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Myslivci  letos slaví kulaté jubileum, více se o tom dočtete uvnitř tohoto čísla NZ.             K. J.

Já fakt nevím. A co Ty, milý čtenáři?
Až do poslední chvíle jsem čekala, že odněkud přiletí nějaká zpráva v podobě článku, úvahy

či zamyšlení o předčasných volbách (s těmi se v naší zemi letos opravdu roztrhl pytel). Něco
jako manuál nebo návod k použití, kde to zapnout a pak vypnout. Opravdu jsem čekala od míst-
ních či přespolních politicko-společensko-vzdělávacích „špiček“ nějaké názory či úvahy o sou-
časném stavu společnosti a co dál. Co s těmi volbami, když už se musejí za nějaký ten miliónek
uskutečnit, že? Bohužel konstatuji, že v tomto čísle NZ se nedočtete na téma voleb nic, tedy
mimo toho, kde jsou volební místnosti.

Ale možná to bude tím, že na té naší místní či přespolní úrovni máme pocit, že: s nějakými
dalšími volbami stejně žádné změny nepřijdou, že je vlastně jedno koho budeme volit, že volby
jsou jenom hra „škatulata hejbejte se“, že všichni jenom slibují blaho národu a po volbách zase
budou koukat jenom na své zájmy, že je všechno už tak „v háji“ a že je lepší se na všechno vykaš-
lat a starat se jenom o rodinu a svoje koníčky…

Anebo to může být jinak a ti, od kterých jsem čekala alespoň nějakou zmínku pro naše místní
noviny o tom, co s těmi volbami dělat, mají jasno, ale nechtějí s tím jít na světlo boží? Protože na
té místní úrovni je přeci jenom větší „dohled“ a není taková anonymita jako u těch někde v kraj-
ských městech, natož v Praze? A co kdyby třeba „soused“ věděl, že nenávidím našeho preziden-
ta, kterého on zase miluje, co potom? Poprali bychom se na návsi o naše ideje?

Je to složitější, viďte, milí čtenáři. Je to všechno složitější, protože si to lidstvo už pěknou řád-
ku let, desetiletí a staletí stále jenom víc a víc komplikuje a „zdokonaluje“.

Já osobně jsem po prvním kole letošních prezidentských voleb prožila opravdový
politicko-společenský šok a po druhém kole už jen zírala jako „nevěřící Tomáš“. A tak jsem
jako obranu proti „černé magii“ našla v jedné staré knize barevný obrázek krále a císaře Karla IV.,
okopírovala, zarámovala a pověsila jej na mém současném pracovišti na zeď do míst, kde běžně
visí nejvyšší představitel státu. Zpočátku bylo všechno v pořádku, Karel na všechny mile shlížel
a usmíval se, ale postupně začal pronikat do atmosféry současné doby… A dnes? Karel IV., otec
vlasti, stále visí na zdi, ale jeho oči se záhadně stočily někam vzhůru, jakoby „v sloup“. Co nám
chce asi naznačit? Ta otázka mi nedá spát. Stejně jako to, co bude v mé volební obálce, až budu
stát před urnou. Já to fakt nevím. K. Jarolímková

Pozvánky na říjen
12.10. Kurz genealogie v kovárně
12.10. Drakiáda pro děti
12.-13.10. Výstava chryzantém

v Žumberku
15,15, Literární podvečer,

Městská knihovna
17.10. Přednáška „První Buquoyové“,

Novohradské muzeum
17.10. Výlov Byňovského rybníka
18.10. Společenský a taneční večer

v KSD
19.10. Den stromů – ZOO Dvorec,

MOP-ČSOP
25.10. Podzimní koncert žáků ZUŠ
25.10. Večerní prohlídka státního hradu
26.10. Hradní slavnosti
26.10. Bramborování v kovárně
29.10. Drakiáda MOP-ČSOP
31.10. Přednáška „Střípky z novohradské

historie“, Novohradské muzeum
31.10. Konec návštěvnické sezony

na památkách
do 31.10. Výstava obrazů „sv. Anežka

v Nových Hradech“, Koželužna
1.-3.11. Výlov Žárského rybníka

Státní hrad Nové Hrady zve na

podzimní Hradní slavnosti
pátek a sobota

25. – 26. 10. 2013

Odpolední pohoda Na Statcích aneb Gastro-
slavnosti v Nových Hradech potřetí. Jak jsme se
pobavili, co jsme ochutnali a jakou muziku po-
slechli se dočtete uvnitř čísla.                     K. J.

Tradiční zářijové Klášterní slavnosti v našem
městě zvaly věřící i nevěřící, aby tak mohli nav-
štívit prostory kláštera i klášterní zahrady. O bo-
hatém programu slavností se dočtete víc uvnitř
tohoto čísla.                                              K. J.
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Zápis z 90. schůze městské rady
ze dne 19. 8. 2013

� 1. Kontrola usnesení z 89. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 89. jednání rady města.

� 2. Pronájem nebytových prostor
Rada města schvaluje pronájem nebyto-
vých prostor v objektu čp. 43 nám. Repub-
liky (bývalé kanceláře TSM – 53,50 m2),
Nové Hrady Studiu Marie, Marii Vochoz-
kové, Hradební 377, Nové Hrady za částku
16.080,- Kč/rok, na dobu pěti let s třímě-
síční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada po zveřejnění záměru pronájmu ne-
bytových prostor v objektu čp. 43 nám.
Republiky projednala žádost pí. Marie Vo-
chozkové – Studio Marie o pronájem těchto
prostor.)

� 3. Prodej pozemků – p. Novotný
Rada města souhlasí s prodejem pozemků
parc. č. st. 179/2, parc. č. 741/40, parc. č.
741/11, parc. č. 741/12 o celkové výměře
52m2 v k. ú. Údolí u Nových Hradů p. Petru
Novotnému, Jílovice čp. 82 a doporučuje
zastupitelstvu města schválit prodej za část-
ku 100,- Kč/m2.
(Rada po zveřejnění záměru prodeje poze-
mků v k. ú. Údolí u Nových Hradů a souhlas-
ném stanovisku osadního výboru opětovně
projednala žádost p. Novotného o prodej
pozemků.)

� 4. Oznámení o vstupu na pozemek
Rada města bere na vědomí oznámení spo-
lečnosti SETERM CB, České Budějovice
o vstupu na pozemek parc. č. 588/1, parc. st.
č. 46/1 v k. ú. Nakolice, ve dnech 27. 8. –
30. 8. 2013.

� 5. Oznámení o výsledku výběrového
řízení
Rada města bere na vědomí oznámení Tech-
nických služeb města Nových Hradů o prů-
běhu a výsledku výběrového řízení na
malotraktor na zimní údržbu.
Rada města souhlasí, aby Technické služby
města Nových Hradů uzavřely smlouvu
o úvěru na částku 490 050,- Kč, za účelem
nákupu malotraktoru na zimní údržbu s tím,
že splácení úvěru bude řešeno v rámci sa-
mostatného rozpočtu Technických služeb
města Nových Hradů.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů oznámení o vý-
sledku výběrového řízení na malotraktor na
zimní údržbu. Do výběrového řízení zaslaly
své nabídky čtyři společnosti, z nichž nejlé-
pe stanovená kritéria splnila společnost
Spintech s. r. o. Chvalšiny. Nákup malot-
raktoru bude financován formou úvěru
s tím, že splácení úvěru bude řešeno v rámci
samostatného rozpočtu Technických služeb
města Nových Hradů.)

� 6. Výplata odměn – TSM
Rada města bere na vědomí výplatu odměn
zaměstnancům TSM za I. pololetí roku
2013 a stanovuje odměnu ředitelce pí. Ale-
ně Kedrušové dle návrhu.

� 7. Žádost o stanovení platu – ředitelka
MŠ Nové Hrady
Rada stanovuje plat, příplatek za vedení a
osobní příplatek ředitelce Mateřské školy
Nové Hrady s platností od 1. 8. 2013 dle ná-
vrhu.

� 8. Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě
Rada města schvaluje Dodatek č. 6 k pojist-
né smlouvě č. 7720683027 se společností F.
M. Partner spol. s r.o., České Budějovice a
pověřuje starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od společnosti F.M. Partner
spol. s r.o., České Budějovice návrh Dodat-
ku č. 6 k pojistné smlouvě č. 7720683027.
Pojistná částka byla navýšena o připojištění
hasičské zbrojnice.)

� 9. Žádost o povolení umístění
elektrického zařízení
Rada města souhlasí s návrhem Dodatku
č. 2 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zříze-
ní práva odpovídajícího věcnému břemenu
č. 2810013/1 se společností E.ON Distribu-
ce, a. s. České Budějovice a postupuje jej ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti FIERA a.s.,
Jindřichův Hradec žádost o povolení umís-
tění elektrického zařízení a Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene na akci: Hlinov – zahuštění
TS /v k.ú. Údolí u Nových Hradů/. Dodat-
kem č. 2 dochází ke změně trasy vedení ka-
belu přes nezpevněnou komunikaci.)

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

� 11. Projekt ZŠ Nové Hrady – GP
Jihočeského kraje
Rada města souhlasí s podáním žádosti Zá-
kladní školy Nové Hrady o poskytnutí dota-
ce Jihočeského kraje v programu: Podpora
programu dopravy dětí na dětská dopravní
hřiště ve školním roce 2013/2014.
(Rada obdržela od Základní školy Nové Hra-
dy informaci o podání Žádosti o poskytnutí
dotace Jihočeského kraje do programu: Pod-
pora programu dopravy dětí na dětská do-
pravní hřiště ve školním roce 2013/2014.)

Zápis z 91. schůze městské rady

� 1. Kontrola usnesení z 90. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 90. jednání rady města.

� 2. Pronájem pozemků
Rada města schvaluje pronájem pozemků
(zemědělská půda) v majetku města dle ná-
vrhu komise k posouzení nabídek.
(Rada projednala návrh na pronájem poze-
mků /zemědělská půda/ v majetku města.
Rada obdržela nabídky osob a firem provo-
zujících zemědělskou činnost a rozhodla
o pronájmu jednotlivých pozemků dle návr-
hu komise jmenované v této věci.)

� 3. Záznam z místního šetření – Štiptoň
Rada města bere na vědomí záznam z míst-
ního šetření a postupuje žádost o narovnání
neuspokojivého stavu místní komunikace
Štiptoň Správě a údržbě silnic Jihočeského
kraje.

(Rada obdržela od místostarosty p. Bc. Vo-
chosky záznam z místního šetření ze dne
31. 7. 2013 k žádosti o narovnání neuspoko-
jivého stavu místní komunikace v lokalitě
Štiptoň a jejího odvodnění.)

� 4. Informace k údržbě pozemku města
Rada města bere na vědomí informaci man-
želů Albertových, Nové Hrady o údržbě po-
zemku parc. č. 311/2 v k. ú. Nové Hrady a
postupuje ji k vyjádření Technickým služ-
bám města Nových Hradů.
(Rada obdržela od manželů Albertových,
Nové Hrady informaci o údržbě pozemku
parc. č. 311/2 v k. ú. Nové Hrady, který je
ve vlastnictví města. Pozemek sousedí s
pozemkem v jejich vlastnictví. Trávu zde
dle názoru manželů Albertových sekají
Technické služby města N. Hradů nedosta-
tečně, neboť v roce 2012 byl pozemek pose-
kán pouze dvakrát a v roce 2013 zatím
pouze jednou. Manželé Albertovi v dopise
uvádějí, že tedy tento pozemek udržují na
své náklady a žádají od města úhradu ve
výši 3.000,- Kč.)

� 5. Svoz komunálního odpadu
Rada města bere na vědomí zadání výběro-
vého řízení na dodavatele svozu komunál-
ního odpadu a pověřuje starostu společně s
MěÚ Nové Hrady dalším jednáním a pří-
pravou výběrového řízení.
(Rada byla starostou informována o kalku-
laci svozu komunálního odpadu za rok 2012
a pro rok 2013. Smlouva s Technickými
službami Třeboň, s.r.o. je platná do 31. 12.
2013. Starosta města informoval radu města
o zadávací dokumentaci a podmínkách vý-
běrové řízení na nového dodavatele této
služby.)

� 6. Smlouva o úvěru – "Statek"
Rada města bere na vědomí návrh na pro-
dloužení úvěru č. 10230/10/LCD s Českou
spořitelnou, a. s. a postupuje jej ke schvále-
ní zastupitelstvu města. Z21
(Rada projednala Smlouvu o úvěru č.
10230//10/LCD s Českou spořitelnou, a. s.
k projektu Nové Hrady – investice pro integro-
vaný rozvoj kultury a kvality společenského a
spolkového života CZ.1.14/2.3.00/06.02116
s tím, že konečné datum splatnosti je do
30. 9. 2013. Dle informací z úřadu Regio-
nálního rady ROP NUTS II Jihozápad do
tohoto data nebude provedeno konečné vy-
účtování projektu, proto je třeba schválit
prodloužení úvěru s návrhem na prodlouže-
ní splatnosti do 28. 2. 2014.)

� 7. Smlouva o úvěru – komunikace
Rada města bere na vědomí návrh na pro-
dloužení úvěru s Komerční bankou, a. s.
k rojektu Modernizace místních komunikací
Nové Hrady – zlepšení dostupnosti a bez-
pečnosti na daných úsecích (CZ.1.14/1.5.00
/13.02382) a postupuje jej ke schválení za-
stupitelstvu města.
(Rada projednala smlouvu o úvěru s Ko-
merční bankou k projektu Modernizace
místních komunikací Nové Hrady - zlepše-
ní dostupnosti a bezpečnosti na daných
úsecích (CZ.1.14/1.5.00/13.02382), jehož
konečné datum splatnosti je do 30. 9. 2013.
Dle informací z úřadu Regionálního rady

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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ROP NUTS II Jihozápad do tohoto data ne-
bude provedeno konečné vyúčtování pro-
jektu, proto je třeba schválit prodloužení
úvěru s návrhem na prodloužení splatnosti
do 28. 2. 2014.)

� 8. Výběrové řízení
Rada města bere na vědomí Zprávu o po-
souzení a hodnocení nabídek veřejné zakáz-
ky: Rekonstrukce dveří požární zbrojnice
Údolí. Rada schvaluje dodavatele fa. Jan
Špinar, České Budějovice a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majet-
kového odboru MěÚ Nové Hrady Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky: "Rekonstrukce dveří požární
zbrojnice Údolí". Do výběrového řízení se
přihlásily dvě firmy, nejvýhodnější nabíd-
ku předložila firma Jan Špinar, České Bu-
dějovice.)

� 9. Smlouva o zřízení práva
odpovídajícího VB –
"Byňov čp. 6, Cedro-kabel NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na
realizovanou stavbu: Byňov čp. 6, CEDRO
- kabel NN a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti GEFOS in-
ženýring, s. r. o. České Budějovice návrh
Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na realizovanou stavbu:
Byňov čp. 6, CEDRO - kabel NN. Smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu na realizova-
nou stavbu byla schválena v zastupitelstvu
města.)

