohody z posledního setkání vždy tvořit nejméně
25% členů delegací jednotlivých měst. Základ-
ním předpokladem (ale zároveň i dobrou moti-
vací) je znalost angličtiny, ale díky účasti
partnerských měst z Bavorska, Švýcarska, Lo-
tyšska či Gruzie bude možno využít i jazykové
znalosti němčiny, francouzštiny či ruštiny.

Zájemce, kteří mají chuť zapojit se do orga-
nizace setkání, velmi rádi uvítáme a společně
budeme vytvářet strategii ke zdárnému průběhu
akce. David Faulkner a kolegové z Bavorska a
Švýcarska nám již také přislíbili pomoc a před-
ají nám své zkušenosti z pořádání setkání. Po-
kud tedy máte zájem zapojit se, napište mi na
můj e-mail starosta@novehrady.cz nebo zavo-
lejte (777 137 613). Jednou z motivací pro orga-
nizátory bude nejenom procvičení angličtiny,
získání nových kontaktů a kamarádů, ale i mož-
ná odměna ve formě účasti na dalším setkání
v Kanadě.

V NZ v posledních měsících vždy otiskuje-
me informace o jednotlivých jmenovcích z růz-
ných zemí. V tomto čísle vedle informací
o gruzínském městě Achalciche upozorňuji i na
odkaz na naše internetové stránky, kde pod od-
kazem Novohradský zpravodaj najdete i první
číslo společného časopisu Newcastles of the
World, ze kterého se dozvíte novinky či zajíma-
vosti od našich jmenovců. Právě v tomto čísle
již byla zveřejněna informace o tom, že pořada-
telství příští konference bylo svěřeno našemu
městu. Na internetových stránkách pak vznikne
i samostatná rubrika Newcastles of the World,
kde budeme uveřejňovat další čísla tohoto časo-
pisu a další informace o přípravě setkání v roce
2014.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Zveme vás na Novohradský

Masopust,
který se koná ve dnech

9. – 10. 2. 2013
Program

Sobota 9. 2. 2013 – začátek v 8,30 hod.
na náměstí, koleda Růžičková, Jalovcová
a Slaměná městem,
hrají Alfa, Netolička a hudba p. Šimka,
od 19,00 hod. taneční zábava v hotelu Máj
– hrají Jižani a Hyalit,
bohatá tombola, vstupné 100,- Kč.

Neděle 10. 2. 2013 – začátek v 9,00 hod.
koleda Růžičková a Jalovcová městem,
hrají hudba p. Šimka a Netolička.
Po skončení koledy pohřbení Masopusta
na náměstí.

Trasy koled

Sobota  9. 2. 2013

Koleda Růžičková – ul. Komenského od
bývalých lesáckých bytovek, zdravotní
středisko, Jižní Město, dále Vilová čtvrť
od p. Búdy, směr bývalá rota PS
a ul. Pod vodárnou.

Koleda Jalovcová – pan M. Tuscher, Dům
s pečovatelskou službou, Zahradní čtvrť,
Pod Zámeckým od p. Vondry

Koleda Slaměná – bytovka p. Junek,
Sídliště Míru, bývalé bytovky ŽPSV,
ul. Pod Zámeckým od p. Išky, směr p. Albert

Neděle  10. 2. 2013

Koleda Růžičková – Český dům, ul. Huso-
va, Navrátilova a od Státního hradu
ul. Komenského na náměstí

Koleda Jalovcová – Zámek, ul. Na Vyhlídce,
ul. 5. května a ul. Českou na náměstí

Srdečně zvou pořadatelé
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Nové Hrady celého světa
4. díl

Akhaltsikhe – Achalciche
Achalciche - Akhaltsikhe je gruzínské město,

které je centrem regionu Samcche-Džavachetie.
Název města se dá do češtiny přeložit jako „Nová
pevnost“. Žije v něm 17 298 obyvatel. Většina
z nich jsou Gruzínci (61%) a Arméni (37%). Dří-
ve představovali většinu města meschétští Turci,
kteří však byli na Stalinův příkaz násilně
deportování v�roce 1944.

Město se nachází v rozlehlém horském údolí Malého Kavkazu polo-
ženém ve výšce okolo 1000 metrů nad mořem v historickém regionu
Samcche. Městem protéká říčka Pocchovi, která se vlévá zleva do řeky
Kury. Vzhledem k blízkosti města k arménským hranicím je velká část
obyvatelstva arménské národnosti.

O městě hovoří první zmínky v kronikách poprvé ve 12. století. Teh-
dy městu vládl místní šlechtický rod Achalcicheli. Od 13. Století bylo
město i region Samcche ve správě rodu Džakeli. Od roku 1576 bylo
Achalciche okupováno osmanskými Turky a v roce 1628 bylo k Os-
manské říši anektováno a stalo se správním střediskem provincie
Ahiska.

V roce 1828 bylo město během rusko-tureckých válek dobyto rus-
kou armádou pod velením generála Ivana Paskeviče a na základě míro-
vé dohody z Adrianopole z roku 1829 připadlo Achalciche Rusku, kde
se město stalo součástí nejprve kutaiské, později tbiliské gubernie.

Během sovětské éry v 80. letech byla ve městě zřízena základna
10. motostřelecké divize Rudé armády, která byla po rozpadu Sovět-
ského svazu začleněna do řad gruzínské armády.

Památky Achalciche
Díky bohaté historii a kulturním vlivům se v Achalciche dochovaly

cenné památky. V historickém centru města je k vidění stará pevnost a
hrad, starý sídelní hrad rodu Džakeli (13. až 14. století), několik armén-
ských kostelů, jedna mešita a jedna synagoga. Na kopci nedaleko města
se nachází klášter Sapara z 10. až 14. století.

Partnerská města
Gyumri,  Jerevan – Arménie
Artvin, Ardahan – Turecko

Prohlídku městem můžete absolvovat pomocí odkazu na internetové
stránce: http://www.youtube.com/watch?v=v_WnAWFvKkw

Region Samcche-Džavachetie
Gruzínský kraj (region, gruz. mchare) v jižní části země, kde hraničí

s Arménií. Je tvořen dvěma historickými zeměmi Meschetie a Džava-
chetie. Krajským městem je Achalciche.

Kraj sousedí na západě s Adžarií a Gurií, na severu s Imeretií a Šida
Kartli a na východě s regionem Kvemo Kartli.

