
Jedna z fotografií, která byla pořízena při moc
pěkné akci pro děti. Pořádalo ji SDH Nové Hra-
dy a podrobněji se o ní dočtete uvnitř čísla.

K. J.
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Silná témata nejen Novohradská
Říjnové číslo Novohradského zpravodaje se nám tentokrát trochu opozdilo, ale nešlo to ji-

nak. V závěru září se uskutečnilo několik akcí, které jsme chtěli ještě zpracovat (Zakončení hlav-
ní turistické sezony, Hudební setkání, Výlet na Myslivnu…), upřesňovali jsme si program pro
nadcházející období (Muzejní podzimní přednášky a příprava Dnů francouzské kultury) a chtěli
se dotknout i závažného migračního tématu (Uprchlíci – fámy a realita). A pominu-li tedy fakt,
že někteří přispěvovatelé zasílají tradičně příspěvky tak nějak po uzávěrce (a redakce je stále tak
nějak tolerantní), tak se nám vyklubalo „opožděné“ číslo plné různorodých zpráv. Za zpoždění
tedy zasílám omluvu.

Významnou informací, která na vás čeká v říjnovém čísle NZ, je rozhodně také pozvání na
vzpomínkovou akci k desátému výročí úmrtí P. Bonfilia. Deset let zdejšího servitského kláštera
bez servitů, bez člověka se zajímavým životním osudem, bez člověka, který po roce osmdesát
devět vyzvednul klášter „z popela“ a který po dobu své „nové existence“ v Nových Hradech
otevřel klášter jako místo setkání pro všechny.

Další příspěvek a k němu fotografie, který stojí za zmínku, je o akci SDH N. Hrady pro
děti. Skvělá a užitečná věc a ve vhodnou dobu, kdy se děti rozhodují co s volným časem po
škole… K tomuto tématu přináší i redakce svůj díl informací a ráda by je dávkovala i v dal-
ších měsících.

Pozornost můžete věnovat i článku o Kultuře, ve kterém je několik „neodolatelných“ výzev
a nabídek.  Klidný a barevný podzim s dobrým výhledem do časů budoucích přeje

K. Jarolímková

Pozvánky na říjen
3. 10. Den s Dobrou Vodou
7. 10. Zahájení Výstavy obrazů přátel

Koželužny
10. 10. Vzpomínka na P. Bonfilia
10. – 11. 10. Dny otevřených ateliérů

v jižních Čechách i v Koželužně
15. 10. Muzejní přednáška
17. 10. Novohradské vinobraní
17. 10. Drakiáda
17. – 18. 10. Tradiční výstava

chryzantém, ovoce a zeleniny
na Žumberku

24. 10. Hradní podzimní slavnosti
24. 10. Bramborování v kovárně
29. 10. Muzejní přednáška

Hudební setkání v Hotelu Máj se neslo v du-
chu dechové hudby a vzpomínáním na pana
Placera. Více slovem i obrazem uvnitř čísla.

K.J.

Závěrečný koncert letošní Novohradské hudební trilogie se uskutečnil
v kostele sv. Petra a Pavla. Jaký program si bylo možné vychutnat se
dočtete uvnitř čísla. K. J.

V říjnovém novohradském zpravodaji se dočte-
te o životě P. Bonfilia, který je s novohradským
klášterem spjat tak silně a významně, že to ně-
kdo ze současníků jen stěží překoná. Děkuji
místní farnosti, že nám do Novohradského
zpravodaje přispěla svým článkem a vzpomín-
kou na posledního servitu v Čechách. (red.)

Jeden z nejhezčích pohledů do krajiny, které v Novohradských horách
můžete zažít. Výletem na Myslivnu jsme si načerpali energii do podzim-
ních dnů. K.J.

© RPM
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Zápis z 23. schůze městské rady
ze dne 10. 8. 2015

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Miroslav Šlenc, člen rady

s hlasem poradním:
Bc. Jana Káplová, tajemnice MěÚ

Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 22. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 22. jednání rady města.

� 2. Vyúčtování lékařské pohotovostní
služby
Rada města bere na vědomí vyúčtování lé-
kařské pohotovostní služby v Trhových
Svinech za I. pololetí roku 2015 ve výši
33.791,- Kč.

� 3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí Mi-
nisterstva životního prostředí ČR o poskyt-
nutí dotace na akci: Snížení energetické
náročnosti Centra volnočasových aktivit
v Nových Hradech - instalace solárního sys-
tému a pověřuje starostu podpisem Smlou-
vy o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR.
(Rada obdržela od Ministerstva životního
prostředí ČR a Státního fondu životního
prostředí ČR rozhodnutí o poskytnutí dota-
ce a návrh smlouvy na akci: Snížení energe-
tické náročnosti Centra volnočasových
aktivit v Nových Hradech - instalace solár-
ního systému. Celkové způsobilé náklady
projektu jsou 895 805,- Kč, celková dotace
činí 806 224,50 Kč (ze státního rozpočtu
činí 44 790,25 Kč a z EU 761 434,25 Kč).
Podíl města činí 10 % tj. 89 580,50 Kč.)

� 4. Smlouva o poskytnutí dotace
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí dotace s Jihočeským krajem na akci: Za-
lesnění, zajištění a výchova porostů a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje návrh
smlouvy o poskytnutí dotace na "Zalesnění,
zajištění a výchovu porostů" ve výši 3.320,-
Kč.)

� 5. Žádost o prodej pozemku k. ú. Údolí
u Nových Hradů
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. st. 174/2 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů, jehož součástí je stavba bez čp. , če.
a pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady zve-
řejněním záměru na úřední desce města.
(Po provedeném místním šetření osadním
výborem rada opětovně projednala žádost p.
Konečného, Údolí o prodej pozemku parc.
st. č. 174/2 v k. ú. Údolí u Nových Hradů,
jehož součástí je stavba bez čp., č.e.)

� 6. Zápis ze závěrečného jednání
Komplexní pozemkové úpravy Vyšné
Rada města bere na vědomí Zápis ze závě-
rečného jednání KoPÚ Vyšné ze dne 22. 7.
2015.

� 7. Zápis ze závěrečného jednání
Komplexní pozemkové úpravy Obora
u Vyšného
Rada města bere na vědomí Zápis ze závě-
rečného jednání KoPÚ Obora u Vyšného ze
dne 22. 7. 2015.

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

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

� 10. Údolské slavnosti
Rada města bere na vědomí informaci o ko-
nání Údolských slavností dne 22. 8. 2015.

� 11. Prodej pozemku v k. ú. Nové Hrady
Rada města ruší usnesení rady města č. 96
ze dne 30. 10. 2013 bod č. 3 ve znění: "Rada
města schvaluje záměr prodeje části poze-
mku parc. č. 20/8 v k. ú. Nové Hrady. Rada
pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady zajiš-
tění geometrického plánu a následným zve-
řejněním záměru na úřední desce města."
(Rada projednala usnesení rady ze dne
30. 10. 2013, ve kterém schválila záměr
prodeje části pozemku parc. č. 20/8 v k. ú.
Nové Hrady, na základě žádosti p. Ing. Ka-
sana a jeho zveřejnění na úřední desce. Před
zveřejněním na úřední desce měl být vypra-
cován geometrický plán pro oddělení části
pozemku. Žadatel ústně pozastavil vyhoto-
vení geometrického plánu pro oddělení čás-
ti pozemku. Na základě této informace
nebylo naplněno usnesení rady města. Z dů-
vodu využitelnosti celého pozemku parc. č.
20/8 v k. ú. Nové Hrady, který se nachází
v areálu Jeslí, rada navrhla zrušit své původ-
ní rozhodnutí o záměru prodat část tohoto
pozemku.)

Zápis z 24. schůze městské rady
ze dne 26. 8. 2015

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Miroslav Šlenc, člen rady

s hlasem poradním:
Bc. Jana Káplová, tajemnice MěÚ

Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka

K bodu č. 19 byli přítomni: p. Stanislav Ma-
cho, p. Josef Sýkora

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 23. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 23. jednání rady města.

� 2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o podmínkách poskytnutí dotace
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlou-
vě o podmínkách poskytnutí dotace z Regio-
nálního operačního programu NUTS II
Jihozápad na projekt s názvem: Výstavba a
zkapacitnění místních komunikací v No-
vých Hradech a pověřuje starostu jeho pod-
pisem.
(Rada obdržela od Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad návrh Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace
z ROP NUTS II Jihozápad k projektu: Vý-
stavba a zkapacitnění komunikací v Nových
Hradech. Předmětem dodatku je změna har-
monogramu – změna termínu ukončení fy-
zické realizace projektu a termínu ukončení
projektu, tj. do 14. 9. 2015 a 5. 10. 2015.)

� 3. Přehled akcí zařazených
do Programu regenerace MPR a MPZ
v roce 2015
Rada města souhlasí s přiznáním finančního
podílu města na obnově kulturních památek,
v rámci městského programu regenerace
v roce 2015, dle údajů uvedených v tabulce.
Rada města postupuje návrh ke schválení
zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady přehled akcí
zařazených do Programu regenerace MPR a
MPZ v roce 2015. Nová tabulka je přepočí-
tána na aktuální stav financování a spolufi-
nancování.)

� 4. Zpráva o posouzení a hodnocení
nabídek
Rada města schvaluje na akci: Rekonstruk-
ce části vstupní brány v Nových Hradech -
stavební práce jako dodavatele firmu Zde-
něk Kučera, Nové Hrady a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky: Rekonstrukce části vstupní brány
v Nových Hradech - stavební práce. Nejniž-
ší nabídkovou cenu podala firma Zdeněk
Kučera, Nové Hrady ve výši 312.288,90 Kč
včetně DPH.)

� 5. Zpráva o posouzení a hodnocení
nabídek
Rada města schvaluje na akci: Rekonstruk-
ce části vstupní brány v Nových Hradech -
rekonstrukce střechy jako dodavatele firmu
František Nedorost, Nové Hrady a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky: Rekonstrukce části vstupní brány
v Nových Hradech - rekonstrukce střechy.
Nejnižší nabídkovou cenu podala firma
František Nedorost, Nové Hrady ve výši
131 890,00 Kč včetně DPH.)

� 6. Žádost o prodej pozemku
Rada města bere na vědomí žádost pí. Marie
Šteifové, České Budějovice o prodej části
pozemku parc. č. 679/2 o výměře cca

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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300 m2 v k. ú. Údolí u Nových Hradů a po-
stupuje žádost k projednání Osadnímu vý-
boru Údolí.

� 7. Žádost o prodej a směnu pozemků
v k. ú. Byňov
Rada města bere na vědomí žádost p. Fran-
tiška Heziny, Praha o koupi a případnou
směnu pozemku parc. č. 2331 v k. ú. Byňov
a postupuje žádost k projednání Osadnímu
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň.
(Rada obdržela od p. Františka Heziny, Pra-
ha žádost o prodej a směnu pozemku parc. č.
2331 v k. ú. Byňov. Žadatel je vlastníkem
sousedního pozemku parc. č. 605/1 v k. ú.
Byňov a chtěl by si rozšířit zahradu. Dále se
domnívá, že jeho pozemek parc. č. 607 za-
sahuje hluboko do místní komunikace a rád
by také tuto situaci vyřešil případnou smě-
nou.)

� 8. Žádost o nebytové prostory
Rada města bere na vědomí žádost Junáku -
český skaut, středisko Sirius Horní Stropni-
ce o nebytové prostory v areálu bývalých
jeslí a pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od Junáku – český skaut,
středisko Sirius Horní Stropnice žádost
o nebytové prostory pro skautský oddíl
Nové Hrady - klubovnu v areálu bývalých
jeslí. V současné době oddíl Nové Hrady
využívá klubovnu v Kulturně-spolkovém
domě, která je malého prostoru a nevyhovu-
jící pro činnost oddílu a také ke spolupráci
s ostatními středisky Junák a spolky v No-
vých Hradech. Žádají o větší prostory při-
bližně pro 25 lidí, kde bude sociální zařízení
a místnost pro možnost vybudování menší-
ho kuchyňského koutu. Ve větších prosto-
rách by mohli pořádat aktivity pro veřejnost
jako např. Velikonoční a Vánoční tvořivé
dílny, vánoční turnaj v deskových hrách či
prázdninové aktivity. Po rekonstrukci vnitř-
ních prostor nemá rada námitek s využitím
části prostor v suterénu objektu pro aktivity
Junáku, do doby rekonstrukce však nelze
požadované prostory poskytnout.)

� 9. Zápis z jednání sociální komise
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
sociální komise ze dne 20. 8. 2015 a zařazu-
je paní Marii Vaňasovou, Krušovice do se-
znamu uchazečů o byt v DPS Nové Hrady.
Rada města nesouhlasí s přidělením bytu
v DPS Nové Hrady p. Zdeňku Cabákovi,
Nové Hrady. Rada města souhlasí s přiděle-
ním uvolněného bytu č. 54 v DPS Nové
Hrady pí. Růženě Vítkové, České Budějovi-
ce. Rada města na základě doporučení ko-
mise souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu
na uvolněný byt 1+2 Nové Hrady, 5. května
116/4 se sl. Barborou Svobodovou, Byňov.

� 10. Plastika Antonína Škody
Rada města bere na vědomí žádost pí. Marie
Škodové o informaci o využití plastiky p.

Antonína Škody s tím, že město umístí tuto
plastiku v rámci některé z budov v majetku
města.

(Rada obdržela od pí. Marie Škodové,
Veselí nad Lužnicí dopis s žádostí o informa-
ci o dalším využití plastiky od jejího manžela
p. Antonína Škody. Tato byla umístěna v ob-
řadní síni Městského úřadu Nové Hrady,
před její rekonstrukcí. Pokud by město ne-
mělo pro plastiku další využití, žádá, zda by
nemohla být převedena do jejího vlastnic-
tví. Rada po konzultaci s Kulturním a infor-
mačním centrem konstatovala, že plastika
byla před rekonstrukcí obřadní síně demon-
tována za účelem dalšího využití v některé
z budov v majetku města - knihovna, měst-
ský úřad nebo Koželužna.)

� 11. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí o poskyt-
nutí dotace ve výši 70.000,- Kč.

(Rada obdržela od Ministerstva práce a so-
ciálních věcí ČR Rozhodnutí o poskytnutí
dotace ve výši 70.000,- Kč na výkon sociál-
ní práce obci s pověřeným úřadem.)

� 12. Rozhodnutí o ustanovení zvláštního
příjemce
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
Úřadu práce – Krajské pobočky v Českých
Budějovicích o ustanovení Města Nové
Hrady zvláštním příjemce dávek státní so-
ciální podpory příspěvku na bydlení pí. Jar-
mile Hanzlové a příspěvku na bydlení a
živobytí pí. Lence Krejčí a zmocňuje výko-
nem příjemce sociální pracovnici MěÚ
Nové Hrady pí. Dagmar Šabatkovou.

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

� 14. Rozpočtové opatření č. 9/2015
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 9/2015.

(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 9/2015. Opatření řeší přesuny fi-
nančních prostředků mezi jednotlivými po-
ložkami a paragrafy.)

� 15. Projekt – Rekultivace skládky
odpadu Jižní Město
Rada města schvaluje uzavření smlouvy
s Místní organizací Českého svazu ochrán-
ců přírody Nové Hrady na realizaci péče
o nově vysázenou zeleň v místě projektu:
Rekultivace skládky odpadu Jižní Město -
Nové Hrady a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

(Rada obdržela od Místní organizace Čes-
kého svazu ochránců přírody nabídku na za-
jištění následné udržovací a rozvojové péče
o nově vysazenou zeleň v místě rekultivace
skládky odpadu Jižní Město. Tato údržba je
nutná v rámci udržitelnosti projektu: Rekul-
tivace skládky odpadu Jižní Město – Nové
Hrady. Cenová nabídka na 1 rok péče

o nově vysazenou zeleň byla ve výši
16.500,- Kč.)

� 16. Projekt – Výstavba a zkapacitnění
místních komunikací v Nových Hradech
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 Smlou-
vy o dílo se společností EUROVIA CS a. s.,
České Budějovice na akci: Výstavba a zka-
pacitnění místních komunikací v Nových
Hradech a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti EUROVIA
CS a. s., České Budějovice návrh Dodatku
č. 2 Smlouvy o dílo na akci: Výstavba a zka-
pacitnění místních komunikací v Nových
Hradech. Dodatkem se mění dokončení sta-
vebních prací do 8. 9. 2015 – nutnost pro-
dloužení realizace si vyžádalo přerušení
stavebních prací způsobené nutnou pře-
kládkou kabele VN, kterou v rámci akce
prováděla společnost E.ON.)

� 17. Keramická dílna Kána z. s. – žádost
o výpůjčku Pasivního domu
Rada města schvaluje záměr výpůjčky Pa-
sivního domu v Nových Hradech a pověřuje
tajemnici MěÚ zveřejněním na úřední des-
ce města.
(Rada obdržela od Keramické dílny Kána z.
s. žádost o výpůjčku Pasivního domu pro
aktivity Rodinného centra. Dopolední prog-
ram bude odpovídat aktivitám mateřského
centra, odpolední aktivity formou zájmo-
vých kroužků, pro děti od 2 do 15 let.)

