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Pozvánky na listopad
11. 11. Martinská jízda

na novohradském náměstí
12. 11. Muzejní přednáška
13. 11. Vernisáž výstavy fotografií

„Jiná Francie“
14. - 20. 11. Francouzské menu

v rámci DFK v Rotundě
15. 11. Kulturní program

ke Dnům francouzské kultury
16. 11. Přednáška o Francii

s promítáním
16. 11. Podzimní koncert žáků ZUŠ
19. 11. Den poezie

v novohradské knihovně
20. 11. Degustace vín v rámci DFK

ve Vinotéce Kousek
25. 11. Wihanovo kvarteto

v KD T. Sviny
26. 11. Cestovatelské promítání
28. 11. Předvánoční setkání seniorů

v KSD
29. 11. Zahájení Adventu

na novohradském náměstí

Vklad do budoucnosti
Něco, co nás přesáhne, překročí, překoná. Tak tohle jsem si uvědomila v jedné chvíli, kterou

jsem velmi osobně pocítila v srpnu při setkání lidí se zájmem o Terčino údolí. A proč o tom píšu
až nyní? Nějak mi to došlo…

Dnešní svět a život je hodně „dnešní“, „současný“, pro okamžitou spotřebu, tady a teď, ně-
kdy však a bohužel v nejhorší variantě – „urvi co můžeš hned a nemysli co bude dál“. Prožívat
současnost naplno je určitě fajn, ale pokud to má nějakou dobrou hodnotu i pro „příště“, je to
vážně mnohem lepší. Když jeden člověk při letním setkání v Terčině údolí vyprávěl příběh kos-
telních lavic v žumberském kostele, na kterých jsou vyryta jména těch lidí, kteří tam kdysi sedá-
vali a modlili se, byl to zvláštní pocit. Dost se mne to osobně dotklo. Po těch konkrétních lidech
zbyly ty konkrétní jména na lavicích a věřme, že ještě něco dalšího. Tento „nenápadný motiv“
pak vedl vlastně onoho člověka a několik dalších lidí, aby udělali také nějaký svůj otisk, aby to
mělo smysl na několik dalších let, a to nejenom pro ně samotné.

A tak se jako zázrakem v Terčině údolí „narodilo“ několik sněhově bílých laviček, posadit a
zastavit se mohou všichni kolemjdoucí, Terčino údolí je zase o kousíček romantičtější, někdo
někomu něco daroval, někdo něco jimi zpečetil, někdo jimi překročil svoji přítomnost…

A proč o tom píšu do Novohradského zpravodaje, když je to tak osobní? A proč ne?
„osoba“ K. Jarolímková

V tomto čísle NZ informují Soptíci opět o
svých úspěších. A redakce informuje o jejich
„veliteli“.:-) Rozhovor s vedoucím Soptíků
najdete v rámci nového „seriálu“ o vedoucích
dětských zájmových kroužků a sportovních od-
dílů. K. J.

Nové lavičky v Terčině údolí rozzářily svou bě-
lostí podzimní náladu krajiny a náladu několi-
ka lidí. #$ Více uvnitř čísla. K. J.

Školní družina, jak se zdá, musí neustále ně-
čím překvapovat. Nejenže si paní vychovatel-
ky každým rokem vymýšlejí pro „své“ děti
nějakou družinovou hru, jezdí na výlety, pořá-
dají besídky, výstavy a kdo ví co ještě. V družině
se pořádají už i dostihy. A ne ledajaké…šnečí!

Více se o ŠD dočtete uvnitř čísla. K. J.

V dnešním zpravodaji se připravte na pořád-
nou „informační nálož“ karate. Mimo jiné i
o tom, Tomáš Hermann zvítězil v disciplíně ku-
mite muži v kategorii nad 84 kg.

Více uvnitř čísla. K. J.

Dny francouzské
kultury 2015

v Nových Hradech

¡ 13. 11., 18.00 hod.
Zahájení Dnů FK vernisáží výstavy
fotografií „Jiná Francie“ Milana Koželuha
¡ 15. 11., 17.00 hod.
Kulturní program
reBRELové - ŠANSONový revival
- REsusCITÁL v podání Janů Nepomuků
Piskače&Podroužka
¡ 15. 11., 10.00–16.00 hod.
Komentované prohlídky výstavy fotografií
„Jiná  Francie“ s Milanem Koželuhem
¡ 14. – 20. 11.
Francouzská gastronomie v zámecké
restauraci Rotunda
¡ 16. 11., 18.00 hod.
Přednáška o Francii s promítáním fotografií
¡ 20. 11., 19.00 hod.
Zakončení Dnů FK degustací
francouzských vín ve Vinotéce Kousek

Podrobně uvnitř NZ
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Zápis z 25. schůze městské rady
ze dne 7. 9. 2015 – mimořádná

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Miroslav Šlenc, člen rady
s hlasem poradním:
Bc. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
Omluveni:

Bylo projednáno:

� 1. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo – projekt
„Výstavba a zkapacitnění místních
komunikací v Nových Hradech“
Rada města schvaluje Dodatek č. 3 Smlou-
vy o dílo se společností EUROVIA CS a. s.
České Budějovice k projektu: Výstavba a
zkapacitnění místních komunikací v No-
vých Hradech a pověřuje starostu podpisem
dodatku.
(Rada obdržela od společnosti EUROVIA
CS a. s., České Budějovice návrh Dodatku
č. 3 Smlouvy o dílu k projektu: Výstavba a
zkapacitnění místních komunikací v No-
vých Hradech. Dodatkem se na základě
dokumentace skutečného provedení stav-
by a geodetického zaměření dokončené
stavby upravuje rozsah prací - tj. z důvodu
provedení dodatečných stavebních prací a
z důvodu neprovedení některých prací -
méněprací specifikovaných ve změno-
vých listech.)

� 2. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo – projekt
„ZTV Nové Hrady – Jižní Město,
I. etapa – část A“
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 Smlou-
vy o dílo se společností ZVÁNOVEC a. s.,
České Budějovice k projektu: ZTV Nové
Hrady – Jižní Město, I. etapa – část A a po-
věřuje starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od společnosti ZVÁNOVEC
a. s., České Budějovice návrh Dodatku č. 2
Smlouvy o dílo k projektu: ZTV Nové Hra-
dy – Jižní Město, I. etapa – část A. Dodatek
řeší zejména přesun realizace části díla do
roku 2016 - požadavek Města Nové Hrady
vyplývající z nutnosti souladu dokončení
výstavby části kanalizační stoky S3 a zokru-
hování vodovodu).

Zápis z 26. schůze městské rady
ze dne 23. 9. 2015

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
s hlasem poradním:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
Omluveni:
Miroslav Šlenc, člen rady

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 24. a 25. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 24. a 25. jednání rady
města.

� 2. Pronájem nebytových prostor
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostor nám. Republiky čp. 45,
Nové Hrady o výměře 11 m2, na dobu urči-
tou pěti let, minimální nájemné ve výši
365,- Kč/m2/rok a pověřuje tajemnici MěÚ
Nové Hrady zveřejněním záměru na úřední
desce města.

� 3. Policie ČR – Potvrzení o účasti
na dopravní nehodě
Rada města bere na vědomí Potvrzení Poli-
cie ČR, dopravního inspektorátu České Bu-
dějovice o účasti na dopravní nehodě.
(Rada obdržela od Policie ČR, dopravní in-
spektorát České Budějovice potvrzení o
účasti na dopravní nehodě, při které došlo
k poškození sloupu veřejného osvětlení,
zámkové dlažby chodníku v majetku města.
Škoda na majetku města byla dle sdělení
starosty města viníkem dopravní nehody
nahrazena resp. došlo k opravě poškozené-
ho sloupu a dlažby.)

� 4. Rozdělení pozemků a změna hranic
pozemků
Rada města bere na vědomí informaci o ná-
vrhu rozdělení pozemků v lokalitě Jižní
Město.
(Rada města byla starostou informována
o návrhu rozdělení pozemků v lokalitě Jižní
Město – jedná se o GP, na jehož základě by
mělo dojít ke směně a dokoupení pozemků
mezi Městem Nové Hrady a paní L. Korge-
rovou. Tyto pozemky město následně hodlá
využít k vybudování nového sběrného dvo-
ra.)

� 5. SFŽP ČR – Úprava rozhodnutí
o poskytnutí dotace
Rada města bere na vědomí změnové Roz-
hodnutí Ministerstva životního prostředí
k projektu: Město Nové Hrady – obnova
rybníků a schvaluje Dodatek č. 1 ke smlou-
vě č. 14176666 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí a pově-
řuje starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od Ministerstva životního
prostředí ČR změnové Rozhodnutí o pos-
kytnutí dotace pro projekt: Město Nové
Hrady – obnova rybníků. Dále od Státního
fondu životního prostředí ČR návrh Dodat-
ku č. 1 ke smlouvě č. 14176666 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního pros-
tředí ČR. Změnou a dodatkem se na základě
geometrického zaměření dokončeného díla
mění výměra vodní nádrže jakožto indiká-
toru v rámci realizovaného projektu.)

� 6. Žádost o prodej pozemku
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemků parc. č. 1441/2 a parc. č. 662
v k. ú. Údolí u Nových Hradů (dle GP parc.
č. 1441/9) o výměře 625 m2 a pověřuje ta-
jemnici MěÚ Nové Hrady zveřejněním na
úřední desce města.

(Rada města obdržela od Rybářství Nové
Hrady s. r. o. žádost o prodej části pozemků
parc. č. 1441/2 a parc. č. 662 v k. ú. Údolí
u Nových Hradů, dle GP o celkové výměře
625 m2.)

� 7. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení
práva služebnosti
Rada města souhlasí se zřízením práva slu-
žebnosti spočívající v právu vedení, oprav a
údržby přivaděče vody pro areál sádek a lí-
heň Štiptoň na pozemích parc. č. 663, č.
1444, č. 1451/1, č. 137/1, č. 184/1, č. 216, č.
218/9, č. 257/23, č. 1441/2 v k. ú. Údolí
u Nových Hradů a postupuje žádost ke
schválení zastupitelstvu města. Z8
(Rada města obdržela od Rybářství Nové
Hrady s. r. o. žádost o uzavření smlouvy
o zřízení práva služebnosti pro přivaděč
vody pro areál sádek a líheň Štiptoň na poze-
mcích města. Jedná se o historickou stavbu
ve vlastnictví Rybářství Nové Hrady s. r. o.)

� 8. Předání bytu Nové Hrady,
Komenského 188
Rada města bere na vědomí informaci man-
želů Smolcových, Přídolí o vyklizení a
uvolnění bytu v Komenského ulici čp. 188,
Nové Hrady ke dni 30. 9. 2015.
(Rada města obdržela od manželů Smolco-
vých, užívajících byt v Komenského ul. čp.
188, Nové Hrady informaci o vyklizení a
předání bytu ke dni 30. 9. 2015.)

� 9. Žádost o pronájem rybníka
Rada města souhlasí s pronájmem pozemku
parc. č. 688/2 v k. ú. Údolí a pověřuje tajem-
nici MěÚ Nové Hrady zveřejněním záměru.
(Rada města obdržela od paní Moniky Te-
sárkové, bytem Údolí 80 žádost o pronájem
rybníku v lokalitě Jetzkobrunn na parcele
č. 688/2. Při společném jednání rady města
a osadního výboru bylo dne 7. 9. 2015 osad-
ním výborem vydáno souhlasné stanovisko
k pronájmu s tím, že žadatelka bude pečovat
i o přilehlou část městských pozemků.)