Region se rozkládá na území o rozloze 6 413 km2 a podle údajů ze
sčítání lidu z roku 2002 v něm žije 207 598 obyvatel. Region je poměr-
ně řídce osídlen a obyvatelstvo je z více než poloviny (přesněji 54 %)
arménské národnosti, zbytek tvoří Gruzínci a několik národnostních
menšin (Rusové, Osetinci, Pontští Řekové). Tento region býval domo-
vem meschetských Turků, kteří byli v roce 1944 na Stalinův příkaz vy-
stěhováni.

Pro region Samcche-Džavachetie je charakteristická velká nadmoř-
ská výška Malého Kavkazu. Nejvyšší horou v kraji je se svými 3301 met-
ry Didi-Abuli. Horskými údolími protéká řeka Kura, která se pak stáčí
směrem ke Kaspickému moři. V kraji se nachází i několik větších hor-
ských jezer.

V regionu se nachází pouze 5 měst, 6 sídel městského typu, 67 vět-
ších vesnic (sakrebulos) a 268 vesnic. Žádné sídlo neobývá více než
50 tisíc obyvatel.

Klášter Sapara
Klášter byl založen v 9. století a mnozí jeho mniši jsou uváděni jako

jedni z�nejvýznamnějších osobností gruzínských církevních dějin.
Na konci 13. století se klášter Sapara stal majetkem rodiny Jakeli,

jehož vůdce Sargis Jakeli udržoval dobré vztahy s�Mongoly. To umož-
nilo celému kraji Samcche vychutnat na tehdejší dobu nezvykle dlouhý
čas bez válek. Když zestárl, vstoupil Sargis do kláštera, stal se mni-
chem a přijal jméno Saba.

Jeho syn Beka postavil největší ze zdejších dvanácti kostelů, který
byl pojmenován po světci, jehož jméno jeho otec přijal. Tento kostel
sv. Saby je jedním z architektonicky nejvýznamnějších kostelů své
doby. Dochovaly se zde cenné fresky ze 14. století.

Od konce 16. století až do počátku 17. století byl klášter Sapara po-
stupně opuštěn kvůli turecké expanzi do Samcche. V�této době byly
klášterní ikony a jiné poklady odvezeny a ukryty v�jiných, lépe chrá-
něných oblastech Gruzie.

Více informací na:
http://www.youtube.com/watch?v=lhKVSwpwEz4
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Prostřednictvím kejklířského divadla
nahlédly děti do Kocourkova

Prvním divadelním představením, které mohly letos novohradské
děti ze základní školy zhlédnout v kinosále, byl divadelní kus „Ať žije
Kocourkov!“. Vtipné ztvárnění života v Kocourkově předvedli herci
Kejklířského divadla z Doudleb. Herecký akční hodinový maraton byl
plný zvratů, výkřiků, divení, věšení, tahání a dokonce i výstřel padnul
a nechyběly ani důležité vzkazy a rady ze života kocourkovských
obyvatel. A tak už i děti ví, že ti z Kocourkova jsou rozeseti po celém
světě…

Dětští diváci byli tradičně fajn, někteří se stali dokonce na chvíli
herci, za což získali i myší odměnu. Mnohem větší odměnou z divadel-
ního zážitku je ještě něco jiného, důležitějšího. Vy dospělí to jistě víte,
no a děti?, ty na to přijdou časem také. Pohádku pro děti připravilo KIC
Nové Hrady. K. J.

P O Z V Á N K A

Dne 8. února 2013
Vás srdečně zveme na tradiční

DĚTSKOU
MASOPUSTNÍ

KOLEDU
Náměstí Nové Hrady, 15.00 hod.

Zve Školní družina U Klouzajícího sluníčka ZŠ N. Hrady

Kulturní a informační centrum
Nové Hrady  zvou děti i rodiče
na tradiční

Dìtský

Karneval
Pohádkové hry a soutěže
Písničky  a tanečky

v sobotu 2. března,
od 14.00 hodin
v Kulturně-spolkovém domě N. Hrady
Masky vstup zdarma, dospěláci 30 Kč
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ŠD v knihovně

Vánoční stromeček
Klárky Morongové

Dinosauří palouček
Jiřího Emra

Košíček na perníčky
Lenky Koderové

Vánoční ohlédnutí
školní družiny

Tak jsem ten prosinec přežil. To Vám bylo něco. Pořád se něco dělo.
Na začátek se nám do družiny vloudil čert a byl dost děsivý. Naštěstí
byl jenom jeden. Mikuláš byl moc hodný a dětem nadělil sladkost, ale
za pěknou básničku. Doprovázel ho andílek a pěknější stvoření jsem
opravdu ještě neviděl.

11. a 13. prosince jsme s dětmi navštívili knihovnu, kde jsme si po-
slechli vánoční příběh o ztracené Ježíškově poště. Paní Císařová pro
nás připravila i malé občerstvení. Moc jí děkujeme a těšíme se na příště.

20. prosince se družina opět zaplnila a to nejen dětmi, ale i jejich ro-
diči. Děti si pro ně připravily malé vystoupení a později i občerstvení.
Děti zpívaly, cvičily, přednášely a dokonce i zahráli vánoční příběh
„Jak šli zajíci do Betléma“. Na závěr vystoupení byla vyhodnocena
v pořadí již 3. Vánoční perníčkovaná. Vítězem se stal Jiří Emr a jeho
„Dinosauří palouček“ Na druhém místě se umístila Klárka Morongová
a „Vánoční stromeček“, třetí místo získala Lenka Koderová s „Košíč-
kem na perníčky“.

Po Vánočních prázdninách na děti čekalo velké překvapení. Ježíšek
nám nadělil velkou spoustu hraček a tak se ve družině máme zase
o něco lépe. Váš Frody
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Vánoční besídka

Fotografie z Mikulášské nadílky a Vánoční besídky nafotila Marie Vochosková
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Novoroční
rodinný turnaj

16. 1. 2013 se uskutečnil Novoroční rodin-
ný turnaj v kuželkách. Každé pondělí máme
totiž kroužek kuželek.

Tento kroužek vede paní vychovatelka Vo-
chosková za nemalé pomoci paní Sladké.