� 10. Smlouva o zřízení práva
odpovídajícího VB –
"Nové Hrady 7 zahrádek kabel NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu na
realizovanou stavbu: Nové Hrady 7 zahrá-
dek kabel NN a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti GEFOS in-
ženýring, s. r. o. České Budějovice návrh
Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na realizovanou stavbu:
Nové Hrady 7 zahrádek kabel NN. Smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpo-
vídajícího věcnému břemenu na realizova-
nou stavbu byla schválena v zastupitelstvu
města.)

� 11. Žádost o uzavření smluv o budoucí
smlouvě o zřízení práva věcného
břemene k akci "Štiptoň, Kapinos –
zahuštění TS"
Rada města souhlasí s revokací usnesení za-
stupitelstva města č. 16 ze dne 20. 12. 2012.
Rada navrhuje schválit Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu č. 1040001220/003 za
jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč
bez DPH pro stavbu společnosti E.ON Dis-
tribuce, a.s. na akci: Štiptoň, Kapinos - za-

huštění TS (stavbou bude zatížen pozemek
parc. č. 2600 v k. ú. Byňov).
Rada navrhuje schválit Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu č. 1040001220/008 za
jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč
bez DPH pro stavbu společnosti E.ON Dis-
tribuce, a.s. na akci: Štiptoň, Kapinos - za-
huštění TS (stavbou bude zatížen pozemek
parc. č. 515 v k.  ú. Štiptoň).
Rada postupuje smlouvy ke schválení za-
stupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti Pro 22 České
Budějovice návrh smluv o budoucí smlouvě
o zřízení práva věcného břemene a souhlasí
s umístěním energetického zařízení na akci:
Štiptoň, Kapinos - zahuštění TS. V rámci
akce dojde k zatížení dvou pozemků v ma-
jetku Města Nové Hrady. Vzhledem k tomu,
že se pozemky nacházejí v různých katas-
trálních územích, bude smluvní vztah řešen
pomocí dvou samostatných smluv k jednot-
livým pozemkům - parc. č. 2600 v k. ú. By-
ňov a parc. č. 515 v k. ú. Štiptoň.)

� 12. Rozpočtové opatření č. 8/2013
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 8/2013.

� 13. Plán preventivní údržby na r. 2014
Rada města bere na vědomí informaci spo-
lečnosti ČEVAK a. s., České Budějovice
o způsobu vedení evidencí pro sledování
výkonových ukazatelů, návrh plánu údržby
v členění na dílčí části a stanovení specific-
kých RH výkonových ukazatelů pro rok
2014.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.
s., České Budějovice způsob vedení eviden-

cí pro sledování výkonových ukazatelů, ná-
vrh plánu údržby v členění na dílčí části
a stanovení specifických RH výkonových
ukazatelů pro rok 2014.)

� 14. Žádost o vyjádření
Rada města bere na vědomí žádost firmy
H-PROJEKT, České Budějovice o vyjádře-
ní o existenci podzemních vedení na stavbu:
Nové Hrady – dešťová kanalizace, kanali-
zační sběrač a postupuje žádost Technic-
kým službám města Nových Hradů.

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

� 16. Správní rozhodnutí, ve kterých je
město Nové Hrady účastníkem řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 17. Výběrové řízení "Snížení imisní
zátěže ve městě Nové Hrady"
Rada města schvaluje zadávací podmínky
k veřejné zakázce "Snížení imisní zátěže
z dopravy ve městě Nové Hrady" a pověřuje
starostu města ve spolupráci s MěÚ Nové
Hrady, Investičním odborem a Ing. E. Ju-
rečkovou zajištěním výběrového řízení.
(Rada opakovaně projednala návrh zadáva-
cích podmínek k výběrovému řízení na po-
řízení zametacího stroje v rámci projektu
"Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě
Nové Hrady". Rada pověřila starostu měs-
ta ve spolupráci s MěÚ Nové Hrady, Inves-
tičním odborem, zajištěním výběrového
řízení.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

O Z N Á M E N Í
MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí oznamuje občanům:

dne 17. 10. 2013 (čtvrtek) proběhne

ČIPOVÁNÍ PSŮ
a zavedení nově čipovaných psů  do evidence MěÚ.

Akce se uskuteční v průjezdu MěÚ Nové Hrady od 15:30 do 17:30 hod.
Cenu mikročipu v hodnotě  180,– Kč uhradí občané na místě.
Aplikace čipu bude uhrazena z rozpočtu města.

V případě zájmu o mezinárodní čip prosím zájemce, aby to osobně nahlásili předem u MěÚ
Nové Hrady – odbor životního prostředí, z důvodu objednání potřebného množství čipů
a průkazů!

K čipování si vezměte očkovací průkaz psa!

Vzhledem k tomu, že sazba poplatku ze psů dle obecně závazné vyhlášky
č. 1/2012 – Čl. 5, je snížena u vlastníka, který nechá psa označit systémem radiofrekvenční
identifikace (mikročipem), je nutné mít psa zaznamenaného v evidenci MěÚ OŽP Nové Hra-
dy, a to včetně čísla mikročipu.

V případech kdy máte:

− psa čipovaného dodatečně a nenahlásili jste číslo čipu

− pokud má pes jiné radiofrekvenční ID zařízení

− došlo k uhynutí Vašeho psa, nebo již psa nemáte
je nutné nahlásit číslo čipu či případné změny k zařazení do evidence, nebo vyřazení psa
z evidence vedené u MěÚ Nové Hrady – odboru životního prostředí.

OŽP – Nové Hrady
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Elektronická aukce – šance k lepší ceně elektřiny a plynu?!
Již před několika měsíci se na mne začali obracet místní i přespolní

občané s dotazem, zda i naše město půjde ve stopách města Říčany, kde
došlo k uspořádání elektronické aukce, díky které město i jeho občané
získali nižší ceny za energie. Dlouho jsem k této aktivitě zkoušel zjistit
informace, neboť vedle pozitivních zpráv kolovaly i „zaručené zvěsti“
o tom, že vše není tak růžové, jak bylo v médiích prezentováno.

V průběhu srpna a září jsem absolvoval několik schůzek s představi-
teli společnosti eCENTRE a. s., která pořádala nejen aukci v Říčanech,
ale též v Ostravě a mnoha dalších městech naší země. Po domluvě se
starostou H. Stropnice Václavem Kučerou jsme nakonec oslovili i
představitele okolních obcí a měst a na společné schůzce prodebatovali
zkušenosti starostek a starostů v rámci Sdružení Růže.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dobrovolnou aktivitu, která umožní
zapojení zájemců bez nějaké složité koordinace ze strany obcí, došlo
k dohodě o tom, že se pokusíme nastavit podmínky pro to, aby se i ob-
čané našich měst a obcí mohli v případě zájmu elektronické aukce
zúčastnit.

Ze strany společnosti eCENTRE a. s. jsou veškeré služby občanům,
firmám i obcím poskytovány zdarma. Společnost sdělila, že průměrná
úspora na energiích (elektřina a plyn) se pohybuje v řádu desítek pro-
cent, a to s ohledem na to, jak velký objem se v rámci aukce „soutěží“
(čím více domácností a firem se do e-aukce přihlásí, tím nižší je
výsledná cena).

Zapojení zájemci nemusí podepsat novou smlouvu, pokud nebude
vysoutěžena lepší cena než ta, kterou v současné době platí. Následná
smlouva platí dva roky, poté společnost garantuje uspořádání nové auk-
ce (opět zdarma). Společnost eCENTRE a. s. též garantuje zajištění
100% administrativního a právního servisu.

Město Nové Hrady se rozhodlo, že nebude tuto aktivitu nějakým
způsobem zastřešovat či garantovat, neboť nemůžeme nějakým způso-
bem zasahovat do konkurenčního boje poskytovatelů energií či firem
zastřešujících elektronické aukce. Vzhledem k tomu, že se však může
pro občany jednat o významnou možnost snížení ceny energií, nebude-
me této aktivitě nijak bránit a rozhodli jsme se, že poskytneme všem fir-
mám zázemí k tomu, aby se naši občané podobné aukce mohli
zúčastnit. Nabídli jsme proto i společnosti eCENTRE a. s. zázemí v po-
době zasedací místnosti na městském úřadě, kde se budou moci na za-
čátku listopadu občané informovat o této službě a možnosti vlastního
zapojení do aukce, která je plánována na leden 2014.

V radě města jsme též diskutovali otázku zapojení Města Nové Hra-
dy do aukce. Vzhledem k tomu, že máme „zafixovanou“ smlouvu na
dodávku elektrické energie, uvažujeme o zapojení se do aukce, která by
řešila dodávku plynu, čímž by mohlo dojít k zlevnění ceny nejen pro
město, ale i pro občany, kteří odebírají teplo z naší kotelny.

Pokud tedy někdo bude mít zájem též se do aukce zapojit nebo zís-
kat další informace, stačí přijít na kontaktní místo, případně s sebou též
přinést kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem (včetně všech dodat-
ků a obchodních podmínek), dále kopii ročního vyúčtování a spotřeby
elektřiny a plynu. Na základě těchto podkladů může být se zájemcem
uzavřena přihláška, která zajistí účast v e-aukci. Tuto přihlášku však
může vždy uzavírat pouze osoba, která je uvedena i na smlouvách se
stávajícími dodavateli.

Bližší informace o termínech konzultací budou uveřejněny v listo-
padovém NZ, předběžně však jsou plánovány na 11., 18. a 25. listopadu
vždy od 16.00 do 19.00 hodin s tím, že na první schůzce by došlo k ve-
řejné prezentaci průběhu aukce.

Mgr. Vladimír Hokr

I N F O R M A C E    P R O   V O L I Č E
V souladu s ustanovením § 14c písm. f) zák. č. 247/1995 Sb.,

o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o koná-
ní voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

ve dnech 25. a 26. října  2013.

Pro volbu byly stanoveny následující okrsky č.:

1. Nové Hrady, Česká ulice čp. 74, Kulturně-spolkový dům Nové Hrady

2. Nové Hrady, Pasivní dům čp. 467 – naproti TĚLOCVIČNĚ –
ZAHRADNÍ ČTVRŤ

3. Byňov čp. 110, zasedací místnost Osadního výboru Byňov, Štiptoň,
Jakule

U P O Z O R N Ě N Í
PRO VOLIČE VOLEBNÍHO OKRSKU Č. 2

VOLEBNÍ MÍSTNOST JE PŘEMÍSTĚNA ZE ZÁMKU DO
PASIVNÍHO DOMU ČP. 467, ZAHRADNÍ ČTVRŤ – AREÁL

TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY
(ZA DOMEM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU)

VSTUP OD TĚLOCVIČNY.

Volební místnosti budou otevřeny
v pátek 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič  po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost

a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky.

Rozdělení do okrsků:
Okrsek č. 1 – čp. 140, ulice 5. května, Česká, Hradební, Husova, Ko-
menského, Na Vyhlídce, náměstí Republiky, Navrátilova, Údolská,
Údolí
Okrsek č. 2 – čp. 250, čp. 356, čp. 136, čp. 137, čp. 158, čp. 206,
Zahradní čtvrť, Jižní Město, Polní, Pod Vodárnou, Vilová čtvrť, Síd-
liště Míru, Vitorazská, Pod Zámeckým, Obora, Nakolice, Vyšné,
Štiptoň, Veveří
Okrsek č. 3 – Byňov, Jakule

Pasivní dům u fotbalového hřiště
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Projekt „Trávíme
čas v přírodě“

V měsíci červnu byl realizován projekt
„Trávíme čas v přírodě“ v Údolí u Nových
Hradů. Finanční prostředky získalo město
Nové Hrady v rámci 10. výzvy Revolvingo-
vého fondu Ministerstva životního prostředí
České republiky.

V rámci projektu byl upraven prostor
mezi parkovištěm a Národní přírodní pa-
mátkou Terčino údolí. Došlo nejen k úpra-
vě porostů, ale též k vybudování zázemí
pro odpočinek. Na základě výběrových ří-
zení provedla terénní práce firma Milan
Ertl, dodávku dřevěného vybavení pak pan
David Mráz.

Ohraničený prostor je nazván „Nouzo-
vé nocoviště“. Tento prostor je primárně
určen k odpočinku v přírodním prostředí.
Přenocování je možné pouze za předem určených podmínek, které jsou
popsány u vstupu. Součástí jsou nejenom místa pro příjemné posezení,
ale též toalety, které se nacházejí mezi nouzovým nocovištěm a
parkovištěm.

Jsme rádi, že projekt je prozatím vnímán velmi pozitivně. Realizací
projektu dochází ke zlepšení zázemí NPP Terčino údolí, zlepšují se
podmínky pro turisty i místní návštěvníky. Věříme též, že díky toale-
tám, košům a pravidelnému dohledu bude též přírodní památka méně
znečišťována a bude se i díky této aktivitě vracet ke své původní kráse.
Ing. Alena Raabová, MěÚ Nové Hrady, Investiční a majetkový odbor

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Hasiči Nové Hrady
informují...

V sobotu 14. září se konala v Žáře hasič-
ská soutěž v požárním útoku. Z našeho sboru
se zúčastnila tři družstva mladých hasičů
„SOPTÍCI“, družstvo žen a družstvo mužů.
V kategorii starších žáků 1. místo a 3. místo.
V kategorii mladších žáků jsme neměli plný
počet, tak vypomohly děti z oddílů Žár a Trho-
vé Sviny a umístily se na 2. místě. V kategorii
dospělých se družstvo žen umístilo na 3. místě
a družstvo mužů na 7. místě. Byla to pro nás
úspěšná sobota, proto vedení sboru děkuje za
úspěšnou reprezentaci. Více informací a foto
na webu SDH:
http://sdhnovehrady.webnode.cz
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Oslava 50. výročí založení MS Nové Hrady
V sobotu dne 24. 8. 2013 proběhla v klubovně MS

Nové Hrady členská schůze, jejímž vyvrcholením byla
oslava padesátého výročí založení mysliveckého sdru-
žení Nové Hrady, kdy se toto významné jubileum táhne
jako červená nit celým letošním rokem a připomínáme
si jej při různých akcích MS.

Po oficiální části programu schůze byla na závěr
diskuze přednesena zpráva předsedy MS Nové Hrady
pana Michala Wegera k významnému jubileu MS, kte-
ré předcházela minuta ticha za naše kamarády mysliv-
ce, kteří již nejsou mezi námi.