� 18. Zápis z jednání osadního výboru
Byňov, Jakule, Štiptoň
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
Osadního výboru Byňov, Jakule, Štiptoň a
pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela zápis z jednání Osadního
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze dne 5. 8.
2015. Zprávu o jednání osadního výboru
přednesli zástupci osadního výboru p.
S. Macho a p. J. Sýkora. Během projednání
byl dohodnut termín výjezdního zasedání
rady města v osadách, při kterém dojde k
finalizaci přípravy plánu rozvoje jednotli-
vých osad.)

� 19. Pronájem části pozemku k. ú. Nové
Hrady
Rada města bere na vědomí žádost p. Stani-
slava Sladkého o pronájem části pozemku
parc. č. 829/40 v k. ú. Nové Hrady a pověřu-
je starostu provedením místního šetření.
(Rada obdržela od p. Stanislava Sladkého,
Nové Hrady žádost o pronájem části poze-
mku parc. č. 829/40 v k. ú. Nové Hrady.
Pronajatý pozemek by byl využíván k par-
kování dodávkového automobilu oddílu ku-
želek.)

� 20. Prodej části pozemku k. ú. Nové
Hrady
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Cáplových, Nové Hrady o prodej části po-
zemku parc. č. 829/40 v k. ú. Nové Hrady a
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pověřuje starostu provedením místního šet-
ření.
(Rada obdržela od manželů Cáplových,
Nové Hrady žádost o prodej části pozemku
parc. č. 829/40 v k. ú. Nové Hrady. Žadatelé
dle své žádosti o pozemek dlouhodobě pe-
čují a využívají, proto mají zájem o jeho od-
koupení do osobního vlastnictví.)

� 21. Pronájem části pozemku k. ú. Nové
Hrady
Rada města schvaluje pronájem části poze-
mku parc. č. 2281 o velikosti cca 24 m2 v k.
ú. Nové Hrady p. Jiřímu Štenglovi, České
Budějovice za částku 3,- Kč/m2/rok a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru rada opětovně projed-
nala žádost p. Jiřího Štengla, České Budějo-
vice o pronájem části pozemku parc. č. 2281
o velikosti cca 24 m2 v k. ú. Nové Hrady.)

� 22. Pronájem nebytových prostor Česká
čp. 79
Rada města schvaluje pronájem prostor
v podkroví o výměře 5 m2, část střechy o vý-
měře 6,5 m2 a prostory v/na budově, které
jsou potřebné na kabelové propojení společ-
nosti Česká telekomunikační infrastruktura
a. s., Praha, na dobu určitou do 30. 6. 2025 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru rada projednala pro-
nájem prostor v podkroví a části střechy
v objektu Česká čp. 79, Nové Hrady pro ve-
dení kabelů.)

ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 8. září 2015

Přítomni: pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan
Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Mi-
chal Jarolímek, pí. Alena Kedrušová, pí. Marti-
na Kourková, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing.
František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.

Omluveni: p. Jan Kollmann, p. Petr Michale,

Celkem bylo přítomno 13 členů zastupitelstva.

Zapisovatel: pí. Bc. Jana Káplová – pracovni-
ce městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se kona-
lo od 18.00 hodin v sále Kulturně-spolkové-
ho domu v Nových Hradech. Bylo přítomno
13 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční větši-
na a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan
starosta konstatoval, že zápis z 6. zasedání byl
řádně ověřen, předán ke zveřejnění a nebyla
vůči němu vznesena žádná námitka.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 6. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Program regenerace MPR a MPZ
5. Plán práce Kontrolního výboru

zastupitelstva

6. Interpelace
7. Diskuse
8. Závěr a usnesení

Doplnění programu nebylo navrženo.
Předložený program byl schválen – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winz-
berger.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to p. Ing. František Štangl, pí. Alena Ked-
rušová, p. Mgr. Michal Jarolímek.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, pí. Martina Kourková, p.
Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 3
p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Kedrušová,
p. Ing. František Štangl

Návrhová komise byla schválena - 10 hla-
sy. Předsedou komise byl zvolen p. Ing. Fran-
tišek Štangl.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su ze 7. jednání zastupitelstva: p. Ivan Doroto-
vič, p. Bc. Josef Vochoska.

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-
hu - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, pí. Martina Kourková, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří Vicány, p.
Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 2
p. Ivan Dorotovič, p. Bc. Josef Vochoska

� 1. Kontrola usnesení
z 6. jednání zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 6. jednání zastupitel-

stva přednesl přítomným starosta p. Mgr. Hokr.
Seznámil s postupem prací při plnění těchto
usnesení a uvedl, v jakém stadiu rozpracova-
nosti se nalézají jednotlivě přednesené body.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 6. zasedání zastupitelstva
města - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winz-
berger.
Proti 0
Zdržel se 0

2. Dispozice s majetkem
Pan starosta seznámil zastupitele s nákre-

sem nových stavebních pozemků v lokalitě
Jižní Město - Nové Hrady, část A. Součástí je
10 parcel, z nichž 5 je plně zasíťováno, další
jsou z části zasíťované. Tyto parcely jsou při-
praveny k prodeji, a proto je třeba stanovit
podmínky pro prodej těchto pozemků.

Návrh pro prodej stavebních pozemků
v lokalitě Jižní Město - Nové Hrady, část A
vychází z podmínek, které byly schváleny pro
lokalitu Pod Zámeckým - větev D.

Pan starosta podrobně informoval zastupi-
tele s předloženým materiálem, který je nutno
projednat ve finanční komisi a ve finančním
výboru. Po projednání ve všech orgánech a
před schválením v samotném zastupitelstvu
by se podmínky konzultovaly s právníkem,
včetně vypracování vzorové smlouvy.

Pan Šlenc uvedl, že finanční komise se ur-
čitě bude k předloženým podkladům vyjadřo-
vat s tím, že je třeba podmínky a smlouvu
konzultovat s právníkem.

Pan Ing. Štangl si upřesnil, zda se v rámci
nových sítí budou moci napojit i ostatní maji-
telé pozemků. Návrh podmínek pro prodej
v této lokalitě má svou logiku a je třeba zvážit,
zda by se nedala do podmínek zahrnout napří-
klad i povinnost nahlášení trvalého pobytu
v místě.

Pan starosta odpověděl, že plán počítá
s připojením i ostatních pozemků soukromých
majitelů. K podmínce trvalého pobytu starosta
sdělil, že jde o složitější problematiku, neboť
zákon hovoří, že občan si zvolí trvalý pobyt.

Pan Mgr. Rolínek se dotazoval, o kolik se
jedná soukromých pozemků.

Pan starosta uvedl, že celkově je zde asi
10 stavebních parcel pro město a 10 - 12 sou-
kromých.

V 18.42 hodin odešel p. Vicány.
Pan Ing. Štangl uvedl, že se samozřejmě

pokusí co nejdříve projednat materiály ve fi-
nančním výboru.

V 18.45 hodin se vrátil p. Vicány.

3. Rozpočtové změny
Pan starosta uvedl, že rada schválila roz-

počtová opatření, jedná se opět o přesuny
mezi položkami.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtová opatření č. 8/2015 a č. 9/2015 -
13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winz-
berger.
Proti 0
Zdržel se 0

4. Program regenerace MPR a MPZ
Pan starosta konstatoval, že program rege-

nerace a finanční podíl města je nutno schválit
znovu. Změna se týká pouze podílu města
k obnově městského opevnění, ke změně do-
chází z důvodu zaokrouhlení. Po schválení
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změny budou uvolněny prostředky, které bu-
dou poté přeposlány ostatním příjemcům.

Zastupitelstvo města schvaluje finanční
podíl města na obnově kulturních památek,
v rámci městského programu regenerace
v roce 2015, dle údajů uvedených v tabulce. –
13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winz-
berger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 5. Plán práce Kontrolního výboru
zastupitelstva
Pan starosta přečetl návrh plánu kontrol

kontrolního výboru a dále konstatoval, že mís-
topředsedou výboru byl zvolen p. Leštianský.

Pan Dorotovič předložil doplněný plán prá-
ce o kontrolu nájemného a dodržování nájem-
ních smluv.

Pan Mgr. Rolínek se dotazoval, jak bude
probíhat kontrola ústních připomínek od ob-
čanů.

Pan Dorotovič upřesnil, že tato kontrola
měla být zaměřena na dodržování směrnice
rady města - Pravidel pro přijímání a vyřizová-
ní petic a stížností, nicméně tento bod nakonec
v návrhu plánu práce není - bude nahrazen prá-
vě kontrolou dodržování nájemních smluv.

Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce
Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Nové Hrady na rok 2015, v upraveném znění -
13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winz-
berger.
Proti 0
Zdržel se 0

6. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

7. Diskuse
Pan Dorotovič konstatoval, že se zlepšila

kontrola usnesení rady a zastupitelstva a v zá-
pise je uvedeno, jak byly jednotlivé body spl-
něny.

Pan starosta uvedl, že je prováděna kontro-
la jednotlivých usnesení rady i zastupitelstva.

Pan starosta informoval zastupitele o pro-
jektu "ZTV" s tím, že byla zahájena fyzická
kolaudace. V rámci projektu bylo požádáno
o prodloužení fyzické realizace do 14. 9. a
předložení veškeré dokumentace do 5. 10. le-
tošního roku. Navrhl zastupitelům, aby si lo-
kalitu prohlédli, neboť je v této oblasti
plánována veřejná zeleň, která již nepočítá se
zahrádkami, pro další jednání. Pan starosta
dále uvedl, že s ohledem na postupné řešení
úpravy této lokality by navrhoval, aby rušení
stávajících zahrádek bylo odloženo na dobu,
kdy bude jasně stanoveno, jak bude celá lo-
kalita řešena z hlediska veřejné zeleně (1 –
2 roky).

Pan Šlenc uvedl, že bylo předáno veřejné
osvětlení, z Městského úřadu v Trhových Svi-
nech se zúčastnil pan Čech a za stavební úřad
byl přítomen p. Prášil. Vše proběhlo bez při-
pomínek.

Pan Ing. Štangl uvedl, že si myslí, že nic
nebrání prodloužit fungování zahrádek ještě
o jeden rok. Problém je spíše u vedlejších dí-
lem a jejich umístění mimo vnitřní zástavbu.

Pan starosta konstatoval, že město vede
jednání s p. Kubínem, který zde vlastní nemo-
vitosti, ale jeho finanční představy ohledně
prodeje městu jsou zatím pro město nereálné.

Využití už by se dalo plánovat, např. má zájem
o prostor Technické muzeum v Praze. Při kou-
pi areálu je třeba brát zřetel ještě i na finanční
náklady na revitalizaci tohoto místa. Pokud se
týká HCS Bohemia, tak společnost je v kon-
kurzu a veškeré jednání je problematické. Pan
Kubín je ochotný přestěhovat své aktivity
mimo centrum města za předpokladu finanční
náhrady.

Paní Ing. Ševčíková se dotazovala na špat-
né fungování pošty.

Pan starosta uvedl, že pokud jednal Ing.
Duchem, regionálním manažerem, byl ubez-
pečen, že pošty nebudou rušeny. Špatný stav
je asi ve vedení regionu, došlo k personálnímu
problému ze strany pošty.

Pan Ing. Štangl konstatoval, že vyzvednout
si poštu pro dojíždějící a pracující mimo měs-
to je opravdu problém.

Pan Dorotovič se dotazoval, zda nevznikne
náhrada za Českou spořitelnu.

Pan starosta odpověděl, že zatím není ná-
hrada. Nyní skončilo řízení ohledně nového
bankomatu Komerční banky a možná v sou-
vislosti s bankomatem bude banka realizovat i
další služby. Ve městě by tak vedle bankoma-
tu České spořitelny byl i bankomat KB.

8. Závěr a usnesení

Starosta města poděkoval všem přítom-
ným zastupitelům za účast na 7. veřejném jed-
nání zastupitelstva Města Nových Hradů.

Starosta města v 19.19 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.
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Přehled akcí zařazených do Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2015

Název akce Vlastník Program MPR Podíl města Vlastní zdroje Nezpůsobilé výdaje hrazené žadatelem

Kovárna čp. 36 - Oprava a dvoji-
tý nátěr šindelové střechy a dře-
věných venkovních částí budovy

Město Nové Hrady 80 000 Kč 80 000 Kč 0 Kč
33 600 Kč

Neuznatelné položky A DPH

Obnova městského opevnění Rodina Panny Marie 459 000 Kč 91 994 Kč 368 939 Kč
193 186 Kč

Neuznatelné položky a DPH

Restaurování kamenného scho-
diště, vč. ostění a kamenného
soklu – vých. křídlo

Centrum výzkumu
globální změny AV
ČR, v.v.i.

88 000 Kč 0 Kč 773 Kč
18 643 Kč

Neuznatelné položky a DPH

CELKEM: 627 000 Kč 171 994 Kč 369 712 Kč 245 429 Kč

Výzva svědkům vážné dopravní nehody – Policie České republiky

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výzva svědkům
vážné dopravní nehody

České Budějovice – Hledáme svědky dopravní nehody v Nových Hradech.

Českobudějovičtí kriminalisté vyšetřují dopravní nehodu
s těžkým zraněním v obci Nové Hrady

Dne 17. září 2015 v 10:10 hod., v Nových Hradech, na křižovatce ulic Vitorazská a Vilová
čtvrť (u hřbitova), jel řidič osobního vozidla Fiat Uno s přívěsným vozíkem, kdy měl odbočo-
vat vpravo do ul. Vilová čtvrť. Zde se čelně střetl s cyklistkou, která kolo vedla či na něm jela.
Starší žena utrpěla těžké zranění a byla transportována do zdravotnického zařízení.

Kriminalista nprap. Ing. Josef Bouberle žádá případné svědky této nehody, aby ho kontak-
tovali na Územním odboru České Budějovice, Služba kriminální policie a vyšetřování, Plav-
ská 2, telefon 974 226 460 nebo na lince tísňového volání 158.

Děkujeme. por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz (24. záři 2015)
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Několik slov k průběhu projektu
Na konci loňského roku jsme od Úřadu regionální rady Regionální-

ho operačního programu (ROP) Jihozápad obdrželi zprávu o podpoře
našeho projektu k výstavbě o rekonstrukci místních komunikací. Pro-
jektová žádost obsahovala rekonstrukci místní komunikace Za Vodár-
nou a výstavbu nové komunikace od autobusového nádraží směrem
k sídlišti ŽPSV a dále do lokality Jižní Město, kde je plánována výstav-
ba rodinných domů.

Na začátku roku 2015 jsme na základě prováděcího projektu pro-
vedli výběrové řízení na dodavatele stavebních prací (EUROVIA CS
a.s.) a po zajištění financování (předfinancování projektu formou úvěru
ve výši přislíbené dotace) a dalších nezbytných příprav jsme na začátku
jara zahájili realizaci.

Oproti předpokladu jsme práce na nové komunikaci museli trochu
termínově upravit, neboť předrealizační kamerová zkouška ukázala ne-
čekané zhoršení stavu kanalizace mezi autobusovým nádražím a sídliš-
těm ŽPSV. Druhou komplikací pak byl kabel vysokého napětí
společnosti E.ON, který se oproti zákresu v mapě nacházel několik
metrů jinde, a jak už to tak bývá, ležel právě v trase komunikace, navíc
přímo na rekonstruovaném kanálu. Proto jsme byli nuceni tuto část ka-
belu přeložit. Následně pak společnost E.ON rozhodla i o přeložení
zbylé části kabelu, což samozřejmě mělo další negativní dopad na har-
monogram prací na nové komunikaci.

Přes další drobné komplikace se však povedlo v upravených termí-
nech stavební práce dokončit. Na přelomu srpna a září byly položeny
vrstvy asfaltu a dokončeny poslední práce na úpravách přilehlých
ploch. Podle zaměření stavby se nám podařilo na obou úsecích přesně
naplnit indikátory projektu tj. bylo opraveno téměř 150 délkových met-
rů a nově postaveno 630 metrů komunikací.

Vedle zhotovitele EUROVIA CS, a .s. se na realizaci podíleli i další
lidé a firmy. Projektové řešení komunikace Za Vodárnou připravil pan
Ing. B. Hanzalík, novou komunikaci (včetně chodníků, odvodnění a
úpravy ploch) pak projektoval Ateliér AD pana architekta J. Daňka.
Technický dozor zajišťoval a bezpečnost práce na staveništi hlídal pan
J. Bělohlav ze Stavební poradny. Za Městský úřad měl stavbu na staros-
ti pan Ing. L. Drachovský, který ve spolupráci s účtárnou (paní M. Bla-
hutová a paní E. Stráská) a s panem P. Heidingerem průběžně
připravoval podklady pro vyúčtování projektu, které bude probíhat
v podzimních měsících (věříme, že úspěšně vše zvládneme do konce
roku). Vedení města pak na kontrolních dnech a při dalších jednáních
zastupovali starosta města Mgr. V. Hokr a člen rady p. M. Šlenc.