� 10. Žádost o prodej pozemku
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Milady a Martina Brychtových, Nové Hra-
dy o prodej části pozemku parc. č. 709/1
v k. ú. Štiptoň cca o výměře 3 715 m2 a po-
stupuje žádost k projednání Osadnímu vý-
boru pro Byňov, Jakuli a Štiptoň.
(Rada města obdržela od manželů Milady a
Martina Brychtových, Nové Hrady žádost
o prodej části pozemku parc. č. 709/1 v k. ú.
Štiptoň cca o výměře 3 715 m2. Pozemek
bude využíván pro pěstební činnost zeleně
bez podnikatelského záměru.)

� 11. Odmítnutí koupě pozemku
Rada města bere na vědomí odmítnutí koupě
pozemků parc. č. 300/2 a č. 302/1 v k. ú.
Nové Hrady, manžely Liborem a Soňou Ho-
ferovými, Nové Hrady a postupuje informa-
ci k revokaci usnesení zastupitelstvu města
Nové Hrady ze dne 28. 5. 2015 bod 2.7.
Rada města pověřuje tajemnici MěÚ Nové
Hrady zveřejněním záměru prodeje poze-
mků parc. č. 300/2 o výměře 546 m2 a parc.
č. 302/1 o výměře 618 m2 v k. ú. Nové Hra-
dy, na úřední desce města, dle podmínek
prodeje schválených zastupitelstvem města.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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(Rada obdržela od manželů Libora a Soni
Hoferových informaci o odmítnutí koupě
pozemků parc. č. 300/2 a č. 302/1 v k. ú.
Nové Hrady, jejichž prodej byl schválen za-
stupitelstvem města dne 28. 5. 2015, z dů-
vodu neochoty poskytnout požadovanou
slevu na výše uvedené pozemky.)

� 12. Ocenění pozemků města
při digitalizaci a pozemků bezúplatně
nabytých nebo darovaných
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k oceně-
ní pozemků Města Nové Hrady při digitali-
zaci a pozemků bezúplatně nabytých nebo
darovaných.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh Do-
datku č. 1 k ocenění pozemků Města Nové
Hrady při digitalizaci a pozemků bezúplat-
ně nabytých nebo darovaných. Dodatek je
zpracován z důvodu změny legislativy.)

� 13. Žádost o udělení výjimky
Rada města bere na vědomí informaci Spo-
lečnosti Rožmberk o podané žádosti Minis-
terstvu zemědělství ČR, o udělení výjimky
z Dalších závazných podmínek k adminis-
traci projektu: Aktivní kovářské muzeum.
(Rada obdržela informaci od Společnosti
Rožmberk o. p. s. o podané žádosti Minis-
terstvu zemědělství ČR, o udělení výjimky
z Dalších závazných podmínek k adminis-
traci projektu: Aktivní kovářské muzeum.)

� 14. Žádost o podporu
Rada města bere na vědomí žádost o podpo-
ru pořádání III. kola Krajské ligy v karate
dne 26. 9. 2015 v Horní Stropnici a souhlasí
s podporou akce dle žádosti.
(Rada obdržela od p. Martina Hermanna
žádost o podporu pořádání III. kola Kraj-
ské ligy v karate dne 26. 9. 2015 v Horní
Stropnici. Šéftrenér oddílu karate žádá
o zapůjčení loga Města Nové Hrady, sou-
činnost Technických služeb města Nových
Hradů při převozu materiálu a o slavností
zahájení soutěže starostou města.)

Zápis z 27. schůze městské rady
ze dne 30. 9. 2015 – mimořádná

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
s hlasem poradním:
Bc. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
Omluveni:
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady,
Miroslav Šlenc, člen rady

Bylo projednáno:

� 1. Návrh rozpočtového opatření
č. 10/2015
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 10/2015.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 10/2015.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

MĚSTO NOVÉ HRADY – Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Nové Hrady vyhlašuje

výběrové řízení na místo úředníka/úřednice

asistenta Městského úřadu Nové Hrady
8. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: Nové Hrady, předpokládaný nástup: 1. 1. 2016

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

Charakteristika pozice:
Zajišťování koordinačních činností agend státní správy a samosprávy,
sekretářské činnosti, zajišťování spisové služby a předarchivační péče
o dokumenty

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
¡ dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
¡ obor školního vzdělání: ekonomické
¡ znalosti oboru: státní správa a samospráva
¡ jazykové znalosti: znalost cizího jazyka - NJ a AJ – úroveň A2
¡ další znalosti, dovednosti a předpoklady: dovednost pracovat na

PC (MS Office, Windows, Excel, Internet, řidičský průkaz sku-
piny „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, ovlá-
dání jednacího jazyka

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

Přílohy přihlášky:
strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních pří-
slušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný do-
movským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas se zpracováním osobních
údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě za-
šlete nejpozději do 16. 11. 2015 na adresu: Městský úřad Nové Hrady,
podatelna, nám. Republiky čp. 46, 373 33 Nové Hrady. Podrobnější
informace o pracovní pozici podá: Mgr. Jana Káplová, tajemnice
MěÚ, telefon: 386 10 10 12, e-mail: tajemnik@novehrady.cz

Ústní pohovory proběhnou dne 23. 11. 2015, konkrétní čas poho-
voru 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.

OŽP informuje:
Vytvoření nového místa
pro ukládání tříděného odpadu
– N. Hrady

Od 6. 10. 2015 došlo k vytvorení nové-
ho místa pro ukládání separovaného odpa-
du v Nových Hradech u križovatky na
Jižním Meste, konkrétne vedle garáží pod
objektem rodinného domu cp. 279, kam
mohou obcané predevším z této lokality
ukládat trídený odpad.

Jsou zde umísteny kontejnery na PET,
PAPÍR a SKLO.

Z. Vanek, OŽP MeÚ N. Hrady

Vítání občánků
Město Nové Hrady usiluje o zachování

tradice vítání nových občánků města do
života.

Platná legislativa neumožňuje obcím
využívat informace ze systému evidence
obyvatel nad rámec právní úpravy stanovený
v zákoně o obcích, a proto se obracíme na ro-
diče novorozených dětí s žádostí o spolupráci.

Pokud budete mít zájem o účast na této
akci, závaznou přihlášku získáte na webo-
vých stránkách města, nebo přímo na radni-
ci – matrice, kam ji vyplněnou odevzdejte.

Děkujeme za případnou spolupráci.
J. Opplozerová, matrikářka MěÚ N. Hrady



4 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ listopad 2015

Uprchlická krize a Nové Hrady
Již v minulém NZ a následně i prostřednic-

tvím jiných médií jsem se vyjádřil k aktuální
problematice týkající se uprchlíků a jakéhosi
registračního místa v lokalitě Sokolí hnízdo.
Přestože se k této problematice již hodně na-
psalo a přestože si myslím, že šlo o jasné a
velmi snadno pochopitelné informace, zazna-
menávám takřka každodenně neustále se opa-
kující „zaručené“ informace, které plaší další
spoluobčany a vytváří zbytečný strach, který
dle mého názoru není na pořadu dne…

Jako zcela zásadní považuji informaci od
složek Ministerstva vnitra, že žádný uprchlic-
ký tábor či jiné zařízení není pro naši oblast
aktuální. Šlo pouze o předběžné vytipovávání
možných míst, kde stát vlastní pozemky a ob-
jekty, které by v případě nějaké výrazné vlny
uprchlíků využíval k jejich registraci. V loka-
litě Sokolí hnízdo navíc již opět zdejší objekt
využívají policisté Středočeského kraje ke své
rekreaci a počítá se i návratem k letnímu
využití jako letního tábora pro děti.

Po „postěžování“ na nedostatečnou komu-
nikaci či tok informací ze strany bezpečnost-
ních složek státu se situace velmi zlepšila.
Zejména prostřednictví obvodního oddělení
Policie ČR v Trhových Svinech dostáváme
veškeré aktuální informace, a tudíž víme, jaké
kroky složky ministerstva vnitra plánují a rea-
lizují. Ve spolupráci se současným nájemcem
celnice jsme tak mohli podpořit přípravu záze-
mí (napojení na el. proud ad.) pro kontroly na
hranicích, které Policie ČR obnovila.

V polovině října jsem byl také na jednání
v Praze, kde jsem obdržel další informace
o krocích, které bude naše země v otázce
uprchlické krize podnikat. O těchto krocích
však průběžně informuje i premiér naší vlády,
jednotliví ministři i zástupci Policie ČR. Cel-
kově z jednání vyplývá, že ministerstvo vnitra
má dnes dostatek jiných kapacit a neplánuje
vytvářet nové!

V této fázi lze konstatovat, že žádný velký
přesun uprchlíků naší oblastí není očekáván.

Samozřejmě může docházet k pokusům jed-
notlivců či menších skupinek projít přes ČR
do Německa či jiných států Evropy, nicméně
tyto jednotlivce či menší skupiny by měly
zvládat vyřešit policejní složky nejen při
kontrole hranic, ale i ve vnitrozemí.

Jak jsem již uvedl v minulém článku, i na-
dále budeme celou situaci sledovat a průběžně
informovat o jejím vývoji. Za důležité však
považuji to, že přestože v nějakých článcích či
rozhovorech padají otázky a odpovědi na
téma, co by bylo kdyby, není v této chvíli dů-
vod vyvolávat nějakou paniku, obávat se ve-
černího vycházení či řešit nějaká omezení.
Jako jediné omezení nyní vnímám pouze to,
že jsme přibržďováni na státní hranici při pří-
jezdu do ČR, což v této situaci vnímám jako
omezení plusové, protože dává i našim lidem
klid a jistotu, že ministerské složky jsou v naší
oblasti přítomné a situaci řeší.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

OHLÉDNUTÍ ZA ÚDOLSKÝMI SLAVNOSTMI 2015
V sobotu 22. 8. 2015 proběhly na louce v Údolí u Nových Hradů již tra-

diční Údolské slavnosti spojené s hasičskou soutěží - memoriálem Údol-
ských hasičů. Letošní ročník se opět vydařil a částečně i překonal ty
předchozí a to nejen díky vydařenému počasí.

Letošního memoriálu Údolských hasičů se zúčastnilo celkem 14 soutěžních
družstev (9 mužských a 5 ženských). Dovolím si krátké shrnutí výsledků:
U ženských družstev obsadilo 1. místo družstvo hasiček z Nových Hradů,
2. místo obsadilo družstvo hasiček z Byňova a 3. místo obsadily hasičky
z Hranic. U mužských družstev obsadilo 1. místo družstvo domácích Údol-
ských hasičů, 2. místo obsadilo druhé družstvo domácích Údolských hasičů a
na 3. místě se umístili hasiči se Slavče. Žádné družstvo ale neodešlo s prázd-
nou a i to poslední družstvo si odvezlo nějakou tu tekutou cenu.

Již během hasičské soutěže začal kulturní program, který se pro tento rok
skládal ze šesti kapel (SALLYHO MĚCHOTRUBCI, SEVEN’S UNPLUGGED,
QUENN GO ON REVIVAL, HK BAND, J. SCHELINGER – MEMORY
BAND, KREDEN CZ). Každý si určitě našel hudbu dle svých preferencí.