Následně byli vyzváni k předstoupení současní,
bývalí i čestní členové MS, pánové Cepák Karel,
Dolejší Václav, Janoušek Josef, Klíma Jan, Kopřiva
Ladislav, Maxa Vlastimil st., Murin Štefan, Otten-
schläger Hubert st., Papoušek Miroslav, Pavlík Fran-
tišek st., Štěpánek Václav, Tampier Jan, zakládající
člen a první předseda MS pan Ladislav Bašta, čestný
člen Karel Karba, Brychta Zdeněk, František Gomel-
ský a zakládající členové pan Jiří Šembauer a Ing.
Zbyněk Vrátný, kterým bylo za zvuků loveckých sig-
nálů předáno předsedou MS a hospodářem MS vy-
znamenání za odvedenou dlouholetou práci pro

myslivecké sdružení a rovněž jim byla předána
plaketa „Čestné uznání“ za dlouholetý přínos pro
myslivecké sdružení. Následovalo zakončení
schůze a oslava zmiňovaného výročí. Výborné
prasátko na rožni bylo připravené Mírou Maierem
a Karlem Maierem, kteří rovněž ve spolupráci
s dlouholetým honcem MS panem Václavem Kop-
řivou připravili i uzené ryby v naší udírně. K posle-
chu nám hrálo výtečné trio muzikantů pan Josef
Vochoska, Petr Vochoska a Adolf Hubáček. Ná-
sledovalo společné foto a nekonečné diskuze o mi-
nulosti i současnosti nejen našeho sdružení, ale i
celé české myslivosti. Na další velmi významné
osobnosti mysliveckého sdružení vzpomeneme
u příležitosti Dne ochrany přírody,
myslivosti a rybářství 21. června
roku 2014. Těm, kteří se ze zdra-
votních nebo jiných důvodů ne-
mohli zúčastnit, byly a budou
vyznamenání předána v místě je-
jich bydliště nebo při další vý-
znamné události MS. Myslivosti
zdar!!! –Bry–

Slavnostní medaile zhotovená
renomovanou firmou na zakáz-
ku byla součástí ocenění pro
naše myslivce.

První řada nahoře z leva: Jiří Vítovec, Jitka Pavlíková, Jindřich Děkan, čekatel Emil Píša ml., Hubert Ottenschläger ml., Roman Matějka, Karel
Šabatka, Josef Steinhauser, čekatel Josef Škornička ml.
Druhá řada z leva: František Dvořák, čekatel Stanislav Hanuš, Zdeněk Cepák , Miroslav Weger ml., Antonín Haškovec, Ladislav Staněk, Karel
Šnokhaus, Jiří Štengl, Josef Mikulášek, Lubomír Brychta, František Novák, čekatel Miloš Chalupa a čekatel Václav Klíma.
Třetí řada z leva: Milan Vítovec, Michal Weger, Ladislava Bártová, Jan Klíma, František Pavlík ml., Jan Tampier, Vladislav Kubeš, František
Kalát, Štefan Murin, Miroslav Weger st., Jiří Vicány, Miroslav Maier, Karel Ottenschläger, Karel Maier.
Čtvrtá řada z leva: honec Václav Kopřiva, bývalý člen a první předseda pan Bašta, bývalý zakládající člen MS pan Schembauer, čestný člen MS pan
Karel Karba, Vlastimil Maxa st., Josef Janoušek, František Pavlík, Ladislav Kopřiva, Miroslav Papoušek, Huber Ottenschläger st., Emil Píša st.

Předseda MS pan Michal Weger s prvním
předsedou MS panem Baštou

Trio muzikantů pan Áda Hubáček, Josef a Petr
VochoskoviJ
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Nové Hrady celého světa
Newcastle,
Ontario, Kanada

Newcastle (Nové Hrady) v Ontariu
v Kanadě leží asi 80 km východně od
města Toronto. Jsou obklopeny řadou
farem zabývajících se chovem prasat a
skotu, ale i pěstováním obilí, kukuřice
a jablek. Newcastle má krásný společenský sál věnovaný rodinou Mas-
sey, jednu veřejnou vysokou a základní školu, katolickou základní ško-
lu Sv. Františka z Assisi, několik parků, ale i přístav na jezeře Ontario a
golfové hřiště. Obec je dnes součástí většího města Clarington, které
má téměř 85 000 obyvatel.

Historie
V roce 1796 přijel z Irska Richard Lovekin a usadil se v okrese Clar-

ke poblíž místa, kde bude v budoucnu stát Newcastle. Tehdy tu však
byla jen neposkvrněná krajina. Rodina Richarda Lovekina na místě žije
dodnes a patří k nejstarším rodinám, které vlastní farmu více než
215 let. Jedná se o nejdelší vlastnictví majetku jedné rodiny v Kanadě,
mimo provincii Quebec.

Historie osady Newcastle ale pořádně začíná až v roce 1833, kdy
Stephan Crandell otevírá v lesích hospodu. O dva roky později se
k němu připojuje Ezra Shelley, který otevírá obchod. Tato malá osada
byla známá jako Crandell’s Corners. Ve stejnou dobu kousek odsud na
jihu vznikala osada jménem Port Bond Head.

V roce 1851 se obě osady spojily a vytvořily tak město známé jako
Newcastle. V té době mělo již město více jak 300 obyvatel, dva kostely,
osm obchodů, dvě hospody, dvě koželužny, čtyři kováře, čtyři krejčí a
dva obuvníky.

Rozkvět města byl dále urychlen, když v roce 1856 začala výstavba
železnice. Významně se do historie města zapsala rodina Masseyů -
založili ve své době jednu z největších společností vyrábějící zeměděl-
ské stroje – Massey-Ferguson. Když v roce 1879 opustili město, daro-
vali mu peníze na vybudování radnice, která stále zdobí hlavní ulici.

Osobnosti
Zajímavou osobností byl také Joseph Atkinson (1865-1948), který

se, ačkoli vyrůstal v nepříliš důstojných podmínkách, dokázal se ve
svých 34 letech stát ředitelem deníku Toronto Star, patřící mezi nejzná-
mější noviny v Kanadě. Hromadění majetku mu však bylo cizí a většinu
svého bohatství přenechal charitě.

Významnou osobností je biskup Charles Henry Brent, který v New-
castle vyrostl. Stal se biskupem západního New Yorku, kde podporoval
jednotu křesťanů a pomohl položit základy pro Světové rady církví.

V osmdesátých letech byla s městem spojena také rocková kapela
Chalk Circle, která se proslavila v Kanadě hlavně se svými hity April
fool a Sons and daughters. A. B.

Maják

Virtuální muzeum
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Olympijské hry seniorské
Dne 5. 9. 2013 se v areálu Domova pro seniory Kaplice uskutečnil historicky I. ročník Olym-

pijských her seniorských. Změřit síly v jednotlivých sportovních disciplínách přijelo celkem
40 olympioniků a jejich pomocníků z několika domovů pro seniory z celého jihočeského kraje:
Domov pro seniory Kaplice, Domov pro seniory Dobrá Voda, Centrum sociálních služeb Staro-
městská v Českých Budějovicích, Domov pro seniory Máj České Budějovice, Domov pro senio-
ry Horní Stropnice a Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice.

Pořádající organizace Domov pro seniory Kaplice připravila atmosféru v duchu starořeckých
olympijských her. Po celou dobu trvání dohlížely na řádný a spravedlivý průběh her bohyně řec-
kého nebe. Nechybělo vztyčení putovní olympijské vlajky, zapálení olympijského ohně, slav-
nostní složení slibu soutěžících i rozhodčích.

Jakmile mezi přítomné zaznělo “prohlašuji olympijské hry za zahájené”, rozprchly se jednot-
livé soutěžní týmy do všech koutů zahrady, aby se zde vrhly do plnění disciplín jako pétanque,
kuželky, hod šipek na terč a hod míčků do koše.

V průběhu olympijského odpoledne se soutěžící mohli občerstvit formou pestrého rautu, kte-
rý připravily kuchařky Domova pro seniory Kaplice. Při organizaci her pomáhali jak zaměstnan-
ci domova, tak dobrovolníci z Dobrovolnického centra ADRA.

Odpolední dění zpestřil pan páter, který udělil požehnání našemu chovu koz a ovcí kamerun-
ských. Společná modlitba za všechny živé tvory vytvořila mezi všemi zúčastněnými nepopsatel-
nou atmosféru.

V samotném závěru her byly vítězům i zúčastněným olympionikům antickou bohyní Artemis
(ztělesněnou ředitelkou Domova pro seniory Kaplice Mgr. Vladimírou Holczerovou) předány
medaile, diplomy a malé dárky jako poděkování za jejich výkony.

Pomyslnou štafetu v pořádání dalšího ročníku Olympijských her seniorských si z rukou an-
tických bohyň převzala zástupkyně vítězů z Centra sociálních služeb Staroměstská v Českých
Budějovicích včetně putovní
olympijské vlajky a břečťano-
vého věnce.

Za vydatného přispění slun-
ného počasí se sportovní akce
vydařila a všichni se těšíme na
další ročník. Ten letošní nás
přesvědčil o tom, že věk není
překážkou téměř pro žádnou
aktivitu, a že hlavní smysl
olympiády – podpora vzájem-
ného přátelství – byl naplněn.

Text Dana Pokorná
a Ivana Balková

V Kaplici 9. 9. 2013

V říjnu si připomínáme Světový den
hospiců a paliativní péče. Cílem tohoto dne
je upozornit na potřeby lidí s terminální
diagnózou a jejich rodin - v oblasti zdra-
votní, sociální, praktické, duchovní; vytvá-
řet prostor pro diskusi o těchto tématech;
zlepšovat dostupnost hospicové a paliativ-
ní péče po celém světě; získat prostředky
na podporu a rozvoj hospicové a paliativní
péče. (srov. www.asociacehospicu.cz –
kde lze najít další informace k tématu).

Náš hospicový tým vyjíždí z Třeboně
již k prvním pacientům. Dokázali jsme po-
stupně zařídit vše, co je potřeba k domácí
hospicové péči pro naše pacienty a jejich
rodiny, avšak neustále se potýkáme s nedo-
statkem financí. O to více nás mile překva-
puje podpora mnohých z Vás – následující
akce jsou toho důkazem a my se těšíme na
setkání s Vámi:

¡ sobota 5. 10. Český Krumlov, 15 h,
parkoviště u Jízdárny:
Schwanda běh – 1. ročník závodu pro
dobrou věc (výtěžek bude věnován na-
šemu hospici)

¡ neděle 13. 10. Třeboň, 8–16 h,
prostory hospice v Chelčického ul. 2:
Den otevřených dveří při příležitosti
Světového dne hospiců
a paliativní péče

¡ sobota 19. 10. Třeboň, 9–12 h,
náměstí T. G. Masaryka:
Veletrh neziskových organizací
(informační stánek a prezentace, prodej
drobných dárků na podporu hospice).

Za celý tým domácího hospice z Třeboně
Mgr. Petra Brychtová, vedoucí

(www.kleofas.cz; facebook: Hospicová
péče sv. Kleofáše Třeboň)

Klášter Božího Milosrdenství ve spolupráci s OS Diakonií Broumov vyhlašuje pří-
jem ošacení do humanitární sbírky. Sbírka se uskuteční od 10. do 31. října 2013.

Věci, prosíme, přinášejte v igelitových pytlích do Kláštera Božího Milosrdenství denně
od 8.00 do 16.00 hodin. Věci musí být čisté a suché!

Předem děkujeme všem dárcům.

Klášterní slavnosti 2013
Svátků Panny Marie je v průběhu roku více. S jedním z nich jsou

spjaty naše klášterní slavnosti. Letošní rok připadl svátek Panny Marie
Bolestné (kterou si zvláště uctívají servité), přímo na neděli 15. září.

V předvečer svátku, v sobotu 14. září od 18 hodin jsme měli tu čest
přivítat 3 violoncellisty, kteří nás potěšili krásnými skladbami. Na
úvod koncertu zahráli společně Jaroslav Kulhan, Jan Keller a Matyáš
Keller sonátu od G. Cervetta. Poté se violoncellisté ve svých sólových
vystoupeních vystřídali. Žalm pro 3 violoncella byl na programu pos-
lední, milé potěšení však přišlo v podobě společně odehrané skladby
jako přídavku. Posluchači koncertu, kteří se v nemalém počtu dostavili,
ocenili violoncellisty vřelým potleskem. Věřím, že se všem, podobně
jako mně, koncert moc líbil.

Nedělní program klášterních slavností byl zahájen mší svatou ke cti
Panny Marie Bolestné s tradičním průvodem s barokními žerděmi a
s pietou kolem náměstí. Po skončení mše svaté čekal na návštěvníky trh

pokračování na str. 9
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s řemeslnými výrobky, pro dětské návštěvníky byly připraveny soutěže
v zahradě, které měli na starosti sestry a bratři z Rodiny Panny Marie.
Výtvarné dílny voněly perníčky, které děti zdobily a také hrály všemi
barvami, zejména díky krabičkám či malovaným taškám, které nejvíce
zaujaly.

Dospělí návštěvníci si notovali společně s Venkovskou dudáckou
muzikou Bedrník, která velmi pěkně hrála známé lidové písně. Mož-
nost zakoupit občerstvení uspokojilo nejen hladové, ale pomohlo též
k dobrému pocitu z přispění na papežské misijní dílo, na které bude vě-
nován výtěžek z prodeje koláčů. U pohádky o Princi Bajajovi v podání
Víti Marčíka byla příležitost se pořádně zasmát. K pohodové atmosféře
přispělo i počasí, které až na pár deštivých kapek bylo opravdu příznivé.

Klášterní slavnosti byly realizovány za podpory Dotačního progra-
mu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti kultury, pro-
to velké a srdečné poděkování za příspěvek patří Jihočeskému kraji.

Dále bychom moc rádi poděkovali všem, kteří se na klášterních
slavnostech aktivně podíleli, ať už na přípravách, za pomoc s organizač-
ními věcmi, hasičům za jejich účast v průvodu a nesení piety, sboru za
hudební doprovod mše svaté, všem hostům za jejich vystoupení a po-
mocníkům ve výtvarných dílnách za jejich trpělivost a věnovaný čas,
stejně tak i prodejcům ve stáncích s občerstvením a na řemeslném trhu.
Neposlední dík patří i návštěvníkům, kteří k nám zavítali.

Barbora Rybárová

Koncert v kostele

Průvod

V. MarčíkHry v zahradě

Občerstvení

Klášterní slavnosti 2013
(pokračování ze str. 8)
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Školní rok
2013/2014

V těchto dnech je za žáky, pedagogy i
rodiči první měsíc nového školního roku.
Co nového lze v tomto roce v základním
školství očekávat?

Již několik let se ve školách vyučovalo
podle vzdělávacích programů, které si ško-
ly vytvořily „na míru“. K 1. 9. 2013 bylo
uzákoněno několik změn a školní vzdělá-
vací programy byly upravovány. Jedná se
o úpravy vzdělávacích obsahů několika
předmětů. Do osnov matematiky ve 4. a
5. ročníku bylo zařazeno učivo o zlomcích
a desetinných číslech. Upravovaly se osno-
vy cizích jazyků. Učivo dalších předmětů
se rozšířilo o témata: finanční gramot-
nost, korupce, obrana státu. Větší důraz
je dnes kladen na bezpečnost žáků za mi-
mořádných událostí, ale i v běžném kaž-
dodenním životě. Veškeré změny osnov
reagují na potřeby praktického života.
Cílem základního vzdělávání je lépe při-
pravit žáky na situace, se kterými se bu-
dou v dalším životě setkávat, naučit je
problémy současného života rychle a
správně řešit.

Žáci ZŠ Nové Hrady mohou získat
kvalitní základní všeobecné vzdělání.
Není zanedbatelné, že vzdělávání probí-
há ve velmi pěkném prostředí. Třídy jsou
vymalovány podle návrhů žáků, vybave-
ny moderním nábytkem, počítači, inter-
aktivními tabulemi. Bez počítačových
technologií se nyní žáci neobejdou v žád-
ném předmětu. Vyučovací hodiny se sna-
ží škola zpestřit. Žáci se zúčastňují
projektů, exkurzí, výletů, soutěží, besed i
hudebních pořadů.