Všem, kteří se na realizaci projektu a stavbě podíleli, patří velké po-
děkování. Poděkovat bychom však chtěli i místním občanům, kteří
v dané lokalitě mají své zahrádky a garáže – uvědomujeme si, že bez je-
jich vstřícnosti a pochopení bychom složitě projekt realizovali. Věříme
však, že výsledek dá na drobné komplikace zapomenout a že nejen tito
občané budou v budoucnu oba úseky hojně využívat. Zároveň bychom
si přáli, aby nové či zrekonstruované úseky znamenaly další krok
k zlepšení bezpečnosti chodců a všech ostatních účastníků silničního
provozu. Mgr. V. Hokr

Prioritní osa: 1 – Dostupnost center
Oblast podpory: 1.5 – Rozvoj místních komunikací
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/31.02989
Realizátor projektu (žadatel): Město Nové Hrady
Celkové výdaje projektu: 15.617.070,- Kč
Dotace z Regionálního operačního programu – 85 % 13.274.509,- Kč

V rámci projektu byla realizována rekonstrukce a výstavba míst-
ních komunikací Za Vodárnou a ZTV Nové Hrady – Jižní Město –
1. etapa.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
Stavební dozor a BOZP: Stavební poradna, spol. s r. o.

Výstavba a zkapacitnění místních komunikací v Nových Hradech
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Nové Hrady

vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice

Referenta
Investičního a majetkového

odboru Městského úřadu Nové Hrady
9. platová třída, doba určitá – zástup za rodičovskou dovolenou

místo výkonu práce: Nové Hrady
předpokládaný nástup: 1. 11. 2015

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřed-
nicích územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

Charakteristika pozice:
příprava, podání žádostí a administrace dotací

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
− dosažené vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
− obor školního vzdělání: ekonomické, stavební
− znalosti oboru: oblast veřejné rozpočty, dotační programy, účetnictví, veřejné zakázky,

stavební právo
− jazykové znalosti: znalost cizího jazyka výhodou
− další znalosti, dovednosti a předpoklady: dovednost pracovat na PC (MS Office, Win-

dows, Excell, Internet, práce v GIS – geografický informační systém) - výhodou, řidič-
ský průkaz skupiny „B“

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR, věk minimálně 18 let,

způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,

číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana), datum a podpis

Přílohy přihlášky:
strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál

případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bez-
úhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží
se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosažené vzdělá-
ní, souhlas se zpracováním osobních údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete nejpozději do 19.
10. 2014 na adresu: Městský úřad Nové Hrady, tajemnice MěÚ, nám. Republiky čp. 46, 373
33 Nové Hrady. Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Mgr. Jana Káplová, tajemni-
ce MěÚ, telefon: 386 10 10 12, e-mail: tajemnik@novehrady.cz

Ústní pohovory proběhnou dne 26. 10. 2015, konkrétní čas pohovoru bude uchazeči
sdělen telefonicky nebo e-mailem.

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od skončení výběrového řízení
skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Datum vyhlášení: 30. 9. 2015

Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
Vyvěšeno dne: 30. 9. 2015, Sejmuto dne: 19. 10. 2015

Krátké informace
o službách v NH
¢ Pošta

Během července i srpna, a bohužel i po
skončení prázdnin, jsme se setkávali s velkou
kritikou na fungování pobočky České pošty.
Městem zároveň běžela „zaručená informace“
o rušení naší pobočky. I já z pozice starosty
jsem několikrát problémy urgoval u regionál-
ního manažera, který mne informoval o tom,
že pošta řeší personální problémy. Ujišťoval
mne však, že od září bude vše v pořádku.

Tak, jak jsem Českou poštu chválil za její
přístup v době, kdy skončila Česká spořitelna,
musím nyní konstatovat (a řešili jsme to i na
zastupitelstvu), že Česká pošta letní provoz to-
tálně nezvládla. Chaotická a krátká otevírací
doba, časté změny a velmi pomalé fungování
přinášelo každodenní problémy, lidé stáli
dlouhé fronty nebo se otráveně vraceli domů,
když zjistili, že je změněná pracovní doba.
Místo rychlého odbavení základních potřeb
občanů navíc docházelo k někdy až nesmysl-
nému prodlužování nabízením služeb, které
stejně většina občanů nechce. Až absurdní
byla situace, kdy babičce kolem osmdesátky
bylo nabízeno pojištění a spoření. Asi nejlépe
penzijní?!

Personální problémy pošty se dle mých in-
formací rozšířily i do Trhových Svinů. V nej-
bližší době budu osobně jednat s regionálním
vedením České pošty, věřím tedy, že se od
nich dozvím pozitivní informace o personál-
ním zajištění pobočky. Nejdůležitější však
bude, aby se sliby staly skutečností a novo-
hradská pobočka opět začala pracovat na sto
procent. Pokud ne, zbyde jen obrátit se přímo
na pana ministra…

¢ Česká spořitelna

Po dlouhých průtazích došlo konečně k od-
dělení přístupu k bankomatu České spořitelny
a k předání bývalé pobočky. Bankomat ČS zů-
stává v provozu, bývalá pobočka má novou
nájemkyni (paní Tesařová), která sem po
drobných úpravách přesune svou provozovnu
„Květinky“.

¢ Bankomat Komerční banky

V průběhu léta probíhala také jednání
o zřízení bankomatu KB v domě čp. 57 na ná-
městí. S ohledem na to, že bylo nutno vyřídit
stavební povolení (včetně souhlasu památká-
řů), došlo k mírnému zdržení. Dle posledních
informací by však mělo dojít k osazení banko-
matu během října. Komerční banka též plánu-
je rozšířit nabídku svého poradenství i o Nové
Hrady. Mgr. V. Hokr

Děkuji všem přátelům, známým a kama-
rádům myslivcům za účast na posledním
rozloučení s Karlem Šabatkou.

Dáša Šabatková

SBĚR OBNOŠENÉHO ŠATSTVA
Klášter Božího Milosrdenství oznamuje,

že v době od 5. 10. do 20. 10. 2015 bude opět probíhat
sběr obnošeného šatstva

v rámci humanitární sbírky OS Diakonie Broumov.

Věci přinášejte, prosíme, v igelitových pytlích denně od 8 do 16 hodin.
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Ve staronové vlasti
P. Bonfilius Maria Wagner OSM

P. Bonfilius Maria Wagner (1926-2005)
není mnohým z vás neznámý. Spolu se svým
mladším bratrem Janem vyrůstal František (ci-
vilní jméno P. Bonfilia) ve zbožné sudetoně-
mecké rodině, která měla malé hospodářství
v Údolí u Nových Hradů. I když byl otec za-
městnaný jako správce u místního majitele pan-
ství Buquoye, Wagnerovi žili velmi skromně.
Po skončení základní školy chodil František
do gymnázia v Gmündu. Pravidelně musel
doma pomáhat, ale někdy se mu také nechtělo.
Tehdy mu maminka Kateřina vždy slíbila, že
půjdou na pouť na Dobrou Vodu. František
měl už od dětství rád toto poutní místo Panny
Marie Těšitelky. Byl veselým chlapcem a usi-
lovným žákem, který dělal vše, do čeho se
pustil, se zanícením. Již jako malý hoch v sobě
nosil myšlenku, že by rád vstoupil do novo-
hradského kláštera k služebníkům Panny Ma-
rie. Chtěl se stát knězem, ale po obsazení Čech
německými vojáky se ocitl ve válce.

Pod ochranou „druhé matky“
Jako sudetský Němec musel ve svých

sedmnácti letech ihned po maturitě narukovat.
V roce 1944 byl jako voják wehrmachtu posla-
ný na východní frontu. Z jeho jednotky přežil
jako jeden z mála. Do Nových Hradů přišel
ještě před skončením války se svým přítelem.

Dostali rozkaz, aby vyčistili kašnu na náměstí
od všech zbraní, které tam byly naházené. Byl
to velice nebezpečný a těžký úkol, ale díky
tomu, že byli v kašně a vynášeli zbraně, zůstali
nepovšimnuti. Mezitím byli ostatní vojáci we-
hrmachtu zajati a posláni transportem do rus-
kého zajetí. Nejdříve přežil na východní frontě
a nyní se jako zázrakem nedostal do zajetí.

Po válce prožíval František se svou rodi-
nou velice těžké období. Nemohl začít studo-
vat a jeho maminka Kateřina zemřela po
dlouhé nemoci na podzim roku 1948. P. Bon-
filius na to později vzpomínal: „Když ležela
na smrtelné posteli, řekla nám dětem: ‚Teď už
nebudete mít matku. Od této chvíle se o vás
musí postarat druhá matka!‘ My jsme věděli
celkem přesně, co tím myslela. Neznamenalo
to, že by se náš otec měl znovu oženit, ale že se
o nás postará naše Mater Dolorosa, Matka
Sedmibolestná. A ona to dělala a stále i dělá…
Moje maminka silně věřila, že Panna Maria
nám je vždy nablízku, přesně tak, jako byla
blízko svému Synu.“

Potom se rozhodli, že tajně utečou do Ra-
kouska. Nejdříve přišla rodina Wagnerova do
Vídně, kde mohl František splnit své předse-
vzetí a vstoupit do řádu servitů. Zanedlouho
ho představení poslali do noviciátu v In-
nsbrucku, kde nakonec vystudoval teologii a
25. července 1953 byl vysvěcen na kněze.

Farář z Tyrol
Působil jako kaplan v různých rakouských

farnostech a 25 let jako farář a převor kláštera
servitů v Innsbrucku. Lidé si ho vážili jako
hodnověrného duchovního pastýře, který čer-
pal z hluboké důvěry v Boží dobrotu a milosr-
denství. Jeho zbraněmi, které si jako řeholník
vždy a všude nosil s sebou, byl breviář a růže-
nec. Za jeho neúnavné a požehnané působení
mu byl udělen tyrolský záslužný kříž a stal se
všeobecně známým jako „farář Tyrolska“.
Patřil k těm, které bylo možné potkat jako prv-

Sledování průběhu uprchlické krize samo-
zřejmě nemohlo obejít naše město. Když jsem
se dozvěděl o „tajné“ návštěvě pracovníků mi-
nisterstva a lavině diskusí uvnitř města, využil
jsem možnosti v době korektur ještě doplnit
říjnové vydání NZ o aktuální informace, které
k celé problematice má vedení města.

Kdybych měl psát o těch oficiálních, pak by
to byl rychlý konec tohoto článku. Od počátku
uprchlické krize jsme nedostali od státních či
policejních orgánů žádnou informaci a v princi-
pu jsme na tom jako občané, kteří sledují a ně-
kdy si i domýšlí, co jaké kroky lidí od Policie či
z ministerstva vnitra mohou znamenat.

Nicméně i z pseudotajných jednání se na-
konec nějaké informace „navenek“ dostanou
nebo je někteří úředníci alespoň okomentují.
Proto jsem se i já nakonec dozvěděl něco více
o akci ministerstva vnitra, která přímo navazo-
vala na události v Evropě resp. v Německu.

Kancléřka Merkelová zcela mimo rámec
Schengenských pravidel nejprve do Německa
pozvala syrské uprchlíky, jejichž statisíce a
možná i milióny do té doby čekaly zejména
v Turecku na ukončení konfliktu v jejich rod-
né zemi. Když si paní Angela uvědomila, jaký
stroj dala do chodu, snažila se situaci řešit
dvojím způsobem. Nejprve vynucením pře-
rozdělovacích kvót a souběžně také náznakem
uzavření německých hranic.

Zatímco do té doby většina uprchlíků přes
Maďarsko a Rakousko proudila přímo do Ba-

vorska, hrozilo po uzavření této hranice to, že
se tisíce uprchlických rodin vydají na svoji
cestu do Německa přes Českou republiku.
Vzhledem k tomu musela reagovat i naše vlá-
da, resp. ministr vnitra, který nechal zmapovat
situaci v příhraničních objektech a areálech
vlastněných státem a pověřil své zaměstnance
vytipováním vhodných lokalit, ve kterých by
bylo možno zřídit záchytné tábory, kde by do-
cházelo k zaregistrování jednotlivých uprchlí-
ků (toto bohužel nedělá Řecko a velmi často
ani další státy schengenského prostoru).

Dle sdělení pracovníků ministerstva je
jako jedno z těchto míst vytipována i lokalita
Sokolí hnízdo. Mělo by jít o formu jakéhosi
stanového městečka (na místě sportovního
hřiště), které by bylo obehnáno dvojitým plo-
tem (o výšce 2 m a 4 m), který by uprchlíkům
zabraňoval ve svévolném opuštění tábora.
Veškeré zázemí (hygienická zařízení + jídlo)
by v případě potřeby bylo řešeno dodávkou
„zvenčí“, tábor by pak hlídala asi padesátka
policistů, která by své zázemí našla v samot-
ném areálu Sokolí hnízdo.

V této přípravné fázi bylo diskutováno
o tom, že by se jednalo o variantu, která by
mohla fungovat pouze do tzv. nemrznoucího
období. Uprchlíci měli být do 24 hodin od
vstupu do tohoto zařízení zaregistrováni, a
poté okamžitě převáženi dále – do dalších
zařízení ve vnitrozemí.

Aktuálně to vypadá, že se nenaplnily oba-
vy z odklonění hlavních tras uprchlíků (použí-
vám tento termín, byť i já osobně někdy
pochybuji o tom, že všichni běženci jsou
uprchlíky – někdy jde o ekonomické migran-
ty, kteří zneužívají nastalou válečnou situaci
v Sýrii a okolních zemích k cestě do Evropy.
Kolik je mezi nimi džihádistů, teroristů či ji-
ných „vyslanců“ nejen Islámského státu raději
nedomýšlím…). V současné době došlo spíše
k obnovení hlavní trasy z Balkánu přes Ra-
kousko přímo do Německa, které je nejen na
základě pozvání paní kancléřky hlavním cí-
lem uprchlíků. Osobně si myslím, že takto to
i do budoucna zůstane a že budování nouzo-
vých záchytných center podél českých hranic
ani nebude nutné.

Za vedení města mohu ubezpečit, že se bu-
deme snažit průběžně získávat maximum in-
formací a zároveň je i co nejrychleji předávat
našim občanům tak, abychom nejenom infor-
movali, ale zároveň i zabraňovali šíření „zaru-
čených“ zpráv ve stylu jedna paní povídala.
Věřím také, že i představitelé naší vlády za-
úkolují své podřízené, aby o jednotlivých (byť
třeba jen uvažovaných či připravovaných)
krocích či aktivitách informovali zástupce
města a obcí. Přestože chápu, že jsou určité
vnitřní věci, o kterých je lépe raději mlčet, při-
jde mi smutné, že zástupci měst doposud in-
formováni nebyli a že s ohledem na zcela
logickou provázanost na situaci v regionech
bylo postupováno ve stylu „o nás bez nás“.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta

Uprchlíci – fámy i realita

pokračování na str. 9

© RPM
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ní už brzo ráno na ulicích Innsbrucku. Buď
pěšky anebo na svém kole chvátal za nemoc-
nými, aby je povzbudil. Jeden dobrý přítel do-
svědčil: „Jeho diář byl vždy zaplněný
poznámkami o návštěvách nemocných, o zao-
patřování umírajících, termíny zpovídání, kaž-
dá návštěva byla pro něho to nejdůležitější
během dne, bohatého na práci a modlitbu, dne
naplněného trpělivým posloucháním a rozdá-
váním dobrých rad, až dokud P. Bonfilia ne-
přemohl spánek.“ Stejně jako zpovědníka,
který často dlouhé hodiny seděl ve zpovědnici,
si ho vážili i jako horlivého kazatele. Jeho slo-
va byla plná dobroty a důvěry, ale když bylo
třeba, byla některým i nepohodlná. Říkal:
„Vím, že jsem zodpovědný jen před jediným,
a to před Bohem a před jeho pravdou!“ Jeho
nezištná láska, kterou bylo vždy cítit, brala na
sebe utrpení druhých a pomáhala každému bez
rozdílu. „Darujme každému vždy tolik lásky,
kolik potřebuje, ne kolik si zaslouží. Oč větší
syčák a lump se v člověku skrývá, o to více
lásky potřebuje a ten nejhorší potřebuje tu
největší lásku.“

Opravování kamenů a obnova srdcí
Po pádu železné opony byl P. Bonfilius na

vrcholu svého požehnaného působení a v roce
1991 ho Bůh celkem nečekaně pověřil novým
velkým úkolem. Po dlouhých zlých časech,
kdy klášter servitů v jeho bývalé domovině
v Nových Hradech nesloužil svému účelu, ale
byl využívaný jako kasárna, se znovu vrátil ře-
holi. Bylo potřebné opětovně ho vybudovat,
obnovit a zaplnit novým životem. I když to
bylo těžké, P. Bonfilius („dobrý syn“) to vní-
mal jako Boží vůli, opustil milované Tyrolsko
i všechny své tamější duchovní děti a ve svých
65 letech začal znovu od nuly!

Sám se na tento úkol dobrovolně hlásil a
představení řehole ho poslali do jeho bývalé
české domoviny. Od 1. září 1991 začal se svý-
mi spolubratry působit na Novohradsku. Vý-
zva to byla obrovská! Budovy klášterního
komplexu byly tak zdevastované, že byly
prakticky neobyvatelné. Náklady na jejich ob-
novení mohla řehole převzít jen zčásti, vždyť
bylo třeba začít restaurovat okolní kostely a
kaple příslušných farností a poutní kostel Pan-
ny Marie Těšitelky na Dobré Vodě. Tak se
P. Bonfilius vydal na neúnavné žebrání o fi-
nanční pomoc u přátel a u vyhnaných krajanů
v Rakousku a Německu. Avšak především
musela být znovu oživena duchovní poušť
v srdcích lidí po čtyřicetiletém komunistickém
režimu. P. Bonfilius ovšem neuměl skoro ani
slovo v češtině. Začal se tedy s pevnou vůlí
učit tento těžký jazyk. Ve svém úsilí zvládnout
češtinu, i při množství jiné práce, se dostal za-
krátko tak daleko, že uměl tvořit i malé slovní
hříčky. Vtipně říkal: „Čeština je pěkná řeč. Má
sedm pádů a já jsem ten osmý!“ V začátcích se
rozhodl aspoň pozdravit každého v češtině.
A jeho srdečné a hlasité „Pozdrav vás Pán
Bůh!“ bylo tím nejúčinnějším prostředkem,
jak lidem znovu připomenout Boha. Aby se
duše otevřely a napřímily, zázračným klíčem
se i zde stala přívětivost a obětavá láska.