Děti se tentokrát v kuželně sešly i se svými
rodiči a soutěžily, jak každý sám za sebe, tak za
rodinný tým. A jak to dopadlo? V kategorii dětí
byl na 1. místě Balko Tomáš, na 2. místě Fritz
Pavel a na 3. místě Bláha František. V kategorii
rodičů na 1. místě pan Morong, na 2. místě pan
Dolejší a na 3. místě paní Volková. V rodinném
turnaji zvítězila rodina Balkova, na druhém
místě rodina Dolejších a na třetím místě rodina
Fritzova. Celý turnaj proběhl v příjemné, sice
soutěživé, ale zároveň fandící atmosféře. Na
ceny bylo mezi rodiči vybráno, ale také nám při-
spělo naše kulturní a informační centrum volný-
mi vstupenkami na dětská představení
a propagačním materiálem. Také jsme získali
malé drobnosti od domácích potřeb Emilka
(Martina Kourková) čímž všem moc děkujeme.
Také děkujeme paní Sladké a panu Sladkému za
jejich ochotu a Městu Nové Hrady za možnost
využívat kuželnu. B. Vochosková

Po-Novoroční koncert
V sobotu 26. 1. se konal koncert, který bychom mohli nazvat Po – Novoročním. Uskuteč-

nil se jako malá náhrada za koncert Vánoční, který se z technických důvodů neuskutečnil
16. 12. 2012, a protože bylo už tři týdnu po Novém roce, tak jej nazvat Novoročním by asi
také nebylo úplně správné. Vzhledem ale k tomu, že jsme jeho termín domlouvali až v průbě-
hu ledna, nedostala se jeho pozvánka do lednového NZ, a tak byla jeho propagace omezena
na místní rozhlas, plakátky a pozvánky rodičům účinkujících. A tak to přeci jen na účasti po-
sluchačů a diváků bylo znát.

Na koncertě vystoupil dětský pěvecký sbor Novohradský zvoneček a Fermáta pod vede-
ním Mgr. Jany Štorové a žáci ZUŠ N. Hrady pod vedením pana učitele Jaroslava Bráchy.
Program, při kterém se střídaly děti ze ZUŠ a sbory trval asi hodinu a půl. Děti předvedly té-
měř vše, co si nachystaly a naučily na zmiňovaný neuskutečnění koncert Vánoční, což byl
hlavní důvod, proč jsem po domluvě s J. Štorovou a J. Bráchou po-novoroční vystoupení
přivítala. Děkuji tedy všem účinkujícím za jejich vystoupení, učitelům za přípravu koncertu,
rodičům účinkujících a divákům za návštěvu netradičního Po – Novoročního koncertu a tě-
ším se na další pěkná hudební setkávání. K. Jarolímková
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Gymnázium Trhové Sviny
přijímá pro školní rok 2013-2014

žáky do I. ročníku osmiletého studia
Pozor! Podle současné právní úpravy se

o doručení přihlášky starají  samotní
uchazeči a jejich zákonní zástupci!

Uzávěrka přihlášek je 15. března 2013.
Přijímací zkouška se koná 22. a 23. dubna 2013.

Více informací na www.gymtrhovesviny.cz

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České
v Českém Krumlově, Tavírna 109, 38101 Č. Krumlov, tel.: 380 711 417

vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2013/2014.

Termín konání talentové zkoušky 14. února 2013,
termín odevzdání přihlášky 6. února 2013.

Bližší informace o škole, jednotlivých oborech
a předpokládaných počtech přijatých uchazečů na jednotlivé obory

naleznete na stránkách školy www.supsck.cz

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR
zahajuje činnost na Nových Hradech

Vážení rodiče,
JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR zaha-

juje skautskou činnost na Nových Hradech.
Prostřednictvím Novohradského zpravodaje
představujeme skautskou činnost.

...co je skauting? Může se přidat
každý?

SKAUTING – to je PARTA a PŘÍLEŽITOST
Skauting to je především šance stát se sou-

částí týmu mladých lidí, mít kamarády, proží-
vat život naplno, trávit čas dynamicky, aktivně,
zábavně a zajímavě. Rozvíjet své schopnosti,
pomáhat světu kolem sebe a také hledat směr
pro svůj život!

Skauting je celosvětově největší výchovné
hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a
dělat věci společně a staví před ně příležitosti,
které jsou zároveň zábavou, hrou – a zároveň
způsobem, jak poznávat nové věci. Prostřed-
nictvím volného času tak učí děti a mladé lidi
být užitečnými členy naší společnosti a vše-
stranně rozvinutými osobnostmi.

Skauting dává do života řadu sociálních
dovedností – schopnost mluvit před lidmi, na-
slouchat, být otevřený vůči druhým, spolupra-
covat. Skauting učí umět se o sebe postarat,
brát život do vlastních rukou, postavit se na
vlastní nohy, převzít odpovědnost za to, co se
se mnou a s mým životem děje. Ve skautingu
se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají
– kam nasměrovat svůj život a proč. Skauting
je příležitost vstoupit do dospělosti jako člo-
věk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč
nebýt sám, proč být součástí týmu. Člověk,
který ví co chce a aktivně za tím jde. Člověk,
který může být pilířem společnosti.

Ve skautingu se člověk naučí používat
GPSku, fotoaparát, učí se dělat reportáže, sla-
ňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale

to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mi-
mochodem – že má cenu se o něco snažit. Že má
cenu se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že
má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem…

Přes společné cíle skautské výchovy je
každý oddíl trochu jiný. Například zaměřený
na jiné druhy programů.

JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR je dob-
rovolné, nezávislé a nepolitické občanské
sdružení, sdružující své členy bez rozdílu ná-
rodnosti, náboženského vyznání, politického
přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů, ve shodě
s cílem, principy a metodou vytvořenými za-
kladatelem Sirem Robertem Baden-Powellom
a týmy, který ho následují. Posláním Junáka
je rozvíjet osobnost mladých lidí, jejich du-
chovních, mravních, intelektuálních a těles-
ných schopností. Symbolem Junáka je
skautská lilie s hlavou chodského psa, podlo-
žená trojlístkem skautek. Junák je členem svě-
tových skautských organizací, které sdružují na
35 miliónů skautek a skautů ve více než
200 zemích a teritoriích světa.

CO JE TO SKAUTSKÝ ROK?
Přihlásit se může každé dítě od 6 let. Vítá-

me i dospělé, kteří se chtějí zapojit do skaut-
ského života a pomoci při vedení dětí či při
organizačním zajištění naší činnosti. Stát se
členem Junáka je zcela jednoduché. Jakmi-
le se dítě stane členem Junáka, je automaticky
pojištěno.
VYBAVENÍ NA KAŽDOU SCHŮZKU:
¡ skautský zápisník (blok A4 v pevných des-

kách), ten slouží k zapisování si jednotli-
vých schůzek, zážitků z výprav, při hrách.