ZŠ Nové Hrady reaguje na vzdělávací
požadavky žáků i rodičů. Pomáhá handica-
povaným žákům. Ti se mohou vzdělávat
podle individuálních vzdělávacích plánů,
v některých případech mohou pracovat
s asistenty. V letošním roce bude v budově
2. stupně pro tyto žáky instalována plošina
pro bezbariérový přístup. Velká pozornost
je věnována žákům s diagnostikovanými
poruchami učení. Škola poskytuje prostor
žákům nadaným a talentovaným.

Žáci si mohou dále vybírat z pestré na-
bídky zájmových aktivit, které nabízí ZŠ
ve spolupráci s místními spolky a organi-
zacemi. Jejich prostřednictvím mohou
žáci rozvíjet své zájmy, získávat další vě-
domosti a vhodně trávit svůj volný čas
pod vedením zkušených pedagogů, ve-
doucích, koordinátorů či trenérů. Pro
mladší žáky zajišťuje bohatou činnost
školní družina.

Mgr. Karel Kříha, ředitel ZŠ

Novohradský plenér
Letošní školní rok zahájili studenti oboru

Užitá malba Střední uměleckoprůmyslové
školy Sv. Anežky České v Českém Krumlo-
vě jako tradičně oblíbeným „plenérem“.
Jedná se o souvislou praxi kreslení a malo-
vání v krajině, která je součástí výuky na
umělecké škole.

Volba při výběru místa pobytu padla již
podruhé na Nové Hrady, které jsou díky své-
mu příjemnému a klidnému prostředí, roman-
tickému parku Terčina údolí i divočejším
lesům v okolí přímo ideálním místem, kde je
možné se věnovat poklidnému studiu krajiny,
přičemž každý má možnost nalézt motiv sobě
blízký.

A jak se studenti druhého až čtvrtého roční-
ku malby zhostili nelehkého úkolu zpodobně-
ní krajiny? To je možné díky velice vstřícné
podpoře paní K. Jarolímkové a KIC N. Hrady
shlédnout na výstavě v Koželužně. Tamtéž a
zároveň v Pizzerii za kostelem je možné vidět i
výběr z prací, které vznikají ve škole během
studia nebo jako závěrečné maturitní práce na
oboru Užitá malba.

Studenti i vyučující oboru se už těší na dal-
ší plenér. A kdoví, možná za rok volba padne
znovu na Nové Hrady, protože kouzelná kraji-
na Novohradských hor se opravdu vryje do pa-
měti a láká k návratu.

Výstava v Koželužně ale není jedinou, kte-
rou právě nyní škola pořádá.

Probíhá prezentace školy v rámci „Kultur-
ního mostu“ v rakouském Freistadtu.

Od 1. října bude zahájena výstava oboru
Užitá malba v denní kavárně Českého rozhla-
su v Českých Budějovicích a v prosinci se
uskuteční výstava prací na papíře v Městské
knihovně v Českých Budějovicích.

Od 21. do 25. října bude možné v Klášteře
v Českém Krumlově shlédnout výsledky celo-

státní soutěže Figura 2013, kterou naše škola
pořádá každoročně již sedmým rokem.

Tato soutěž vznikla s myšlenkou umožnit
studentům porovnání výsledků jejich práce
v oblasti figurální kresby a malby a následně
rovněž ukázat tyto výsledky veřejnosti.

V říjnu budou probíhat dny otevřených
dveří na naší škole a to:
8., 16. a 24. října vždy od 14 do 16 hodin.

Školní skupiny si mohou individuálně do-
mluvit prohlídku školy včetně vyzkoušení
práce ve vybraných ateliérech.

V rámci dnů Otevřených ateliérů bude
12. října 2013 od 13 do 18 hodin možné nav-
štívit školu a vyzkoušet práci v ateliérech jed-
notlivých oborů pod odborným vedením
vyučujících školy.

SUPŠ Sv. Anežky České v Českém Krum-
lově nabízí zájemcům tyto studijní obory:
Užitá klasická a digitální fotografie, Klasická
malba a nové technologie, Scénická interiéro-
vá a výstavní tvorba, Design keramiky a por-
celánu, Kamenosochařská tvorba, Grafický
design a Plastická tvorba.

Bližší informace o studiu, o všech akcích,
prezentaci prací studentů jednotlivých oborů
lze nalézt na stránkách školy www.supsck.cz
případně na telefonu školy 380 711 417.

SUPŠ Sv. Anežky České v Českém Krumlově,
Tavírna 109, Č. Krumlov

Eva Výborná
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Aktivita-zájmový kroužek Vedoucí aktivity a kontakt Den Hodina Místo

Sborový zpěv DPS Fermata Mgr. Jana Štorová, tel. 386 362 137 středa 14.20 ZŠ N. Hrady

Sborový zpěv DPS
Novohradský zvoneček Mgr. Jana Štorová, tel. 386 362 137 pátek 12.30 ZŠ N. Hrady

Kroužek německého jazyka Mgr. Petra Vyhlídková, tel. 386 362 137 pondělí 11.30 ZŠ N. Hrady

Zdravotnický kroužek Mgr. Kateřina Vítovcová, tel. 386 362 137 středa 14.00 ZŠ N. Hrady

Výtvarný kroužek Vlasta Cepáková, tel. 386 362 297
pondělí
úterý

13.00
13.00

Školní družina

Kuželky Bohumila Vochosková, tel. 386 362 297 pondělí 14.00 ŠD-Kuželna

Taneční kroužek Marcela Michaleová, tel. 386 362 297 středa 14.00 Školní družina

Turistický kroužek Bohumila Vochosková, tel. 386 362 297 čtvrtek 14.00 Školní družina

Sportovní hry Marcela Michaleová, tel. 386 362 297 pátek 13.30 Školní družina

Angličtina One (pro děti 4–7 let) Marcela Kotrčová, tel. 720 105 159,
www.anglictinahrou.cz*) úterý 15.30-16.30 Koželužna

Angličtina Two (pro děti 8–9 let) Marcela Kotrčová, tel. 720 105 159,
www.anglictinahrou.cz*) úterý 14.00-15.00 Koželužna

Angličtina Three (pro děti 10–14 let) Marcela Kotrčová, tel. 720 105 159,
www.anglictinahrou.cz*) čtvrtek 14.30- 15.30 Koželužna

Tvůrčí dílna a klub pro nejmenší
(pro děti do 6 let s rodiči)

Lucie Sovová, tel. 774 766 676 pondělí 14.00-16.00 Koželužna

Výtvarný kroužek I, II Lucie Sovová, tel. 774 766 676 středa
13.00-14.30
14.30-16.00

Koželužna

Tvoření pro celou rodinu Lucie Sovová, tel. 774 766 676 sobota 14.00-17.00 Koželužna

Rybářský kroužek Bohuslav Poles, tel. 606 888 411,
www.rybarinh.webnode.cz středa 17.00 Klubovna ČRS, KSD*),

ul. Česká 74

Skautský oddíl (pro děti 11–15 let) Petr Aksamit, tel. 775 039 448,
junak.sirius@seznam.cz pondělí 15.00- 17.30

Klubovna Skautů, KSD*),
ul. Česká 74

Skautský oddíl (pro děti 6–10 let) Petr Aksamit, tel. 775 039 448,
junak.sirius@seznam.cz středa 15.00-17.30

Klubovna Skautů, KSD*),
ul. Česká 74

Mladí ochránci přírody
(pro děti 1.–5. třída)

Ladislav Starý, tel. 606 270 344,
Zdeněk Starý, tel. 728 835 407,
Karel Ottenschlager

středa 15.00-17.00 Klubovna MOP ČSOP, KSD*),
ul. Česká 74

Mladí ochránci přírody
(pro děti 6.–9. Třída)

Ladislav Starý, tel. 606 270 344,
Zdeněk Starý, tel. 728 835 407

pondělí 15.00-17.00 Klubovna MOP ČSOP, KSD*),
ul. Česká 74

Karate TJ
Ing. Martin Hermann, tel. 606 390 997
Bc. Tomáš Balík, Petr  Zachař,
Jaromír Švenda, Mgr. Tomáš Rolímek

úterý
čtvrtek
sobota

17.00
17.30
15.00

Tělocvična ZŠ,
Komenského ulice 30

Šachy, deskové hry a hlavolamy Ing. Štěpán Papáček, http://sachi-trebon.blog.cz čtvrtek 16.00-16.55 Zámek, počítačová učebna
1. patro

Hasičský kroužek (pro děti do 15 let) Radek Bandík, tel. 702 037 371 pátek 16.30 Hasičárna

Fotbal – přípravka
Martin Silmbrod, tel. 606 929 165
Eduard Emr

úterý,
čtvrtek 16.30 Fotbalové hřiště TJ

Fotbal – dorost
Jan Marhoun, tel. 723 769 852
Kamil Šedivý

středa,
pátek 17.00 Fotbalové hřiště TJ

*) KSD – Kulturně-spolkový dům
První hodina kroužku „Angličtina hrou“ paní M. Kotrčové je ukázková a zdarma. Můžete tedy využít tuto možnost, než dítě závazně přihlásíte.

Mimoškolní aktivity pro děti a mládež
Nový školní rok je už v plném proudu, a tak pro děti (a rodiče) opět

začal každodenní kolotoč časnějšího vstávání, příprav svačin, učení a
psaní úkolů. A některé děti (kéž by všechny) naskočily opět do zájmo-
vých kroužků a aktivit, které mohou využít k rozvíjení svých osobních
předpokladů a zájmů, k doplnění a rozšíření učiva v praktických čin-
nostech, ke zdokonalování toho, k čemu mají talent, co je baví a v čem
jsou šikovné. Byla by velká škoda, kdyby děti takových možností „pra-
covat na sobě“ i po škole nevužily a kdyby to „prokaučovali“ i rodiče a
své děti nepřesvědčili o smysluplnosti alespoň jedné zájmové mimo-
školní aktivity.

V Novohradském zpravodaji jsme přehled mimoškolních aktivit na-
posledy otiskli v roce 2011, kdy jej zpracovala základní škola, ale

v roce 2012 už tomu tak nebylo. Proto jsem se pokusila přehled nově
sestavit, zaktualizovat a nyní nabídnout. Některé zájmové aktivity se už
pravděpodobně rozběhly, některé začnou v říjnu, a tak je stále ještě čas
zvážit výhody, které takovéto činnosti dětem přinesou, vybrat si
z nabídky a začít pracovat.

Pokud v přehledu nějaká aktivita chybí či chcete ještě něco doplnit,
dejte mi prosím vědět co nejdříve. Přehled nabídnu ZŠ N. Hrady, aby
jej uveřejnila v Průvodci školou (který dostávají všechny děti domů).
Přeji všem dětem, aby si z nabídky vybraly a aby je aktivity bavily a ro-
dičům přeji, aby měli radost ze svých šikovných dětí. A samozřejmě
přeji všem vedoucím kroužků ať se jim daří naše děti „zlepšovat“ a také
jim za to děkuji. K. Jarolímková (člen Školské rady)
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Okénko do školní družiny
Dobrý den, krásný podzim a začátek nové-

ho školního roku.
A co nás tentokrát ve školní družině čeká?

V letošní celoroční hře se vypravíme do okolí
Novohradska a bude nás provázet další zají-
mavá postavička. Symbol jižních Čech – kap-
řík s krásným jménem Pepík. Zaměříme se na
rybníky, potoky a všechny vody jak tekoucí
tak stojaté v okolí města. Vypravíme se na vý-
lov a budeme poznávat Novohradsko.

První úkol dětí bylo namalovat našeho prů-
vodce kapříka Pepíka. Nemohli jsme se roz-
hodnout, který je ten pravý, protože se děti
úkolu zhostily velmi důkladně a kapříci zapla-
vili celou naši družinu. Nakonec jsme vybrali
jednoho, který nám bude svým úsměvem po
celý rok dodávat optimismus a radost. Nakres-
lil jej Štěpánek Charvát z 1. A. Ale i ostatním
dětem musíme poděkovat za jejich snahu.
Každý měsíc bude v ŠD vystavena fotografie
místa v našem okolí a úkolem dětí bude poz-
nat, kde to místo je. I pro vás máme tuto foto-
grafii (je tentokrát staršího data), abyste mohli
dětem poradit nebo si jen sami vyzkoušet jak
znáte naše okolí. ŠD

Zelené oddělení Červené oddělení

Oranžové oddělení

ZŠ Nové Hrady velmi děkuje p. Martině Kourkové, jednatelce
společnosti Emilka s. r. o., za poskytnutí balíčků se sladkostmi
a školními pomůckami, kterými se podílela na zpříjemnění prvního
školního dne žáčků prvních tříd.

ZŠ Nové Hrady vyslovuje poděkování Motoru Jikov Group a. s.
za poskytnutí stavebnic, omalovánek a výtvarných pomůcek pro
naše žáky.

Nácvik sebeobranných technik
V červenci jsme znovu na přání studentů uspořádali přednášku s ná-

zvem „Prevence, reakce, chování v rizikových situacích a sebeobrana
při napadení“, která se uskutečnila během Letních škol.

Tentokrát jsme pro velký zájem nácviku sebeobranných technik vě-
novali 2 večery. Studenti se dozvěděli o tom, jak se pohybovat v riziko-
vých oblastech a jak eliminovat rizikové situace, jak si připravit plán
trasy v nočních hodinách, jak se připravit na nenadálou situaci a jak rea-
govat v případě kontaktu s rizikovými osobami. Nedílnou součástí byly
i výběr, příprava a nácvik sebeobranných prostředků.

Za perfektně odvedenou práci patří dík Martinu Hermannovi.
Mgr. Naďa Štysová, Ústav komplexních systémů FROV JU

Poznej svoje město
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Dětské rybářské závody v náhradním termínu
Místní organizace Českého rybářského svazu Nové Hrady připravi-

la již tradičně Dětské rybářské závody na Zevlově rybníku pro členy i
nečleny místní organizace. Tradici však poznamenaly červnové zápla-
vy, které znemožnily konání závodu v řádném termínu, tj. 7. června.
Jen pro představu hladina Zevlova rybníku stoupla o cca 150 cm a za-
plavila levobřežní komunikaci (pod boudou) v délce přes 100 m. Výbor
MO stanovil náhradní termín po opadnutí vody na normální hladinu.
Ani tento termín ale nesplnil očekávání. Hladina rybníka po opadnutí
opět stoupa vlivem ucpání odtokového okna vypouštěcího zařízení. Na
normál se hladina vrátila až v červenci, kdy si už děti užívaly prázd-
nin. Opět musel být stanovený náhradní termín a to už s ohledem na
prázdniny a jiné aktivity dětí i rodičů. Náhradní termín byl stanoven
na první sobotu měsíce září, tedy krátce po zahájení školního roku.
Toto přesouvání termínů poznamenalo i účast dětí. Celkově se aktiv-
ně účastnilo 12 závodníků převážně doprovázených rodiči. Samotný
průběh závodu byl řádně připraven a to jak po stránce organizační, tak
i připraveným občerstvením se sladkostmi, grilovanými párky, ale
zejména hodnotnými cenami. Menší účast soutěžících tentokrát cel-
kově zvedla úroveň rybářských dovedností dětí. Tady je vhodné oce-
nit práci vedoucích Dětského kroužku mladých rybářů pánů Pavla
Michaleho a Bohuslava Polese, jejichž práce s dětmi byla evidentní na
první pohled. Mnohdy i my staří harcovníci jsme oceňovali rybářskou
techniku, přístup a značné vědomosti i vybavení soutěžících. Je to
jednoznačný závazek organizace pro pokračování ve výchově tohoto
tzv. „rybářského potěru“.