Mladí (těch měl P. Bonfilius kolem sebe
vždy hodně), děti a všichni, které oslovil svojí
mladistvou a veselou povahou, byli jeho spo-
lupracovníky. Říkal: „My všichni jsme děti a
po celý náš život jsme Božími dětmi, Bůh nás
má rád.“ P. Bonfiliovi ležela na srdci přede-
vším péče o duše na jeho oblíbeném poutním
místě Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě,
kam přicházelo stále více českých, rakous-
kých a německých výletníků a poutníků. Tam
i díky setkání s pevně věřícím servitským
knězem všichni zakoušeli utěšující a uzdra-
vující přítomnost Panny Marie, Matky útě-
chy. V době celého tohoto namáhavého
začátku čerpal „služebník Panny Marie“ pře-
devším z modlitby a ze své neochvějné důvěry
v přímluvy Boží Matky. Vždy mu pomáhal i
jeho humor a schopnost objevit ve všech těž-
kostech něco dobrého – takto si ulehčoval
vlastní břemeno, ale i těžkosti druhých. Smut-
ného nebo skleslého ho vidělo jen málo lidí, a
proto se tento jeho přirozený životní postoj
mohl stát vzorem pro druhé.

Poslední český servita
Důvěra P. Bonfilia byla znovu vystavena

zkoušce, když po smrti spolubratra P. Vittoria
v únoru 2002 zůstal v novohradském klášteře
sám a tyrolská provincie mu už nebyla schop-
na poslat posilu. Tento svatě žijící kněz byl
připraven nasadit se až do krajnosti za svěřené
duše. Když mu v roce 2004 zjistili rakovinu
plic a kostí a sám byl stále víc a více odkázaný
na lékařskou pomoc, i tehdy pracoval neúnav-
ně dál. A Pán jeho důvěru odměnil. Díky las-
kavosti zodpovědných, především provinciála
P. Andrease M. Baura a jeho nástupce P. Got-
tfrieda M. Wolfa a na doporučení P. Bonfilia
se tyrolská provincie servitů rozhodla darovat
čerstvě zrenovovaný Klášter sv. Petra a Pavla
misijnímu společenství Rodiny Panny Marie,
se kterým P. Bonfilius už mnoho let udržoval
přátelské kontakty.

V srpnu 2005 přišli první misionáři Rodiny
Panny Marie do Nových Hradů a jako čestnou
službu převzali i starost o tohoto kněze s vel-
kými zásluhami. P. Bonfilius byl přešťastný!

Pasivní aktivita velkého misionáře
Pro „dobrého syna“ Sedmibolestné se lůž-

ko stalo oltářem, ze kterého Bohu přinášel
jako oběť své velké utrpení. Zřekl se utišují-
cích léků zmírňujících bolest, jen aby si pokud
možno zachoval jasnou mysl. Jednou se při
kázání zeptal: „Co vlastně znamená být nemo-
cen? Člověk nedisponuje žádnou mocí a silou.
Ne-mocný člověk je pro tento svět nezajímavý,
protože je neproduktivní. Ale když nemoc přij-
me a nese ji ve jménu Páně, stává se velmi pro-
duktivním – samozřejmě pro Boží království –
a to jak zde, tak i v nebi.“

Ale někdy ani pro něho nebylo lehké přij-
mout vlastní narůstající bezmocnost, když bě-
hem celého života byl velmi aktivní. Nemocný
kněz si dal jednoho dne zavolat misionáře, aby
jim oznámil něco důležitého: „Pochopil jsem,
že nyní nadešel čas, kdy se moje „Actio catho-
lica“, moje aktivní působení, přeměnilo na
„Passio catholica“, na utrpení, které snáším
z lásky. A pochopil jsem, že nyní v bolestech,
v nemoci, v této bezmocnosti mohu dokonce
působit ještě více než během všech těch roků,
ve kterých jsem byl aktivní“.

Dne 11. října 2005 upadl P. Bonfilius do
hlubokého spánku, ze kterého se probral, když
se odpoledne v jeho pokoji sloužila mše sva-
tá. Po sv. přijímání, které přijal při plném vě-
domí, začal jeho poslední boj. S pohledem
upřeným na Nejsvětější svátost odevzdal
P. Bonfilius svůj bohatý život zpět do Božích
rukou. Klášter Božího Milosrdenství

Ve staronové vlasti...
(pokračování ze str. 8)

© RPM
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Zápisky z Terčina údolí
Modrý dům

Ve čtvrtek 24. září se v Terčině údolí usku-
tečnila schůzka zástupců Národního památko-
vého ústavu, Agentury ochrany přírody a
krajiny, Povodí Vltavy s. p., Města Nové Hra-
dy a našeho okrašlovacího spolku, abychom
společně prodiskutovali možnosti konzervace
a zabezpečení zříceniny Modrého domu.

Pro ty, jimž tento objekt není důvěrně zná-
mý, uvedu nejprve základní fakta. Modrý dům
je klasicistní lichoběžníková stavba, která byla
postavena na pravém břehu říčky Stropnice
v centrální části parku poměrně záhy po jeho
založení. Iniciátorkou stavby byla hraběnka
Marie Terezie Buquoyová, roz. Paarová, která
zde s oblibou trávila letní měsíce, a to zejména
poté, co v roce 1803 ovdověla. Tento objekt,
nikoli třeba lázničky, je tedy nutné chápat jako
nejvýznamnější stavbu parku minimálně pro
období hraběnky Terezie. Je zajímavé, že na-
vzdory svému významu se oproti jiným buqu-
oyským stavbám nedochovala žádná plánová
dokumentace a i té obrazové a fotografické
je k dispozici velmi málo. Významný posun
v povědomí o podobě a funkci letohrádku při-
nesl v posledních letech Ústav dějin umění
AV ČR v rámci svého výzkumného projektu.
I o jeho zániku se v nedávné době podařilo
zjistit nové informace. Dům byl významně po-
škozen při povodni v roce 1915 a možná i díky
probíhající válce a nedostatku pracovní síly již
nebyl opraven. Definitivní tečku pak udělala
povodeň v roce 1935. Od té doby se dům po-
stupně rozpadá.

Přirozené chátrání památky klasifikované
jako “na dožití” by patrně nebyl problém, ne-
být poměrně intenzivní návštěvnosti v posled-
ních letech a zcela volného přístupu turistů do
všech míst zříceniny. Vedle nebezpečí pro-
padnutí klenby sklepů, může hrozit pád cihel
z převislých částí obvodových zdí, nemluvě
o jednom z okenních překladů, který drží
v podstatě jen na omítce.

Cílem je najít řešení respektující památko-
vou ochranu, zajišťující bezpečný a vhodně re-
gulovaný přístup návštěvníků, které zároveň
co nejvíce zachová unikátní genius loci místa,
které voda rozervala, čas obrušuje a člověk
s respektem pouze přihlíží.

Při schůzce bylo dohodnuto, že nejprve
Agentura ochrany přírody a krajiny zadá vy-
pracování geometrického plánu, který určí
vlastnické poměry. Objekt totiž nemá vlastní
evidenční číslo a přísluší tak vlastníkům poze-
mků, na kterých stojí, což kromě zmíněné
AOPK může znamenat i Povodí Vltavy s. p.
jako majitele a správce toku Stropnice. Mezi
tím pracovníci NPÚ zjistí detaily památkové
ochrany, která se k objektu váže jakožto sou-
části kulturní památky Terčino údolí. Zároveň
prozkoumají možnosti žádat o finanční pros-
tředky z programů Ministerstva kultury ČR.
Tyto administrativní a přípravné kroky by
měly proběhnout do konce letošního roku.

Pro přípravu stavebního projektu jsem při
schůzce navrhl jít cestou vypsání veřejné ar-
chitektonické soutěže, neboť dle našeho názo-
ru může existovat celá škála variant a soutěž
s odbornou porotou by měla pomoci najít po
všech stranách nejlepší řešení. Náš návrh byl
přijat v zásadě kladně, i když zástupci NPÚ
poznamenali, že se tyto zakázky zpravidla za-
dávají projektantům napřímo. Za spolek jsem
tedy přislíbil navázat kontakt se zástupci Čes-
ké komory architektů, které při organizaci
těchto soutěží asistují, a zjistit podrobnosti,
které ostatním předáme. O našich zjištěních a
posunu v přípravě plánovaného projektu kon-
zervace Modrého domu budeme naše přízniv-
ce průběžně informovat prostřednictvím NZ a
našich facebookových stránek.

Ohlédnutí za letní brigádou
Přítomní výše zmíněné schůzky mimo

jiné ocenili výsledky brigády, kterou jsme
zde provedli 1. srpna. V rámci brigády jsme
vyčistili koryto od napadaných větví a pravý
břeh a vnitřek Modrého domu od náletů, čímž
se opět otevřela průhledová osa mezi Modrým
domem a mostkem u vodopádu. Tímto mi do-
volte všem dobrovolníkům ještě jednou podě-
kovat. Zejména děkuji údolským hasičům,
kteří přišli, i když je ještě odpoledne čekala
hasičská soutěž, Martinu Brychtovi, který
odvedl velký kus práce s motorovou pilou,
všem neúdolským a nenovohradským, kteří
nás přijeli podpořit a v neposlední řadě míst-
ním a kolegům ze spolku Jitce, Markovi a To-
mášovi.

Vstupní brána a hlavní komunikace
Druhá část zmíněné schůzky se odehrála

na parkovišti před vstupní bránou. Pan staros-
ta informoval přítomné o záměru města uchá-
zet se o grant z Operačního programu Životní
prostředí 2014-2020 na opravy komunikace
v úseku mezi vstupní bránou a hamrem, při-
lehlé historické zídky a vstupní brány samot-
né. Diskutovali se především jednotlivé
technické parametry možných oprav a zásahů.
Podrobnější informace o podaném projektu,
jehož uzávěrka je 14. října, i o dalších etapách
úprav okolí vstupní brány by se měly objevit
v některém z následujících čísel NZ.

Adopce laviček
O našem záměru pořídit do parku nové la-

vičky a peníze na ně zajistit formou adopce
jednotlivými dárci, jste se mohli dočíst v před-
chozích číslech NZ i na našich facebookových
stránkách. Nyní bychom chtěli s radostí ozná-
mit, že všech sedm vytipovaných míst bylo
obsazeno, lavičky jsou ve výrobě a v příštím
čísle bychom rádi přinesli vedle osobního po-
děkování dárcům a celkového zhodnocení této
aktivity také fotografie z plánované společné
instalace.

Za Okrašlovací spolek pro Terčino údolí,
Nové Hrady a okolí Michal Jarolímek ml.
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Soutěžní sezóna
družstva ŽENY 2 SDH Nové Hrady

V letošním roce družstvo absolvovalo několik soutěží v požárním
sportu a i při malinkém handicapu (musí běhat pož. štafetu, i když někte-
ré členky jsou již postarší maminy oproti ostatním 18 – 25 letým) byla se-
zóna úspěšná. První soutěž v Horní Stropnici 1. místo, druhá v Byňově
dvakrát 3. místo, třetí v Hranicích (speciál) 4. místo (o 2 vteřiny na
3. místo), čtvrtá v Údolí (Memoriál Údolských hasičů) 1. místo (specific-
ká soutěž – sání z potoka, kde vlivem sucha bylo cca 40 cm vody), pátá
k výročí hasičů v H. Stropnici (pouťák) 1. místo, šestá k výročí hasičů
Dvory nad Lužnicí (pouťák) 2. místo, sedmá v Žáru 5. místo.

Tímto děkuji členkám družstva za vynikající výkon, dochvilnost a
za pomoc chlapům, kteří mi vypomáhali s materiálem a dopravou na
soutěže a to Vencovi Dolejších, Martinu Miškeiovi a Stanislavu Pa-
pouškovi ml. Poděkování též patří Údolským hasičům konkrétně
Míšovi Konečnému za materiální výpomoc.

Letošní sezóně zdar a vzhůru do nové 2016.
Papoušek Stanislav st.

Více na webu www.hradysdh.4fan.cz

Výcvik záchrany osob
Poslední prázdninový víkend absolvovalo pět členů jednotky

sboru dobrovolných hasičů našeho města dvoudenní výcvik na
Lipně, konkrétně v Dolní Vltavici. Výcvik byl zaměřen na práci a
záchranu osob na vodní hladině a činnost v krizových situacích.
Během dvaceti hodin jsme získali cenné zkušenosti v ovládání
plavidla či záchrany a transportu zraněné osoby s podezřením na
poranění páteře. Výcvik byl kompletně v režii Vodní záchranné
služby, proto jim také patří velké poděkování, jak za předané
rady, tak i za poskytnuté zázemí na jejich stanici. Více informací
o Novohradských hasičích naleznete na webových stránkách
www.sdhnovehrady.webnode.cz

Za SDH Bandík Marek

SOPTÍCI informují
Vážení občané Nových Hradů, podzim se nám pomalu a jistě

blíží a tak se na našich schůzkách intenzivně připravujeme na další
kolo odvodové soutěže (Podzimní kolo hry Plamen), které připadlo
na 17. 10. 2015 a místem konání bude tentokrát obec Žár. Do Pod-
zimního kola bychom chtěli obsadit čtyři hlídky (družstva). Již
několikrát jsem formou NZ informoval naše občany o našich vý-
sledcích, o tom jak se připravujeme, že příprava na každý závod
není snadná a jak se vlastně ti naši SOPTÍCI musí snažit, pořádně
trénovat tu naší „dětskou“ hasičinu, atd.

Abychom tedy ukázali rodičům a našim občanům co vlastně náš
SOPTÍK musí ovládat a umět, uspořádali jsme dne 19. 9. 2015 ve-
řejnou akci s názvem Mladý Soptík na zdejším hřišti TJ Nové Hra-
dy. Zde si mohl každý zkusit, co musí naši SOPTÍCI umět. Podle
mého názoru se akce velmi vydařila (viz. foto) jak účastí dětí (která
byla pro mě nejdůležitější), tak i velmi přátelskou atmosférou rodi-
čů, a počasí… to zařídil svatý Florián.

Závěrem bych chtěl poděkovat panu starostovi Nových Hradů
Mgr. Vladimíru Hokrovi, správci areálu TJ panu Vítězslavu Jelín-
kovi st. za jeho ochotu a pomoc, předsedovi TJ panu Ivanovi Doro-
tovičovi, panu Václavu Jakšovi řiditeli společnosti Poděbradka, a. s.
(výrobní závod Dobrá voda) a poslední dík patří všem podílejícím se
členům a dorostu SDH za jejich pomoc bez které by nešlo tuto akci
uskutečnit.

Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka
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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 repub-
liky pořádají akce pro veřejnost, které probíhali celý měsíc září. Pro le-
tošní náborovou akci „Září – měsíc skautů v Nových Hradech“ Junák -
český skaut, středisko Sirius Horní Stropnice, z. s. připravil balíčky,
které obsahují: skautský časopis pro děti, informační brožuru pro rodi-
če – kde si každý rodič může přečíst, co děláme a kdo se o děti stará, a v
neposlední řadě i informační materiál o našem oddíle. Naše „skautská
brána“ je otevřena všem zájemcům ve věku 6 – 15 let. Skautské schůz-
ky ve školním roce 2015/2016 probíhají v Kulturně-spolkovém domě
Nové Hrady (vchod z parkoviště u kostela, klubovna se nachází ve dvo-
ře u výtahu). Rozvrh skautských schůzek v tomto školním roce se bude
řídit podle následujícího rozvrhu (viz tabulka):

Kdy? Kdo? Poznámka

Pondělí x) od 15:00 hod.
do 17:30 hod. skauti / skautky chlapci a dívky

ve věku 11 – 15 let

Středa x) od 15:00 hod.
do 17:30 hod. vlčata / světlušky chlapci a dívky

ve věku 6 – 10 let

x) Rozvrh skautských schůzek může být pozměněn na základě rozvrhu hodin ve
škole a může být upraven na základě obsazenosti výchovných kategorií.

Sraz všech členů skautského oddílu Nové Hrady je před Kultur-
ně-spolkovým domem Nové Hrady (vchod z parkoviště u kostela, klu-
bovna se nachází ve dvoře u výtahu) a to v den schůzky vždy v čase
14:45 hod. – 15:00 hod.

Bližší informace o činnosti skautského oddílu Nové Hrady
lze získat na www stránkách oddílu www.kometa.estranky.cz
nebo www.sirius.estranky.cz, u vedoucího oddílu (tel.: 775 039 448,
e-mail: junak.sirius@seznam.cz).