¡ propiska, tužka, pastelky
¡ uzlovačka (2 m dlouhá tkaná šňůra o prů-

měru 5 mm – nejlépe horolezecké po-
mocné lanko)

¡ krabička poslední záchrany – KPZ, no-
váčci se na nejbližší schůzce dozví, co
vše do ní patří

¡ kluci: stezku Vlčat / skautskou stezku;
holky: cestičku Světlušek / skautskou
stezku, nováčci na nejbližší schůzce ob-
drží od vedoucího oddílu

¡ oblečení dle počasí, které snese i umazá-
ní, pokud jde vaše dítě na schůzku rov-
nou ze školy nebo jiného kroužku, může
se převlékat v klubovně

Činnost skautského oddílu Nové Hrady
bude probíhat na skautských schůzkách,
na výpravách do přírody, za kulturou a histo-
rií, při cestování a objevování nových míst.
Skautské schůzky budou probíhat ve Spolko-
vém domě Nové Hrady (dříve Statky).
Skautské schůzky budou ve školním roce
2012/2013 probíhat dle následujícího rozvrhu:
¢ VLČATA / SVĚTLUŠKY

(chlapci a dívky ve věku 6 – 10 let):
STŘEDA 15.00 hod. – 17.00 hod.

¢ SKAUTI / SKAUTKY
(chlapci a dívky ve věku 11 – 15 let):
PONDĚLÍ 15.00 hod. – 17.00 hod.

Vyberte i vy vašim dětem skautský oddíl
Nové Hrady.

Bližší informace o činnosti skautského
oddílu Nové Hrady lze získat na www strán-
kách oddílu www.kometa.estranky.cz, u ve-
doucího skautského střediska SIRIUS
Horní Stropnice (tel: 775 039 448, e-mail:
junak.sirius@seznam.cz,).

Na všechny nováčky za kolektiv vedou-
cích skautského střediska SIRIUS Horní
Stropnice se těší

Petr Aksamit – HVĚZDÁŘ
vedoucí skautského střediska

SIRIUS Horní Stropnice

POZVÁNKA NA EXKURZI A SEMINÁŘ V ZÁMKU

Srdečně zveme všechny zájemce na exkurzi nazvanou

„Pestrá společnost v AUC
v Nových Hradech“

Uskuteční se v sobotu 2. 3. 2013 od 14-17 hod.

Cílem návštěvy AUC je představení výzkumného ústavu a
způsobu, jak v něm studenti a zaměstnanci z mnoha zemí

spolupracují a žijí.

Svůj zájem prosím ohlašte  Lucii Sovové,
e-mail: lu.sovova@seznam.cz, tel.: 774766676.

Projekt Společně pro vzdělávání občanů, reg. číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0252
je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
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KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE F. PIŠINGERA

TRHOVÉ  SVINY

38. KONCERTNÍ  SEZÓNA 2012 – 2013
278. hudební večer

20. února
Ivo KAHÁNEK - klavír

& Smyčcový kvartet  Pražské konzervatoře

Koncerty probíhají od 19 hodin v Kulturním domě v T. Svinech

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

SDH Nakolice
Vás srdečně zve na tradiční

Masopustní
šavlovou koledu,

která se uskuteční

v sobotu 16. února 2013, od 9 hod.
v obcích Vyšné, Obora a Nakolice.
Masopustní zábava je od 19 hod.

v nakolickém sále.

P O Z V Á N K A

dne 2. února 2013 v 19:00 hodin,
Zámek v Nových Hradech.

X. Zámecký ples
Akademického a univerzitního centra

a Novohradské univerzitní koleje.

K tanci a poslechu hraje kapela Hyalit. Cena vstupenky 180 Kč

Vstupenky zakoupíte a informace dostanete
u Anity Župčanové,  tel. 606 628 865, kc@nh.cas.cz

Město Nové Hrady
ve spolupráci s místními spolky a zájmovými sdruženími

zve na

Městský
spolkový bál

sobota 16. 3. 2013
začátek v 19.00 hodin, Hotel Máj Nové Hrady

Hraje: Veselá muzika a Kapela GOOD COMPANY
Hosté: ABBA ROCKS revival a Just TINA TURNER-CHER

Vstupenky 100 Kč

Město Nové Hrady a Svaz tanečního sportu ČR  pořádá Taneční soutěž

35. ročník Novohradské číše
Memoriál Karla Hrušky

30. 3. 2013, od 10.00 hod., v sále Hotelu Máj Nové Hrady
předprodej vstupenek zajišťuje KIC N. Hrady a začne od 4.3.2013 další informace na tel. 386 362 195
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ZUŠ Trhové Sviny nabízí
Přehled odborných seminářů, které jsou určeny zaměstnancům škol a školských zařízení Jihoče-
ského kraje a jsou plně financovány z OPVK. Přihlášky budou v nejbližší době zveřejněny na
www.zustsviny.cz, Věra Kuthanová, řed. ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

KIC N. Hrady připravuje
aneb Co nenajdete ve stolním kalendáři

Vzhledem k tomu, že v novohradském stolním kalendáři nebyl u některých
kulturních akcí v čase jeho vydání stanoven přesný termín, upřesňujeme nyní.

Ó Jarní koncert se Štěpánem Rakem
Světový kytarový virtuos, skladatel, profesor pražské Akademie muzic-
kých umění. Je osobností, která si své posluchače podmaní intenzitou
prožitku, interpretačním mistrovstvím splynutím interpreta a skladatele
v jedné osobě, s duší hudby. Přijďte na Jarní koncert a nalaďte se.
22. 3. 2013, 19.00 hod.,
Kulturně-spolkový dům N. Hrady, 70 Kč (děti zdarma)

Ó Společenský večer  s humorem
Komik  Miloš Knor
a jeho host Ester Kočičková
17. 5. 2013, 19.00 hod.,
Kulturně spolkový dům N. Hrady,
120 Kč (předprodej 100 Kč)

KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208, kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady,cz

Novohradská
hudební trilogie

V minulém čísle NZ jsem vás v článku „Je
dobré se na něco těšit…“ informovala o tom,
jaké kulturní aktivity naše KIC letos chystá.
Jednou z nich je ta, která má pracovní název
Novohradská hudební trilogie (a možná ji už
tento název zůstane), a ta by se měla zaměřit
na seznamování s historií našeho města přede-
vším prostřednictvím hudby. V novohrad-
ských historických památkách, na hradě,
v kostele a v zámku, bychom chtěli dát prostor
skladbám a hudebním osobnostem spojené
s naším městem.