Zpětně bychom rádi poděkovali všem sponzorům, bez kterých by realizace Údolských slavnos-
tí nebyla možná: MELODIE–hudební nástroje, SABE–sportovní poháry, YAMAHA–hudební
škola, PETRASEK 1988, FairCredit, SALLYTOURS.CZ–cestovní kancelář, OKNO-PLAST PN
s.r.o., FROST LOGISTICS, LIBOR NOVÁK, KOFOLA, JUPEKO, STAVBY Ing. STEHLÍK,
VODA, PLYN NOVÁK, ELEKTROINSTALACE ŠAVEL, TRUHLÁŘSTVÍ KRATOCHVÍL.
Budějovickému Budvaru n. p. děkujeme za sponzorský dar ve formě tekutých cen do hasičské
soutěže a zajištění občerstvení. Děkujeme také našim rodinám, známým, kamarádům a všem,
kteří se na Údolských slavnostech a memoriálu Údolských hasičů podíleli, zejména pak panu
Pavlu Mihaličovi jako hlavnímu organizátoru Údolských slavností. Městu Nové Hrady děkuje-
me za finanční a organizační podporu při pořádání Údolských slavností.

Těšíme se na setkání při Údolských slavnostech 2016. Za SDH Údolí Pavel Hamberger
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Jak se stát členem Českého rybářského
svazu a jak začít s lovem ryb

Jan Werich kdysi říkal, že čas strávený na rybách se do času běžného života nezapočítává.
S trochou nadsázky by se tedy dalo říct, že rybaříme proto, abychom tak rychle nezestárli. Žije-
me ve zrychlené, hektické době, kde máme na všechno stále méně času. Každý z nás však potře-
buje na chvíli „vypnout motory“, utéci od všedních starostí – zkrátka vyčistit si hlavu. Kdo tohle
neumí, žije život plný nervového napětí, stresů a přetlaku.

Receptem na zmíněné vypnutí motoru můžou poskytnout i naše vody, které jsou stále slušně
zarybněné a nabízejí prostor novým rybářům k smysluplnému sportovnímu vyžití i bohatým
úlovkům.

A přitom stačí udělat jen tohle

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:
1. Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště tj. Nové Hrady
2. Podat u příslušné Místní organizaci přihlášku za člena (tiskopis).
3. Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybář-

ského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství,
biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:
1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě pří-

slušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem
(v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt v našem případě
MěÚ Nové Hrady – OŽP nebo MěÚ Trhové Sviny pro Horní Stropnici) vydá, po vyplnění žá-
dosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.

2. Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.
Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení

a praktická příprava dětí probíhá formou kroužků při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.
Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mi-

mopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.
ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší plat-

nost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní (krajské) povolenky jed-
notlivých územních svazů ČRS na konkrétní rybářské revíry.

Další informace vám budou ochotně poskytnuty na všech MO, sekretariátech územních sva-
zů i sekretariátu Rady ČRS. Kontaktní mobilní telefon pro informace od MO ČRS Nové Hrady –
602 171 868 Ing. Ludovít Kasan.

Pak vám už zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde
vám jistě ochotně poradí při výběru rybářského náčiní, vybrat si rybářský revír k lovu ryb a na-
hodit udice.

„Petrův zdar“ Ing. Ludovít Kasan, předseda MO ČRS

Myslivecké sdružení Nové Hrady je minulostí!
Vážení čtenáři Novohradského zpravoda-

je, stalo se již pravidlem, že vás během celého
roku informujeme na stránkách našeho zpra-
vodaje o dění v našem mysliveckém sdružení
v Nových Hradech. Během letošního jara a
léta nás nejvíce zaměstnala příprava nových
stanov dle Nového občanského zákoníku, a
s tím spojený přechod ze sdružení na spolek.
Po nutných procedurách jsme v září podali žá-
dost ke Krajskému soudu o změnu statutu ze
sdružení na spolek. Soud naší žádosti po před-
ložení potřebných dokumentů vyhověl, a tak
se stalo, že dne 24. září skončilo oficiálně
Myslivecké sdružení Nové Hrady, které
vzniklo na konci roku 1962 a oficiálně na jaře
1963, aby štafetu převzal Myslivecký spolek
Nové Hrady, z. s. Všichni společně doufáme,
že bude nový myslivecký spolek stejně úspěš-
ný a vytrvalý tak, jako bylo naše myslivecké
sdružení.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsme schop-
ni poskytnout ostatním sdružením, které ještě
neprošla transformací dle Nového občanského
zákoníku, informace a rady, jak dovést vše do
zdárného konce a nutno dodat, že to není pro-
ces vůbec jednoduchý. Pokud tedy budete mít
zájem či budete chtít informaci jak na to, klid-

ně se obraťte na předsedu nebo místopředsedu
našeho spolku a nezapomeňte, že se musí kaž-
dé sdružení do konce letošního roku přejme-
novat na spolek a do konce roku 2016 provést
úplné převedení sdružení na spolek ve spojení
s novými stanovami apod.

V září nás opustil náš člen a hlavně kama-
rád Karel Šabatka, se kterým jsme se důstojně
rozloučili dle mysliveckých tradic. Čest jeho
památce!

Čas jde však dál a my se už chystáme po
kachních honech na hon bažantí, kdy jsme
letos zakoupili bažantí kuřata a tyto během
listopadu vypustíme do volnosti. Běžný rok
zakončíme poslední lečí, která by měla být
v duchu tradic, tedy krásná a honosná spoje-
ná s mysliveckými trubači, mysliveckým
soudem, vyhlášením krále honu a hlavně
dobrou zábavou. V novém roce nás pak čeká
15. 1. 2016 tradiční myslivecký ples, který
jak doufáme, přiláká spoustu slušných náv-
štěvníků.

Na závěr si dovolíme o pomoc požádat ob-
čany města, během víkendu 16. až 18. října
nám neznámý vandal poškodil vývěsní skříň
na trafice u obchodu Flosman. Vzhledem
k rozbité skleněné výplni nám vznikla škoda

téměř 700 Kč včetně další práce. Pokud by
měl někdo z vás informace o tomto činu, dejte
vědět na naše webové stránky, do mailů či
osobně některému z členů spolku, který předá
informaci členům výboru.

Rovněž bychom zde rádi apelovali na náv-
štěvníky naší přírody. Zvěř by měla mít v tomto
období dostatek klidu, aby nabrala energii před
zimou a touto neplýtvala při úprcích před vaši-
mi čtyřnohými miláčky, cyklisty nebo motok-
rosaři. Dbejte proto prosím zákona a své psy
mějte na vodítku, pohybujte se po cestách a
berte ohledy na klid v lese. Rovněž prosíme
o dodržování instrukcí ze strany myslivců, po-
kud se ocitnete v místě, kde bude probíhat lov
zvěře. Především se bude jednat o naháňky na
černou zvěř a večerní tahy na kachny. Jde pře-
devším o bezpečnost.

Děkujeme, že nejste lhostejní a přejeme
vám všem krásný podzim a hladký přechod
do zimy, na kterou se i my pilně připravuje-
me spolu se zvěří, o kterou nastane péče nej-
důležitější.

Myslivosti zdar!
Za výbor MS Martin Brychta,

místopředseda Mysliveckého spolku
Nové Hrady, z. s.

Rybářství Nové Hrady s.r.o.
Vás zve na

výlov rybníka

Ž Á R velký
který se koná ve dnech

12. – 14.11.2015
(čtvrtek až sobota)

Zveme všechny příznivce
rybářského řemesla

¡ pro děti bude připravena ukázka
jednotlivých druhů ryb

¡ občerstvení zajištěno
– rybí speciality

¡ medovina na zahřátí

Prodej živých ryb
od 9.00 do 16.00 hod.

Změna termínu v případě
nepříznivého počasí!
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Nové lavičky v Terčině údolí
V neděli 25. října se sešlo okolo dvaceti lidí v Terčině údolí, aby

společně nainstalovali, uzamkli a jako první vyzkoušeli sedm nových
parkových laviček. Tím se završila aktivita, která se jako nápad zrodila
na začátku letošního léta. Tehdy jsme v rámci vznikajícího Okrašlova-
cího spolku začali připravovat program akce První setkání přátel Terči-
na údolí uskutečněné nakonec 1. srpna u Penzionu Hamr. Již od zimy,
kdy jsme mezi základní problémy parku zařadili podfinancování a ne-
dostatečnou komunikaci jednotlivých institucí v otázce rozdělení si ná-
kladů, jsme chtěli přijít s jednoznačnou ukázkou toho, že nechceme jen
kritizovat, ale i konat a ideálně při tom pro konání nadchnout i ostatní.
Adopční sbírka na nové kvalitní lavičky v tradičním designu od Rober-
ta Blížence a jejich usazení na původní místa do naší představy dokona-
le zapadalo. Nutno přiznat, že samotná myšlenka není nikterak originální
a s lavičkovým fondem se můžeme setkat na mnoha místech u nás i v za-
hraničí. Jaký výsledek tento experiment přinese zde, jsme však netušili.
Vytipovali jsme sedm nejatraktivnějších lokalit a člen výboru Marek Pet-
rášek se rozhodl jít příkladem a zakoupit lavičku pro stanoviště na Švýca-
ráku. Místa na kraji lesa, ze kterého je mimochodem moc hezký výhled
na novohradský kostel.

Na setkání jsme všem potenciálním dárcům jednotlivá stanoviště
představili a popsali kroky, které je potřeba pro adopci udělat. Cena
jedné lavičky včetně příspěvku na následnou údržbu byla stanovena na
patnáct tisíc korun s tím, že je možné se až po šestinách složit s dalšími
zájemci. Na lavičce bude umístěna cedulka s nápisem, který může dár-
ce využít pro libovolné sdělení budoucím návštěvníkům.

V rámci akce u Hamru se našli tito dárci. Manželé Prázdní zvolili
pro věnování svým vnoučatům lavičku v jižní části parku naproti roz-
cestí s odbočkou k Cuknštejnu. Manželé Vyhnánkovi si nakonec vybra-
li místo v zatáčce hlavní promenádní cesty u Krčínského potoka
s výhledem na vstupní bránu. I my doma jsme se s tátou a bráchy roz-
hodli věnovat lavičku naší mamce v ose námi oblíbeného průhledu na
Lázničky. Také přítomný pan starosta deklaroval, že Město Nové Hra-
dy částku deset tisíc korun, kterou obdrželo od produkce České televize
za natáčení u vodopádu, vrátí do parku ve formě spoluúčasti na jedné
z laviček. Tou se nakonec stala ta před Lázničkami, o níž projevil zájem

též pan Hejlek z Českých Budějovic a zbývající šestinu dostali jako
svatební dar novomanželé Konvičkovi. Zde je nutné ocenit rozhodnu-
tí představitelů města, kteří přenechali prostor na cedulce svým spolu-
donátorům.

Když jsme informaci o zbývajících místech zveřejnili na internetu,
trvalo zhruba patnáct minut, než se mailem ozval Tomáš Zeman s rodi-
nou, že když se z časových důvodů nemohou účastnit brigád, rádi by
tímto přispěli ke zkrášlení parku. A neomylně si vybrali velmi atraktiv-
ní místo pod památným dubem. Nakonec se ve chvíli, kdy nám zůstalo
poslední neobsazené místo před Hamrem, ozvali Šnokhausovi, zda by
se pro ně ještě něco našlo. To byl tedy ten poslední dílek do skládanky,
která do sebe postupně překvapivě jednoduše a přesně zapadla. Vy-
zdvihl bych především fakt, že místo větších firemních sponzorů, které
jsme trochu očekávali, dárcovství zůstalo záležitostí jednotlivých lidí a
rodin. Pevně věřím, že místa, na která byly lavičky po více než deseti
letech vráceny, stále „fungují“ ať už na lavičce sedíte nebo se na ni
díváte.