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

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 vý-
chovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společ-
ně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou a
zároveň způsobem, jak poznávat 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 so-
ciálních dovedností – schopnost mluvit před lidmi, naslouchat, být
otevřený vůči druhým, spolupracovat. Skauting učí umět se o sebe po-
starat, 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 aktivně za tím jde, člověk, který může
být pilířem společnosti. Ve skautingu se každý naučí používat GPSku,
fotoaparát, učí se dělat reportáže, slaňovat skály, vařit nebo sjíždět
vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co se člověk učí mi-
mochodem – že má cenu se o něco snažit. Že má cenu se zapojit. Že má
cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne pozorovatelem…
Přes společné cíle skautské výchovy je každý oddíl trochu zaměřený na
jiné druhy programů.

Vyberte i vy vašim dětem skautský oddíl Nové Hrady.

www.kometa.estranky.cz, www.sirius.estranky.cz
Petr Aksamit, vedoucí skautského střediska Sirius Horní Stropnice

Školní družina informuje
Tak tu máme zase nový školní rok a s ním také novou celoroční hru.

Naše hra má název „Pohádková cesta po hradech a zámcích s hraběn-
kou Terezkou“. Zaměříme se na pohádky a pohádkové hrady a zámky.
Budeme si s dětmi povídat o místech, kde se pohádky natáčely. Co nás
čeká? Budeme hledat hraběnku Terezku, plnit různé úkoly, hádanky na
dané téma a samozřejmě naše klasické akce jako je Halloween, Miku-
lášská, dětský masopust, atd. a na konec roku dvoudenní výlet, zatím do
neznáma.

Také v tomto roce budou ve školní družině kroužky. A to výtvarný
kroužek, kuželky, zpívání pro radost, tancování pro radost, turistický
kroužek a míčové a sportovní hry.

Přejme si tedy do tohoto roku hodně úspěchů, radosti, smíchu, zába-
vy a ať nám to spolu krásně utíká bez malérů a jiných nepříjemností.

A ještě poděkování
Děti a vychovatelky ze školní družiny děkují panu Bendlovi za opravu
houpačky na veřejném prostranství u ŠD.
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Po stopách Lipenského Yettiho
Vrcholem každoroční skautské činnosti je letní tábor. Ten náš se ko-

nal v termínu od 31. 7. do 8. 8. 2015 na břehu Lipenské přehrady, kde se
nachází skautská základna Kovářov.

Celkem se na toto tábořiště sjelo 20 táborníků. Táborníci se nám
sjížděli z různých koutů např.: z Nových Hradů, Horní Stropnice,
Žáru, Benešova nad Černou i Jihlavy. Prvenství v soutěži „kdo přijel
z nejvzdálenějšího místa“ vyhráli sourozenci Adam a Dan, kteří přile-
těli až z Kanady, kluci se narodili v Čechách, ale již devět let žijí s ro-
diči v Kanadě. Díky této příležitosti se táborníci od kluků v rámci
komunikace zdokonalovali v angličtině a také Dan a Adam si trénova-
li komunikaci v českém jazyce.

Ústředním tématem letošního tábora byla celotáborová hra s ná-
zvem PO STOPÁCH LIPENSKÉHO YETTIHO. Každý den našli
táborníci vzkaz, který zanechával na různých místech základny
LIPENSKÝ YETTI, v němž jim vždy zanechával úkol na daný den.
Cílem celé celotáborové hry bylo, aby se děti naučili vzájemné spolu-
práci, logickému myšlení, poznávání přírody a porozumění jí.

Během celého tábora jsme podnikli řadu výprav do blízkého okolí,
navštívili Stezku korunami stromů, Kostkománii – největší interaktivní
výstavu staveb, modelů a soch z Lego kostek na Lipně, velkým zážit-
kem byla pro děti také plavba výletním parníkem.

Každý táborník si v rámci rukodělných činností vyrobil svou stopu
YETTIHO a to podle své představy, dětem se stopy velice povedli, kaž-
dá stopa byla originální. Letošní tábor nám vyšlo krásně počasí a tak
jsme se mohli několikrát vykoupat v Lipně, a tak jsme si užili spoustu
legrace a zábavy. Každý den jsme zakončili společně ve společenské
místnosti při filmovém večeru.

Na táboře nás navštívila i paní redaktorka z Českobudějovického dení-
ku, paní Hana Svítilová, která přijela pořídit reportáž z tábora. Článek

vyšel v Českobudějovickém deníku ve čtvrtek 4. 8. 2015 (článek si lze
přečíst na: http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/na-tabore-
kamaradi jihocesi-s-kluky-ze-zamori-20150806.html)

Rádi bychom na tomto místě poděkovali následujícím institucím
a osobám, bez kterých by se tábor obtížně uskutečnil. Děkujeme:
− Městu Nové Hrady za finanční příspěvek z grantového programu

Města na pokrytí nákladu LT Kovářov 2015.
− Obci Horní Stropnice za bezplatné zapůjčení zvukové aparatury.
− Novohradské občanské společnosti za zapůjčení dataprojektoru.
− Panu Janu Malíkovi za zapůjčení projekčního plátna pro táborové

filmové večery.
− Sponzorům LT Kovářov 2015:

Vodňanská drůbež, a. s., Rybářství Nové Hrady s. r. o.,
Český rozhlas České Budějovice, NIVEA,
SCIO – Moderní vzdělávání nejen ve škole!, Hamé s. r. o.,
Jan Sochor – ŠIPRO šití a prodej pracovních oděvů Horní
Stropnice.

− Velké dík patří našemu kuchaři, který se po celý týden výborně
staral o naše bříška a celému kolektivu vedoucích LT Kovářov
2015.

V neposlední řadě děkujeme rodičům za důvěru, se kterou nám svě-
řili a svěřují své děti do péče a hlavně děkujeme dětem, že nám ukázaly
a ukazují opravdový smysl naší práce.

Letošní tábor jsme si skvěle užili a již teď se těšíme na příští rok, jak
se všichni sejdeme na břehu Lipenské přehrady na skautské základně
Kovářov a zažijeme spoustu legrace jako na letošním táboře.

Petr AKSAMIT – HVĚZDÁŘ
Vedoucí skautského střediska Sirius Horní Stropnice

Pozvánka

Zveme všechny děti již na 8. ročník

DRAKIÁDY
která se uskuteční

V sobotu 17. října 2015
od 14.30 hod.

na louce u rybníka Olejový
ve Vilové čtvrti.

Připravena je soutěž o nejhezčího
draka vlastní výroby a řada dalších

soutěží v létání o ceny, drobné dárky,
opékání špekáčků.

Nezapomeňte doma své rodiče.
ZO KSČM
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Přehled volnočasových aktivit a kroužků pro děti
¾ TJ N. Hrady – oddíl karate

Termín pravidelné činnosti:
úterý 17:00 - 18:30 hod., čtvrtek 17:30 - 19:00 hod.,
sobota 15:00 - 17:30 hod.

Místo činnosti: Tělocvična ZŠ N. Hrady
Vedoucí kroužků: Ing. Martin Hermann, tel.: 606 390 997
Doplňující informace:

https://www.facebook.com/karate.novehrady,
http://www.tj-karate-nove-hrady.cz/

¾ SDH N. Hrady – Soptíci
Termín pravidelné činnosti: pátek od 16.30 hod.
Místo činnosti: Hasičská zbrojnice, ul. Komenského, N. Hrady
Vedoucí kroužků: Homolka Radek, tel.: 724 388 073,

Drbout Milan, tel.: 602 770 592
Doplňující informace: www.sdhnovehrady.webnode.cz

¾ MO ČRS – dětský rybářský kroužek
Termín pravidelné činnosti: středa od 17.30 hod.
Místo činnosti: Kulturně-spolkový dům – Klubovna MO ČRS,

přízemí
Vedoucí kroužků: Jaroslav Kubát (pro děti 7 - 10 let),

Petr Filip (pro děti  10 -15 let)
Doplňující informace: od září 2015 do konce června 2016 (školní rok),

činnost v kroužcích je rozdělena na teoretickou výuku (v zimním
období) a praktické cvičení na Zevlově rybníku nebo Zámeckém
jezírku (pouze s dozorem vedoucího kroužku). MO ČRS pos-
kytuje na činnost kroužků dotace na materiální vybavení a
dopravu na závody nebo návštěvy vybraných rybářských pro-
vozoven a zařízení.
www.crsnovehrady.cz

¾ TJ N. Hrady – oddíl kopané
Termín pravidelné činnosti: pondělí a středa

v odpoledních hodinách
Místo činnosti: Fotbalové hřiště (léto) a tělocvična TJ (v zimě)
Vedoucí kroužků: Martin Silmbrod, tel.: 606 929 165 a Eduard Emr.
Doplňující informace: oddíly mladší žáci a starší přípravka

¾ Junák – český skaut,
středisko Sirius Horní Stropnice, z. s.,
skautský oddíl Nové Hrady
Termín pravidelné činnosti:

pondělí 15.00–17.30 hod. (chlapci a dívky ve věku 11 - 15 let),
středa 15.00–17.30 hod. (chlapci a dívky ve věku 6 - 10 let)

Místo činnosti: Skautské schůzky ve školním roce 2015/2016 probíhají
v Kulturně-spolkovém domě Nové Hrady, Česká 74 (vchod
z parkoviště u kostela, klubovna se nachází ve dvoře u výtahu).
Sraz všech členů skautského oddílu Nové Hrady je před
Kulturně-spolkovým domem Nové Hrady (vchod z parkoviště
u kostela, klubovna se nachází ve dvoře u výtahu) a to v den
schůzky vždy v čase 14:45 hod. – 15:00 hod.

Vedoucí kroužků: Petr Aksamit, tel.: 775 039 448,
e-mail: junak.sirius@seznam.cz

Doplňující informace: Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti
od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Bližší in-
formace o činnosti skautského oddílu Nové Hrady lze získat
na www stránkách střediska www.kometa.estranky.cz nebo
www.sirius.estranky.cz, u vedoucího oddílu
(tel.: 775 039 448, e-mail: junak.sirius@seznam.cz).

¾ Mladí myslivci a ochránci přírody
Termín pravidelné činnosti: středa od 15.15 hod., pokud bude zájem, je

možné i pondělí od 15.15 hod.
Místo činnosti: Klubovna ČSOP, je v Kulturně-spolkovém domě,

vchod ze dvora (od parkoviště),
Vedoucí kroužků: Zdeněk Starý, Láďa Starý, tel. 606 270 344
Doplňující informace: V klubovně vyrábíme různé zařízení a věnujeme

se hrám a kvízům zaměřeným na přírodu. Za dobrého počasí
chodíme poznávat přírodu do Sokolího hnízda, do Tereziina údo-
lí a také do zámeckého parku. Některé soboty věnujeme výpra-
vám po okolí.

¾ Šachy
Termín pravidelné činnosti: pondělí 14.00-15.05 hod.
Místo činnosti: Budova I. st. ZŠ N. Hrady
Vedoucí kroužků: Mgr. Vilibald Rolínek, tel.: 721 996 663,

Vilibald.Rolinek@seznam.cz
Doplňující informace:

¾ Kroužek hlasové výchovy
Termín pravidelné činnosti: čtvrtek od 7.00 hod.
Místo činnosti: ZŠ Nové Hrady
Vedoucí kroužků: Mgr. Jana Štorová
Doplňující informace:

¾ Sborový zpěv DPS Fermata
Termín pravidelné činnosti: středa od 14.00 hod.
Místo činnosti: ZŠ Nové Hrady
Vedoucí kroužků: Mgr. Jana Štorová
Doplňující informace: činnost v rámci volitelného předmětu

¾ Sborový zpěv DPS Novohradský zvoneček
Termín pravidelné činnosti: pátek od 12.30 hod.
Místo činnosti: ZŠ Nové Hrady
Vedoucí kroužků: Mgr. Jana Štorová
Doplňující informace: činnost v rámci volitelného předmětu

¾ Zdravotnický kroužek
Termín pravidelné činnosti: čtvrtek od 7.00 hod.
Místo činnosti: ZŠ Nové Hrady
Vedoucí kroužků: Mgr. Kateřina Vítovcové
Doplňující informace:

¾ Nabídka Školní družiny při ZŠ N. Hrady
Výtvarný kroužek II. – V. třída, V. Cepáková, pondělí od 14:00 hod.
Kuželky, B. Vochosková, pondělí od 14:00 hod.
Výtvarný kroužek I. třída, V. Cepáková, úterý od 12:30 hod.
Aerobic, M. Michaleová, středa od 14:00 hod.
Zpívání a hraní pro radost, B. Vochosková, středa od 13:00 hod.
Turistický kroužek, V. Cepáková, čtvrtek od 14:00 hod.
Sportovní a míčové hry, M. Michaleová,  pátek od13:00 hod.

¾ Nabídka Novohradské galerie Koželužna
Nabídku Novohradské galerie Koželužna najdete v NZ na straně věno-
vané Koželužnovým aktivitám. Mimo pravidelných aktivit pro děti při-
pravujeme i doprovodné programy pro školní kolektivy, a to v rámci
pořádaných výstav a s navazujícími galerijními činnostmi.
Kontakt: KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, kic@novehrady.cz

Význam mimoškolních, volnočasových či
odborně-zájmových aktivit pro děti (ale i pro
společenství, společnost, komunitu, komuni-
kaci, rodiče, děti) je nezpochybnitelně veliký.

A tento příspěvek si určitě neklade za cíl hlu-
boký společenský nebo snad i psychologický
rozbor významu tzv. „volnočasových“ aktivit
pro děti, neboť to většina z nás stejně podvě-
domě tuší. Jde mi jenom o připomenutí, že je
to dobré, užitečné a že je to velmi důležitý
vklad do budoucnosti.

Na poslední schůzce Komise pro děti a ro-
dinu rady města N. Hrady, se mimo jiné hovo-
řilo o tom, jak se naše současná společnost (i
naše město) stará o dnešní děti, jak hodnotí
dobrovolníky i profesionály, kteří s dětmi pra-
cují, jaké jim vytváří podmínky pro předávání
třeba místních tradic, znalostí a dovedností.
Osobně si nemyslím, že vzdělání a výchova
jsou dvě zcela odlišné věci, ale naopak, jsou
to velmi propojené nádoby. Při zmiňované
schůzce Komise pro děti a rodinu jsem slíbila,

že i v rámci informování v místních novinách
se budeme tomuto tématu věnovat.

V dnešním čísle nabízíme základní pře-
hled volnočasových aktivit pro děti a mládež,
o kterých víme, a z nich jsme složili jednodu-
chý přehled a nabídku. Mělo by to být určitým
vodítkem pro rodiče, kteří hledají informace.
Od příštího čísla bych ráda začala představo-
vat tyto aktivity prostřednictvím lidí, kteří záj-
mové kroužky vedou – vedoucí, trenéři – a
nahlédnout víc třeba do otázky, proč to vlastně
dělají  a zda je třeba ještě něco vylepšovat.

K. Jarolímková

Volnočasové aktivity pro děti aneb „kam s nimi…“
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Koncert pro prameny v kostele sv. Petra a Pavla
Třetí koncert třetího ročníku Novohradské hudební trilogie byl věnován „pramenům“.

Takto byl koncert i pojmenován a měl vystihovat naše nahlédnutí do období 16. až 18. století,
zaposlouchat se do chrámové hudby, do hudby nedělních nešpor, motet, do hudby české refor-
mace a připomenout si třeba i letošní „Husův rok“. V závěru koncertu zazněly i skladby z no-
vohradského kůru.

Soubor Dyškanti, který při koncertu vystupoval, existuje už od roku 1982 a věnuje se zej-
ména polyfonní hudbě z českých pramenů 16. stol. s občasnými výlety do baroka. Repertoár
čerpá především z výzkumné práce svého zakladatele a vedoucího Martina Horyna.

V krásném výpravném novohradském kostele s pěknou akustikou se tak mohli posluchači
přenést do minulých století, vrátiti se ke kořenům, „zastavit“ na chvíli svůj čas a mít pěknou
nedělní chvíli. A to vše  den před státním svátkem sv. Václava, patrona naší země.

Děkuji novohradské farnosti za spolupráci a umožnění konání koncertu v kostele sv. Petra
a Pavla. K. Jarolímková

Zhodnocení letní kulturní sezony
aneb Otázky a odpovědi chvílemi s (černým) humorem…

Jedno upřesnění úvodem, které si neodpustím…
Nerozděluji akce na ty pro místní obyvatele a pro turisty („cizí“).

Nerozděluji na akcích lidi podle toho, zda jsou místní či „cizí“, na kaž-
dého jsem stejně vlídná, pro každého chci to nejlepší a každý má své
místo jisté když si zakoupí vstupenku (pokud je akce zpoplatněna a po-
kud na akci přijde…). Je sice pravda, že Pražák je Pražák, ten to o sobě
dost často prozradí sám, abychom věděli s kým máme tu čest. A s míst-
ními si zase mám víc co říct, sdělovat si umělecké zážitky, navazovat
na věci předchozí a plánovat budoucnost…Toto konstatování píšu
hlavně proto, že je stále v mysli některých místních obyvatel zasunuta
myšlenka, že akce v červenci a v srpnu jsou jenom pro „turisty“. Tak to
je prosím špatná myšlenka.