V kostele sv. Petra a Pavla uvedeme kon-
cert barokní hudby a zároveň bychom chtěli
představit nějakým způsobem skladby pátera
Chalupy, který je s novohradským klášterem
úzce spjatý. Pro tyto účely jsem oslovila tábor-
ského chrámového varhaníka, pana Ladislava
Šotka, který se nejprve musí seznámit s archi-
vem v klášteře a najít vhodné skladby k inter-
pretaci. Stejně tak jsem požádala paní Hanu
Kudrnovou, která vede Novohradských smí-
šený sbor, zda by rovněž nastudovala některé
skladby se sborem. Koncert v kostele plánuje-
me na sobotu 29. 6. 2013.

Na hradě by měla zaznít středověká hudba
či hudba kapely pánů z Rožmberka. I tento
koncert, či řekněme středověké hudební klání,
je plánované na 26. 7. 2013 a měly ba na něm
vystoupit tři hudební seskupení, které se věnu-
jí hudbě staré, hudbě gotiky. Trochu netradič-
ní by na tomto koncertě mělo být to, že by
diváci mohli rozhodnout, jaká kapela bude
nejlepší a tedy vítězná. O tom, že takováto hu-
dební klání byla na královských dvorech
v době míru častá, tak o tom se můžete dozvě-
dět i při popularizačně-naučné besedě se spi-
sovatelem Vlastimilem Vondruškou, který nás
navštíví v dubnu. Bude to taková první ochut-
návka třináctého století, doby, ze které máme
již první písemné zprávy o tom, že na Hradech
stál hrad.

Novohradský zámek je třetí památkou, kte-
rá by nám měla odkrýt tajemství hudebního
skladatele a klavíristy V. J. Tomáška, kterého
v 19. století finančně podporoval Jiří Franti-
šek Buquoy. Ačkoli V. J. Tomášek trávil vět-
šinu času v Praze, v Buquoyském paláci na
Malé Straně, několikrát navštívil i Nové Hra-
dy. Je autorem mnoha skladeb, z nichž některé
jsou známé pod názvem eklogy. A právě tyto
eklogy má ve svém repertoáru klavírista To-
máš Víšek, který k nám přijede 9. 8. 2013 a
v zámeckém divadle nám je přednese.

Tolik prozatím o tom, jak připravujeme le-
tošní Novohradskou hudební trilogii. V dalším
čísle NZ přidáme opět něco informací odkrý-
vající naši historii prostřednictvím hudby a
přiblížíme více jmenované osobnosti. Proza-
tím pěkné masopustní veselice přeje

K. Jarolímková

Talk show s historikem a spisovatelem

Vlastimilem Vondruškou
26. dubna 2013,

v Kulturně-spolkovém domě Nové Hrady

Vlastimil Vondruška, PhDr., CSc. se literatuře s přestávkami
věnuje od mládí. Dosud publikoval více než 50 vědeckých studií a článků o dějinách hmotné
kultury, 15 knih vědeckých a populárně naučných, více než 30 historických románů pro do-
spělé a několik knih pro mládež. Je autorem dvou divadelních her a filmu Jménem krále. Dle
jeho románů vznikly dvě rozhlasové hry, vydané rovněž na CD. Za své dílo byl oceněn Zla-
tou stuhou IBBY, cenou knihovníků SUK a získal 5 cen čtenářů nakladatelství MOBA. Od
roku 2009 se věnuje výhradně spisovatelské činnosti. Kromě literatury patří mezi jeho zájmy
horolezectví (aktivně se mu věnoval více než 20 let), rekreační sporty, cestování, fotografie,
štípání dřeva a jeho pes.

Pořádá KIC N. Hrady, tel. 386 362 195, www.kicnovehrady.cz
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AKTIVITY V KOŽELUŽNĚ
Výtvarné aktivity pro děti
Ó Pondělí

14.00-16.00 hod. Tvoření pro nejmenší (0-6 let s rodiči)

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

V měsíci únoru v době jarních prázdnin se tyto výtvarné aktivity
nekonají.

Další nabídka
Ó Pondělí 16.00-17.30 hod.

Cvičení pro dospělé s fyzioterapeutkovu s Ivou Blížencovou

Ó Čtvrtek 14.30-16.30
Divadelní kroužek pro děti (8-10let)
Večerní Přástky pro ženy, 1x měsíčně

Další informace Lucie Sovová, tel. 774 766 676

Co o jarních prázdninách? Tak třeba:
V době jarních prázdniny bude 4. - 6. února, 9.00-14.00 hod. otevřena
Koželužna. Děti si zde budou moci zahrát stolní fotbal, promítat
DVD… anebo
Společné čtení „na střídačku“ v městské knihovně v úterý 5. 2.,
9.00-14.00 hod. Knihovna bude k dispozici dětem, které si budou
moci s paní knihovnicí číst a poslouchat…

Další informace KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195 nebo 386 362 182

První letošní cestovatelské promítání
První cestovatelské promítání pořádané v Koželužně, které se

uskutečnilo ve čtvrtek 24.1., nás zavedlo až do islámského světa.
Společně s průvodcem Mírou Ševčíkem, který skvěle nahradil pů-
vodně avízovaného Mgr. Tomáš Raděje, jsme navštívili Jemen a
ostrov Sokortu. Mimo jiné jsme se dozvěděli, jak dlouho trvá tamní
svatební rituál, co to je kát a proč jej všichni tak rádi žvýkají, jak vy-
padá džambíja (na kterou si mohli všichni sáhnout), podle čeho se
u lidí pozná jejich zařazení či postavení ve společnosti nebo co má
společného jemenské školství s tím naším. Nyní už stačí jenom vy-
razit dle doporučení buď směrem Jemen anebo na Sokortu, přezdí-
vanou někdy  jako Ostrov blaženosti. Šťastnou cestu přeje

K. Jarolímková

CESTOVATELSKÁ PROMÍTÁNÍ

Hory a lidé severního Pákistánu
21. 2. 2013 – Koželužna, od 18 hod.

− Měsíční putování severním Pákistánem po slavné
Karakoham higway.

− Treky v okolí světoznámých osmitisícovek
(Nanga Parbat, K2, Broad Peak…)

− Vysoké hory, ledovce i údolí v pohoří Himaláj a Karakoram.
− Prohlídka města Lahore a Peshawar.
− Setkávání s milými lidmi.