V závěru bychom rádi poděkovali Městu Nové Hrady za dotování
jak aktivit Dětského rybářského kroužku, tak i samotných Rybářských
závodů. Příslibem je nadále se zvyšující zájem o členství a činnost
v kroužku, v čemž je Místní organizace Českého rybářského svazu
rozhodnuta nadále pokračovat.

S pozdravem „Petrův zdar“
Ing. Ludovít Kasan, předseda MO ČRS Nové Hrady

Foto z dětských rabářských závodů

Přeliv vody při povodních Zevlův rybník

Voda dosáhla až k větvím stromů. Zevlův rybník

Září – měsíc skautů
v Nových Hradech

„Září je pro skauty – stejně jako pro školy –
důležitým momentem. Je to začátek nového roku.“

Skauti z více jak 250 měst a obcí z celé republiky pořádali akce pro
veřejnost, které probíhaly celý měsíc září. Mezi těmito přihlášenými
byl i náš skautský oddíl KOMETA Horní Stropnice.

Naše „skautská brána“, je otevřena všem zájemcům ve věku 6 –
15 let. Skautské schůzky ve školním roce 2013 / 2014 probíhají ve skaut-
ské klubovně – Spolkový dům Nové Hrady. Rozvrh skautských schůzek
v tomto školním roce se bude řídit podle následujícího rozvrhu:

Kdy? Kdo? Poznámka

pondělí *) 15:00 – 17:30 hod. skauti
a skautky

chlapci a děvčata
ve věku 11 let – 15 let

středa *) 15:00 – 17:30 hod. vlčata
a světlušky

chlapci a děvčata
ve věku 6 let – 10 let

*) Rozvrh skautských schůzek během školního roku může být upra-
ven na základě obsazenosti výchovných kategorií: skauti – skautky a
vlčata a světlušky.

Sraz všech členů skautského oddílu Nové Hrady je před Spolkovým
domem (zadní vhod od Kláštera) a to vždy v čase 14:45 hod. – 15:00
hod.

Jakékoliv informace týkající se našeho oddílu získáte na tel. čísle
775 039 448 nebo na e-mailu: junak.sirius@seznam.cz.

...co je skauting? Může se přidat každý?
pokračování na str. 14

POZVÁNKA
Zveme všechny děti již na 6. ročník

DRAKIÁDY
který se uskuteční

V SOBOTU 12. ŘÍJNA 2013
od 14.30 hodin

NA LOUCE U RYBNÍKA OLEJOVÝ VE VILOVÉ ČTVRTI.

Připravena je řada soutěží o ceny,
drobné dárky, opékání špekáčků.

NEZAPOMEŇTE DOMA SVÉ RODIČE!!! ZO KSČM
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SKAUTING – to je PARTA a PŘÍLEŽITOST
Skauting, to je především šance stát se součástí týmu mladých lidí,

mít kamarády, prožívat život naplno, trávit čas dynamicky, aktivně, zá-
bavně 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 příležitos-
ti, které jsou zároveň zábavou, hrou – a zároveň způsobem, jak poz-
návat nové věci. Prostřednictvím volného času tak učí děti a mladé
lidi být užitečnými členy naší společnosti a všestranně rozvinutými
osobnostmi.

Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost
mluvit před lidmi, naslouchat, být otevřený vůči druhým, spolupraco-
vat. 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 člověk, který ví o svých kvalitách i o tom,
proč nebýt sám, proč být součástí týmu, člověk, který ví, co chce a ak-
tivně za tím jde, člověk, který může být pilířem společnosti.

Ve skautingu se každý naučí používat GPSku, fotoaparát, učí se dě-
lat reportáže, slaňovat skály, vařit i sjíždět vodu na raftech. Ale to není
důležité. Důležité je, co se člověk učí mimochodem – 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, za-
měřený na jiné druhy programů. Vyberte i vy vašim dětem skautský od-
díl KOMETA Horní Stropnice.

www.kometa.estranky.cz, www.sirius.estranky.cz
Petr AKSAMIT – HVĚZDÁŘ,

vedoucí skautského oddílu KOMETA Horní Stropnice

Vojenský prostor – Vstup zakázán
S tímto nápisem na cedulích kolem silnice se setkali všichni, kteří

projížděli od 10. do 24. srpna z Žumberka směrem na Klažary.
Na vysvětlenou nutno dodat, že zde v této době probíhal čtrnáctiden-

ní skautský tábor pořádaným skautským střediskem SIRIUS Horní
Stropnice, MOP při ČSOP Nové Hrady a SDH Benešov nad Černou
s celotáborovou hrou, jejíž etapy byly připraveny podle známého seriálu
M*A*S*H. Jednotlivé části programu včetně úkolů zaměřených třeba
na zdravovědu nebo šifry byly přizpůsobeny věku dětí, který se pohybo-
val v rozmezí od 7 do 13 let. Celkem mezi sebou soutěžilo 25 dětí, rozdě-
lených do 4 družin a odměnou jim byla celá řada cen od sponzorů, jimž
tímto patří velký dík.

Program tábora byl doplněn řadou doprovodných akcí. Při některých
se děti účastnily aktivně, např. při rukodělných činnostech pod vedením
paní Aleny Sochorové, kdy vytvářely koláže z různých materiálů nebo
malovaly vitráže na sklo. Jindy byly “pouhými” diváky, jako třeba při
návštěvě sokolníků ze společnosti TEIR nebo loveckých psů MS
BLATA Hranice. Dva celodenní výlety směřovaly jednak na koupaliště
v Horní Stropnici a také do Benešova nad Černou za musherem Janem
Ochozkou a jeho čtyřnohými miláčky. Zajímavá byla pro děti také náv-
štěva redaktorky Českobudějovického deníku paní Hany Svítilové, kte-
rá s námi prožila jeden táborový den. A aby nebyl překvapením konec,
sobotní dopoledne bylo věnováno návštěvě hasičů z SDH Benešov nad
Černou a jejich technickému vybavení. Nechyběla ani závěrečná
diskotéka. Zkrátka, zážitků si děti i dospělí odnesli celou řadu, a protože
i počasí nám přálo, můžeme se těšit z vydařené akce.

Organizace letního tábora proběhla za vydatné spolupráce následují-
cích firem a institucích:

Musher Jan Ochozka

Polní nemocnice MASH 2013

TEIR – ukázka dravců a sokolnictví

Za kolektiv vedoucích LT Žumberk 2013

Petr Aksamit, vedoucí skautského střediska
SIRIUS Horní Stropnice
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Gastroslavnosti
po novohradsku

Na začátku rozhovoru s vedoucí novohradského konferenčního cen-
tra na zámku jsem se zmínila (dočtete se na jiném místě říjnového NZ),
že nabídka KIC nemůže být úplná a zajímavá bez spolupráce s dalšími
subjekty. A platilo to i o akci Gastroslavnosti – 3. ročník, jež se uskuteč-
nila na poslední zářijovou sobotu.

Do Kulturně-spolkového domu a na dvorek jsme vás pozvali na dob-
ré jídlo, hudbu, trocha zábavy a taneční večer. Tradičně výborné grilo-
vané ryby zajistili rybáři z místní rybářské organizace a tradičně
výborný gulášek zase myslivci z místního mysliveckého sdružení.
Z další nabídky jste si mohli vybrat i třeba tortilly s kuřecím masem, žabí
stehýnka a množství nápojů. Děkuji všem, co se podíleli na této nabídce.

Sladkou složkou nabídky občerstvení jsme doufali, že vytvoří ovoc-
né koláče v rámci soutěže O nejlepší ovocný koláč. V předstihu jsme proto oslovili místní
restaurační zařízení, aby věnovali do soutěže svůj „prezentační“ koláč a na základě ano-
nymního hlasování návštěvníků akce jsme pak chtěli „autory“ koláčů odměnit našimi ce-
nami. Cílem soutěže bylo tedy přizvat ke spolupráci na akci místní gastro-podnikatele,
představit návštěvníkům akce naše místní restaurace a samozřejmě nabídnout něco slad-
kého ke kávě. Velké poděkování a blahopřání k absolutnímu vítězství patří restauraci
Hamr (nikdo jiný bohužel s námi „nepekl“). Jsme opravdu moc rádi, že jste ten „hec“ od
nás přijali… Koláč i šdrůdl byly výborné. Odměnou získáváte volné vstupenky na akce
KIC v roce 2014. Doufáme, že hostům Vaší restaurace udělají radost.

V programu jsme nezapomněli ani na gastrosoutěže pro návštěvníky akce, které jsme
snad alespoň trochu přesvědčili o tom, že není paprika jako paprika, že se zavázanýma
očima může džus chutnat jinak nebo že při jídle může být i legrace. Odměny – divoké
kachny – soutěžícím věnovali místní myslivci.

Hudební složkou slavností byl odpolední koncert skvělé pražské kapely Šmrnc, která
potěšila velmi pěkným repertoárem i hudební kvalitou. Staropražské a lidové písničky či
„hašlerky“ byly skvěle zahrané i zazpívané. O hudbu tanečního večera se postaral taneční
orchestr Alfa, který byl rád, že si mohl u nás zahrát a zpříjemnit večer svou hudbou až do
nočních hodin.

A na závěr ještě jednou poděkování za spolupráci všech organizací a lidí při prezentaci
našeho města a naší „gastro“ nabídky. Tak dobrou chuť a pěkný podzim.

Za KIC N. Hrady přeje K. Jarolímková

Gastrosoutěže pro návštěvníky akce

Ani myslivecké sdružení a jejich gulášek nezklamal

První ročník soutěže O nejlepší ovocný koláč Rybáři a jejich kapři opět nezklamaliTaneční orchestr Alfa hrál večer k tanci

Taneční večer v moderním rytmu Výborná kapela Šmrnc v odpoledním programu
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KIC Nové Hrady zve  na odpolední kconcert, na kterém vystoupí

Slávek Klecandr
písničkář, skladatel, kytarista, učitel klasické kytary a člen kapely Oboroh

sobota 9. 11. 2013, 16.00 hod.
Kulturně-spolkový dům, ul. Česká 74

Vstupné 50 Kč

Malá ochutnávka před koncertem:
V současné době se připravuje vydání nového sólového “live” alba S. Klecandra a bude se
jmenovat “Pátý pád” (voláme koho, co)

Uslyšíte cca 15 skladeb, z toho několik starších oborožích žalmů a songů, k tomu 7 no-
vých písní... a to vše v komorní akustické úpravě hlas + kytara a občas foukačka. V těchto
dnech se domlouvá mastering, obal a vše potřebné k vydání. Doufejme, že se nevyskytne
žádný zádrhel a nové CD najdete letos pod vánočním stromečkem.

Oboroh – Nocí mořem
Petr Mareček – Mladá fronta DNES
Hudebně jistá pouť nejistotou Nocí mořem,

nové album východočeského Oborohu, je vy-
rovnaná a silná kolece jedenácti písní.

Je škoda, že čeští politici, a asi nejen oni,
mají schopnost mnohé příhodné slogany či me-
tafory v lepším případě vyprázdnit do duta,
v horším proměnit na kus hadru. Při poslechu
nového alba východočeské kapely Oboroh Nocí mořem totiž člověku marně přijde na mysl
příměr „klidná síla“, ale řekneli to nahlas, hanba mu nafackuje…

Znalci vědí, že Oboroh se zcela vymyká křesťanským kapelám připomínajícím kázající
náboráře. Definici svého náhledu a vlastně i alba si muzikanti vyřkli sami: “Většinu písní lze
chápat jako jakési poznámky, znaky na dlouhé výpravě nocí a mořem našeho tázavého nitra.
Nemáme tušení, kdy se objeví maják, kdy břeh...

Slávek Klecandr je rozvážný a posmutnělý vypravěč staré písničkářské školy, v jeho hlase
lze odhadnout, jak naposlouchaného má Leonarda Cohena. Kapelové aranže prozrazují, že
k oblíbeným patří desky 60. let, zejména Dylanovy Highway 61 Revisited, Blood in the
Tracks či Slow Train Coming.

KIC Nové Hrady zve na

Společenský a taneční
večer s hudbou
pátek 18. 10. 2013

od 18.00 hod. do 24.00 hod.

Program:
18.00-19.00 hod.
za podpory tanečního mistra J. Štojdla si
můžete zopakovat některé společenské tan-
ce v předplesové sezoně, vhodné pro páry i
jednotlivce, taneční opakování je v ceně
vstupenky na večer

19.00-24.00 hod.
Taneční večer
nekuřácké prostředí, občerstvení
K tanci zahraje Dance band GLOBUS
Kapela s hudební žánrovou bohatostí, mo-
derní styl hry s plným zvukem a s přídav-
kem ABBA revival

(Další termín Společenského večera
s hudbou 15. 11. 2013)
Kulturně-spolkový dům, ul. Česká 74
Vstupné 50 Kč

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

S t á t n í h r a d N o v é H r a d y

Podzimní hradní slavnosti roku 2013
pátek 25. 10. 2013

- od 19 hodin večerní hrané prohlídky hradu – živé obrazy z historie hradu
- poučení, zábava, akce

Rezervace termínu prohlídky nutná tel: 386 362 135
Časné termíny prohlídek jsou vhodné i pro děti

sobota 26. 10. 2013
§ 10.30 – 11.15 Dobytí hradu Karlem Bonaventurou

Buquoyem. Pokus o rekonstrukci závěrečné
fáze dobývání, výcvik  pikenýrů
a mušketýrů na nádvoří.

§ 11.15 – 11.45 Sokolník, letové ukázky dravců
§ 11.45 – 12.00 SHŠ Armatus

vystoupení šermířské skupiny
Během dne soutěže a hry pro pážata, panoše a mladé
dámy.
§ 13.00 – 13.30 SHŠ Vítkovci

– Šermířské divadelní představení Maska
§ 13.30 – 14.00 Sokolník – letové ukázky dravců
§ 14.00 – 14.45 Dobytí hradu Karlem Bonaventurou

Buquoyem.  Pokus o rekonstrukci závěrečné
fáze dobývání.

Akce se koná za každého počasí! Zve Mgr. Jan Smolík, kastelán státního hradu N. Hrady
www.hrad-novehrady.eu

Bramborování
v historické kovárně

Společnost Rožmberk o.p.s., a kovář Da-
niel Černý, ve spolupráci s Městem Nové
Hrady Vás zvou do Novohradské kovárny
na ochutnávku tradičních bramborových jí-
del a aktivity pro děti. Tradiční Bramboro-
vání v Novohradské kovárně se bude konat
v sobotu 26. října 2013 od 13.00 do 17.00
hod. Na sousedním hradě budou současně
probíhat „Podzimní hradní slavnosti“ s bo-
hatým kulturním programem.
Kontakt: Olga Černá, 602 471 653,
cerna@rozmberk.org
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Nejen o kulturní nabídce a významu spolupráce
Kulturní a informační centrum Nové Hrady by nemohlo vytvářet

svoji kulturně-společensko-turisticko-informačnínabídku bez spolu-
práce s dalšími subjekty. To je zkrátka nemožné. Pokud je cílem KIC
mít zajímavou a pěknou kulturní nabídku, pokud chceme „oživit“
místní kulturní dědictví, pokud chceme čerpat z naší historie, pokud
cítíme zodpovědnost za současné kulturní dění, nemůžeme být „v tom
sami“. A je skvělé, že tento pocit s námi sdílí i ostatní, kteří s námi spo-
lupracují a svoji profesi či poslání berou vážně.

V rámci letošní Novohradské hudební trilogie bylo nezbytně nutné
spolupracovat na programu se zástupci novohradského zámku, hra-
du a kláštera. Jsem ráda, že se tato spolupráce uskutečnila a vše se
zrealizovalo tak, jak bylo dohodnuto. Nicméně už v době příprav i při
samotné spolupráci se objevovaly nové nápady, otázky, inspirace.
Proto bych vám chtěla nabídnout postupně tři rozhovory s lidmi
z partnerských institucí, abyste i vy o nich (a o nás) věděli trochu víc.

K. Jarolímková

Rozhovor s paní Lenkou Říhovou,
konferenční centrum, Zámek Nové Hrady

Pani Říhová, mohla byste se stručně před-
stavit naším čtenářům a říct něco o svých
předchozích pracovních zkušenostech?

Do Konferenčního centra na zámku v No-
vých Hradech jsem nastoupila na základě pra-
covního pohovoru v dubnu letošního roku a
ráda bych zde uplatnila všechny své dosavad-
ní pracovní zkušenosti. V minulosti jsem si
měla možnost vyzkoušet jak stranu zaměst-
nance, tak stranu zaměstnavatele. Pohybovala
jsem se nejdříve ve sféře architektury a deve-
lopmentu v Praze a koordinovala jsem projekt
Best of Realty. Z této pracovní činnosti je nyní
přínosem dobrá znalost nově postavených re-
sidencí, nákupních center, zrekonstruovaných
obytných objektů, ale především administra-
tivních a logistických areálů, které v roce 2000
zažívali svůj vrchol. Tato práce mě naučila na-
prosté samostatnosti a vedla mě k organizační
přesnosti.

Po přestěhování do jižních Čech jsem
s manželem vedla hotel s kapacitou 50 lůžek.
Z této práce a z práce po ní následující, kdy
jsem byla zaměstnána pro hotelovou síť jako
sales&marketing manager, mohu čerpat zna-
losti hotelové problematiky a s tím souvisejí-
cích činností. Veškeré naučené praktické
znalosti se musejí neustále obnovovat a dopl-
ňovat o nové aktuální informace.

A co je nyní náplní Vaší práce na novo-
hradskému zámku?

Náplní mé současné práce je především
zviditelnění konferenčního centra a jeho při-
lehlých prostor, ve kterých je možno zajistit a
organizovat konference, odborné semináře a
ostatní firemní aktivity, a to nejen pro akade-
mické pracovníky a vědce, ale i pro širokou
komerční veřejnost.

Konferenční centrum má též ubytovací
část, která slouží také pro ubytování osob,
které zámecké prostory využijí pro svatební
oslavy, společenské události či pobyty indivi-
duální klientely, turistů a návštěvníků Novo-
hradska.

Zámek má překrásné historické interiéry,
ve kterých je skutečně možnost pořádat roz-
manité společenské a kulturně vzdělávací ak-
tivity. Perlou všech prostor je empírové
divadlo, které pokud vím, patří mezi tři pos-
lední divadla tohoto architektonického slohu.
Nabízí se prostor k využití prostoru vskutku
širokospektrálně, právě od již zmíněných kon-
gresových aktivit až po koncertní, divadelní a
přednáškové aktivity.

Převážnou část mé práce tvoří propagace,
aktivní akvizice, předávání informací odborné
a laické veřejnosti, vyjednávání o navázání
spolupráce, tvorba nabídek a tvorba smyslupl-
ných obchodních strategií. S tím souvisí nava-
zování úzké spolupráce a pevných kvalitních
vztahů s novými klíčovými obchodními part-
nery, mezi něž řadím především zástupce měs-
ta Nové Hrady a ostatních důležitých měst
v regionu. Jako důležitou součást budoucí spo-
lupráce vidím také ve vytváření podmínek
k budoucím projektům s místními podnikateli,
se kterými spoluvytvoříme přátelské a profe-
sionální prostředí pro místní občany a sezónní
návštěvníky tohoto malebného městečka.

Co se Vám už podařilo za první půlrok
uskutečnit na novém pracovním postu, na-
příklad v oblasti „otevírání“ zámku novo-
hradské veřejnosti a návštěvníkům města?
Z čeho máte radost a dobrý pocit?

Po půl roce v mém stále ještě novém praco-
višti nelze zhodnotit s matematickou přesností
přínos či ztráty. Nicméně práce je za mnou
dost a základy se budují s časovým zákonem,
který nelze obelstít, čili promyšleně, precizně
a tak, aby se na nich daly stavět kvalitní stabil-
ní budoucí výsledky a možnosti jít stále dále.

Největším soupeřem je nyní pro mne loka-
lita zámku ve smyslu dostupnosti potenciál-
ních klientů z metropole. Od letošního léta je
otevřena dálnice až do Veselí nad Lužnicí, což
je nutné potenciální klientele dát v povědomí.

Velkou radost mi přináší dosavadní akce,
které měly kladný ohlas. Mezi ně zařadím kla-
vírní koncert světoznámého klavíristy pana
Tomáše Víška, který se konal v rámci Novo-
hradské hudební trilogie a který byl zajiště-
ný a pořádaný ve spolupráci s KIC Nové
Hrady. Dále zámecké slavnosti, svatební os-
lavy, zapojení do letního festivalu Novo-
hradské Poznávání a prohlídky zámku pro
nadšené skupinky zájemců.

Ráda bych zmínila i několik organizačně
povedených školení a seminářů, dále pozitiv-
ních obchodních jednání. V letních měsících
proběhly Letní školy, které byly pro mne také
velice obohacující novou pracovní zkušeností.

Má práce je velice krásná a jak je zřejmé,
jedná se o skutečně široký záběr možností,
které zámek nabízí díky lokaci i samotné
vznešené budově empírové stavby. A samo-
zřejmě bych neměla ani zapomenout, že celý
komplex spravuje Akademie věd ČR, Ústav
nanobiologie a strukturní biologie, pod vede-
ním skvělého šéfa, pana profesora RNDr. Ru-

digera Ettricha, PhD. Tímto je zaručeno velice
originální místo, které zcela jedinečně propo-
juje poklad historie s vědou, která má daleko-
sáhlý dopad do budoucnosti a k čemuž cítím
hlubokou úctu.

A mohla byste říct alespoň o některých
plánech a cílech i něco víc?

Mezi krátkodobé cíle bych zařadila tvorbu
kvalitní reklamy a propagace pro veškeré bu-
doucí události. Byla bych velice ráda, aby se
podařilo prostřednictvím rozličných kultur-
ních aktivit zvýšit návštěvnost zámku z řad
místních občanů. Zanedlouho nastane čas ad-
ventu, a tak věřím, že se podaří přilákat mno-
ho návštěvníků i na nějaký předvánoční
program, třeba adventní zámecké prohlídky a
samozřejmě i na zámecký ples.

Střednědobé cíle zahrnují vytvoření zají-
mavého portfolia služeb, které bude kladně
přijímáno návštěvníky zámku. V současné
době mimo jiné budujeme vlastní kuchyni,
která nyní slouží k zajištění stravy pro účastní-
ky konferencí a objednaných akcí na zámku.
Do budoucna bychom rádi uspokojili také
místní hosty a v letních měsících turisty v No-
vých Hradech.

Do dlouhodobých vizí zařadím rozšíření
naší komplexní nabídky a pokračování v do-
sud úspěšných akcí, které mohou léty nabývat
na prestižnosti a záruce kvalitních služeb a ak-
tivit. V plánu je rozšířit využití zámeckého
parku pro pořádání kulturních akcí. Veřejnost
by si tak mohla zvyknout na každoročně se
opakující letní zámecké slavnosti, které budou
rok od roku díky přátelské komunikaci s náv-
štěvníky více uspokojovat svým programem.
Dále zimní zámecký ples, prohlídky zámku a
mnoho jiných aktivit, které budou cílené nejen
na dospělé, ale i dětské návštěvníky. Myslím
si, že nejen zámek, ale celé město si zaslouží
pozornost a zájem všech a že by mělo být s ra-
dostí navštěvováno.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám, aby Vás
práce naplňovala nejen profesně, ale i lidsky
a aby všechno, co pro město a toto místo udě-
láte, přinášelo jen samá pozitiva.

K. Jarolímková
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Vernisáž výstavy obrazů studentů
SUPŠ sv. Anežky České Č. Krumlov

V úterý 10. září se v Koželužně uskutečnila vernisáž výstavy ob-
razů studentů SUPŠ Sv. Anežky České z Českého Krumlova. Polo-
vina vystavených obrazů vznikala v rámci plenéru v našem městě a
druhou polovinu obrazů tvoří práce studentů z vyšších ročníků
(např. maturitní práce).

Mimo samotných studentů a jejich pedagogů se vernisáže se záj-
mem zúčastnila i jedna bývalá paní učitelka naší ZŠ a jedna součas-
ná paní učitelka ZŠ a několik momentálních návštěvníků města.
Program obohatil i jeden z pedagogů českokrumlovské střední ško-
ly, který zazpíval a zahrál na kytaru a po něm i jeden ze studentů
hrou na didgeridoo a bubínek.

Výstavu můžete navštívit do konce října, individuální prohlídky
(pro školní kolektivy) je možné domluvit na KIC N. Hrady.

K. J.

Pravidelné aktivity v Koželužně
¢ Tvůrčí nabídka
§ Pondělí: 14.00–16.00

Tvůrčí dílna a klub pro nejmenší
(0–6 let s rodiči)

§ Středa: 13.00–14.30 – Výtvarný kroužek I.
§ 14.30–16.00 – Výtvarný kroužek II.
§ Čtvrtek: 14.30–16.00 – „Divadelní kroužek“

– Tvořivá dramatika pro všechny děti
§ Sobota: 14.00–17.00 – Tvoření pro celou rodinu

Od září je možné zapojit se do aktivit pravidelně, nebo využívat
této možnosti jen příležitostně. Přijďte se seznámit s formou práce
otevřených skupin s připraveným výtvarným programem v krás-
ných a inspirativních prostorech Koželužny.

¢ Další nabídka
§ Pondělí: 16.00–17.30 – Cvičení pro dospělé

(s fyzioterapeutkou Ivou Blížencovou)

Kontakt na výše uvedené aktivity:
Lucie Sovová, 774 766 676, lu.sovova@seznam.cz

VÝSTAVA OBRAZŮ
„Nové Hrady z plenéru“

v Koželužně
11. 9. – 31. 10. 2013

Obrazy žáků Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky
České v Českém Krumlově namalované v průběhu dvoutýdenního
plenéru v Nových Hradech a okolí, www.supsck.cz.

Výstava otevřena v době koželužnových aktivit:
pondělí, středa 14.00–16.00 hod., sobota 14.00–17.00 hod.

navíc v říjnu: 25.10.–27.10., 10.00–16.00 hod.
vstupné dobrovolné, více info na KIC N. Hrady,

tel. 386 362 195, www.kicnovehrady.cz

Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat chlapcům Petru Michalemu a Da-

nielu Kotrčovi z Nových Hradů za dobrý skutek, který vykonali
tím, že mému vnukovi Lukáši Búdovi vrátili mobilní telefon, který
ztratil. Je úžasné, že v dnešní době se ještě najdou poctiví mladí
lidé, kteří mají smysl pro čestné jednání. Ještě jednou jim vřele dě-
kuji a přeji hodně štěstí a úspěchů v jejich životě. Zůstaňte takoví,
jací jste. Eliška Búdová
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Městská knihovna Nové Hrady
zve všechny přátele knih na

Literární podvečer
se známou plzeňskou historičkou

PhDr. Věrou Kubovou
na téma

Božena Němcová
bez tajností

Akce se uskuteční
v úterý 15. října 2013 v 18.00 hod.

v Městské knihovně

více informací v Městské knihovně
N. Hrady na tel. 386 362 182

“Angličtina hrou
s Marcelou”

pro dospělé – konverzace
60 min. interaktivní výuka a konverzace

Pravidelnost: 1 x týdně
Čas: 16.30 – 17.30 hod.

Den: Čtvrtek
Místo: Koželužna Nové Hrady

Cena: 100 Kč/hodinu
Využijte zdarma ukázkové hodiny.

Lektorka Marcela Kotrčová
Registrace na tel. 720 105 159

Začínáme již 17. 10. 2013
www.anglictinahrou.com

Okénko do knihovny
Lásky princezen kuronských –
Otomar Dvořák
V románovém příběhu odehrávajícím se v době
napoleonských válek poznáme z nečekaného
úhlu ratibořickou paní kněžnu známou z Ba-
bičky Boženy Němcové. Život vévodkyně Ka-
teřiny Vilemíny Zaháňské byl podivuhodně
propleten s osudy jejich sester Pauliny, Johany
a nevlastní Dorky. Čtvěřice dívek se pro své
nespoutané a mnohdy velmi provokativní cho-
vání stala hrdinkami dobových skandálů,
osobnostmi, o nichž se mluvilo po celé Evropě
a o nichž psal na prvních stránkách tehdejší
bulvární tisk.

Krvavé jahody – Jiří svetozár Kupka
Skutečný příběh podle vyprávění české ob-
čanky Věry Sosnarové. Čtrnáctiletá Věra byla
se svou matkou a mladší sestrou odvlečena do
Sovětského svazu na nucené práce. Matka za-
hynula a obě sestry protrpěly dvacet let teroru
a osobního ponižování v jednom z pověstných
gulagů na Sibiři, v kolchoze a v průmyslových
závodech. Kniha je svědectvím o degeneraci
idejí, které hlásaly, že “stvoří nový život na
Zemi.”

Město malérů – Ellery Queen
Spisovatel Ellery Queen přijíždí do malého
amerického městečka, aby zde našel námět ke
své nové detektivce. Ubytuje se pod smyšle-
ným jménem v Domě malérů. Zpočátku se zdá,
že hrozivá přezdívka, kterou toto obydlí získa-
lo, už ztratila své opodstatnění. Postupem času
však Ellery Queen zjišťuje, že si do Domu ma-
lérů přece jen našel cestu zločin.

Codex Regius – Arnaldur Indridason
Mladý Islanďan Valdemar se vydává v padesá-
tých letech studovat do Kodaně. Chce se zabý-
vat středověkými rukopisy. Profesor, kterého
mu doporučili, je však podivín a zcela evident-
ně něco skrývá. Valdemar se však od něj přesto
nechá přemluvit, aby mu pomáhal při pátrání
po rukopisech. Oba muži se tak vydávají přes
půl Evropy na dobrodružnou cestu, přičemž dá-
vají v sázku svůj život, neboť existují lidé, kteří
jsou ochotní jít kvůli kulturním pokladům ne-
vyčíslitelné hodnoty přes mrtvoly...