Na závěr mi dovolte všem dárcům ještě jednou velmi
poděkovat a návštěvníkům parku popřát co nejpříjemnější chvíle

strávené v romantickém parku Terčino údolí.
Za Okrašlovací spolek pro Terčino údolí, Nové Hrady a okolí

Michal Jarolímek ml.

Před Hamrem „obsadila“ lavičku za svoji rodinu Monika Šnokhausová…

Manželé Konvičkovi dostali část lavičky jako
svatební dar, což je romantický závazek…

Tři dámské generace reprezentovaly rodinu
Zemanových…

I na této lavičce jsou tři generace. Postaral se
o to pan Prázdný z T. Svinů…

Rodina Petráškova to měla s místem na lavičce jen tak tak, ale vše se
vyřešilo…

Lavička pro mamku a manželku s krásným výhledem…
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V minulém čísle Novohradského zpravodaje jsem otiskla jedno-
stránkový přehled organizovaných volnočasových aktivit pro děti,
o kterých jsem věděla a které nabízí místní zájmové organizace, škola
či jiné instituce. A také jsem slíbila, že se v našem místním plátku po-
kusím představit jednotlivé „kroužky“ a jejich vedoucí blíže.

Jako jedny z prvních jsem oslovila Soptíky, respektive vedoucí mla-
dých hasičských týmů SDH Nové Hrady. Vedl mne k tomu i článek
v NZ o zářijové akci pro veřejnost, kterou pořádali hasiči, a kde chtěli
ukázat rodičům i dětem, co všechno musí mladý hasič umět, s čím si po-
radit a z fotek této akce byla znát velmi příjemná atmosféra.

K rozhovoru svolil a odpovídal pan Radek Homolka, instruktor a
vedoucí Soptíků SDH Nové Hrady

Pane Homolko, o činnosti Soptíků se dozvídáme i z Novohradského
zpravodaje, ale mohl byste to nyní nějak shrnout a říct, jak kroužek
vůbec funguje?

Nejprve bych chtěl zmínit, že takovým „otcem zakladatelem“ ma-
lých hasičů v Nových Hradech je Milan Drbout, který se dětem věnuje
opravdu dlouhou dobu, asi polovinu svého života. S vedením kroužku
mu pomáhal také Radek Bandík (do roku 2014 a od roku 2015 se stal
velitelem SDH, takže mu čas už nedovolil se dál věnovat naplno dětem)
a dlouhodobou pomocí nám byl také kamarád Vojta Matějka. Já jsem
tedy nastoupil do fungujícího kroužku, takže přebírám vše, co funguje,
ale snažím se vnášet do kroužku i něco nového „ze sebe“.

Rozdělení dětí a mládeže do družstev je takto: děti do 15 let, tedy
Soptíci. Ti se dozvídají o činnosti hasičů a připravují se na soutěže.
Pak je dorost 15-18 let, členové dorostu také pomáhají instruktorům při
vedení kroužku nebo při hasičských akcích, mohou se účastnit schůzí,
ale také akcí, které pořádají jiné organizace či SDH, a to ve dvojici s do-
spělým hasičem. Od osmnácti let už jsou začleněni mezi dospělé členy
hasičského sboru.

Fotografie Soptíků z hasičských soutěží a s medailemi jsme v NZ už
viděli několikrát. Což je určitě také zásluha vedoucích.

Děti, které jsou rozdělené na Mladší a Starší, připravujeme na celo-
republikovou soutěž Plamen, která je rozdělena na Okresní (obvodové)
kolo, Oblastní (krajské) kolo, Republikové kolo, Mezinárodní kolo.
Nemálo trénujeme i na Městské nebo Obecní soutěže požárního
zaměření.

Velmi důležité je vést děti tak, aby dokázaly pracovat v kolektivu,
ale také jako jednotlivci. Při soutěžích jsou hlídky pětičlenné, sedmi-
členné nebo desetičlenné. Ve všech soutěžních hlídkách jsou spolu děti
různého věku, takže musí umět spolupracovat třeba puberťák s malým
klukem, musí táhnout za jeden provaz. A to je důležité určitě umět a ne-
jen u hasičů, ale i v jiném prostředí a také pak, až budou dospělí.

A co se vlastně děti v kroužku všechno naučí, co si praktického vy-
zkouší, co umí navíc?

Vyzkouší si střelbu ze vzduchovky, učí se základům topografie, uz-
lování, první pomoci, požární ochranu a překonání překážky po vodo-
rovném laně. Běhají štafetu 4x60 metrů s překážkami, Štafetu CTIF,
Požární útok s překážkami CTIF, Štafetu požárních dvojic, Požární
útok.

Naučí se poskytovat první pomoci či vedení jiného kolektivu, takže i
samostatnosti. Dokonce si děti sami volily i velitele družstva, musely se
společně na někom dohodnout mezi sebou, koho potom musely
respektovat a poslouchat.

Po dovršení plnoletosti se mohou také stát instruktorem mladých ha-
sičů, vedoucím, členem výjezdového družstva SDH a zachovat tak
funkčnost místní jednotky, a tím mít možnost a potřebné prostředky
k záchraně osob a majetku. Anebo se stát i profesionálním hasičem
nebo záchranářem.

Pro činnost kroužku využíváme areál na bývalé rotě (dnes tam sídlí
TSM), kde máme cvičiště, v zimě využíváme i velkou tělocvičnu ZŠ
nebo školní hřiště, což je hned za hasičárnou. Se školou máme velmi
dobrou spolupráci.

A jak se Vám pracuje s dětmi, které nyní máte v kroužku a jak dlouho
se jim už věnujete?

Pracuje se mi dobře. Děti jsou šikovné a činnosti týkající se kroužku
dělají s velkým zájmem. Jsou aktivní, drží tempo s dobou…

První moje zkušenost s vedením dětí byla v roce 1998 při znovu ob-
novení (stavba nové hasičárny) hasičského kroužku, to jsem zastával
funkci pomocného instruktora. Svoje působení pomocného instruktora
jsem ukončil v roce 2002. Znovu jsem se začal věnovat dětem v roce
2013, a to také jako pomocný instruktor a v roce 2014 jsem si udělal in-
struktorské zkoušky z teorie a praxe. Od roku 2015 jsem vedoucím
kroužku mladých hasičů.

A co Vám zabere při práci s dětmi nejvíce času a kolik jste do toho
ochoten vložit energie?

Nejvíc času zabere především organizování a příprava dětí na soutě-
že. Ale dá se to všechno zvládnout, nejsem v tom sám. S organizováním
soutěže pomáhají i ostatní členové SHD.

Funguje i dobrá spolupráce mezi ostatními vedoucími kroužků,
máme mezi sebou velmi dobré a přátelské vztahy. A soutěže nejsou je-
nom o té rivalitě při nich. Děti vedeme k tomu, aby byly sice dobré
v soutěži, ale když nevyhrají, tak prostě nevyhrají. A další důležitou
věcí je i to, že z nich vychováváme i budoucí „hasičský parťáky“, kte-
ří se mohou někdy potkat třeba u požárního zásahu a tam spolu „bojo-
vat“ proti ohni. Anebo při jiné události, třeba při povodních, při
zachraňování zvěře, při odstraňování padlých stromů.

Vedení kroužku Soptíků je pro mne koníček, takže nelze dost dobře
počítat čas, který mu věnuji. To by pak už asi nebyl koníčkemJ. Ale
z mých zájmů a koníčků spotřebují Soptíci  toho času vlastně nejvíc.

Pane Homolko, ačkoli sama tuším, přesto se zeptám – proč to „vedou-
cování“ děláte?

První důvod mého působení v letech 1998 – 2002 byl ten, že jsem
měl možnost zapojit se do něčeho nového, co v době mého působení
v SDH začalo a o čem jsem si myslel, že má budoucnost pro náš sbor
(dnes jsem o tom přesvědčen). Další mé působení začalo od roku 2013,
kdy jsem nabídl svou pomoc a moji přátelé, kteří vedli mladé hasiče
(Milan Drbout a Radek Bandík), mi dali tu možnost zapojit se…no
a dnes se mnou děláte rozhovorJ.

Máte nějakou svoji ideální představu, jak by měla společnost hodnotit
lidi, kteří se věnují ve svém volném čase dětem a tudíž ovlivňují i stav
nějakého společenství a vlastně i budoucnosti?

Nevím jestli je moje odpověď přímo k otázce, ale jediné co postrá-
dám, jsou finance pro lepší rozvoj a motivaci dětí. Myslím si, že by
měl být samostatný finanční roční rozpočet na mládež pro každou orga-
nizaci.

Když jste byl malý, chodil jste také do nějakých kroužků a jak na to
vzpomínáte?

Jako malý kluk jsem chodil do Svazarmu a vzpomínám na to velmi
pěkně. S koncem Svazarmu jsem ukončil veškeré své kroužkováníJ.
Na svoje vedoucí si pomatuji dodnes – paní Ivana Košínová a pánové
Jan Junek, Václav Kysela ml., Jan Sazma a Jaroslav Sobotka st., a jak
na ně vzpomínám v dobrém, troufnu si říct, že některé jsem postupem
času stihl poznat osobně a dodnes jsme přátelé.

Setkání s panem Homolkou nad rozhovorem pro NZ na začátku pra-
covního týdne bylo pro mne velmi příjemné. Mluvili jsme spolu totiž
o věcech, které mají smysl, jsou důležité a bylo nám jasné, že vedení a
příprava mladých hasičů není „jenom dělání pro dělání“. Je to potřebné
pro nás všechny.

Děkuji tedy za rozhovor a přeji všem hasičským vedoucím šikovné
Soptíky a všem Soptíkům prima vedoucí. K. Jarolímková

První rozhor ze seriálu Jak se u nás dětem „kroužkuje“?
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SOPTÍCI informují
Vážení občané Nových Hradů, v minulém

čísle NZ jsem Vás informoval o konání Podzim-
ního kola hry Plamen, které proběhlo 17. 10.
2015 v obci Žár. Do Podzimního kola jsme ob-
sadili tři soutěžní družstva (dvakrát družstvo
starších, jedenkrát družstvo mladší). Ještě než se
s Vámi podělím o výsledky, chtěl bych trochu
okomentovat dění Podzimního kola. Podzimní
kolo je specifické svou náročností, a to ve
směru fyzické zdatnosti a zručnosti (trať má
délku dvou kilometrů, běh po nezpevněném
terénu, překonání překážky po vodorovném
laně, střelba ze vzduchovky, kompletní zna-
lost základů topografie, základy první pomoci,
požární ochrana, uzlování, a to vše stihnout
v co nejkratším čase a bez trestných bodů).
Přes silnou konkurenci jsme dokázali obsadit
dvakrát stupeň vítězů, a to v podobě - družstvo
starší č. 1 se umístilo na čtvrtém místě z osmi
soutěžících družstev ve své kategorii, družstvo starší č. 2 se umístilo na
třetím místě z osmi soutěžících družstev ve své kategorii a družstvo
mladší se umístilo na druhém místě ze sedmi soutěžících družstev ve
své kategorii. Prezentované výsledky jsou odměnou za snahu a píli na-
šich SOPTÍKŮ, kteří do Podzimního kola dali veškerou svoji sílu a od-
hodlanost vyhrát. Osobně mám velkou radost z výsledků, kterých jsme
dosáhli, ale musím si přiznat, že největším úspěchem pro mě byla týmo-
vá spolupráce dětí a celková soudružnost týmu.