Lunární seminář pro ženy a dívky
Úplňkové čtvrtky 18–21 hod

Koželužna v Nových Hradech

28. únor – Divoška
28. březen – Krása a ošklivka | 25. duben – Milenka – Prostitutka
23. květen – Matka – Smrt | 20. června – Kněžka – Čarodějnice

Co vše nás čeká?
tanec, smích, relax, meditace, kruh sdílení, andělské karty

dřina, emoce, hledání vnitřního já, vlastní síly, vlastního světa

Sebou
teplé ponožky (pevné přezůvky), pohodlné oblečení

láhev s vodou, podložku na ležení, deku, šátek na oči

Dobré si přečíst
jednotlivé semináře jsou volně přístupné

účast prosím oznamte Lucii Sovové – osobně po, st, so
v Koželužně, tel: 774 766 676, e-mail: lu.sovova@seznam.cz

Těšíme se na Tebe, Lucka a Hel (Magda).
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Okénko do knihovny
7 dní hříchu – Josef Urban

Příběh z českého pohraničí těsně po skon-
čení války. Janovo manželství prochází dlou-
hodobou vleklou krizí. Jeho ženě Agnes se
život ženy českého lesníka zřejmě příliš nelíbí
a navíc je jejich manželství bezdětné. Upros-
třed napjaté atmosféry mezi oběma partnery se
stane nečekaná událost - Agnes zmizí. Proč
utekla a jestli utekla sama, nikdo neví. Na
Šumpersko se z války vracejí lidé z vnitroze-
mí, ale také němečtí vojáci...

Císařský bastard – Jiří Sommer
Císař Rudolf II. miloval umění, alchymii ...

a ženy. Jeho nezřízený erotický život byl po-
věstný, leč žádnou ze svých milenek si nevzal,
nechtělo se mu do ženění. Z řady potomků, jež
zplodil, jsou známi pouze ti, které měl se svou
nejznámější konkubínou, italskou kráskou
Kateřinou Stradovou. Těch bylo celkem šest a
nijak se neproslavili, až na prvorozeného. Juli-
us Caesar d’Austria, narozený 1584, ač levo-
boček, byl otcovou velkou nadějí. Dostal do
vínku dobré vzdělání a čekala ho skvělá bu-
doucnost. Z Julia však vyrostl zpupný neurva-
lý agresivní mladík...

Roura od kamen a jiné povídky –
Josef Laufer

“Mnohokrát jsem byl osloven, abych o sobě
vydal sepsané spisy, jak je tomu zvykem u lidí s
nepřehlédnutelným obličejem. Paměť je věc
ošidná a ne vždycky člověku vyjeví pravdu
prožitou, ale spíše pravdu časem k obrazu své-
mu okrášlenou. Asi by to v mém podání byla
nuda, protože by se, vzhledem k mému věku,
jednalo o několika set stránkovou ságu. A tak
mě napadlo, že bych se mohl pokusit o mno-
hem kratší a tudíž obtížnější útvar, jakým je
povídka.”

15 minus. Bojuj, nebo zemři! –
Tomáš Zářecký

15 minus je zdánlivě nevinná televizní
show. Skupina odvážlivců se snaží dostat skrz
neznámé území na smluvené místo, kde na ně
čeká odměna 60 milionů eur. Situaci ale kom-
plikují dvě pravidla. Podle prvního se peníze
rozdělí rovným dílem mezi všechny v cíli.
Podle druhého soutěžící během hry nepod-
léhají žádným zákonům. Mají absolutní
svobodu konání... Když se tyhle věci spojí
dohromady, vznikne smrtící koktejl. Don při-
chází do soutěže s mladistvou naivitou. Záhy
však pozná, že se musí mít ve střehu nejen
před nebezpečnou krajinou, ale hlavně před
ostatními soutěžícími. V atmosféře všudypří-
tomného strachu, kdy smrt hrozí odkudkoliv a
kdykoliv, nemůže věřit nikomu. Brzy pocho-
pí, že se v Patnáct mínus nehraje o peníze, ale
o to, kdo koho dřív zabije. Jestli se chce vrátit
domů živý, musí v sobě objevit zvíře...

Prsatý muž a zloděj příběhů –
Josef Formánek

Román na pomezí cestopisu a fikce s mno-
ha autobiografickými rysy. Zakladatel časopi-
su Koktejl a autor řady cestopisných reportáží
tentokrát zužitkoval své zkušenosti s exotic-

kými kraji v románu, v němž kombinuje vlast-
ní cestovatelské zážitky s touhou vypovědět
něco ze svých životních postojů. Poměrně slo-
žitá stavba příběhu, kde se střídají tři roviny
(výprava do pralesa, všední starosti domova a
pasáže z vypravěčova románu) drží pohroma-
dě díky tomu, že autor ví, o čem chce mluvit a
také má o čem mluvit.

Dál než východ slunce – Eran Kroband
V údolí odříznutém po několik generací od

okolního světa budovali skotští přistěhovalci a
indiáni svůj mírumilovný svět, aniž tušili, jak
se vyvíjí velká Amerika. Odvěcí nepřátelé byli
shodou okolností donuceni sžít se a skutečně
dosáhli harmonie. Zbloudilá testovací bomba
idylický ostrůvek pohody krutě zničí: pře-
žije pouze desetiletý indiánský chlapec. Je
nucen vydat se jinam a hledat nový domov.
Souhrou náhod se dostane do rodiny bez-
dětného šerifa v malém městečku Pen-
nswille. Civilizací nepokřivené dítě zde
způsobí senzaci. Lidé jeho přičiněním zno-
vu nalézají schopnost naslouchat přírodě i

jeden druhému. Vydrží jim tato chuť vnímat
zázraky i v obyčejném každodenním kolo-
toči událostí, anebo bude vliv výjimečného
chlapce, jehož sláva se díky televizi šíří ce-
lou Amerikou, jen krátkodobý a pomíjivý?

Návrat Krále Šumavy – David Jan Žák

Životopisný román o nepolapitelném pře-
vaděči, který se stal předobrazem Krále Šuma-
vy, vychází z jeho vlastních vzpomínek,
svědectví pamětníků i archivních dokumentů.
Jedná se o dosud nejrozsáhlejší literární re-
konstrukci příběhu muže, který po válce nej-
prve pomáhal chránit hranici v policejní
uniformě tehdejšího Sboru národní bezpeč-
nosti, aby se po únoru 1948 stal jeho nejobá-
vanějším soupeřem. Kniha zachycuje nejen
výjimečný lidský osud, ale rovněž dramatické
události spojené se vznikem nechvalně známé
železné opony. Josef Hasil, který dnes žije na
předměstí amerického Chicaga, v roce 2001
obdržel z rukou prezidenta Václava Havla
Medaili Za hrdinství.