Jeremiášův pláč – William Brodrick
Co byste dělali, kdybyste cítili, že celý svět je
proti vám? Když otci Anselmovi z převorství
Larkwood položí tuto otázku jakýsi starý muž,

Anselmova odpověď zní: požádejte převorství
o azyl. Starý muž o něj tedy požádá. Jeho jmé-
no je Eduard Schwermann a hledá ho policie,
neboť je to zřejmě bývalý válečný zločinec.
Agnes Aubretová, stará a nevyléčitelně ne-
mocná žena, jejíž život se pozvolna chýlí ke
konci, cítí, že je na čase odhalit tajemství, kte-
ré pečlivě střežila. Svěří oblíbené vnučce
Lucy své deníky. Agnes byla za války v oku-
pované Paříži členkou malé organizace, jež
zachraňovala židovské děti před deportací do
koncentračních táborů a snažila se je dostat do
bezpečí. Někdo je však zradil a skupina byla
odhalena mladým důstojníkem SS, Eduardem
Schwermannem. Převorství a jeho představe-
ní, zejména otec Anselm, se tak ocitají v ne-
lehké situaci.

Překvapení – Zuzana Francková

Po smrti otce zjišťuje Radka, že manželství je-
jích rodičů nebylo tak ukázkové, jak by se
mohlo zdát. Její milovaný a obdivovaný otec
totiž léta udržoval paralelní vztah s mladou
novinářkou a měl s ní dokonce dceru. Netuší
ovšem, že právě Tereza s malou Jiřinkou do-
slova obrátí její život naruby.

Kniha Poutní místa českobudějovické diecéze
Nová tiskárna v Pelhřimově vydala další knihu Jiřího Černé-

ho „Poutní místa českobudějovické diecéze. Milostné obrazy, sochy a
místa zvláštní zbožnosti“. Jde o dosud nejpodrobnější souborné zpraco-
vání tématu poutních míst a kultu milostných obrazů a soch v regionu
jižních a jihozápadních Čech. Zkoumaný prostor je vymezen hranicemi
českobudějovické diecéze v roce 2012 a zahrnuje tyto okresy: Benešov
(část), České Budějovice, Český Krumlov, Jihlava (část) Jindřichův
Hradec, Klatovy (část), Pelhřimov, Písek, Plzeň-jih (část), Prachatice,
Příbram (část), Strakonice, Tábor.

Heslo Nové Hrady je věnováno kostelu sv. Petra a Pavla s nevelkým
obrazem Panny Marie, který roku 1619 zachránil Karel Bonaventura
Buquoy z hořícího domu v Záblatí nedaleko Vodňan. Až do své smrti
roku 1621 jej všude vozil s sebou, pak byl obrázek uctíván v jezuitském
kostele sv. Anny ve Vídni a roku 1674 jej Buquoyové přenesli do No-
vých Hradů. V blízkosti Nových Hradů se nachází významné poutní
místo Dobrá Voda, které bylo v 19. století (vedle Bechyně) nejnavště-
vovanějším poutním místem v jižních Čechách. Počátky kultu u prame-
ne léčivé vody se tu datují od roku 1701 a jsou rovněž spjaty s rodem
Buquoyů, který nechal postavit barokní kostel, mimořádně působivě
zasazený do krajiny. Malými poutními místy, známými jen místnéímu

obyvatelstvu, jsou např. Hasenbrunn u
Střeziměřic nebo Jetzkobrunn poblíž
Údolí u Nových Hradů. V širším okolí
pak jsou v knize popsány např. lokality
Římov, Soběnov, Svatý Jan nad Malší a
Trhové Sviny. Zmíněna je i malá kaple
Panny Lurdské u Heinrichs na rakous-
ké straně nebo podvod s inscenovaným
zázrakem u pramene v zaniklé obci
Jedlice.

Encyklopedicky pojatá, fotogra-
fiemi i autorovými kresbami bohatě
ilustrovaná kniha má 343 stran se
185 hlavními topografickými hesly a dalšími přídavnými lokalitami,
v nichž se odráží kult poutních míst. Barevné přílohy obsahují foto-
grafie poutních svatyní a reprodukce svatých obrázků s vyobrazením
poutních míst. Knihu distribuuje knihkupectví Kosmas a je k dostání
ve všech větších a specializovaných knihkupectvích (případně u na-
kladatele Nová tiskárna Pelhřimov, ntp@ntp.cz, tel. 565 332 290).
Cena knihy 330,- Kč.
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Zajímá vás historie Vaší rodiny,

nemáte se už koho zeptat?

Pak je tento kurz určen právě Vám.
Společnost Rožmberk Vás zve na

BEZPLATNÉ KURZY
zaměřené na „Genealogii“

(studium rodin – tvorba rodokmenu).
Kurz je rozdělen na 3 samostatné části a bude se konat
vždy v sobotu odpoledne a to v následujících termínech:

12. října, 9. a 23. listopadu 2013, vždy od 13. do 17. hod.
v historické kovárně v Nových Hradech.

12.10. – probereme základy genealogie (jak se tvoří rodokmen,
jak a kde začít, kde hledat informace). Další soboty, 9.11. a 23.11.,
budeme prostřednictvím internetu hledat konkrétní údaje ve starých
matrikách, kronikách a dalších historických materiálech. K tomu
patří procvičování čtení starého písma (kurentu) a další znalosti.

Kurzy jsou pořádány v rámci projektu „Aktivní kovářské muze-
um“, podpořeného z prostředků Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova, prostřednictvím Místní akční skupiny Sdruže-
ní Růže a pro účastníky jsou zdarma. Počet účastníků je omezen,
proto je nutné se v případě zájmu co nejdříve přihlásit. na adrese:
cerna@rozmberk.org, nebo na tel: 602 471 653.

Novohradské muzeum
Novohradské muzeum má za sebou nultou letní sezónu. Po výstavě

Buquoyské Nové Hrady na podzim loňského roku, zimní přestávce a
jarních přípravách, se muzejní prostory pro návštěvníky v červnu opět
otevřely. V expozici otevřené veřejnosti se do konce listopadu nachází
model Novohradských hor spolu s dalšími exponáty a výstavními pane-
ly z roku 2009, dále papírové modely několika novohradských staveb a
především dvě unikátní sbírky dobových nálezů.

Model, který vytvořil pan M. Koželuh pro výstavu Po stopách spo-
lečné historie, získal po čtyřech letech konečně trvalé umístění a byl na-
víc obohacen působivými fotografiemi Novohradských hor téhož
autora. Na realizaci a instalaci této místnosti spolupracovala Novohrad-
ská občanská společnost o.s. (NOS o.s.) s Městem Nové Hrady v rámci
společného projektu „Příběhy krajiny Novohradska“. Pevně věřím, že
tato část expozice bude moci v současné podobě sloužit návštěvníkům
muzea několik dalších let.

Zbývající prostory byly rozděleny na místnost s projekcí fotografií
Novohradských hor, místnost s výstavními panely o novohradské his-
torii a místnost se sbírkami nálezů skleněných a kovových dobových
artefaktů. Za přípravu a realizaci této části expozice bych chtěl poděko-
vat jak oběma novohradským majitelům sbírek, tak především panu
Milanu Koželuhovi a Tondovi Bártovi, kteří navíc zajistili nepřetržitý
provoz muzea během letních měsíců.

Současná podoba expozice nicméně letos v listopadu skončí a bude
prostor pro vytvoření stálé expozice věnující se historii města a jeho
okolí. Na této aktivitě opět spolupracuje Město Nové Hrady se sdruže-
ním NOS o.s. v rámci projektu „Kulturní dědictví Novohradska – síť
stálých expozic“.

Do projektů zabývajících se hledáním a prezentací poznatků o histo-
rii města Nových Hradů jsem se poprvé zapojil v roce 2006 díky spolu-
práci se současným starostou V. Hokrem na tvorbě knihy Příběhy
novohradských domů. Následovaly výstavy Po stopách společné histo-
rie či realizace naučné stezky Buquoyská krajina Ústavu dějin umění
AV ČR. Za sedm let jsme se oba setkali s mnoha zajímavými lidmi, kte-
ří se novohradskou historií profesionálně či z nadšení zabývají, případ-
ně některé události sami pamatují. Každý měl svou oblast, ve které se

orientoval, svůj příběh, který nám vyprávěl. Díky tomu se nám podařilo
složit si v hlavě, ručních poznámkách a počítači mozaiku významných
událostí ve vývoji města s příběhy dokreslujícími život novohradských
obyvatel v různých obdobích. Nashromáždili jsme obrazové materiály,
fotografie, plány, audio a video nahrávky. S nadsázkou lze proto říci, že
pro budoucí expozici si připravujeme podklady a osobní kontakty pos-
ledních několik let. To ovšem zdaleka neznamená, že bychom s bádá-
ním a objevováním končili. Příkladem opaku budiž projekt Ústavu
dějin umění, další vyprávění pamětníků, které jeho aktivity vyvolaly a
ovšem i současná výstava nálezů v muzeu. Z předchozích zkušeností
lze vyvodit, že určitě stále existují lidé, podklady, exponáty, jež by
mohli vznikající expozici výrazně obohatit.

Smyslem tohoto článku a jedním z cílů plánovaného podzimního
cyklu přednášek je také oslovit ty z Vás, kteří by se chtěli zapojit do pří-
pravy expozice či následného provozu a organizace doprovodného
programu muzea.

A jak by samotná expozice mohla vypadat? Naší představou je, vy-
tvořit chronologickou linku vývoje města od jeho založení až po sou-
časnost, na kterou budou navázány jednotlivé události reprezentované
exponáty, obrázky, interaktivními aplikacemi, papírovými modely a
texty. V časové lince by kromě konkrétních událostí byly zahrnuty také
významné osobnosti, dále stavby, příběhy, spolky. Fyzická instalace by
se měla uskutečnit na jaře příštího roku. Tedy tak, aby byla již plně při-
pravena na letní turistickou sezónu 2014. Kromě toho bychom rádi ve
spolupráci s novohradským kulturním a informačním centrem vytvořili
doprovodný program s přednáškami, tematickými prohlídkami města
či jinými popularizačními akcemi.

Pokud budete mít zájem se na přípravě muzea podílet, neváhejte
kontaktovat mne (mjarolimek@seznam.cz, 776 847 848), starostu
(vladimirhokr@novehrady.cz) nebo přijít na některou z podzimních
besed. Kromě pamětníků a majitelů historických předmětů přibereme
rádi do „badatelsko-poznávací party“ zástupce všech generací, které
by bavilo např. počítačově pracovat s dobovými plány, bádat v archivu,
pročítat školní kroniky nebo třeba vytvářet modely novohradských sta-
veb. Bc. Michal Jarolímek

Město Nové Hrady a Novohradská občanská společnost o. s.
Vás zvou na podzimní cyklus popularizační přednášek a besed

o historii Nových Hradů a Novohradských hor.

Přednášky a besedy
Novohradského muzea

podzim 2013

Ó čtvrtek – 17. 10. 2013, 18.00 hod.
První Buquoyové v Nových Hradech, Mgr. Vladimír Hokr

Ó čtvrtek – 31. 10. 2013, 18.00 hod.
Střípky z novohradské historie, Mgr. Vladimír Hokr

Ó čtvrtek – 14. 11.2013, 18.00 hod.
Novohradské hory – fenomén vysídlené krajiny, Milan Koželuh

Ó pátek – 29. 11. 2013, 18.00 hod.
Buquoyské Nové Hrady, Počátky krajinných parků v Čechách
PhDr. Martin Krummholz

Před každou přednáškou bude Novohradské muzeum otevřené
od 17.00 do 18.00 hodin s možností individuální prohlídky.

Přednášky se uskuteční v sále v 1. patře Kulturně-spolkového
domu, ul. Česká 74, N. Hrady. Bezbariérový přístup, příjemné pros-
tředí a občerstvení. Vstupné dobrovolné.

Další informace k programu na KIC N. Hrady, nám. Republiky 46,
tel. 386 362 195, kic@novehrady.cz, mjarolimek@seznam.cz,
vladimirhokr@novehrady.cz
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Dojíždění do okolních měst –
možné, když se lidé domluví

a navzájem si pomůžou
Prodejna Poetika otevírá novou službu pro

všechny lidi, kteří se potřebují dostat do okol-
ních měst za prací, k lékaři, soukromě nebo jen
na výlet. Služba se dá nazvat jedním slovem
„spolujízda“ a již několik let funguje online
přes webové stránky po celé České republice i
Evropě. Proč to tedy nezkusit v rámci našeho
malého městečka.

Dostat se z Nových Hradů veřejnou dopravou
do okolních měst (Č. Velenice, Třeboň, Borova-
ny, …) je téměř nemožné. Bez vlastního auta se
prostě nehnete z místa. Na druhou stranu jsou
mezi námi lidé, kteří denně dojíždějí autem do
práce. Vzhledem k tomu, že benzín i náklady
na auto jsou stále dražší, by rádi získali partne-
ra na dojíždění a snížili tím náklady na cestu.

Rádi bychom tyto dvě skupiny propojili a
umožnili jim vzájemný kontakt. V našem ob-
chůdku Poetika (Česká 63) můžete umístit
svůj inzerát s nabídkou cesty a kontaktem na
Vás. Ti z vás, kteří potřebujete někam cesto-
vat, se tu zastavíte a možná zrovna zjistíte, že
auto jede ve správný čas správným směrem.
Nabízené nebo hledané spolujízdy mohou být
i jednorázové, nemusí se vždy jednat o pravi-
delné cesty do práce.

Poetika má za cíl pouze zkontaktovat tyto
dvě skupiny lidí. Cenu za dopravu, nástupní
místo a vše ostatní záleží na domluvě mezi
účastníky. Vzájemná služba bude fungovat i
online pomocí facebooku (knihkupectví Poe-
tika). Zveřejnění inzerátu v krámku je bezplat-
né. V případě zájmu Vám vše vysvětlíme
přímo u nás.

Lucie Sovová (za tým Poetika)
a Magda Sergejevová (iniciátorka, řidička

a případná spolujezdkyně)

Nabídka rezervačního systému CBsystem – podzim 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, muzikály:
¡ 5. 10. – Rád to někdo horké? – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9., 12. 10., 5. 11. – Hostina dravců – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. 10. – Orfeus v podsvětí – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10. a 11. 10. – Soudné sestry – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10. 10. – …a na hrušce sedí diktátor (A. Polívková, M. Táborský)

– DK Metropol, ČB
¡ 16. a 22. 10. – Pravé poledne – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 16. a 23. 10. – Jo, není to jednoduché – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 16. 10. – Vyhazovači (O. Brzobohatý) – DK Metropol, ČB
¡ 18. a 19. 10. – Oidipús – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 21. 10. – „Listování“ – T. Hermes: Už je tu zas! – Malé divadlo, ČB
¡ 22. 10. – „Listování“ – Jaroslav Hašvejk: Divadlo DNO a II. pád –

Malé divadlo, ČB
¡ 23. 10. – Tlustý prase – Malé divadlo, ČB
¡ 25., 29. 10., 2. 11. – Advent – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 25. 10., 2. 11. – Hello Dolly – DK Metropol, ČB
¡ 26. 10., 6. a 7. 11. – Únos ze serailu – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 28. 10. – Docela velké divadlo: Ubohý Cyrano

(benefiční představ.) – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 30. a 31. 10. – Škola základ života – Jihočeské divadlo, ČB

¡ 30. 10. – Bez gravitace – DK Metropol, ČB
¡ 30. 10. – Bordel na ministerstvu – Divadlo U Kapličky, ČB

Komentované prohlídky
¡ 10. 10. – 20. vycházka za historií zaniklých hospod města

Č. Budějovice, ČB
¡ 24. 10. – 21. vycházka za historií Státní stavební

průmyslové školy, ČB

Koncerty, zábavné pořady:
¡ 11. 10. – Erik Truffaz ft. Anna Aaron – Jihoč. jazz. festival –

KD Slavie, ČB
¡ 11. 10. – Královský košt – veřejná degustace 300 nejlepších vín –

Clarion Congress Hotel ČB
¡ 17. 10. – Jack Cannon Blues band – zámek Borovany
¡ 18. 10. – První hoře – Café Klub Slavie, ČB
¡ 22. 10. – Michal Horáček: Mezi námi – DK Metropol, ČB
¡ 24. 10. – Jihočeská komorní filharmonie: „Malá C dur“ –

Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 25. 10. – Koncert k poctě sv. Huberta – Jihočeští trubači –

Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 25. 10. – MIG 21 – Café Klub Slavie, ČB
¡ 31. 10. – Jablkoň – Café Klub Slavie, ČB

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

Infocentrum Nové Hrady informuje…
Po letním turistickém maratonu bych Vás ráda informovala o novinkách týkajících se našeho

infocentra. Na začátku bych ale ráda poděkovala všem subjektům, kteří se jakkoliv podílely na
letošní turistické a kulturní sezoně, zaměstnancům TSM i dobrovolníkům za pomoc při konání
kulturních akcí, ale také aktivním ubytovatelům za hlášení svých volných ubytovacích kapacit.
V neposlední řadě bych poděkovala celým Technickým službám za opravdu čisté a upravené
město. Během léta se u nás v infocentru zmínilo hodně turistů o tom, jak se jim u nás líbí právě
proto, že je město krásně upravené a čisté!
A nyní pár novinek a informací…
§ od října máme v prodeji novou publikaci „Buquoyské Nové Hrady – počátky krajin-

ných parků v Čechách“ od Martina Krummholze. Tato publikace vznikla v rámci pro-
jektu Obnova buquoyské kulturní krajiny, který realizuje Ústav dějin umění
Akademie věd ČR a obsahuje mnoho dobových fotografií, plánů a zajímavých infor-
mací o stavební činnosti nejen novohradského panství Buquoyů;

§ v pondělí 30. září jsme se v Borovanech zúčastnili setkání pracovníků infocenter
z okolí Novohradska a Borovanska, kde jsme mimo jiné řešili účast na veletrzích ces-
tovního ruchu v příštím roce. I v roce 2014 budeme nadále reprezentovat naši oblast
v rámci expozice Jihočeského kraje a to na 3 veletrzích – v Brně, v Bratislavě a v Pra-
ze. Také jsme zhodnotili letošní sezonu a informovali se navzájem o velkých kultur-
ních akcích v regionu na příští rok. Součástí schůzky byla i debata o možnosti
vytvoření a rozjezdu destinačního managementu pro Novohradské hory a Borovan-
sko;

§ opět vyzýváme všechny místní spolky o nahlášení termínů veřejných akcí konaných
v roce 2014, abychom je mohli zveřejnit ve stolním kalendáři (více info – viz. rámeček);

§ v současné době je kompletně doplněna fotogalerie na našich webových stránkách
www.kicnovehrady.cz, kde si můžete prohlédnout fotografie ze všech letošních akcí
konaných Kulturním a informačním centrem. Za novohradské íčko Jitka Duspivová

Výzva ke spolupráci – příprava stolního kalendáře 2014
Chtěli bychom tímto opět požádat všechny zástupce spolků, zájmových organizací a

spolků, škol a dalších subjektů, kteří chystají a plánují kulturní, společenské nebo sportovní
akce pro veřejnost v našem městě a v osadách, o zaslání podkladů do stolního kalendáře na
rok 2014. Akce a jejich termíny pro rok 2014 prosím nahlaste v infocentru Nové Hrady
do 10. listopadu 2013.

Kontakt: infoc@novehrady.cz; KIC N. Hrady (přízemí radnice), tel. 386 362 195.
Děkujeme všem za spolupráci. KIC
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Česko-rakouský projekt Hřbitovy zaniklého pohraničí
v okrese Český Krumlov, prezentace online databáze s virtuálními hřbitovy

v sobotu 14. září v 16 hodin na Pohoří na Šumavě
V Euroregionu Silva Nortica, do něhož spadá i náš okres a který si

klade za cíl trvale udržitelný rozvoj příhraničí na obou stranách hranice,
probíhá řada zajímavých česko-rakouských projektů.

Jeden z nich nese název Hřbitovy zaniklého pohraničí v okrese Čes-
ký Krumlov. Mnozí potomci obyvatel pohřbených na zdejších hřbito-
vech žijí mimo území České republiky, ale zejména starší generace se
stále zajímají o historii svých rodin a o území, kde dříve žily.

Projekt usiluje o to, aby potomci původních obyvatel mohli obnovit
a navštěvovat rodinné hroby ve virtuální podobě (nejsou-li pro ně do-
stupné či fyzicky neexistují) a aktivně se zapojit do mapování historie a
obrazu domova předků.

Krom toho projekt umožní české komunitě dosídlené po válce poz-
nat starší obraz svého současného domova i jeho bývalé obyvatele.

Hlavním výstupem projektu je online databáze s virtuálními hřbito-
vy, kde lze zřizovat hroby a ukládat obrazové i textové dokumenty.
V rámci pilotního ověřování projektu vzniká „Virtuální hřbitov Poho-
ří“, pro který sháníme informace o všech obyvatelích Pohoří, kteří jsou
zde pochováni. Tyto podklady budou využity pro databázi projektu.

Prezentace projektu proběhla na Pohoří na Šumavě v sobotu
14. září, kdy se zde rovněž uskutečnilo setkání členů a příznivců sdru-
žení Bucherser Heimat Verein. Velkému zájmu rakouských i českých
návštěvníků se těšila zejména doprovodná výstava, přibližující zaniklé
pohraničí i práci na samotném projektu.

Projekt je spolufinancován z Fondu malých projektů Jižní Če-
chy/Dolní Rakousko/Horní Rakousko, v rámci programu Cíl 3 – Ev-
ropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 – 2013

Partneři v přeshraničním projektu:
Občanské sdružení PIETAS, Mojné / Velešín, Česká republika
Občanské sdružení Bucherser Heimat Verein, Stadlberg / Karlstift,

Rakousko
Více informací: http://www.pietasamfi.eu

Prezentace projektu na Pohoří

Rakouští a čeští návštěvníci

Doprovodná výstava



říjen 2013 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 23

III. kolo Krajské ligy talentů v karate
Naši nejmladší závodníci přivezli pět medailí

V sobotu 21. září 2013 se v Borovanech
konalo III. kolo Krajské ligy talentů v karate.
Soutěž, která je určena pro nejmladší cvičence
do technického stupně 6. kyu - zelený pásek,
organizoval oddíl Tameshi Wari Borovany.
Na závod se sjelo více jak sto malých bojovní-
ků a bojovnic z 15 klubů karate z Jihočeského
kraje.

V dopoledních hodinách probíhala soutěž
disciplíny kata, kde v kategoriích rozdělených
podle věku a technického stupně soutěží zá-
vodníci o co nejpřesněji zacvičenou sestavu
proti imaginárnímu útočníkovi složenou z kry-
tů, hmatů, chvatů úderů a kopů. Soutěžící na-
stupují ve dvojicích rozděleni červenou a
modrou šerpou a rozhodčí zdvihají praporek
s barvou šerpy toho závodníka, který dle jejich
názoru zacvičil kata lépe. V kategorii mladší
žákyně se Anička Pupavová neprobojovala
z prvního kola. V následné repasáži opět ne-
měla sportovní štěstí a do dalšího kola nepo-
stoupila. Na soutěži startovala poprvé, v kata
neudělala žádnou chybu a zacvičila jí velice
pěkně. V kategorii mladších žáků nastoupil
teprve pětiletý David Macho, který startoval
rovněž poprvé a sbíral cenné zkušenosti.

Dalším začátečníkem byl Kryštof Vinický,
který zacvičil kata velice pěkně, ale podlehl
zkušenějšímu soupeři 2:1, rovněž on zacvičil
sestavu velice hezky. V kategorii žlutých pásů
nastupoval Tomáš Balko, kata zacvičil s per-
fektním nasazením, ale bohužel se mu také ne-
podařilo postoupit z prvního kola, kde těsně
neuspěl o jeden bod. Honzík Švenda se bez
ztráty jediného praporku probojoval přes dva
soupeře až do finále. Ve finále při cvičení kata
Heian Shodan ztratil svoji jistotu a v sestavě
udělal drobnou chybu, která ho stála zlatou
medaili. Obsadil tak skvělé druhé místo a zís-
kal pro naše barvy první stříbrnou medaili
z kata. Petr Vochozka nastupoval v kategorii
mladších žáků. Díky jeho klidu a vyrovnanosti
při cvičení kata se probojoval až do finále, kde
opět zazářil a další naše medaile, zlatá, tak
byla vybojována bez ztráty praporku. Jako
poslední z našeho závodního týmu v disciplíně
kata soutěžila Natálka Machová. V prvním
kole se jí příliš nedařilo. Tento neúspěch si
však vynahradila v repasáži, kterou se
probojovala až do špičky soutěžního pole a
odvezla si bronzovou medaili.

Odpoledne patřilo sportovnímu zápasu dvo-
jic dle pravidel Světové federace karate - kumi-
te. Mezi mladšími žáky velice dobře zápasil

Tomáš Balko, který v prvním kole zvítězil, ale
ve druhém souboji podlehl zkušenějšímu pro-
tivníkovi. V následné repasáži dokázal Tomáš
vybojovat bronzovou medaili. V kategorii žá-
kyň soutěžila Natálka Machová, která v prvním
utkání nedokázala nastartovat rychlou obranu,
ale v repasáži se jí dařilo a získala pro náš oddíl
bronzovou medaili.

Všichni naši závodníci na této soutěži
vzorně reprezentovali a získali zde pro naše
barvy celkem pět medailí. Děkuji trenérům za
soutěžní přípravu a rodičům za dopravu a pod-
poru našich nejmenších závodníků.

Za oddíl karate
Martin Hermann a Petr Zachař

Zleva Natálka Machová, Davídek Macho, Honzík Švenda, Kryštof Vinický, Anička Pupavová,
Tomáš Balko a Péťa Vochozka s trenérem Petrem Zachařem

Honzík Švenda získal stříbrnou medaili v kata

Natálka Machová obsadila bronzovou pozici
v kata, cvičí pod dohledem trenéra Tomáše
Hermanna

Péťa Vochozka vybojoval zlatou medaili v kata

Teprve pětiletý Davídek Macho cvičí kata Hei-
an Shodan

Tomáš Balko vlevo bojuje v repasáži kumite
o bronz a vítězí

Úspěšní závodníci v kumite Natálka Machová
a Tomáš Balko
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Všem váženým zákazníkům,
stálým i budoucím oznamuji,

že jsem svou firmu přestěhovala.

Od září 2013 jsou služby FOTOGRAFOVÁNÍ a ŠITÍ
přestěhovány z České ulice na náměstí Republiky 43,

do prostor bývalých kanceláří TSM v 1. patře.
Stěhování bylo nutné z technických důvodů,

pro lepší zázemí a větší kvalitu služeb.

Obchod s textilem a hračkami je zrušen, nicméně stále
doprodávám zbytky zboží za 50 % až do úplného vyprodání.
Fotodoplňky – fotorámečky, alba na fotografie, fotodárky,

ale i ITALSKÉ dobroty a těstoviny tu pro vás
ZŮSTÁVAJÍ V NABÍDCE.

Informace a objednávky nejen na fotografování i nadále na
tel.: 607 847 433

Děkuji vám za přízeň a těším se na shledání,
Marie Vochozková

řádková inzerce

§ Hledám spolujezdce na každodení dojíždění do práce.
Trasa Nové Hrady – Borovany a Nové Hrady – Třeboň.
Kontakt: 606 641 846.
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Ü
Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Žvýkačky a drobné cukrovinky

Ü Baterie všech druhů

Ü Dobíjení mobilů

TR AFI K A

Ing. Milana Hromasová

Pohřební služba
Záviš s. r. o.

Kancelář: Trhové Sviny, Školní 661 (bývalý areál Fruty)
České Budějovice (naproti pracovnímu úřadu)

Převoz zesnulých, projednání pohřbů, kremace.
Projednání včetně sobot i nedělí.

Otevřeno  denně Po-Pá: 7.30 – 15.30 hod.

Po pracovní době, v případě nepřítomnosti, v noci.

Volejte nonstop služba: 602 888 552, 725 856 131

WELLNESS HOTEL REZIDENCE
Nové Hrady

Nabízí uplatnění na následující pracovní pozice

Servírka/číšník
(na částečný pracovní úvazek: prac. doba 8–10 a 17–21 hod.

– krátký/dlouhý týden)

Pokojská
(na částečný pracovní úvazek)

Veškeré potřebné informace obdržíte při osobním pohovoru,
který si můžete v případě zájmu sjednat na tel. 602 795 146

případně mailem na: dvorak@rezidencenh.cz

SVJ Vilová čtvrť 243, Nové Hrady

nabízí k odprodeji nebytové
prostory za účelem zřízení

bytové jednotky.
Plocha cca 90 – 100 m2.
Bližší informace: Josef Bandík,

Vilová čtvrť 243, tel. 724 820 561

Vážení občané,

v březnu letošního roku jsme převzali zavedenou a dlouhodobě
fungující pohřební službu pana Vlastimila Poppa v Trhových Svi-
nech. Dovolujeme si uvést na pravou míru určité dezinformace, kte-
ré se v poslední době šíří a účelově poškozují dobré jméno firmy
Pohřební služba Záviš. Rádi bychom ubezpečili všechny obyvatele,
že ani po změně majitele se na rozsahu a kvalitě poskytovaných slu-
žeb nic nemění, naopak naším hlavním cílem zůstává, neustálé
zkvalitňování služeb tak, aby byli občané s našimi službami ma-
ximálně spokojeni. Nový majitel, firma Pohřební služba Záviš
s pobočkami v Českých Budějovicích, Prachaticích, Volarech a
Trhovích Svinech kde jsme si ponechaly všechny zaměstnance PS
POPP, zůstává na stejné adrese jako bývalá PS POPP Školní 661
(bývalý areál Fruty). Dále zřizujeme informační linku 725 856 131
na které všem zájemcům poskytneme veškeré informace o našich
službách v oblasti pohřebnictví.

Pohřební služba Záviš