Rozděluji pouze na akce hudební, divadelní, výtvarné, společenské,
zábavné,…a snažím se o nabídku kvalitní jak to lze ve vztahu k finanč-
ním prostředkům, technickému zázemí, organizačnímu zajištění a po-
tencionálním konzumentům, tedy návštěvníkům kulturní akce. Rozdíl
snad může být v atmosféře, neboť léto má zkrátka „něco do sebe“,
všichni si ten čas nějak jinak a intenzivněji užíváme, akce jsou hlavně
venku, sedíme na předzahrádkách, na trávě, jsme na vzduchu, čistíme si
hlavu a je to fajn…

Co bych „vypíchla“ a co bych nejraději „zapíchla“?
Akce open air: Červnový koncert pro děti ze škol a dva letní koncer-

ty na náměstí. Mně se to líbilo moc, ačkoli jiný názor na to budou mít
určitě lidé, kteří bydlí v domech na náměstí a v nejbližším okolí. Pro-
sím, vydržte to s námi 2-3x za léto. A za ten letošek dodatečně děkuji,
že jste mne paní nezastřelila…

Koželužna plná lidí: Nejen obrazy lákaly do galerie, tentokrát i vo-
ňavé zážitky, skvělá letní tvůrčí zážitková prázdninová činnost. Zájem
o výrobu vlastního parfému či mýdla, tvoření z přírodních materiálů a
budování zahrádek pro skřítky…že by už to byl nový návrat k přírodě,
k matce Zemi, k naší přirozenosti..?

Akce pro Terčino údolí: Terčino údolí je momentálně prostě „in“ a
myslím si, že je to dobře, že si to údolí zaslouží. Do akce Novohradské
Poznávání jsme mimo jiné zařadili jeho komentovanou prohlídku a set-
kání s návštěvníky Terčina údolí bylo pro nás všechny velmi intenzivní
a inspirativní. A začínáme si daleko víc uvědomovat, že je to náš kus
země…

Novohradská hudební trilogie: Tentokrát opustila brány města a
hurá ven…na Cuknštejn. Skvělý koncert pánů Raků s báječnou atmo-
sférou. Úplně si představuji, jakým dalším muzikantům a hudbě by ten-
to prostor slušel a nedá mi to spát…

Vypíchla bych toho samozřejmě mnohem víc, ale někteří „popicho-
vači“ by si mne dobírali, že se moc „prezentuji a vytahuji“, že si moc
myslím. Což je pravda, protože si opravdu myslím hrozně moc a nejvíc
momentálně myslím na to, jak nejlépe sestavit kulturní program na
příští rok, aby byli všichni spokojeni a aby mne (a celé KIC) pochválili i
moji nadřízení (a schválili požadovaný obnos korun).

Co bych ráda prosadila na příští rok?
Akce open-air (opět bych ráda hudbu na náměstí…), obohacení di-

vadelních představení pro děti novými nápady (už zrají…), pokračovat
v koncertech na kulturních památkách a v oboustranně prospěšné spolu-
práci s dalšími místními institucemi…, uspořádat pěknou prorodinnou
slavnost, kde by si dětičky netloukly hlavičky jenom na nafukovacích
hradech, ale mohli by všichni společně „zkonzumovat“ kvalitní kultur-
ní program…

Nabídky ze všech stran, rojení pořadatelů a boj o návštěvníky
Do kulturní a zábavné nabídky se zapojují i jiné organizace a sub-

jekty, čímž je nabídka pestřejší. Problém spíš může nastat ve chvíli, kdy
je „překulturováno a přeakcováno“ a posluchači či návštěvníci jsou
přesyceni. V létě to tak opravdu někdy vypadá „barevně“, všude na pla-
kátovacích plochách lze číst „tisíce“ plakátů na nejskvělejší párty. Na
druhou stranu, v létě je na Novohradsku přeci jenom víc dovolenko-
vých obyvatel, a ti se chtějí bavit a něco zažít. Někdy však všichni musí
podstoupit vážná rozhodování kam dřív a kam raději….

Moje přání?
Občas se mi vrací sen, ve kterém pořádám koncert s nejlepším klaví-

ristou světa a bráním lidem ve vstupu do sálu. Ten sál je totiž plný až ke
stropu lidmi. Víc lidí se do sálu nevejde a já vysvětluji, že už prostě ne-
jsou žádná volná místa, že je vyprodáno…Mé přání v bdělém stavu je
tedy o tom, aby na kulturní akce přicházeli stále noví lidé, i ti kteří ne-
znají noty, aby využili příležitost, kterou jim nabízíme a prostřednic-
tvím uměleckých zážitků si pohladili duši a zažívali pocit svého bytí
v tomto čase.

Výzva na příští rok
V měsíci říjnu se staví základní kameny pro kulturní program měst-

ského KIC N. Hrady na příští rok, a tak se ptám – máte svůj skvělý tip
na skvělou kapelu za skvělé peníze? Víte o divadelním souboru pro
děti, který u nás nehrál a je dobrý? Chcete se spolupodílet na kulturní
nabídce našeho města? Chcete pomáhat při pořádání kulturních akcí
jako dobrovolník? Máte zájem o zapojení se do činnosti Novohradské-
ho (s)prostého divadla? Zajímá vás historie a bavila by vás činnost
místního průvodce po památkách? Máte pocit, že byste rádi něco dali
ostatním? Pokud ano, zvu na kávu na KIC Nové Hrady.

Poděkování všem
Děkuji všem lidem, kteří během celého léta pomáhali se zajišťová-

ním kulturní nabídky, zejména Technickým službám města, členům
SDH N. Hrady a Údolí, dobrovolníkům, přátelům z Novohradského
(s)prostého divadla, spolupořádajícím organizacím a také svým kole-
gyním z KIC. Velmi si toho vážím.

Letošní Kulturní program byl podpoře i z grantového

programu Jihočeského kraje Podpora kultury ve výši

20.000 Kč. K. Jarolímková
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Hudební setkání – poděkování
V sobotu 26. 9. 2015 se uskutečnilo v sále Hotelu Máj v Nových Hradech „Hudební setká-

ní“ na počest 100. výročí narození novohradského lidového učitele hudby pana Josefa Placera.
Pan Josef Placer se narodil 19. 3. 1915 v Lipí u Českých Budějovic a zemřel 23. 12. 1981.

Je pochován na městském hřbitově v Nových Hradech. Hru na hudební nástroje vyučoval
v Nových Hradech od roku 1950.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se této akce zúčastnili – především
účinkujícím: dechová hudba z jižní Moravy Hornobojani, místní dechová hudba Veselá mu-
zika, Bedřich Zákostelecký, Václav Janeček, Martin Slomek, dále absolventům pana Josefa
Placera a samozřejmě vám všem místním i přespolním návštěvníkům akce.

Dále děkuji sponzorům akce: Město Nové Hrady, Zemědělské služby Dynín, a.s., Jedno-
ta, s.d. České Budějovice a DH Veselá muzika.

Na závěr bych chtěl poděkovat organizátorům akce – Kulturnímu a informačnímu cen-
trum Nové Hrady a Veselé muzice, dobrovolníkům z řad novohradských seniorů, z řad novo-
hradských hasičů a u vstupu Aleně Kedrušové, Bohunce a Míle Vochoskové.

Těšíme se na další setkávání s vámi při dobré lidové muzice a příjemné lidové zábavě.
Jménem absolventů pana Josefa Placera a organizátorů:

Josef Vochoska, kapelník DH Veselá muzika

O táborském
orchestru

Chtěl bych se vrátit ke koncertu Táborské-
ho Komorního orchestru Bolech v neděli
23. 8. v Nových Hradech. Orchestr byl zalo-
žen r. 1877 otcem známého českého hudebního
skladatele, světového dirigenta a violisty Čes-
kého kvarteta Oskara Nedbala, Dr. Karlem Ne-
dbalem. Později orchestr fungoval pod názvem
Filharmonický orchestr Bolech pod městem
Tábor. V orchestru hráli amatérští i profesio-
nální hudebníci, včetně učitelů z místní hu-
dební školy. Co mne vedlo přijet na tento
koncert? Jednak využití nabídky hodnotných
hudebních pořadů, na které rádi s manželkou
jezdíme. Druhá pohnutka je trochu osobní.
V tomto orchestru jsem před 50 lety hrál jako
houslista. Přesně v letech 1963 až 1966 během
studia v Táboře. Dovedl mne tam můj učitel
profesor Korecký, který v něm také hrál. Jako
šestnáctiletý jsem byl třetí nejmladší člen a
velmi jsem si považoval toho, že tam mohu
být. S činností v orchestru je spojena i první
cesta za hranice. V roce 1965 jsme hráli kon-
cert spolu s tehdejší vojenskou posádkovou
hudbou Tábor v bývalé NDR. Na hraní v or-
chestru mám spoustu hezkých i humorných
vzpomínek. Když jsem jel do Nových Hradů,
nečekal jsem, že potkám nějakého známého
hráče. Je to přece jenom dlouhá doba. Byl
jsem zvědavý, jak si orchestr vede a jak hraje.
Byl jsem mile překvapen. Obsazení nástrojů
přesahovalo rovinu komorního orchestru. Za
notovými pulty sedělo hodně mladých hudeb-
níků. Když srovnám dřívější působení orches-
tru s dnešním, vychází mi následující závěr.
Repertoár je náročný, možná trochu náročněj-
ší než jsme hráli my. A také jsme tam neměli
tolik mladých děvčat. Vlastně skoro žádné.
Věkový průměr orchestru dává záruku jeho
další prosperity. A já jim do dalších let k tomu
přeji hodně úspěchů!

P. S.: pokud jste viděli trezorový film Intim-
ní osvětlení, tak v něm účinkovala část orches-
tru. Hlavní roli učitele Bambase hrál tehdejší
zástupce ředitele hudební školy prof. Blažek.

Ing. Miloš Suchánek, České Budějovice

KIC Nové  Hrady nabízí zajištění

Tanečních kurzů
pro zájemce od 15 let

až do „neomezení“  věku

Podmínky pro otevření kurzu
¡ 9 dvouhodinových lekcí, poslední lekce

prodloužená
¡ hudba reprodukovaná
¡ páteční večery (říjen 2015 – leden 2016)
¡ kurzovné 1.500 Kč/osobu
¡ přihlásit se doporučujeme v páru
¡ závazné přihlášky a platba kurzovné-

ho do 20. 10. 2015
¡ pro otevření kurzu je třeba min. počet

zájemců 10 párů
Více informací a přihlášky na
KIC N. Hrady, tel.: 386 362 195,
kic@novehrady.cz
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Novohradská kovárna zve na

tradiční Bramborování
v sobotu 24. října 2015 od 13.00 do 17.00 hod.

Dobroty z brambor k ochutnání a zakousnutí, tvořivé bramborové hrátky pro děti,

teplo u pece, příjemná atmosféra a posezení v novohradské kovárně.

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

Divadelní představení pro děti:
¡ 3. 10. – O jednom malém ježkovi – Malé divadlo, ČB
¡ 7. – 10. 10. – Etiketa pro sígry – Malé divadlo, ČB
¡ 11., 18. 10. – O líných strašidlech – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 14. a 16. 10. – Filmmakeři – Malé divadlo, ČB
¡ 17. 10. – Jak jsem byl Cirano – Malé divadlo, ČB
¡ 22. a 23. 10. – Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert – Malé divadlo, ČB
¡ 24. 10. – Perníková chaloupka – Malé divadlo, ČB
¡ 25. 10. – Cirkus – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 31. 10. – Frankenstein – Malé divadlo, ČB

Divadelní představení:
¡ 1. a 17. 10. – Je úchvatná! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 3. a 6. 10. – Poker face – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 3. 10. – Splašený taxík už se řítí (Perfidní divadlo Praha) – Beseda, ČB
¡ 5., 26., 30. 10. – Žena jako druh – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 7., 8. a 31. 10. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. 10. – Pohani – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 10. 10. – Job Interviews – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10. a 12. 10. – Země úsměvů – DK Metropol, ČB
¡ 12. 10. – Listování – Elvira Lindo: Manolito Brejloun – Malé divadlo, ČB
¡ 12. 10. – V jámě lvové – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14. 10. – Bambini di Praha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14. 10. – Divotvorný hrnec – DK Metropol, ČB
¡ 14. 10. – Vojnarka (benefiční představení) – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 17. a 19. 10. – Aida – DK Metropol, ČB
¡ 21. 10. – Holka nebo kluk – Jihočeské divadlo, ČB

¡ 21. 10. – Mátový nebo citron? (benefiční představení)
– Divadlo U Kapličky, ČB

¡ 22. 10. – Zdeněk Izer: Furtluftdurch tour – KD Borovany
¡ 23. 10. – Kreutzerova sonáta – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 26. 10. – Labutí jezero – DK Metropol, ČB
¡ 27. 10. – Blackout – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 27. a 28. 10. – Zpívání v dešti – DK Metropol, ČB
¡ 28. 10. – Vítání se svobodou – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 29. 10. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 31. 10. – TEDxBudweis 2015: Prostor – Na Půdě, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 6. 10. – JF: Kejklířské divadlo: O kouzelné kuličce – Konc. síň Ot. Jeremiáše, ČB
¡ 7. a 8. 10. – JF: M. Cukrová, M. Šrůmová – Konc. síň Ot. Jeremiáše, ČB
¡ 9. 10. – Lenka Filipová – KD Slavie, ČB
¡ 14. 10. – JF: Jdeme do tanečních – Konc. síň Ot. Jeremiáše, ČB
¡ 14. 10. – Fragile koncert – DK Metropol, ČB
¡ 19. 10. – Bachův varhanní podzim 2015 – Katedrála sv. Mikuláše, ČB
¡ 23. 10. – Jihočeští trubači: 6. koncert k poctě sv. Huberta

– Konc. síň Ot. Jeremiáše, ČB
¡ 23. 10. – Nebe – Café Klub Slavie, ČB
¡ 29. 10. – JF: Beata Hlavenková – DK Metropol, ČB
¡ 31. 10. – JAR – Café Klub Slavie, ČB
¡ 3. 11. – JF: Fantasy Quartet – Konc. síň Ot. Jeremiáše, ČB
¡ 7. 11. – David Koller – DK Metropol, ČB
¡ 7. 11. – Citron – Club ArtIGY, ČB
¡ 12. 11. – Vivaldiano: Město zrcadel – DK Metropol, ČB
¡ 9. 12. – Jelen – Café Klub Slavie, ČB

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

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem

Dny francouzské kultury
v Nových Hradech

V několika minulých letech se naše město zapojilo do velmi sympa-
tické akce, kterou pořádá u nás na jihu Čech Francouzská aliance, a tou
jsou Dny francouzské kultury. Ačkoli není Francie naším „sousedem“,
přesto k ní máme historicky velmi blízko. A to například díky starofran-
couzskému rodu Buquoyů, který k nám přišel v 17. století, postupně se
zde usadil a po mnoho let ovlivňoval zdejší život a utvářel novohrad-
skou krajinu. A tak nejen proto, ale i díky lidem, kteří mají k Francii
rovněž velmi úzký a přátelský vztah, se zapojíme i letos do „Dnů
o Francii“, přiblížíme si ji prostřednictvím různých akcích, a třeba tak
nalákáme někoho z Vás k její návštěvě.

Týdenní program novohradských Dnů francouzské kultury bychom
chtěli uspořádat od 13. do 20. listopadu a sestavit jej z kulturních akcí –
hudební večer na KSD, výstava fotografií v Koželužně, přednáška
s promítáním a dále by neměla chybět i gastronabídka francouzských
jídel či degustace francouzských vín. Na programu, který nyní připra-
vujeme, se bude podílet pravděpodobně Aliance, KIC N. Hrady, přátelé
Francie, Zámecká restaurace či Cukrárna Kousek.

V příštím čísle NZ představíme podrobný program a sledujte i pla-
kátovací plochy. Budeme se těšit na společnou podzimní francouzskou
náladu. K. Jarolímková

Státní hrad Nové Hrady
Podzimní hradní slavnosti Jana Žižky

sobota 24. 10. 2015
¡ 10.30 hod. – Skupina historického šermu Vítkovci a Ambrosia

– soubor scénického historického tance
Krátké příběhy ze života Jana Žižky z Trocnova –
zemanského syna, opovědníka Rožmberků, lapky, osobního
strážce krále Václava IV. a husitského vojevůdce v příběhu
plném šermu a tance.

¡ 11.15 hod. – Sokolnická společnost Teir - letové ukázky dravců
¡ 12.10 hod. – Dětská prohlídka hradu s hraběnkou Terezií
¡ 13.00 hod. – Skupina historického šermu Vítkovci

– Starý král - šermířská balada.
¡ 13.30 hod. – Cantus Firmus duchovní a společenská hudba

renesance a raného baroka, hraná  na repliky dobových
hudebních nástrojů

¡ 13.40 hod. – Dětská prohlídka hradu s hraběnkou Terezií
¡ 14.15 hod. – Sokolnická společnost Teir - letové ukázky dravců
¡ 14.45 hod. – Skupina historického šermu Vítkovci a Ambro-

sia - soubor scénického historického tance
Krátké příběhy ze života Jana Žižky z Trocnova – v příběhu
plném šermu a tance.

Během dne soutěže a hry pro pážata, panoše a mladé dámy.
Akce se koná za každého počasí!
Vstupné na slavnosti:
Plné vstupné: 80 Kč, Snížené vstupné: 55 Kč, Rodinné vstupné: 215 Kč.