16 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ únor 2013

Infocentrum Nové Hrady informuje…
Tradiční veletrh cestovního ruchu Regiontour se opět letos uskuteč-

nil (a to již 22. ročník), od 17. do 20. ledna, kdy se na brněnském výsta-
višti setkali lidé, kteří se profesně věnují cestovnímu ruchu. Ať se
jednalo o státy, kraje, města, obce nebo jednotlivé poskytovatele služeb
cestovního ruchu, všichni nabízeli ucelený soubor turistických mož-
ností v daných regionech. Město Nové Hrady se tentokrát představilo
v rámci expozice Jihočeského kraje, stejně tak jako ostatní jihočeská
města.

Jižní Čechy se prezentovaly sloganem „jižní Čechy výstavní“ inspi-
rované připravovanými výstavami. Jednou z nich je výstava věnovaná
americké pop-artové ikoně nazvaná „Andy Warhol – Zlatá šedesátá“,
kterou připravuje Alšova jihočeská galerie k jejímu 60. výročí založení
a během letních prázdnin bude výstava k vidění v Zámecké jízdárně
v Hluboké nad Vltavou. Druhou stěžejní výstavou je historicky první
přeshraniční „Zemská výstava“. Jednotlivé expozice Zemské výstavy
je možné vidět až do listopadu tohoto roku v Českém Krumlově, Vyš-
ším Brodě, Bad Leonfeldenu a Fraistadtu. Na veletrhu Regiontour
nechyběla ani prezentace krajových specialit, folkloru, regionálních
produktů nebo řemesel.

O týden později (25. – 28. ledna) se v Bratislavě uskutečnil další ve-
letrh ITF Slovakia Tour, kde i Novohradsko, Borovansko a Trhovosvi-
nensko mělo své zastoupení jako prezentace území Sdružení Růže,
taktéž v rámci expozice Jihočeského kraje.

Posledním veletrhem cestovního ruchu, na kterém budu prezentovat
Novohradsko, je Holiday World, který se uskuteční ve dnech 7. –
10. února v areálu holešovického Výstaviště v Praze.

Ráda bych poděkovala ubytovatelům, kteří měli zájem poskytnout
své propagační materiály a tímto způsobem se podílet na prezentaci ne-
jenom sebe, ale i našeho regionu a díky patří i Michalovi Jarolímkovi
ml., který mi v Brně pomáhal náš region propagovat.

Za novohradské íčko Jitka Duspivová

Nabídka městského rezervačního
systému CBsystem – únor 2013

Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se konají
v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky v Kultur-
ním a informačním centru Nové Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení:
¡ 1. a 2. 2. – S tvojí dcerou ne – KC Panorama, Hluboká n. Vl.
¡ 2. 2. – Komedianti – DK Metropol, ČB
¡ 2. 2. – Perfect days – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 4. 2. – Tlustý prase – Malé divadlo, ČB
¡ 5. 2. – Komedianti – DK Metropol, ČB
¡ 5. 2. – Kivá cadla – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 6. 2. – Vše o ženách – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 6. a 7. 2. – Oidipús – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 8. 2. – Rád to někdo horké? – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 8. a 9. 2. – Strašidlo Cantervillské – KC Panorama, Hluboká n. Vl.
¡ 9. 2. – Misantrop – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 11. 2. – Petrolejové lampy – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 13. 2. – Bordel na ministerstvu – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 13. 2. – Muž sedmi sester – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14. 2. – Oidipús – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 15. 2. – Zdeněk Izer a Šárka Vaňková – Turné čtyř můstků –

KD Borovany
¡ 15. 2. – Tramvaj do stanice Touha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 16. 2. – Perfect days – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 17.2.–Listování:Byl jsempři tom(scénickéčtení)–Malédivadlo,ČB
¡ 18. 2. – Únos ze serailu – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 19. 2. – Rigoletto – DK Metropol, ČB
¡ 19.2.–PsychoReloaded–Matko, cos toprovedla?–Malédivadlo,ČB
¡ 20. 2. – Z nařízení bytové komise, Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 20. 2. – Bez gravitace – DK Metropol, ČB
¡ 20. 2. – Hostina dravců – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 21. a 22. 2. – Škola základ života – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 22. 2. – Strašidlo cantervillské – KC Panorama, Hluboká n. Vl.
¡ 23. 2. – Strašidlo Cantervillské – KC Panorama, Hluboká n. Vl.
¡ 26. 2. – Hello Dolly – DK Metropol, ČB
¡ 26. 2. – Kivá cadla – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 27. 2. – Když se zhasne, Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 27. 2. – Orfeus v podsvětí – DK Metropol, ČB
¡ 28. 2. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 28. 2. a 1. 3. – S tvojí dcerou ne – KC Panorama, Hluboká n. Vl.

Dětské divadelní představení:
¡ 2. 2. – Abeceda – Malé divadlo, ČB
¡ 5. 2. – Kašpárek v rohlíku – Malé divadlo, ČB
¡ 6. 2. – Čert a kočka – Malé divadlo, ČB
¡ 7. 2. – Sto roků prázdnin, Malé divadlo, ČB
¡ 9. 2. – Kašpárek v rohlíku, Malé divadlo, ČB
¡ 10. 2. – Pohádka od rybníka – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 16. 2. – Popelka – Malé divadlo, ČB
¡ 17. 2. – Zapomenutý čert – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 17. 2. – Listování: Zahrada (scénické čtení) – Malé divadlo, ČB
¡ 23. 2. – Divoký tygr přeskakuje strž – Malé divadlo, ČB
¡ 26. 2. – Bílý tesák – Malé divadlo, ČB

Koncerty:
¡ 1. 2. – Songfest.cz 2013 – Vítání roku hada – DK Metropol, ČB
¡ 14. 2. – Chantal Poullain a Štěpán Markovič Trio –

Jazz and Blues Club Highway 61, ČB
¡ 19. 2. – Hradišťan – Koncertní síň Otakara Jeremiáše, ČB

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

KIC Nové Hrady pořádá turistickou akci

Poznávací výlet po Novohradsku
12.–13. 4. 2013

V loňském roce bylo tématem výletu zaniklé sklárny,
návštěva tvrze Tichá a Fotoateliéru Seidl.