Závěrem bych chtěl poděkovat panu starostovi Nových Hradů Mgr.
Vladimírovi Hokrovi za finanční podporu a TJ Nové Hrady za bezpeč-
nou cestu. Poslední dík bude směřovat vedoucím mladých hasičů, podí-
lejícím se členům SDH a dorostu SDH za jejich pomoc při přípravě na
Podzimní kolo. Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka

Parta Soptíků i se svými vedoucími. Pan Radek Homolka stojí vpravo v horní řadě
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Říjen ve znamení zvířátek
ve školní družině

Měsíc říjen byl ve školní družině ve znamení zvířátek. Už proto, že
4. říjen je dnem jejich svátku. Jako každý rok nás přišly navštívit tři psí
kamarádky Eliška, Fanynka a Julinka. O tom vám ale více poví v dal-
ším příspěvku paní vychovatelka Vlasta Cepáková, která je jejich
paničkou.

Dále se nám do družiny přistěhovali další zvířecí kamarádi, a to aus-
tralští šneci rodu oblovka velká. Je jich celkem šest. O šneky se pečlivě
staráme. Už jsme uspořádali první šnečí dostihy.

V rámci celoroční hry „Pohádková cesta po hradech a zámcích
s hraběnkou Terezkou“ si vyprávíme o zámku Hluboká nad Vltavou a
o pohádkách, které jsou s ním spojeny – Tři bratři a Pyšná princezna.
Také se nám podařilo vybrat podobu naší společnice, hraběnky Terez-
ky. Nakreslila ji Lucinka Jindrová ze čtvrté třídy.

A co nás čeká v dalším měsíci? Který hrad nebo zámek? To je pře-
kvapení a také další úkol pro děti. ŠD

Návštěva v Koželužně

Beseda Pejsci

Hraběnka Terezka – Lucie Jindrová

Šnečí dostihy

Turistický kroužek
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Cestovní agentura MIBOR Nové Hrady
ve spolupráci s KIC Nové Hrady zvou na

Výlet do

adventní Vídně
Termín:  13. prosinec 2015 (neděle!)

Odjezd: 6.45 hodin – z náměstí v Horní Stropnici,
v 7.00 od Rezidence v Nových Hradech

Program: Okruh centrem města – parlament, nová radnice,
Burgtheather, minoritský kostel, Svatoštěpánský chrám,

Korutanská třída, Habsburská hrobka, Hofburg.
Moderní architektura Friedensreicha Hundertwassera.

Volně si vychutnejte atmosféru adventních trhů
a návštěvu kulturních programů v Nové radnici.

Cena:  550 Kč

Informace a prodej:

KIC Nové Hrady – Martina Toth Kolářová, tel.: 386 362 195

+ manželé Hokrovi, 5. května 333,  Nové Hrady.

Zde i informace na tel.: 777 041 118 – p. Hokr Vladimír, st.
776 633 640 – pí. Hokrová Ivana

Dny francouzské kultury  2015
v Nových Hradech

Program
Ó Pátek 13. 11., 18.00 hod.

Zahájení Dnů FK vernisáží výstavy
fotografií „Jiná Francie“ Milana
Koželuha
Na vernisáži vystoupí žáci
ZUŠ N. Hrady
Výstava bude otevřena do konce listo-
padu, po, st 13-16 hod., čt 10-13 hod.,
so 10-16 hod.
Koželužna, ul. Komenského 398

Ó Neděle 15. 11., 17.00 hod.
Kulturní program
reBRELové - ŠANSONový revival
- REsusCITÁL nesmrtelných písní
JACQUESa BRELa aj. v živém po-
dání Janů Nepomuků Piskače&Pod-
roužka
GEORGESe BRASSENSe, SERGE
GAISBOURGa, BORISe VIANa,
LÉO FERRÉho, v původním  fran-
couzském  znění a místy v mistrných
českých přebásněních
Kulturně-spolkový dům, ul. Česká 74

Ó 15. 11., 10.00-16.00 hod.
Komentované prohlídky výstavy
fotografií „Jiná  Francie“
s Milanem Koželuhem
Koželužna, ul. Komenského 398

Ó 14. - 20. 11.
Francouzská gastronomie
v zámecké restauraci Rotunda,
zve Chef Mirek Dušek
Zámek

Ó Pondělí 16. 11., 18.00 hod.
Přednáška o Francii s promítáním
fotografií, zve Milan Koželuh
Kulturně-spolkový dům, ul. Česká 74

Ó Pátek 20. 11., 19.00 hod.
Zakončení Dnů FK degustací
francouzských vín ve Vinotéce
Kousek, zvou manželé Macháčkovi
Novohradské náměstí

Další informace na KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195,
www.kicnovehrady.cz

Francouzský podzim
v Jižních Čechách

¡ Hudební večery – bretaňské písně, francouzská diskotéka,…
¡ Tematické dny – Burza cizojazyčných knížek, Palačinkové

odpoledne pro děti, Café francais
¡ Výstavy – Francouzský podzim, kresby, Galerijní noc

na téma Francie, …
¡ Kino – 18. ročník Festivalu francouzského filmu

Pořadatel Francouzská aliance Jižní Čechy,
náměstí Přemysla Otakara II. 21, České Budějovice

Více na www.alliancefranaise.cz/jiznicechy

Adventní
kalendář 2015

g Sobota 28.11.
Předvánoční setkání seniorů
od 14.00 hod. Mladá kapela
od 18.00 hod. Cimbálovka z Podluží

g 1. Adventní neděle 29. 11., 17.00 hod.
Zahájení Adventu na novohradském náměstí
Zpívání Novohradského smíšeného sboru a školních pěveckých
sborů Zvoneček a Fermáta
Teplé nápoje a občerstvení

g Sobota 5. 12., 13.00-17.00 hod.
Čertovko-Mikulášské akce
13.00–17.00 hod. Čertovské kování v novohradské kovárně
a tradičně
od 17.00 hod.  Čertovské hrátky
od 18.00 hod.  Čertovsko-Mikulášský rej
Zábavně-děsivý program nejen pro děti na novohradské náměstí

g 2. Adventní neděle 6. 12., od 10.00 hod.
Adventní trhy v novohradském klášteře

g Středa 9. 12.
Česko zpívá koledy i u nás, novohradské náměstí

g Sobota 12. 12., 14.00–17.00 hod.
Vánoční tvoření ozdob a výstava betlémů, Koželužna

g Sobota 13.12.
Výlet na Adventní trhy do Vídně
Přihlášky na KIC N. Hrady

g 3. Adventní neděle 13. 12.
Vánoční koncert
Dechová hudba Podhoranka zahraje nejen vánoční skladby
Kulturně-spolkový dům

KIC Nové Hrady, tel.: 386 362195, www.kicnovehrady.cz
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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)

Dny otevřených ateliérů
a setkání přátel Koželužny

Na jeden z říjnových víkendů jsem zvala do Koželužny na Dny
otevřených ateliérů, které se v jižních Čechách konají už několik let.
Tyto Dny umožňují veřejnosti potkat se s malíři, sochaři, skláři, zkrát-
ka s lidmi z uměleckých oborů, a to ve svých ateliérech nebo při
výstavách v galeriích.

Naše Koželužna se do této akce také zapojila a kdo ji navštívil, mohl
shlédnout jednak společnou výstavu čtyř výtvarnic a také se se třemi
z nich setkat přímo u jejich obrazů a vlastně jim i takto „demonstrovat“
divácký zájem. Někteří výtvarníci sice bývají raději „skrytí“ a tvoření
je pro ně ta „hlavní příčina“ a následná sebeprezentace na výstavě až
„důsledek“, kde se staví spíš do „nenápadné“ role, ale někdy je to na-
opak. V každém případě je ale vždy jistým způsobem obohacující, in-
spirující a nevšední toto setkání s tím, který nám prostřednictvím
obrazu předává emoce a svébytně viděný život kolem sebe.

Pro mne setkání přátel Koželužny bylo velmi milé, byla to příleži-
tost i pro další plánování činnosti galerie a doprovodných programů tře-
ba i pro děti z novohradské školy. Na výstavě vystavovaly Ludmila
Mazancová, Markéta Mazancová, Daniela Roulová a Vlaďka Jirásko-
vá. Jsem přesvědčena, že i pro návštěvníky byla návštěva Koželužny
pěkným nedělním výtvarným zážitkem a já všem děkuji za návštěvu a
přízeň. K. Jarolímková

Předčertovské
a předandělské tvoření

Od 4. 11. začínáme s tvořením čertovských masek, andělských
křídel a dalších doplňků na tradiční Čertovsko-Mikulášký rej. Podle
potřeb se tak bude tvoření konat až do 25. 11. a podle naší šikovnosti
uvidíme, jak ještě „zapracujeme“ první týden v prosinci. To se do-
mluvíme průběžně s těmi, kteří do Koželužny přijdou.

S čertími maskami nám pomůžou i „starší čerti“, takže poradí
a ukážou jak na to.

Další informace na KIC N. Hrady,
tel.: 386 362 195, 602 150 208, K. Jarolímková
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Knihovna jinak
V říjnu jsme si s dětmi udělali vycházku nazvanou S knihou do příro-

dy a vyrazili ven s atlasem rostlin a stromů. S určením jednoho stromu a
nalezením jeho názvu v atlasu jsme měli trochu problém, ale měla jsem
radost, že děti znají jinan a platan a vědí, kde rostou.

Druhá vycházka měla být Kolem novohradských domů, ale počasí
nám několik dní nepřálo, takže ji musíme odložit na jindy.

Co se týče našeho pletení košíčků, pleteme pořád dál každé úterý po
vyučování. Už si asi troufneme na větší výrobky, jen kdyby nedalo tolik
práce točení ruliček. A proč pleteme v knihovně? Protože košíčky jsou
papírovéJ. Chce to jenom vytrvalost a trpělivost, která růže přináší.

D. Císařová, knihovnice

Našla jsem to

To nám to jde

Nalakuju a je hotovo

Podzimně prázdninová
knihovna

Ve čtvrtek 29. října 2015 se v knihovně
uskutečnilo odpoledne pro děti, které knihov-
nu pravidelně navštěvují. Užít si dětí si také
přišla moje kamarádka Mgr. Andulka Bodlá-
ková.

Nejdříve děti hrály různé stolní hry. Když se
her nabažily, začala jim Andulka číst Hrubíno-
vy veršované pohádky. Měla takový úspěch, že
děti byly jako vyměněné a předháněly se ve
čtení veršů. Vůbec jsem je nepoznávala, byla
jsem překvapená, jak se nám (hlavně díky An-
dulce) odpoledne vydařilo. Foťák se nám bo-
hužel nabil pozdě, takže na fotkách již nejsme
všichni…

Druhý den ještě před otvírací hodinou byla
celá včerejší partička nastoupená u dveří kni-
hovny a sháněla se po té hodné paní učitelce, a
kdy že zase přijde. Bohužel, ve výpůjčních ho-
dinách je těžké uskutečňovat aktivity pro děti,
takže se sejdeme zase někdy jindy.

D. Císařová, knihovnice

KNIHA JAKO DÁREK
POD STROMEČEK

ZVEME VÁS NA
PRODEJNÍ VÝSTAVU KNIH

v sobotu 21. listopadu od 10 do 16 hod.
a ve výpůjční době od 18. listopadu až do Vánoc

v Městské knihovně N. Hrady
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Okénko do knihovny
Manželovo tajemství – Liane Moriarty
Představte si, že najdete dopis, který vám manžel napsal s tím, že jej
máte otevřít až po jeho smrti. Představte si také, že dopis obsahuje
jeho nejhlubší temné tajemství - něco s potenciálem zničit nejen ži-
vot, který jste společně vybudovali, ale i životy druhých. Představte
si tedy, že jste narazila na takový dopis, ale váš manžel stále žije…
Otevřete ho?

Krotitel – Camilla Läckberg
Devátá kniha série Erika Falcková & Patrik Hedström. Na zasněže-
né silnici srazí auto polonahou, dezorientovanou dívku. Obětí ne-
šťastné nehody je patnáctiletá Victoria, která před čtyřmi měsíci
beze stopy zmizela z místní jezdecké školy.

Hedvábník – Robert Galbraith
Když zmizí spisovatel Owen Quine, jeho žena se obrátí na soukro-
mého detektiva Cormorana Strika. Zpočátku se domnívá, že se na
pár dní někam vypařil - už to v minulosti párkrát udělal - a po Striko-
vi jen chce, aby ho našel a přivedl domů. Jenže Strikovi během vy-
šetřování začíná být čím dál jasnější, že za Quineovým zmizením se
skrývá větší tajemství, než si jeho žena myslí.

Hranice věčnosti. Trilogie Století – Ken Follett
Monumentální románová trilogie Století vrcholí - po Pádu titánů a
Zimě světa, mapujících fiktivní osudy pěti rodin v různých částech
světa, dramaticky poznamenané první a druhou světovou válkou,
přichází poslední díl ságy. Do životů hrdinů tentokrát zásadním způ-
sobem vstoupí dějinné události a konflikty od počátku 60. do konce
80. let 20. století - kubánská krize, stavba berlínské zdi, atentáty na
bratry Kennedyovy, boj amerických černochů za lidská práva, válka
ve Vietnamu, zhroucení komunistického bloku, ale také kulturní fe-
nomény - samizdat, média či hudba a jejich role v boji za mír a svo-
bodu. Dějinné i osobní peripetie příběhu se uzavírají.

Cena mého života – Tina Okpara
Tina se narodila na chudém předměstí bývalé nigerijské metropole.
Maminka jí umřela při porodu a s novou macechou si nepadly do
oka. Dívka sní o tom, že uteče z domu, a její přání se v podstatě spl-
ní, když ji otec jako dvanáctiletou prodá slavnému fotbalovému hrá-
či do Paříže. Tina nemůže tušit, že tím se jí otevírá cesta do pekel...

Cesta pouští – Ota B. Kraus
Přestože je období druhé světové války nesmazatelně zatíženo kata-
strofou šoa, podařilo se neprávem opomíjenému česko-izraelskému
spisovateli Otu B. Krausovi (1921 Praha - 2000 Netanja) napsat ro-
mán, v němž tyto události pro hlavního hrdinu, dospívajícího židov-
ského mladíka Štěpána, představují spíše jen historický kontext.
Hrůzy holokaustu, jimiž si Kraus i jeho pozdější žena Dita, “osvě-
timská knihovnice”, prošli, zůstávají jen jako stín dokreslující tíži-
vou atmosféru doby, v níž Štěpán dospívá. Krausův román je
citlivou a sugestivní výpovědí o mladém muži, jehož hledání prv-
ních lásek, vlastní české židovské identity, ale i vztahu k práci, rodi-
čům a určujícím ideologiím 20. století (marxismus, sionismus) je
ortenovsky bolestné i krásné zároveň.

Hagibor – Milena Slavická
Příběh mladé fotografky Hany, která na počátku sedmdesátých let
v panice před hrozbou ústrků ze strany režimu uteče pomocí fingo-
vaného sňatku do Londýna, kde v naprostém osamění prožívá kruš-
né začátky emigrace, zradu partnera a odtrženost od dítěte, které
zanechala v péči své matky v Praze.

Macocha – Petra Hůlová
Nový, bezpochyby nejosobitější a nejosobnější text Petry Hůlové
prakticky rezignuje na vyprávění příběhu a v mnoha ohledech překra-
čuje četná tabu dosud v literatuře ctěná. V monologu autorky, která se
bez ohledu na počáteční ambice stane úspěšnou spisovatelkou druhořa-
dé literatury, kráčíme od jednoho bolestného zauzlení k druhému: od
rozpadu manželství, přes milostně-nenávistný vztah k vlastním dě-
tem, které jí ani v dospělosti nedokáží odpustit, až k reflexi vlastní
tvorby.

¢ 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

Podzimní muzejní přednášky
V měsíci říjnu jsme uspořádali další dvě muzejní přednášky. Tyto

popularizační přednášky jsou doprovodným programem Novohrad-
ského muzea, jehož stálá expozice je sice ještě ve stádiu tvoření, ale zá-
jem o ně je příjemně veliký.

Na první přednášce, která se uskutečnila 15. 10., jsme se vrátili k té-
matu genealogie a tvoření rodokmenů a na ni měli velmi vzácného a
milého hosta pana Aloise Sassmanna. Ten mimo jiného ukázal na práci
svého rodokmenu a hledání svých předků ze vsí kolem Nových Hradů
jak a co všechno se člověk dozví o „místní historii“, o různých dobo-
vých souvislostech a „pokladech“ ukrytých ve státních archivech.

Druhá říjnová přednáška ve čtvrtek 29. 10. byla věnována pěšímu
pluku č. 91, tvrdým válečným podmínkám členů tohoto pluku a vůbec
celkově hrůzám I. světové války. Téma velmi vážné a bolavé, nicméně
přednáška byla pozitivní v tom, že se o téma 91. pluku zajímá mladý
muž Jan Bican, který s válečnými podmínkami nemá (naštěstí) žádnou
zkušenost. K tématu jej přivedl jeho předek a člen 91. pluku a Jan se
s tímto poznáním vypořádal velmi důstojně a své znalosti naší historie
předává dál.

Oběma pánům děkuji za zajímavé povídání a všem návštěvníkům
přednášky za návštěvu. K. Jarolímková

A. Sassmann

J. Bican
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VÝZVA KE SPOLUPRÁCI
příprava stolního kalendáře 2016
Opět se obracím na všechny zástupce spolků, zájmových organizací, škol a dalších

subjektů, kteří chystají a plánují kulturní, společenské 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 organizaci, případně elek-
tronicky dodejte fotografii k dané akci z letošního roku).

Termíny akcí pro rok 2016, prosím nahlaste v Kulturním a informačním 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 kon-
takty (ve svém zájmu) překontrolovali, případně doplnili. Tento přehled slouží všem oby-
vatelům 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 Betléma smě-

rem na sever. Tentokrát zamíříme na jih, podle kráteru Ramon až do nejjiž-
nější části – Eilatu u Rudého moře. Přejdeme (opravdu doslova) do
Jordánska do Akaby, navštívíme skalní město Petra vybudované Nabatej-
ci, projdeme a projedeme se pouští v Moábském 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 setkání s vámi! Ing. Miloš Suchánek

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:
¡ 7. 11. – Cirkus Freakus: Dlouhý, Široký a Bystrozraký – Malé divadlo, ČB
¡ 8. 11. – Vodník Mařenka, Neohrožený Mikeš – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 9. 11. – Trojč(t)ení – Malé divadlo, ČB
¡ 11. 11. – Frankenstein – Malé divadlo, ČB
¡ 15. 11. – Sněhová královna – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 18. a 21. 11. – Filmmakeři – Malé divadlo, ČB
¡ 22. 11. – O líných strašidlech – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 25. 11. – Jak jsem byl Cyrano – Malé divadlo, ČB
¡ 28. 11. – Etiketa pro sígry – Malé divadlo, ČB
¡ 29. 11. – Cirkus – Divadlo U Kapličky, ČB

Divadelní představení:
¡ 4. a 14. 11. – Kreutzerova sonáta – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 6. a 20. 11. – Poker face – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 7. 11. – Jak Švédové L. P. 1645 Brno marně dobývali – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 7. a 18. 11. – Osamělé večery Dory N. – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 8. 11. – II Cingelatore – Zmrazovač – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 9. a 14. 11. – Země úsměvů – DK Metropol, ČB
¡ 9. 11. – Pojďte a poslyšte – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 10. 11. – Večer tříkrálový aneb cokoli chcete – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 11. 11. – Vojnarka – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 12. 11. – Holka nebo kluk – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 13., 16. a 26. 11. – Pryč z Mullingaru – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 18. 11. – Šťovík, pečené brambory – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 21. 11. – Tep královské krve – DK Metropol, ČB
¡ 23. 11. – Je úchvatná! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 24. a 25. 11. – Job Interviews – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 25. 11. – Malý princ – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 27. a 30. 11. – Pas de trois – DK Metropol, ČB
¡ 27. 11. – S tvojí dcerou ne! – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 28. 11. – Pohani – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 30. 11. – V jámě lvové – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 4. a 5. 12. – Rodina je základ státu – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 7. 11. – David Koller, host Peter Aristone – DK Metropol, ČB
¡ 7. 11. – Citron – Club ArtIGY, ČB
¡ 10. 11. – Ježek a sněhulák – Konc. síň Ot. Jeremiáše, ČB
¡ 11. 11. – JF: Dinis Schemann – Konc. síň Ot. Jeremiáše, ČB
¡ 12. 11. – Vivaldiano: Město zrcadel – DK Metropol, ČB
¡ 12. 11. – Sto zvířat – KD Vltava, ČB
¡ 13. 11. – Majk Spirit a H16 – KD Vltava, ČB
¡ 13. 11. – Prague conspiracy,Zoči Voči,Criminal Colection – Café Klub Slavie,ČB
¡ 14. 11. – 15 Years in the Blood – Klub Velbloud, ČB
¡ 14. 11. – Lake Malawi – Café Klub Slavie, ČB
¡ 18. 11. – Hudba v mini – Konc. síň Ot. Jeremiáše, ČB
¡ 19. 11. – Argema/Krypton – KD Vltava, ČB
¡ 20. 11. – Zrní + Korben Dallas (SK) – Café Klub Slavie, ČB
¡ 24. 11. – Francisextet – Konc. síň Ot. Jeremiáše, ČB
¡ 26. 11. – Radůza – DK Metropol, ČB
¡ 29. 11. – Asonance – ArtIGY, ČB
¡ 2. 12. – Rybičky 48 – Hudební klub K2, ČB
¡ 6. 12. – Bacha na Šporcla – Katedrála sv. Mikuláše, ČB

Vycházky za historií…, sport, ostatní akce:
¡ 6. 11. – SK Dynamo x FK Pardubice – Střelecký ostrov ČB
¡ 11. 11. – L. Zibura: 40 dní pěšky do Jeruzaléma + křest knihy – Slavie, ČB
¡ 12. 11. – Pechakucha Night ČB – Sfinx, ČB
¡ 13. 11. – 5. 12. – Peklománie – Klášter, Borovany
¡ 13. 11. – Listování: Místnost, Faktura – Malé divadlo, ČB
¡ 13. 11. – SK Dynamo x FK Slavoj Vyšehrad – Střelecký ostrov ČB
¡ 19. 11. – 59. vycházka za historií Morového špitálu a F. Jakuba Prokyše – ČB
¡ 19. 11. – Na Stojáka Live – Klub Slavie, ČB
¡ 21. 11. – 60. zájezd za historií královského města Písku – ČB, Písek
¡ 24. 11. – Jeník z Husince (historické leporelo s písněmi) – Studiová scéna

Na Půdě, ČB
¡ 25. 11. – Zpívám, tedy jsem – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 28. 11. – Animuj750 (studentská přehlídka animov. filmů) – Jihočeské di-

vadlo, ČB
¡ 10. 12. – 61. vycházka za historií 120 let Divadelního spolku J. K. Tyl - ČB

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

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem

KIC Nové Hrady pořádá

posezonní schůzku
pracovníků informačních

a kulturních center
Novohradského regionu

v úterý 10. listopadu 2015 v 10 hodin
v Kulturně-spolkovém domě

Program:
¡ zajímavosti z uplynulé letní sezony,

co se podařilo, co naopak ne?
¡ plánované Vánoční / Adventní akce
¡ propagace na veletrzích CR v roce 2016
¡ Otevírání letní turistické sezony

na Novohradsku
¡ Sladění termínů větších akcí na rok 2016
¡ výměna aktuálních plakátů, letáků,…
¡ destinační management Novohradska

Bližší informace:
KIC Nové Hrady, nám. Republiky 46,
tel.: 386 362 195,
e-mail: infoc@novehrady.cz
kic@novehrady.cz
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Mezinárodní šampionát v karate Banzai Cup Berlin 2015
Bronzová medaile do Nových Hradů

V Berlíně se 10.-11. října 2015 konal mezi-
národní závod v karate za účasti 1560 soutěží-
cích ze 33 zemí světa, kteří se ve dvou dnech
střetli na devíti tatami. Kromě závodníků
z většiny evropských států se účastnili také zá-
vodníci z Indonésie, Palestiny, Adzerbajdžá-
nu, Konga, Alžíru, Senegalu a Jižní Afriky.
Z České republiky zde bylo 27 soutěžících
z Karate klubu Ústí nad Labem, SKP Písek,
Taro Kan Brno, Karate klub Lichnice, Karate
klub Kladno, TJ karate České Budějovice a TJ
karate Nové Hrady. Z Nových Hradů se zúčast-
nili Tomáš Hermann a Martin Hermann st.,
Martin v disciplíně kata Master a Tomáš v dis-
ciplíně kumite muži + 84 kg a U21 + 84 kg.

V sobotu v dopoledních hodinách nastupo-
val Tomáš do souboje v kategorii do 21 let,
kde v prvním kole narazil na člena švédské
státní reprezentace. Zápas se nedařil a Tomáš
nakonec podlehl 1:3. Tento soupeř se bohužel
neprobojoval do finále, takže náš závodník do
repasáže o třetí místo nepostoupil. Odpoledne
se konala soutěž kumite muži nad 84 kg, ve
které opět nastoupil Tomáš spolu s dalšími 24
závodníky. Vzhledem k vysokému počtu
účastníků v této kategorii, probíhaly zápasy na
dvou tatami, aby mohl být dodržen časový

rozpis. V prvním kole Tomáš bojoval s repre-
zentantem Shepardem z Nizozemí a většinu
času vedl 0:1, ale zkušený závodník a vítěz ka-
tegorie v posledních vteřinách zabodoval a po-
razil našeho závodníka 2:1. Tomáš se díky
tomuto výkonu dostal do repasáže, kde bohu-
žel podlehl domácímu závodníkovi a tak si
odváží bodované 7. místo. Na tomto závodu
se potvrdil, že největší problém v přípravě, se
kterým se Tomáš potýká, je zajištění zkušené-
ho a kvalitního sparinga, protože bez takového
sparinga nelze provést dostatečnou přípravu
na takto náročné zápasy.

V neděli se konala soutěž kata v kategorii
Master nad 40 let. Martin Hermann měl v ka-
tegorii celkem třináct soutěžících. V prvním
kole nastupoval s kata Jion proti německému
závodníkovi, kterého se podařilo porazit těsně
2:1, dalšího soupeře z Německa překonal
hladce 3:0 s kata Basai Dai. O postup do finále
se Martin střetl s domácím reprezentantem
stylu Shito Ryju, kterému podlehl 1:2. V repa-
sáži potom s nasazením kata Goju Shiho Sho
překonal člena německého reprezentačního
týmu 5:0 a získal pro náš oddíl bronzovou
medaili.

Před námi jsou další soutěže a to přede-
vším příprava na Mistrovství ČR, které se
bude konat 5. prosince v Ostravě. Děkujeme
všem, co nám drží palce.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Národní pohár v karate
v Hodoníně

David Macho získal postup na MČR v karate
V sobotu 10. října 2015 se v Hodoníně konalo II. kolo

Národního poháru v karate.
Na prestižní soutěži v disciplíně kumite (sportovní

zápas dvojic dle pravidel WKF) se utkal výběr nejlep-
ších závodníků z celé ČR. Tento šampionát je součástí
nominačních postupových závodů na Mistrovství ČR.

Natálii Machové se nepodařil start v disciplíně kata mlad-
ší žákyně a neprobojovala se ze základního kola. V disciplíně
kata mladší žáci se o něco lépe dařilo Davidu Machovi, který
se dostal až do repasáže(střetnou se spolu všichni kdo pro-
hráli s finalisty), ale zde již neuspěl a tak si odvezl ze soutěže
5. místo, které je bodované a postup na MČR.

Novohradské karate reprezentoval v disciplíně kumite
David Macho, a to v kategorii mladší žáci do 27 kilogra-
mů. V prvním kole měl náš borec volný los do druhého
kola. V tomto kole čekal na našeho závodníka těžký sou-
peř, který dostal našeho nejmladšího bojovníka do repasá-
že, kde David obsadil 5. místo a opět postup na MČR,
které se bude konat 5. prosince v Ostravě.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Národní pohár v karate v Jablonci nad Nisou
Tomáš Hermann vybojoval tři medaile v prestižní soutěži
V sobotu 24. října 2015 se v Jablonci nad Nisou konal III. kolo Národního po-

háru seniorů. Na prestižní soutěži v disciplíně kumite (sportovní zápas dvojic dle
pravidel WKF) se utkal výběr nejlepších závodníků z celé ČR. Tento šampionát
je součástí nominačních postupových závodů na Mistrovství ČR.

Jihočeské karate reprezentoval v disciplíně kumite Tomáš Hermann z oddílu
TJ karate Nové Hrady a to ve třech kategoriích.

Mezi muži nad 84 kilogramů v prvním kole náš borec porazil závodníka SK
Karate Liberec Paulíka, ve druhém kole Tomáš opět porazil dalšího soupeře z SK
Liberec Knížka a zvítězil v této nejtěžší váhové kategorii.

V disciplíně kumite v kategorii U21 (muži do 21 let) nastoupil proti Tomášovi
pouze jeden soupeř a toho ve finálovém souboji náš borec porazil a tímto výko-
nem zvítězil v této kategorii a již má zajištěný postup na Mistrovství ČR, které se
bude konat na konci letošního roku v Ostravě.

Nejsložitější a nejobsazenější je kategorie bez rozdílu hmotnosti, ve které To-
máš startoval na Národním poháru poprvé. V prvním kole porazil náš závodník
soupeře z TJ karate Praha Faita a postoupil do finále. Zde na našeho borce čekal ně-
kolikanásobný Mistr ČR Jindřich Pilman z SK Kesl Ryu Praha. Souboj byl celý zá-
pas vyrovnaný, bohužel na konci zápasu zasáhl protivník Tomáše kopem na střední
pásmo a tak zápas končil 0:1 pro pražského závodníka. Třetí medaile ze šampioná-
tu pro našeho bojovníka je stříbrná a celkem tři nominace na MČR 2015.

Nyní se Tomáš intenzivně připravuje na další národní, ale i zahraniční soutěže
v karate. Martin Hermann

Tomáš Hermann vybojoval 2. místo v disciplíně
kumite muži v kategorii bez rozdílu hmotnostiNárodní pohár v karate v Hodoníně Natálie a David Machovi

Mezinárodního šampionátu v karate v Berlíně
se účastlili závodníci TJ karate Nové Hrady
Martin a Tomáš Hermannovi

Martin Hermann získal bronzovou medaili
v disciplíně kata v kategorii Master
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14. Mezinárodní mistrovství v Allkampf-Jitsu
Závodníci TJ karate Nové Hrady měli úspěch na soutěži v Německu

Druhou polovinu soutěžní sezony sebe-
obranného systému Allkampf-Jitsu zahájilo
14. Mezinárodní mistrovství Německa, které se
konalo 17. října 2015 v Bavorském Schwab-
münchenu. Na soutěž se sjelo 102 závodníků
z Rakouska, České Republiky a pořádající
Spolkové republiky Německo. Českou repub-
liku zde reprezentovali pouze Jihočeši z oddí-
lů bojových umění z Milevska, Písku, Nových
Hradů a z Českých Budějovic.

Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu se
skládá ze třech disciplin - kata, randori a ta-
meshi wari, kdy se body dosažené v jednotli-
vých disciplinách sčítají a konečný součet
nakonec určí pořadí jednotlivců. V disciplině
kata jsou předváděny sestavy, jež znázorňují
boj proti imaginárním útočníkům a závodník
je musí zacvičit co nejpřesněji. V randori
obránce provádí pět sebeobranných technik, z nichž jedna je proti
ozbrojenému útočníkovi a hodnotí se zde rychlost reakce obránce a
také provedení sebeobranných technik. Tameshi wari patří k tradičním
prvků Allkampf-Jitsu a je divácky nejatraktivnější disciplinou. Jedná se
o přerážení dřevěných a plastových desek, které se u jednotlivých kate-
gorií liší svojí pevností a hodnotí se zde technika přerážení a přesný zá-
sah desky. Děti a junioři přeráželi desky plastové, které se liší svojí
barvou (dětské kategorie – žlutá deska, tato představuje 1,5 cm dřeva,
zelená deska pro juniory – 2 cm dřeva). Pro dospělé závodníky byly při-
praveny dřevěné desky o rozměru 30x30 cm od tloušťky 2,5 cm pro
ženy a 3 cm pro muže. Vrcholem soutěže je pak další disciplína – sou-
těž tříčlenných týmů, kdy cvičí synchronizovaná kata a přeráží
desky-tameshi wari. V této náročné disciplině se hodnotí zejména reál-
nost a logická návaznost jednotlivých sebeobranných technik a samo-
zřejmě souhra všech členů týmu.

Soutěžící byli rozděleni do jednotlivých kategorií jednak podle vě-
kových skupin (žáci, junioři a dospělí) a dále podle výše stupně technic-
ké vyspělosti v jednotlivých bojových uměních (žákovské a mistrovské
stupně technické vyspělosti). Oproti soutěžím na domácím zápasišti,
kde se začíná od nejmladších závodníků s nejnižšími technickými stup-
ni, v Německu startuje závod od nejvyššího technického stupně Dan.

Našim závodníkům se hned od začátku dařilo, když v kategorii muži B
vybojoval 1. místo Ladislav Bárta a v kategorii muži C získal 2. místo
Tomáš Hermann oba z TJ karate Nové Hrady. V kategorii muži C/S zís-
kal 2. místo Martin Hermann. V soutěži družstev nad 18 let zvítězil
díky skvěle zacvičené kata a synchronizovanému přerážení tým TJ ka-
rate Nové Hrady ve složení Martin a Tomáš Hermannovi a Ladislav
Bárta. Stříbrnou medaili si odvezl tým SKP České Budějovice ve slože-
ní Denisa Patricie Bošanská, Jaroslav Horský a Michal Stolička. Mezi
juniorskými družstvy se podařilo vybojovat stříbrnou medaili týmu ve
složení Michaela a Libor Kuchařovi (T. Sviny) a David Králíček (SKP
Č. Budějovice).

Odpoledne patřilo sportovnímu zápasu Fighting. Tato disciplína je
zápasová forma Allkampf-Jitsu, kde proti sobě nastupují dvojice dle
věkových a váhových kategorií. Zápas má tři fáze, v první soupeři po-
užívají údery a kopy, v druhé se po zachycení soupeře již používají jen
podmety, stržení a hody. Ve třetí fázi se snaží bojovníci jeden druhého
na zemi znehybnit. Za všechny kvalitní techniky podle pravidel AKJ
ČR jsou zápasníkům přičítány body a je určeno pořadí v kategorii.
V této disciplíně excelovali novohradští karatisté, v kategorii muži do
94 kilogramů po složitém finálovém souboji zvítězil Ladislav Bárta a
v kategorii muži nad 94 kg zvítězil po tvrdém zápase s německým pro-
tivníkem Tomáš Hermann. Martin Hermann

V soutěži týmu zvítězil TJ karate Nové Hrady

Závodníci TJ karate Nové Hrady Ladislav Bárta a Tomáš Hermann zví-
tězili v disciplíně Fighting s trenérem Martinem Hermannem

Fotbal a fanoušci
Průměrný Ital přinese domů výplatu a část si dá hned stranou na fot-

bal. Italové milují fotbal, neboť v něm vidí krásu, boj a třeba vášeň. Do-
vedou při hře zpívat, skandovat, pískat, zuřit a radovat se atd.

Italové mají rádi různé sporty. Mají talent třeba na míčové hry, ale
fotbal je přece jen na žebříčku všech sportů na 1. místě.

Např. Anglie fotbal vymyslela a je na to pyšná. Ochozy jsou tam
většinou plné. Angličané rádi zpívají chorály, které zní celými stadio-
ny. Často zpívají i anglickou hymnu. Někdy z toho jde mráz po zádech.

Ještě bych chtěl dodat, že v Anglii se permanentky někdy dědí z ge-
nerace na generaci.

Podobně můžu psát o fanoušcích Španělska, Německa, Francie atd.
Dá se to říci o většině zemích světa, kde je „král“ fotbal.

Závěrem….
Na Nových Hradech máme nyní zřejmě to nejhorší za sebou. „Naro-

dili“ se totiž mladší žáci!....a protože existuje starší přípravka, tak se
můžeme radovat, že u nás na Hradech fotbal nezakrní a trenéři pánové
Eda Emr a Martin Silmbrod ho ani zakrnět nenechají.

Je dobře, že se zápasů zúčastňují také maminky a tatínkové a že klu-
ci se můžou před nimi ukázat.

Ať žije „pan“ sport, kterému se říká FOTBAL!
Miroslav Hruška

Sportovní klub Byňov, oddíl STOLNÍHO TENISU pořádá

TURNAJ PRO VEŘEJNOST,
který se koná v sobotu 9. 1. 2016 od 9 hodin

v herně SK Byňov v ŽPSV
Ceny a občerstvení budou připraveny

Srdečně zveme všechny zájemce o stolní tenis. SK Byňov
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Informace z Nazaretu
Nazaretské setkání

Druhý ročník Nazaretského setkání proběhl v sobotu 10. října
2015 v kulturním domě v Trhových Svinech. Strávili jsme příjem-
né odpoledne a večer ve společnosti návštěvníků z řad veřejnosti,
našich dobrovolníků a podporovatelů. Všichni si se zájmem pro-
hlédli výstavu fotografií z minulých ročníků tábora pro handicapo-
vané Putování s oslem, na kterém se vždy obrovskou měrou podílí
právě dobrovolníci.

K vidění byly samozřejmě i keramické a textilní výrobky z na-
šich chráněných dílen.

Odpoledne zahájilo Divadlo Studna s představením Bajky. Po-
bavilo nás několik příběhů ze světa zvířat.

Děti pak během odpoledne malovaly a zkoušely techniku su-
chého plstění z vlny. Všechny obrázky jsme odměnili drobnými
dárky.

U stolů s tombolou bylo také rušno – výhru si odnesl každý,
kdo se do tomboly zapojil. Všem dárcům děkujeme za ceny.

K večeru vystpoupil nazaretský taneční soubor Kukačky
s představením několika tanců.

Pro všechny pak do pozdních hodin hrála skupina Brusný ko-
touče. Bavili jsme se skvěle a těšíme se na příští Nazaretské
setkání.

Nazaretský kalendář na rok 2016
Během Nazaretského setkání jsme představili náš kalendář na rok 2016 a

vydražili jeho originál. Nový majitel kalendáře nám napsal: „Děkuji za pří-
jemně strávené odpoledne. Bylo mi ctí se na dražbě kalendáře podílet. Už jej
mám doma na zdi, je to skutečně nádherné dílo.

Přeji Vám a celému Nazaretu hodně štěstí a úspěchů ve vaší tolik pros-
pěšné činnosti.“

Kalendář je závěsný o rozměru 48 x 70 cm. Jeho tématem je Malý princ.
Na přípravě se podíleli klienti sociálně terapeutické dílny a denního centra
Nazaretu pod vedením Lucie Homolkové a Ireny Malé. Obraz vznikal z ovčí
vlny technikou suchého plstění. Texty napsala Magda Cyroňová, která se
narodila bez rukou.

Vytvořili jsme tři verze kalendáře – plakát na křídovém papíře, závěsný
kalendář a limotovanou edici závěsného kalendáře s broží ve tvaru lišky.
Brož lze z kalendáře jednoduše sundat a můžete ji nosit.

S kompletací kalendáře nám pomohli dobrovolníci ze společnosti ČSOB
Leasing.

Všechny verze kalendáře si můžete zakoupit v Nazaretu, v našem obchů-
dku v Trhových Svinech nebo v internetovém obchodě Fler.cz Věříme, že
Vám bude dělat velikou radost.

Akce ZKO NOVÉ HRADY

Zkoušky z výkonu
dne 19. 9. 2015 naše organizace pořáda-

la zkoušky dle národního a mezinárodního
řádu. Těchto zkoušek se zúčastnili pejskaři
z Velešína, Třeboně, Dačic i členové z naší
organizace J. Machát s Djangem a P. Bureš
s Brunem a to v disciplínách (stopa, posluš-
nost, obrana). Zkoušky posuzovala delegova-
ná 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

ZKO Nové Hrady vs. Penzion Celnice Nové Hrady
Naši členové byli požádáni o ukázky z výcviku posluš-

nosti a obrany ve sportovní kynologii na akci pořádanou
Penzionem Na Celnici Nové Hrady dne 26. září 2015.

Cílem této akce byla motivace psů a hlavně jejich
majitelů “Pánů“ k různým sportovním činnostem tak,
aby se z nich nestali pouhé ozdoby domácností.

Z naší strany jsme využili možnost předvést všem
přítomným, že i psi, kteří vynikají v obranách, mohou
být ihned mazlíčkem pro všechny okolo, což si mohl
každý z přítomných ihned vyzkoušet.

Pro všechny to bylo příjemně strávené sobotní dopo-
ledne a děkujeme našim členům za účast a podporu.

ZKO Nové Hrady

ZKO Nové Hrady –„Podzimní akce“
V sobotu 24. října se na našem cvičáku konaly

zkoušky, dle národního a mezinárodního řádu.
Těchto zkoušek se zúčastnili i členové naší orga-
nizace P. Bureš s Brunem, kteří úspěšně složili
zkoušku IPO-V a P. Rolínek s Kodym uspěli v ná-
rodním řádu. Delegovaným rozhodčím byl J. Hla-
váč a figurant P. Starý, který je také naším členem.
Děkujeme všem za podporu a příjemně strávený
sobotní den a těšíme se na další akci.

ZKO Nové Hrady



VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
I PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

jednoduché ¢ podvojné
¢ daně ¢ mzdy ¢

Ladislava Frdlíková
tel.: 602 604 106

18 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ listopad 2015

NOVOHRADSKÝ ZPRAVODAJ JAKO MĚSÍČNÍK VYDÁVÁ MĚSTO NOVÉ HRADY
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. Č. MK ČR E 10892. Adresa redakce: 373 33 Nové Hrady, nám. Republiky 46,
tel-fax-zázn: 386 362 117, 386 362 195, e-mail: zpravodaj@novehrady.cz. Členové redakce: Květa Jarolímková, Jitka Duspivová,
Drahomíra Císařová. Sazba a tisk: JAVA Třeboň. Vychází také na internetu, www.novehrady.cz a www.kicnovehrady.cz. Uveřejněné
příspěvky nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce nebo MěÚ. Uzávěrka příštího čísla je 19.11.2015, vyjde 4.12.2015. Náklad 500 ks.

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 zahradu na „Klondajku“, 1.200 m2 za 80 tisíc.
Při rychlém jednání sleva. Tel.: 721 281 912.

¡ Prodám byt v Nových Hradech
Byt 1+1 o celkové výměře 49,72 m2 se nachází nedaleko náměstí.
Cena dohodou. Tel.: 775 534 733

¡ Hledám pronájem většího bytu v Nových Hradech.
Tel.: 723 221 418.

Kurzy v Nazaretu
Na podzim jsme pro vás za podpory města Borovany
připravili několk oblíbených kurzů. Hlásit se můžete emailem na:
nazaretdilna@centrum.cz nebo na tel.: 736 711 253.
Svačinku si přineste, čaj a kávu uvaříme.

Ó Výroba figurek z kynutého těsta pod vedením Evy Chadtové
V sobotu 14. 11. od 9.00 hodin
Místo konání: Nazaret Borovany
Cena: 200,- Kč zahrnuje veškerý materiál.
Přihlášky prosíme nejpozději do 12. 11.

Ó Podzimní keramický kurz pod vedením J. Pilečka
Víkend 14. – 15. 11. od 9.00 hodin
Místo konání: Nazaret Borovany
Cena: 1500,- Kč.
Přihlášky prosíme nejpozději do 10. 11. 2015

Ó Výroba figurek z kukuřičného šustí pod vedením Ivy Staré
V sobotu 21.11. od 9.00 hodin
Místo konání: Nazaret Borovany
Cena: 250,- Kč zahrnuje veškerý materiál.
Přihlášky prosíme nejpozději 19. 11. 2015

Ó Origami – skládání ozdob z papíru
V sobotu 5. 12. od 9.00 hodin
Místo konání: Nazaret Borovany
Cena: 200,- Kč zahrnuje veškerý materiál.
Přihlášky prosíme nejpozději 3. 12. 2015

Připravujeme Adventní koncert Nazaretu

V neděli 6. 12. od 16.00 hodin

Vystoupí vokální soubor X-tet

Informace z Nazaretu
V listopadu a prosinci se s námi potkáte na těchto
adventních trzích:
¢ 27. 11. – Městská divadla pražská
¢ 28. 11. – Plasná u Kardašovy Řečice; Jivno u Rudolfova
¢ 29.11. – adventní odpoledne Borovany
¢ 29.11. – Husův dům Čtyři Dvory (ČB)
¢ 5. 12. – Městská divadla pražská
¢ 6. 12. – Nové Hrady – klášter
¢ 9.12. – O2 Arena Praha
¢ 12. 12. – Nová Bystřice
¢ 13. 12.  – Trhové Sviny
¢ 14.-19.12. – Radniční trhy, České Budějovice
¢ 14. – 23.12. – Adventní trhy, náměstí České Budějovice
¢ 19.12. – Městská divadla pražská