Součástí vstupného na slavnosti je vstup na 1. prohlídkovou
trasu hradu zdarma.
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Pravidelné aktivity v Koželužně
Koželužna nabízí pravidelné aktivity pro děti, které jsou zaměřené

především na tvůrčí a výtvarné činnosti, jenž korespondují s náplní
a posláním Novohradské galerie Koželužna.

¢ Pondělí: 13.00–18.00 hod.

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

Zajišťuje Lucie Sovová

¢ Úterý: 14.00–18.00 hod.

Malování s angličtinou (děti 5–7 let)
Zajišťuje Lenka Roulová

¢ Čtvrtek: 13.00–17.00 hod.

Výtvarný kroužek pro malé i větší děti
Zajišťuje Lucie Sovová

¢ Čtvrtek: 14.00–18.00 hod.

Malování s angličtinou (děti  8–11 let)

Zajišťuje Lenka Roulová

Kontakty pro další informace: Lucie Sovová (774 766 676)
nebo Květa Jarolímková (KIC N. Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208)

VÝSTAVA
v Novohradské galerii Koželužna

7. – 31. 10. 2015
Společná výstava obrazů přátel Koželužny

První ročník výstavy přátel Koželužny, tentokrát čtyři výtvarnice
s osobitým stylem.
¡ Vlaďka Jirásková – možná Vás překvapí, že u nás najdete

„Obrazy, které voní“, kombinovaná technika malby a bylin…
¡ Ludmila Mazancová – zve Vás na procházku krajinou i záti-

ším…
¡ Markéta Mazancová – připravuje pro Vás velká plátna, která

sluší prvnímu patru Koželužny…
¡ Daniela Roulová – naivní styl obrazů, které jste mohli už pot-

kat v různých novohradských podobách a na různých mís-
tech…

Na podzimní měsíc říjen jsem pozvala 4 výtvarníky, respektive vý-
tvarnice, které pojí s naší Koželužnou již nějaké pouto či vztah
z předchozích let. Ve výstavních prostorách tak můžete najednou
zhlédnout 4 rozdílné výtvarné styly, náměty, techniky.

Nenechte si ujít příležitost nasát atmosféru příběhů a barevného
světa jejich osobností.

Koželužna, výstava bude otevřena:
po, st 13 – 16 hod., čt 10 – 13 hod., so 10 – 16 hod.
V rámci Dnů otevřených ateliérů v jihočeském kraji (www.ajg.cz)
bude Koželužna otevřena i 10. a 11. října od 10.00 do 16.00 hod. a
na neděli 11. října chystáme i polední setkání výtvarnic u svých ob-
razů v Koželužně, na které srdečně zveme. Mohlo by se nám spo-
lečně podařit tvořit pěknou sváteční „malovanou“ náladu.

KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, 602150208,www.kicnovehrady.cz

Předčertovské
a předandělské

tvoření
Na měsíc listopad chystáme pro děti pří-

pravné tvoření čertovských masek a anděl-
ských křídel, či dalších „pomůcek“ na tradiční
novohradskou akci Čertovsko – Mikulášský rej.

Pokud se někdo bude chtít zúčastnit této
akce a chce pomoct s přípravou čertích masek
či andělských doplňků, ať se přihlásí na KIC
N. Hrady do konce října.

Budeme zde i „ladit“ samotné čertovské a
andělské kostýmy, jejich správný „design“…

Volejte nebo nejlépe se přijďte osobně přihlá-
sit na KIC N. Hrady, tel.: 386 362 195.

Daniela Roulová Vlaďka JiráskováLudmila a Markéta Mazancovy
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Informace z knihovny
Úterky v knihovně

Léto je za námi a všichni jsme po dovolených a prázdninách odpočatí (a zároveň vyčerpaní z
těch veder). Všechno se vrátilo do svých kolejí, začíná nám být zima a je třeba vymyslet nějakou
činnost, která se dá dělat v teple. O dovolené jsem zkusila uplést košíček z “novinových
proutků” a přinesla jsem ho do knihovny. Dětem, které sem chodí, se líbil a že by prý také něco
zkusily uplést. Začali jsme výrobou ruliček z papíru. Nevěřila jsem vlastním očím, jak byly děti
šikovné, i kluci. Dohodli jsme se, že pro takovéhle činnosti si vyhradíme úterní odpoledne po vy-
učování. Kdo nebude chtít motat košíčky, může se tu naučit plést, háčkovat, vyšívat... a třeba
taky číst, o knížkách si také budeme povídat. Vítáni budou i dospěláci.

Týden knihoven
Na říjnový Týden knihoven jsou pro dětské čtenáře knihovny připraveny dvě vycházky. Prv-

ní – S knihou do přírody - bude v úterý 6. října v 15.30 hod., druhá – S knihou kolem novohrad-
ských domů – bude ve čtvrtek 8. října v 15.30 hod.

Podzimní prázdniny
Ve čtvrtek 29. října bude knihovna pro děti otevřena od 12.00 do 16.00 hodin. Děti, které by

se doma nudily, mohou přijít na Pohádkové čtení, hry a kvízy.

¡ V listopadu chystáme v knihovně opět předvánoční prodejní výstavu knih.
¡ V prosinci bude již tradiční Adventní amnestie pro hříšníky, jejíž součástí je i zápis nových

čtenářů s odpuštěním ročního poplatku.
D. Císařová, knihovnice

Festival
Den poezie

i v Nových Hradech
Den poezie letos ponese podtitul „Poe-

zie pod proudem“ a odehraje se v období
od 8. do 23. listopadu 2015. Festival Den
poezie se každoročně odehrává v desítkách
měst celé České republiky a již několik let
je počtem akcí nejrozsáhlejším festivalem
poezie v naší zemi. Přitom před 17 lety šlo
o pouhý jeden den, den narození Karla
Hynka Máchy, který si každoročně připo-
mínáme 16. listopadu. Den poezie se kaž-
doročně pořádá na památku výročí narození
básníka K. H. Máchy (*16. 11. 1810).

Den poezie je ukázkou vzájemné pro-
pojenosti lidí, kteří mají rádi kulturu a poe-
zii především. Festival je ukázkou, že když
se chce, lze s nepatrnými prostředky oživit
velkou část českých měst.

V rámci Dne poezie si desítky regio-
nálních aktérů z řad škol, knihoven, lite-
rárních spolků, klubů, divadel, muzeí i
jednotlivců pro Vás připravují literární
večery, výstavy, divadelní představení
a jiné zajímavé akce. Na většinu akcí
festivalu je vstup zdarma. Koordináto-
rem festivalu a zároveň pořadatelem řady
zajímavých akcí je Společnost poezie
(www.spolecnostpoezie.cz).

Do letošního 17. ročníku Dne poezie se
zapojila i naše novohradská městská kni-
hovna. Tímto Vás zveme 19. listopadu
2015 v 18.00 hodin na poetický podvečer
v knihovně s violistou, sbormistrem, diri-
gentem a básníkem v jedné osobě a s jeho
novou knihou, podvečer nazvaný Michael
Lorenc čte básně Michaela Lorence –
Nikam se k tobě nevejdu.

Výzva pro kluky a holky do 15 let

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
a Jihočeský klub Obce spisovatelů
vyhlašují 6. ročník literární soutěže

Jihočeský úsměv
  Soutěž je určena pro chlapce a děvčata do 15 let
  Tématem soutěžních prací jsou zážitky z prázdnin,

ale i ze školy, z domova nebo příběhy inspirované četbou
  Do soutěže lze zaslat povídku, báseň, fejeton, úvahu,

esej nebo reportáž
  Maximální rozsah práce je 2 strany A4
  U soutěžní práce musí být uvedeno jméno, příjmení, věk,

třída a škola, kterou navštěvuješ, kontaktní emailová adresa
  Příspěvky zasílejte v elektronické podobě

Soutěžní práce zasílejte do 30. října 2015 na adresu: jihoceskyusmev@cbvk.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Mašínová, tel.: 386 111 233
Soutěžní práce bude posuzovat odborná porota složená ze členů

Jihočeského klubu Obce spisovatelů.
Slavnostní vyhlášení proběhne v listopadu 2015.

Přihlášením do soutěže autor souhlasí s možností zveřejnění vybraných prací.

Okénko do knihovny
Noc v Mejdlovarně – Eva Hauserová
Ty tři ženy bývaly v mládí, v normalizačních sedmdesátých letech, ne-
rozlučné kamarádky. Po letech se setkávají v bytě jedné z nich, Dory,
a poklidné popovídání u kafíčka o životě a o dětech se jim naprosto vy-
mkne z rukou. Během jediné zjitřené noci si trojice bývalých kamará-
dek vzájemně odhalí různá temná tajemství, vyčtou si věci, o nichž se
tehdy za socialismu nějak nehodilo mluvit, nebo které chápou teprve
teď s odstupem, a vzájemně se donutí k bilancování svých životů a vzta-
hů. A je to dost kruté: každá z nich má alespoň nepřímo na svědomí ži-
vot jiného člověka…
Dokud držím pohromadě – Marcela Mlynářová
Další kniha oblíbené autorky, v níž opět vypráví o svých příhodách,
o životních vrcholech, pádech a zvratech, o všem, co přináší běžný ži-
vot lidem, kteří k němu přistupují s humorem, nebojácně, s kuráží a kte-
ří si na situacích, jež prožívají, dokážou vždy najít něco dobrého
a nikdy se nevzdávají.

Petr Uličný – Roman Smutný
Petr Uličný, legendární John, vypráví o svých hráčských začátcích,
o své trenérské kariéře, která byla pěkně spletitá, protože kvůli své “ko-
munikativnosti” vystřídal několik klubů, a nevyhýbá se ani vyprávění
o svém soukromí a milované rodině. Mozaiku profesního a osobního
života “nepřeslechnutelného” trenéra doplňují svými postřehy jeho ka-
marádi a kolegové, například Pavel Vrba nebo Karel Brückner…
Kathy – Jan Štifter
Mladou ženu Kathy žijící ve spokojeném smíšeném manželství s šumav-
ským Němcem čekají na konci války zásadní rozhodnutí. Co pro ni bude
v neklidných dobách důležitější? Manželský slib? Národnost? Odvaha?
Čest? Barvitá novela Kathy inspirovaná skutečným příběhem si klade spo-
lu s hrdinkou právě tyto otázky a zároveň nechává na čtenáři, aby na ně
zkusil odpovědět i on sám. Svižný styl knihy nezapře dlouholetou novinář-
skou praxi autora a novela tak připomíná strhující reportáž, která bez potíží
udrží čtenářovu pozornost od první stránky až po závěrečnou pasáž.
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¢ čtvrtek 15. 10. 2015, 18.00 hod.
ThMgr. Alois Sassmann:
Rodopisné putování Novohradskem
Pan A. Sassmann vás seznámí s prací na
svém vlastním rodokmenu, protože jeho
předkové pocházejí ze vsí kolem No-
vých Hradů již od konce 15. století.
Dále uvede archivní prameny, ze kte-
rých je možné čerpat pro rodopisnou
práci na Novohradsku a stručně předsta-
ví čtyři díly své knihy Kořeny, v nichž
některé kapitoly pojednávají o vsích ko-
lem Nových Hradů.
(Tato přednáška byla plánovaná již v loňském roce, ale nekonala se
ze zdravotních důvodů. Posluchačům muzejních přednášek jsme
však slíbili, že se ji pokusíme zajistit v náhradním termínu, čímž
nyní činíme.)

¢ čtvrtek 29. 10. 2015, 18.00 hod.
Jan Bican:
Pěší pluk č. 91 a jeho vstup do Velké války
Spolek Jednadevadesátníci Vás vřele
zve na přednášku ,,Pěší pluk č. 91 a jeho
vstup do Velké války“,. Prozradíme
Vám kdy a jak jeden z nejznámějších
pluků rakousko-uherské armády vznikl,
jak občané reagovali na vyhlášení války
roku 1914, ale i kde a v jaké uniformě hr-
dinní Jihočeši prolévali svou krev. Jsme
spolek zabývající se živou historií pěšího
pluku č. 91, do kterého rukovala větši-
na Jihočechů a který se vryl do paměti
všech Čechů, díky románu Jaroslava
Haška ,,Osudy dobrého vojáka Švejka
za světové války“ Je více něž pravděpo-
dobné, že u Jednadevadesátníků sloužilo mnoho Vašich dědečků a
pradědečků. Těšíme se na Vás, Jan Bican, Korporal des K.u.k. In-
fanterie Regiment Nr. 91
V úvodním slově přednášky zazní i slova starosty města Mgr. V.
Hokra o obnově památníku padlým z 91. Českobudějovického pěší-
ho pluku ve slovinské lokalitě Mrzli vrh (včetně informace o jmé-
nech padlých vojáků z Novohradska).

¢ čtvrtek 12. 11., 18.00 hod.
Jan Ciglbauer:
„Dramatický rok 1938 na Novohradsku“

V kritickém roce 1938 vrcholila přípra-
va obrany ČSR před nacistickým Ně-
meckem. Ani oblasti Novohradských
hor se nevyhnuly násilnosti ze strany
německy mluvících obyvatel, kteří uvě-
řili Konradu Henleinovi. V našem kraji
došlo na podzim roku 1938 k obětem na
životech na obou stranách barikády.
Všechno úsilí čs. armády a mužů Stráže
obrany státu bylo ale marné a Mnichov-
ská konference přiřkla i jihočeské pohraničí hitlerovské Třetí Říši.
O tehdejších dramatických událostech na Novohradsku si více po-
víme na připravované přednášce.

Přednášky se konají v Kulturně-spolkovém domě, Česká ulice 74,
1. patro, společenský sál

Další informace k přednáškám na KIC Nové Hrady
Tel.: 386 362 195, 602 150 208

Novohradské muzeum
podpořeno Krajským úřadem

Jihočeského kraje
Město Nové Hrady získalo v Programu JČK Podpora muzeí a ga-

lerií na letošní rok dvě finanční podpory pro vznikající Novohradské
muzeum.

První podpora v rámci opatření „Úpravy v expozicích“ je urče-
na na technické zpracování dalších muzejních historických témat
a venkovního označení muzea na budově Kulturně-spolkového
domu, v jehož přízemí se Novohradské muzeum buduje.

Druhá finanční podpora je v rámci opatření „Propagace muzeí a
galerií“ určena na tištěné propagační materiály Muzea, na zpřístup-
nění muzea německy hovořícím návštěvníkům prostřednictvím tiš-
těných textů expozice v NJ a na podporu internetové propagace.

Finanční podporu poskytuje Jihočeský kraj
v rámci grantů Jihočeského kraje pro rok 2015

Krajina sídlo obraz
V polovině září se v Alšově jihočeské galerii uskutečnila verni-

sáž výstavy, jejíž návštěvu bychom chtěli vřele doporučit všem fa-
nouškům Terčina údolí, Nových Hradů a historie obecně. Její název
zní „Krajina – sídlo – obraz“ s podtitulem „romantický řád Jiřího
Jana Buquoye“, a jedná se o poslední výstavu, kterou naši přátelé
z Ústavu dějin umění připravili v rámci svého výzkumného projektu
„Obnova buquoyské kulturní krajiny“.

Výstava prezentuje většinu buquoyských sídel včetně Nových
Hradů, Rožmberka, Žofína, Červeného Hrádku, Hauenštejna či
pražských a vídeňských paláců. Nechybí také fotografie, akvarely,
plány a kresby parků v čele s Tereziiným údolím.

Díla, ve většině případů originály, pocházejí kromě ÚDU ze sbí-
rek Národní galerie, Státního hradu Rožmberk a Nové Hrady, Stát-
ního oblastního archivu v Třeboni a v Plzni a ze soukromých sbírek.

Na výstavě můžete mimo jiné nalézt kresbu přisuzovanou Jiřímu
Janovi Buquoy s vyobrazením severního průčelí novohradského
zámku ještě před přestavbou schodiště či jeho návrh vzhledu modré-
ho sálu zámku. Za pozornost určitě stojí grafika Ludvíka Ernsta Bu-
quoye, strýce Jiřího Jana, z roku 1810, která zachycuje obec Údolí
s pohledem k hradu. Za Tereziino údolí jsou zde kromě několika fo-
tografií také rozměrné originály dvou nejstarších plánů parku z kon-
ce 18. století.

Výstava je umístěna v západním křídle objektu Alšovy jihočeské
galerie nacházející se u zámku Hluboká nad Vltavou, a shlédnout ji
můžete do 6. prosince. Vstupné na výstavu je součástí vstupenky
i do ostatních výstavních prostor galerie. Michal Jarolímek ml.

Wellness Hotel Rezidence
Restaurace Rotunda & Kavárna Kousek

si vás dovolují pozvat na 3. ročník

Novohradského vinobraní
sobota 17. 10. 2015

14 – 16 hod.

Paluba  u kavárny Kousek
¡ možnost podívat se na ruční metodu lisování hroznů

(v případě zájmu i přidat ruku k dílu)
¡ nabídka sladkých specialit zhotovených k příležitosti

Novohradského vinobraní
¡ muzika k poslechu

Restaurace Rotunda
¡ Chef Miroslav Dušek srdečně zve na vinařské degustační menu



22 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ říjen 2015

Letní turistická sezona
Zahájení letní turistické sezony se tentokrát konalo o prvním,

květnovém, prodlouženém víkendu. S našim průvodcem Milanem
Koželuhem jsme se seznámili s novou stezkou pátera Bonfilia. Pro-
šli jsme zaniklá, ale nezapomenutelná místa a osady jako jsou Veve-
ří, Mýtiny, Vyhlídky, Jedlice a příhraniční rybníky. Závěrem jsme si
poslechli v místním Kulturně-spolkovém domě koncert nejvýznam-
nějšího houslisty dnešní doby, koncert Jaroslava Svěceného.

Letošní sezona byla z mého hlediska dosti pestrá. Začátkem se-
zony se otevřela zámecká restaurace Rotunda, byl založen Okrašlo-
vací spolek pro Terčino údolí, Nové Hrady a okolí, po letech se opět
otevřel kiosek u hlavní brány do Terčina údolí a od srpna můžeme
našim zákazníkům nabídnout novou službu – půjčování elektrokol.
I u nás v Informačním centru mohli turisté najít pestřejší nabídku -
obnovili jsme a vytvořili prospekty o Buquoyské hrobce, Skanze-
nu, městě, okolí a kulturních akcích. Naše nabídka se rozrostla
o více suvenýrů, publikací a map. Sezonu jsme si zpestřili i krás-
ným koncertem Štěpána Raka a jeho syna, který se konal na tvrzi
Cuknštejn. O pestrou nabídku se postarala i místní pobočka České
pošty – informace o změnách otevírací doby jsme nestačili vyhla-
šovat rozhlasem. Pestré zážitky nám také přinesl týden nefungující
bankomat.

Informační centrum navštívilo od začátku května do konce srpna
cca 8.800 lidí, ale možná jsme všechny ani nestačili spočítat (květen
983 os., červen 1.244 os., červenec 3.015 os., srpen 3.538 os.). Sezo-
na byla velice příjemná a vydařená. Počasí bylo krásné, ideální na
kola, koupání i pěší túry. Turisté opět bloudili v Terčině údolí a pár
lidí překvapilo, že vlaková zastávka není přímo v Nových Hradech.
Přesto byli návštěvníci spokojeni, nadšeni z krás našeho města a No-
vohradských hor. I pro mě byla tato sezona velice příjemná. Zákaz-
níci byli milí, spokojení. Mnozí turisté byli natolik spontánní, že se
podělili o své vzpomínky a příběhy z našeho města a okolí …a za to
jsem moc vděčná.

Letošní sezona, dle mého uvážení, byla lepší než ta loňská. Nyní
se připravujeme na další sezonu. Připravujeme nové prospekty, kte-
rými se chceme prezentovat na veletrzích cestovního ruchu. Věřím a
doufám, že přibude jen turistů, lidí, kteří u nás chtějí strávit pár dní
krásné dovolené, poznat naše památky a přírodní krásy.

M. T. Kolářová

Září je pro naše íčko měsícem, kdy doznívá ten největší nápor turistů
a postupně se i mění „složení“ návštěvníků – zpravidla ubývá těch čes-
kých a přibývá německy mluvících...

V září jsme se zúčastnili posledního letošního veletrhu cestovního
ruchu v ČR, a to v Plzni, kde se konal 11. ročník veletrhu ITEP Plzeň
2015. Na tomto veletrhu jsme byli za naše íčko poprvé, jelikož v minu-
lých letech jezdily kolegyně z Borovan, a musím říci, že na mě veletrh
působil velmi pozitivně – jak organizací, doprovodným programem tak
i návštěvníky, kteří tu naší část jižních Čech znají. Atmosféru z vele-
trhu můžete nasát z fotografií níže. Stánek Novohradských hor byl
finančně podpořen z rozpočtu Sdružení Růže, stejně tak jako v minu-
lých letech.

A ještě bych Vás ráda informovala o novinkách, které se týkají we-
bových stránek našeho Kulturního a informačního centra Nové Hrady -
www.kicnovehrady.cz. Naše stránky fungují od roku 2010, ale protože
technika jde neskutečně dopředu, museli jsme uvažovat o modernizaci
zobrazení stránek, jelikož dosavadní zobrazení nebylo kompatibilní
s moderními chytrými telefony a tablety. V rámci změn jsme nechali
také přeložit texty do němčiny, abychom byli zase o krok blíže němec-
ky hovořícím návštěvníkům našeho města i regionu a mohli jsme tak
rozšířit naši webovou nabídku. Jakmile „vychytáme“ všechny chybič-
ky, budeme moci spustit stránky v nové podobě. Současně jsme také
nechali vytisknout plánek města (taktéž v němčině).

Za novohradské íčko Jitka Duspivová

Tato aktivita byla podpořena z grantového prog-
ramu Jihočeského kraje „Podpora cestovního ru-
chu“ s názvem projektu: Zkvalitnění nabídky
Kulturního a informačního centra Nové Hrady.

Informační centrum Nové Hrady informuje…
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VÝZVA KE SPOLUPRÁCI
příprava stolního kalendáře 2016

Opět se obracím na všechny zástupce spolků, zájmových organi-
zací, škol a dalších subjektů, kteří chystají a plánují kulturní, spole-
čenské nebo sportovní akce pro veřejnost v našem městě a v osadách
a tímto je žádám o zaslání podkladů do stolního kalendáře na rok
2016 (uveďte prosím: datum a název akce, pořadatelskou organiza-
ci, případně elektronicky dodejte fotografii k dané akci z letošního
roku).

Termíny akcí pro rok 2016, prosím nahlaste v Kulturním a in-
formačním centru Nové Hrady nejpozději do 9. listopadu 2015!

Kontakt:
Kulturní a informační centrum Nové Hrady, nám. Republiky 46
(přízemí radnice), tel.: 386 362 195, e-mail: infoc@novehrady.cz

Taktéž žádáme všechny podnikatelské subjekty, živnostníky,
spolky,… kteří jsou uvedeni v seznamu kontaktů, ale i subjekty na
které jsme možná zapomněli, aby své kontakty (ve svém zájmu) pře-
kontrolovali, případně doplnili. Tento přehled slouží všem obyvate-
lům našeho města a osad a pouze aktuální a bezchybné informace
jsou pro nás všechny užitečné.

Předem všem děkuji za ochotu a spolupráci.
Jitka Duspivová

Z Izraele do Jordánska a zpět
Při našem minulém setkání v lednu jsme projeli Izrael od Betlé-

ma směrem na sever. Tentokrát zamíříme na jih, podle kráteru Ra-
mon až do nejjižnější části – Eilatu u Rudého moře. Přejdeme
(opravdu doslova) do Jordánska do Akaby, navštívíme skalní město
Petra vybudované Nabatejci, projdeme a projedeme se pouští v Mo-
ábském pohoří a vrátíme se zpět do Izraele. Co dalšího nás čeká
tady, to se dozvíte na prezentaci v Kulturně-spolkovém domě ve
čtvrtek 26. listopadu 2015 od 18.00 hod. Těším se na opětovné set-
kání s vámi! Ing. Miloš Suchánek

Zářijový
výlet na Myslivnu

Poslední zářijové pondělí trávili někteří
z nás ve výšce 1040 m n. m. Bylo to na jednom
z nejvyšších vrcholů Novohradských hor, na
Myslivně, kam nás doprovodil a slovem pro-
vázel pan Milan Koželuh. Už několikátý pěší
výlet do našich hor, který jste s námi mohli ab-
solvovat a kterému dělal průvodce pan Kože-
luh, pořádalo KIC Nové Hrady k ukončení
hlavní turistické sezony. Byla to velmi pří-
jemná čtyřiadvacetičlenná výprava na horu
v srdci „Novohradek“, po cestách i kamen-
ných vzrušujících „necestách“, za střídavé
oblačnosti i slunce, v příjemné poznávací a tu-
ristické atmosféře. Prostřednictvím několika
fotografií si můžete alespoň přes noviny podí-
vat, jak krásně bylo v novohradské přírodě…

Za KIC N. Hrady K. Jarolímková
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Akce ZKO NOVÉ HRADY
Zkoušky z výkonu

dne 19. 9. 2015 naše organizace pořádala zkoušky dle národního
a mezinárodního řádu. Těchto zkoušek se zúčastnili pejskaři z Veleší-
na, Třeboně, Dačic i členové z naší organizace J. Machát s Djangem a
P. Bureš s Brunem a to v disciplínách (stopa, poslušnost, obrana).
Zkoušky posuzovala delegovaná rozhodčí Ing. Šveráková z Prachatic.

Naše organizace připravila členy úspěšně a tak práce všech byla
zúročena, tímto bychom chtěli všem poděkovat za přípravu.

ZKO Nové Hrady

Novohradští karatisté uspěli na domácím zápasišti
Naši závodníci vybojovali na Krajské lize celkem šest medailí

V sobotu 26. září 2015 se ve sportovní hale
v Horní Stropnici konalo III. kolo Krajské ligy
v karate. Této soutěže se účastnilo celkem sto
dvacet tři závodníků z jedenácti oddílů a škol
z Jihočeského kraje. Turnaj v karate pořádal
oddíl TJ karate Nové Hrady, který se souhla-
sem Tělovýchovné jednoty v Nových Hradech
tuto prestižní krajskou soutěž zorganizoval ve
sportovní hale Horní Stropnici. Důvodem
byla nízká kapacita sportovní haly v Zahradní
ulici v Nových Hradech.

Soutěž začala po deváté hodině disciplínou
kata-souborná cvičení, kde závodníci musí za-
cvičit technicky správně povinnou sestavu
složenou z postojů, krytů, úderů a kopů proti
imaginárním útočníkům. Proti sobě nastupo-
vali vždy dva soutěžící rozlišení červenou
(AKA) a modrou šerpou (AO). Po odcvičení
obou závodníků rozhodčí pomocí barevných
praporků rozhodli o barvě šerpy vítěze, který
postoupil do dalších bojů o medaile.

V kategorii kata mladší žáci soutěžil Kryš-
tof Vinický a David Macho, přes veškerou
snahu se jim nepodařilo postoupit ze základní
skupiny cca třiceti protivníků. V kategorii
mladší žákyně postoupila do druhého kola
Natálie Machová, po první výhře se jí ve ve-
lice kvalitní konkurenci do semifinále po-
stoupit bohužel nepodařilo. V kategorii starší
žáci nepostoupil do semifinále Marek Rolí-
nek. O něco lépe se dařilo Tomáši Balkovi,

který v této kategorii v silné konkurenci cca
dvaceti soutěžících nakonec obsadil pěkné
čtvrté místo. Mezi dorostenkami si v disciplí-
ně kata velice dobře vedla Eliška Rolínková,
která se probojovala až do finále, kde podlehla
soupeřce z Fight Clubu České Budějovice.
K naší radosti byla tato stříbrná medaile první
získanou medailí pro naše barvy. I letos obhá-
jil v kategorii kata muži prvenství Petr Zachař,
který již pátým rokem zůstává v této kategorii
neporažen.

Po soutěži kata se konal slavnostní nástup
všech soutěžících a rozhodčích. Po slavnost-
ním přivítání všech přítomných ředitelem sou-
těže pozdravili účastníky starosta Města Nové
Hrady Mgr. Vladimír Hokr a předseda Tělo-
výchovné jednoty pan Ivan Dorotovič. Popřáli
všem soutěžícím hodně sportovních úspěchů a
závod slavnostně zahájili. Poté provedl hlavní
rozhodčí Jihočeského svazu karate Ing. Jan

Ať žije „Euro“!
Postup našich fotbalistů, reprezentantů na „Euro“, které se bude

konat příští rok ve Francii, by mohl zvednout vlnu většího zájmu
o fotbal. Vždy tomu tak bylo. Ať se jednalo o MS 1934, 1962 nebo
ME v Bělohradu a 1996 v Anglii. Fotbalových úspěchů jsme vždy
dovedli využít k propagaci tohoto sportu č. 1 na „Zemi“. Současně
je stav registrovaných fotbalistů od mužů až po mladší přípravky ko-
lem 536 000, ale stejně probíhají „měsíční nábory“, protože
fotbalistů zřejmě může být víc. A nejen to….

Na stadiony by mohlo chodit daleko více fanoušků, aby viděli
v akci mnoho úspěšných hráčů, kteří nakoukli do „nároďáku“. Ať je
to brankář Petr Čech, Tomáš Rosický, Bořek Dočkal, Pavel Kadeřá-
bek, David Lafata, Milan Škoda atd. Samozřejmě na kvalitu Messi-
ho, Ronalda, Drogbu, Neymara, Robbena naši kluci nemají, ale
můžou se učit a ne jen na ně koukat jako na Bohy! Myslím si, že lidé
kolem fotbalu u nás máme vzdělané. V době internetu, chytrých te-
lefonů, televizí jim nic neujde. Jen ta praxe tomu musí odpovídat.

A teď zase k nám do Nových Hradů. Myslím si, když chlapi, do-
rostenci a žáci budou na sobě makat, tak můžou hrát vyšší soutěže.
Trenéry a realizační tým máme dobré. Teď to všechno přenést do
praxe. Borovany, Stropnice, T. Sviny a Olešnice hrají vyšší soutěž.
Tak se snažme!

Závěrem trochu humoru… Slyšel jsem na Dynamu ČB: „Karle
(Vácha), kdyby Tvůj táta stavěl barák jako ty hraješ fotbal, tak na
něj spadne“! A přečetl jsem si v „Jihočeské“. Tehdy Jindřich Dejmal
v rozhovoru: „Ladislav Fujdiar (útočník Dynama ČB) svým neustá-
lým „spalováním“ šancí připravuje o nervy celý „Jihočeský kraj“
fanoušků.

Ať žije „Euro“! Miroslav Hruška

Na III. kolo Krajské ligy v katrate se sjelo 123 závodníků z 11 oddílu z Jihočeského kraje

pokračování na str. 26
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Barát zahajovací pozdrav a představil panel
rozhodčích.

Po slavnostním nástupu byli oceněni nej-
lepší závodníci v disciplíně kata, kteří obdrželi
medaile a diplomy.

Odpoledne soutěž pokračovala disciplínou
kumite – sportovní zápas dvojic dle pravidel
WKF. Zde proti sobě nastupují závodníci
v jednotlivých věkových a váhových kategori-

ích a jsou rozděleni podle pohlaví. Zápas trvá
od 1.5 minuty u mladších žáků až po 3 minuty
u dospělých. Soupeři jsou opět rozlišeni ba-
revnými šerpami modrou a červenou a barvě
také odpovídají chrániče na ruce a nohy.

Mezi mladšími žáky statečně zápasil David
Macho, který neohroženě postupně porážel
všechny své protivníky a nepolevil ani proti
zkušenějšímu soupeři ve finále a zajistil si tak
vítězství v kategorii do 35 kg. Tomáš Balko
vybojoval v kategorii do 40 kg stříbrnou me-
daili, když dokázal v zápasech zúročit nároč-

nou tréninkovou přípravu. V kategorii doros-
tenci získal po složitých soubojích bronzovou
medaili Adam Zeman. Pěkný zápas předvedli
ve finále kumite mužů v kategorii bez rozdílu
hmotnosti náš trenér Petr Zachař a trenér
K.K.Budo Písek Jaroslav Buzek. V tomto
souboji zvítězil Petr Zachař a pro naše barvy
tak získal další cenný kov.

Domnívám se, že jsme společně dokázali
připravit důstojné podmínky pro krajskou
soutěž a podle kladné reakce diváků, rodičů,
závodníků, ale také rozhodčích a vedoucích
oddílů se nám organizace povedla. Rád bych
poděkoval realizačnímu týmu ve složení: Lu-
cie Vinická, Eva Machová, Tomáš Balík, To-
máš Hermann, Martin Hermann ml., Milan
Macho, Pavel Tichovský, Jaromír Švenda,
Petr Zachař, Jana a Adéla Zemanovi, Marie
Vochozková, Tomáš a Marie Rolínkovi. Dě-
kuji také všem dalším členům oddílu, kteří
nám se zajištěním akce pomáhali. Poděkování
patří rovněž vedení města Nové Hrady za po-
moc při převozu materiálu, kterou zajišťovali
TSM pod vedením paní Aleny Kedrušové.
Děkuji vedení sportovní haly v Horní Strop-
nici za vynikající spolupráci při zajištění zá-
zemí pro rozhodčí i soutěžící a technickou
pomoc. Děkuji všem závodníků za vzornou
reprezentaci oddílu a města a ještě jednou bla-
hopřeji medailistům k pěkným výsledkům a
přeji všem mnoho zdaru v dalším sportovním
snažení.

Martin Hermann, předseda oddílu Karate

Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á
Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ  KANCELÁŘ
www.gkl-ledenice.cz

geometrické plány a ostatní geodetické práce

Na Zahradách 512, Ledenice                 mobil:  602 662 693

řádková inzerce

¡ Prodám zahrádku na Klondajku 1200 metrů. Cena 120 000 Kč.
Sleva možná. Tel.: 720 573 341

¡ Prodám 2 plynové bomby 10 l, Tel.: 723 527 497
¡ Koupím garáž v Nových Hradech. Cenu respektuji.

Kontakt 606 483 523

Trenéři Rolínek, Švenda, M. Hermann ml., M. Hermann, Tichovský, Zachař, Balík a T. Hermann
soutěžní tým karate M. Rolínek, D. Macho, E. Rolínková, N. Machová, T. Balko, A. Zeman
a K. Vinický

Novohradští karatisté...
(pokračování ze str. 25)