Tento rok navštívíme místa spojená
s plavbou dřeva v Novohradských horách,

večer si promítneme staré fotografie a podíváme se
na tematickou výstavu k voroplavbě v Černém Údolí,

navštívíme tvrze Pořešín,
Sokolčí a Soběnovskou přehradu.

Přenocování v Hotelu U Pralesa (bývalá rota) – Černé Údolí
Přesuny autobusem a pěšky.

Přihlášky na KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195, 602 150 208, kic@novehrady.cz

Omezení provozu KIC N. Hrady v únoru
Vzhledem k tomu, že v měsíci únoru budeme prostory KIC Nové
Hrady (přízemí radnice) bílit, bude jeho provoz částečně omezen.

Děkujeme za pochopení
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Naši nejmenší fotbalisti
Již třetím rokem se pravidelně scházejí nejmenší novohradští fotbalisti na trénincích příprav-

ky. Po počátečních nezdarech se kluci konečně sehráli, pochopili základní pravidla a jejich píle a
snaha trenérů začala přinášet kýžené ovoce. Je pravda, že ne každý zápas skončí vítězstvím, ale i
na to je trenéři připravují. Učí se, že je důležité táhnout za jeden provaz, co je to týmová hra, vzá-
jemná důvěra a že „bez práce nejsou koláče“.

Rok 2012 fotbalisti přípravky (Adam Hanuš, Richard Haider, Jakub Šprtka, Dominik Michal,
Martin Silmbrod, Marek Hrbáček, Jan Čada, Lukáš Capl, Patrik Miškei, Pavel Fritz, František a
Jakub Bláhovi, Tadeáš Šebela, Filip Šimůnek, Michal Hrubý a Martin Bican) zakončili třemi po
sobě jdoucími turnaji. Na turnaji v Horní Stropnici obsadili 2. místo, na Čertovském turnaji
v Suchdole nad Lužnicí 1. místo.

Poslední turnaj se konal v domácím prostředí v Nových Hradech. Účastnilo se ho 5 mužstev:
Nové Hrady, České Velenice, Chlum u Třeboně, Suchdol nad Lužnicí a Ledenice. Po velmi vy-
rovnaných zápasech obsadili naši pěkné 3. místo, kdy domácí Martin Silmbrod byl
vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.

Odměnou všem mužstvům byly poháry a mnoho dalších cen, za které chceme tou-
to cestou poděkovat sponzorům E.ON, Lesy ČR, Flosman a. s. N. Hrady, Jednota N.
Hrady, Město Nové Hrady a Tra-
fika N. Hrady, bez kterých by se
tento turnaj nemohl uskutečnit.

Tímto turnajem fotbalisti
úspěšně zakončili rok 2012. Vě-
říme, že jim jejich nadšení, elán a
láska k fotbalu vydrží i do dal-
ších let.

Martin Silmbrod

V sobotu 12. ledna 2013 se v Ústí nad Labem konalo I. kolo Ligy ku-
mite týmů, ve které se střetla elita českého karate v dorosteneckých, ju-
niorských a seniorských kategoriích. Tato soutěž je určena pro
tříčlenná družstva, která jsou složena z nejlepších závodníků a tito spo-
lu postupně zápasí v disciplíně kumite (sportovní zápas dvojic) a celko-
vý výsledek všech tří zápasů rozhodne o vítězství jednoho z týmů.
V kategorii juniorů bojoval jako závodník výběru Jihočeského kraje
Tomáš Hermann, který v prvním kole porazil 2:0 soupeře z výběru Krá-
lovehradeckého kraje a podílel se tak na porážce konkurenčního týmu.
Ve druhém zápase se střetl Tomáš se soupeřem z Prahy, kterého po slo-
žitém souboji porazil 5:0. Jihočeský tým i zásluhou našeho borce získal
cenné body do dalších dvou kol Ligy kumite týmů.

Druhé kolo této prestižní soutěže se bude konat v sobotu 23. února
ve sportovní hale vysokých škol v Českých Budějovicích, Na sád-
kách 2, za Peugeotem, od 9.00 hodin. Zveme všechny diváky, aby přišli
našeho závodníka podpořit.

Třetí finálové kolo se uskuteční 31. března v Hradci Králové, kde
bude spojeno s Mistrovstvím ČR seniorů a měli by zde reprezentovat
také naši muži v disciplíně kata. M. Hermann Tomáš se připravuje na soupeře

I. kolo Ligy karate kumite týmů v Ústí nad Labem
Novohradský závodník vybojoval dvě vítězství

Nejlepší hráč turnaje je Martin Silmbrod
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KIC Nové Hrady je místem,
na kterém je možné zakoupit vstupenky
na koncerty a divadla v jižních Čechách

v rámci rezervačního systému „CB - SYSTEM“.

Emilka s.r.o.
Domácí potřeby, železářství,

papírnictví, barvy-laky

OZNAMUJE

ZMĚNU PRACOVNÍ DOBY
LEDEN–ÚNOR

PONDĚLÍ–PÁTEK  8–16 hodin
SOBOTA  8–11 hodin

Emilka s.r.o.
Nám. Republiky 336, 373 33 Nové Hrady

TEL.: 386 362 192, mobil: 720 522 344
IČ: 281 40 524, DIČ: CZ28140524

� Prodám byt 3+1 v panelovém domě. Telefon 728 723 401

řádková inzerce

Otevření Apatyky u sv. Alžběty
Zveme Vás na otevření Apatyky u sv. Alžběty 4.3.2013.

V přední části:
prodej bylin, čajů, vláknin, sirupů, krémů, balzámů

a přírodních produktů z Altajského pohoří.
Zde také možnost příjemného posezení u čaje,

kávy a jiných produktů.

V zadní části:
manikúra, pedikúra, nehtová modelace, masáže,

kosmetika a cedrová Fitosauna.
Těšíme se Vaši návštěvu...

VÝZVA

Je Vám líto vyhodit starý stůl,
židle nebo křesla??

Je možno jej darovat a nebo za menší úplatu věnovat
do barokní apatyky a mít radost z toho že je nábytek

i nadále používán.

Sháníme jej do Apatyky u sv. Alžběty.
V případě zájmu se prosím ozvěte
na telefonní číslo tel.: 777 760 034.

Děkuji

Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Žvýkačky a drobné cukrovinky

Ü Baterie všech druhů

Ü Dobíjení mobilů

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová


