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Jaký byl rok 2015
Psát článek o bilancování roku, klidném adventu a Vánocích, které jsou symbolem míru a po-

koje, v době, kdy doslova v přímém přenosu sledujeme vraždění v Paříži, navazující policejní
manévry a každodenní zprávy plné bojů s terorismem a proti tzv. Islámskému státu, je velmi slo-
žité. Pocitově si sice člověk říká, že ta hrůza a nebezpečí je daleko, hlava ale přesto vnímá, že
situace je velmi vážná.

Novohradský zpravodaj však není místem, kde bych chtěl vést politologické úvahy, nechci
též sklouznout k jednoduchým a laciným prohlášením. V kontextu uprchlické krize a teroristic-
kých útoků však vnímám i to, že zdánlivě vzdálený problém, klepe i na naše dvířka a ovlivňuje
(a někdy i radikalizuje) i mnohé z nás…

Ve světle posledních událostí je také zvláštní ohlížet se zpět a bilancovat rok 2015 čistě z po-
hledu našeho města a osad. Přesto se o to v pár řádcích pokusím.

Dny francouzské kultury nebyly v Nových Hra-
dech poprvé. Avšak události ve Francii z pátku
13. 11. na sobotu 14. 11. poprvé a nečekaně
proměnily jejich týdenní atmosféru. Více slo-
vem i obrazem uvnitř čísla.                      K. J.

V letošním roce převzal pan Václav Švarc oce-
nění Charity ČR za rok 2015, a to za rozvoj
charitního díla. O ocenění a Tříkrálové sbírce
se dočtete podrobně uvnitř čísla.             K. J.

Pečení školkového štrůdlu je jenom zlomek vše-
ho, co se v novohradské školce děje. O podzim-
ních a už i předvánočních aktivitách se dočtete
a na fotografiích uvidíte uvnitř prosincového
čísla. K. J.

Díky pěknému podzimnímu počasí mohly děti
ze školní družiny podnikat barevné výlety. Ne-
jen o turistickém kroužku ŠD se dozvíte uvnitř
NZ.                                                           K. J.

Čertovsko – Mikulášský rej opět 5. prosince
na novohradském náměstí. Čertí návštěva za-
ručena!

Sdružení Občané pro zdravé město přeje všem občanům šťastné
a veselé svátky vánoční a do roku 2016 hodně zdraví, štěstí, lásky,

osobních i pracovních úspěchů a především co nejspokojenější
a nejnaplněnější život v našem městě a osadách.

VÁNOČNÍ  PŘÁNÍ
Místní organizace sociální demokracie v Nových Hradech přeje všem občanům

našeho města a přilehlých osad pohodové a klidné prožití vánočního času.
Do nového roku vám všem dále přejeme spokojenost, zdraví, štěstí, úspěchy

v osobním i profesním životě a především bezpečnou budoucnost.
Za MO ČSSD Nové Hrady a nezávislé zastupitele města Josef Vochoska

pokračování na str. 7
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Zápis z 28. schůze městské rady
ze dne 7. 10. 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 26. a 27. jednání
rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 26. a 27. jednání rady
města.

� 2. Rozvoj obcí – nabídka strategického
partnerství
Rada města bere na vědomí nabídku Hnutí
DUHA na obnovitelné zdroje energie s tím,
že ji v současné době nevyužije.
(Rada obdržela od Hnutí DUHA nabídku ob-
novitelných zdrojů energie, konkrétně o větr-
né a malé střešní fotovoltaické elektrárny.)

� 3. Žádost o souhlas se započetím prací
Rada města souhlasí se započetím prací na
zpevnění povrchu na pozemku u domu čp.
294 v k. ú. Nové Hrady pro p. Stanislava
Sladkého, Nové Hrady a pověřuje starostu
podpisem Smlouvy o právu provést stavbu.
(Rada obdržela od p. Stanislava Sladkého,
Nové Hrady, na základě provedeného míst-
ního šetření, žádost o souhlas se započetím
prací na zpevnění povrchu pod plechovou
garáží u domu čp. 294.)

� 4. Žádost o bezplatné převedení nebo
odkoupení pozemku v k. ú. Údolí
u N. Hradů
Rada města bere na vědomí žádost p. Petra
Novotného, Jílovice o odkoupení dřevníku
na pozemku parc. č. st. 179/2 v k. ú. Údolí u
Nových Hradů a postupuje žádost k místní-
mu šetření Osadnímu výboru Údolí.
(Rada obdržela od p. Petra Novotného, Jílo-
vice žádost o bezplatné převedení nebo od-
koupení dřevníku na pozemku parc. č. st,
179/2 v k. ú. Údolí u Nových Hradů. Poze-
mek je již ve vlastnictví p. Novotného.)

� 5. Žádost o prodloužení splátkového
kalendáře
Rada města souhlasí s žádostí o prodloužení
splátkového kalendáře na půjčku o jeden
rok pro Služby Nové Hrady s. r. o. a postu-
puje žádost k projednání na jednání zastupi-
telstva města.
(Rada obdržela od společnosti Služby Nové
Hrady, s. r. o. žádost o prodloužení splátko-
vého kalendáře o jeden rok na půjčku od
Města Nové Hrady. V tomto roce došlo k
přestavbě kotelny v Českém domě, proto je
nutno prodloužit splátkový kalendář, neboť
rekonstrukce byla financována z rozpočtu
Služeb Nové Hrady s. r. o.)

� 6. Žádost o rozšíření řidičského průkazu
Rada města schvaluje spolufinancování
rozšíření průkazu na skupinu "C" pro členy
JSDH Nové Hrady.
(Rada obdržela od velitele JSDH Nové Hra-
dy p. Bandíka žádost o spolufinancování
rozšíření řidičského průkazu na skupinu
"C" pro členy JSDH.)

� 7. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu
nebytových prostor
Rada města schvaluje Dodatek č. 3 s Čes-
kou spořitelnou, a. s. Praha ke Smlouvě
o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 1.
2011 a pověřuje starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od České spořitelny, a. s.
Praha návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o ná-
jmu nebytových prostor ze dne 31. 1. 2011.
Dodatkem je řešeno využívání pronajatého
prostoru v období od 1. 9. 2015 do 23. 9.
2015.)

� 8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu
prostor sloužících podnikání
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 s Čes-
kou spořitelnou, a. s. Praha ke Smlouvě o
nájmu prostor sloužících podnikání ze dne
28. 8. 2015 a pověřuje starostu podpisem
dodatku.
(Rada obdržela od České spořitelny, a. s.
Praha návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o ná-
jmu prostor sloužících podnikání ze dne 28.
8. 2015. Dodatek řeší posunutí nájemního
vztahu od 24. 9. 2015.)

� 9. Marketingová spolupráce s E.ON
Česká republika, s. r. o.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy se
společností E.ON Česká republika, s. r. o.
o pronájmu motorového prostředku, za úče-
lem marketingové spolupráce.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Česká
republika, s. r. o. informaci o možnosti pro-
nájmu motorového prostředku – elektros-
kútru, za účelem reklamního plnění.)

� 10. Zápis z jednání Osadního výboru
Byňov, Jakule, Štiptoň
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
Osadního výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze
dne 2. 9. 2015.

� 11. Zápis z jednání Finančního výboru
města Nové Hrady
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
Finančního výboru města Nové Hrady ze
dne 23. 9. 2015.

� 12. Zápis z jednání sociální komise
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
sociální komise ze dne 21. 9. 2015.
(Rada obdržela Zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 21. 9. 2015. Komise projednala
návrh na zveřejnění záměru pronájmu bytu
v azylovém domě a nabídku projektu "Hrát-
ky s pamětí", kde konstatovala možnost
zveřejnění informace o tomto projektu pros-
třednictvím NZ.)

� 13. Návrh na uzavření smlouvy
o věcném břemeni
Rada města schvaluje Smlouvu o věcném
břemeni č. CB-014330008242/001 se spo-
lečností E.ON Distribuce, a. s. České Budě-

jovice na akci: SF28072805115 CK Veveří
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a. s. v návaznosti na dokončení stavby:
SF28072805115 CK Veveří kabel NN, ná-
vrh smlouvy o zřízení věcného břemene
č. CB-014330008242/001.)

� 14. Vyjádření k projektové trase
Rada města nemá námitek k projektové tra-
se a dokumentaci pro stavbu: Nové Hrady,
p. č. 18, 19, 24 a 25 - NN.
Rada města souhlasí se Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se spo-
lečností E.ON Distribuce a. s., České Budě-
jovice na stavbu: Nové Hrady, p. č. 18, 19,
24 a 25 - NN, za úplatu ve výši 10.000,- Kč
bez DPH a postupuje návrh smlouvy ke
schválení zastupitelstvu města. Z8
(Rada obdržela od společnosti Jiřík a syn v.
o. s. Zliv žádost o vyjádření k projektové
trase a dokumentaci pro stavbu: Nové Hra-
dy, p. č. 18, 19, 24 a 25 - NN. Jedná se o roz-
šíření a připojení o 4x stavební parcelu
v nové zástavbě I. Etapy ZTV RD na rozvod
NN novým kabelovým vedením. Smlouvou
budou zatíženy pozemky parc. č. 863/20,
č. 863/24 v k. ú. Nové Hrady.)

� 15. Návrh plánu údržby
Rada města schvaluje pro společnosti
ČEVAK a. s. České Budějovice Návrh plá-
nu údržby v členění na dílčí části a stanove-
ní specifických RH výkonových ukazatelů
pro rok 2016.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a. s.
České Budějovice Návrh plánu údržby v čle-
nění na dílčí části a stanovení specifických
RH výkonových ukazatelů pro rok 2016.)

� 16. Žádost o souhlas se stavbou
vodovodní přípojky
Rada města souhlasí se stavbou vodovod-
ní přípojky pro rodinný dům čp. 5 v k. ú.
Byňov. Dále rada souhlasí se Smlouvou
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene pro p. Petra Říhu, České Velenice
k pozemku parc. č. 1883/1 v k. ú. Byňov a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od p. Petra Říhy, České Vele-
nice žádost o souhlas se stavbou vodovodní
přípojky a s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene pro ro-
dinný dům čp. 5 v k. ú. Byňov. Věcným bře-
menem bude zatížen pozemek parc. č.
1883/1 v k. ú. Byňov.)

� 17. Rozsudek Okresního soudu České
Budějovice
Rada města bere na vědomí Rozsudek
Okresního soudu v Českých Budějovicích
sp. zn. 8T 88/2014.
(Rada obdržela od Okresního soudu v Čes-
kých Budějovicích Rozsudek ve věci
spáchaného trestného činu v souvislosti
s poškozením majetku města – obchodu
v Byňově.)

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

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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� 19. Rozhodnutí o ustanovení zvláštního
příjemce dávek
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
Úřadu práce - Krajské pobočky v Českých
Budějovicích o ustanovení Města Nové
Hrady zvláštním příjemcem dávek státní so-
ciální podpory pomoci v hmotné nouzi.

� 20. Rozhodnutí o povolení kácení
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí Od-
boru životního prostředí MěÚ Nové Hrady
o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les v k. ú. Nové Hrady.

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

� 22. Komplexní pozemkové úpravy
k. ú. Obora u Vyšného
Rada města bere na vědomí schválení návr-
hu komplexních pozemkových úprav v ka-
tastrálním území Obora u Vyšného.

� 23. Vyhodnocení hospodaření
Technických služeb města Nových
Hradů
Rada města bere na vědomí Vyhodnocení
hospodaření Technických služeb města No-
vých Hradů k 30. 6. 2015.

� 24. Studie – zdroje vody pro osady
Nakolice, Vyšné a Obora
Rada bere na vědomí studii týkající se va-
riant zajištění zdrojů pitné vody a zásobová-
ní pro osady Nakolice, Vyšné a Obora a
pověřuje starostu města projednáním vý-
sledků studie s Osadním výborem pro osady
Nakolice, Vyšné a Obora.
(Rada obdržela od pana RNDr. Paštyky
(ČEVAK) zpracovanou studii týkající se
variant zajištění zdrojů pitné vody a zásobo-
vání pro osady Nakolice, Vyšné a Obora.)

Zápis z 29. schůze městské rady
ze dne 22. 10. 2015

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení 28. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 28. jednání rady města.

� 2. Směna pozemků v k. ú. Nové Hrady
Rada města schvaluje záměr směny poze-
mků v k. ú. Nové Hrady parc. č. 952/19,
parc. č. 970/1 (dle GP parc. č. 952/36, č.
970/6) o celkové výměře 101 m2 v majetku
města za pozemek parc. č. 968/1 (dle GP
parc. č. 968/10) o celkové výměře 33 m2 a

pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady zve-
řejnění na úřední desce města.
(Rada projednala návrh na směnu a nákup
pozemků mezi městem a pí. Korgerovou
v k. ú. Nové Hrady. V rámci této směny
je plánována částečná směna pozemků
(101 m2) a dokoupení dalších pozemků
(329 m2) v majetku paní Korgerové, Nové
Hrady v lokalitě Jižní Město.)

� 3. Program MPR a MPZ r. 2015
Rada města souhlasí s přijetím dotace od
Ministerstva kultury ČR v rámci Programu
regenerace městských památkových rezer-
vací a městských památkových zón na rok
2015 a způsobem vypořádání dotace a po-
věřuje starostu podpisem příslušných veřej-
noprávních smluv.
(Rada obdržela od Ministerstva kultury
v rámci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památ-
kových zón na rok 2015 Rozhodnutí o pos-
kytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu
ve výši 627.000,- Kč. Na základě rozhodnu-
tí dojde k vypořádání dotace dle jednotli-
vých příjemců.)

� 4. Prodej pozemků v k. ú. Byňov
Rada města souhlasí s prodejem pozemků
parc. č. 2412 o výměře 8 909 m2 a část parc.
č. 2410 (dle GP parc. č. 2410/2) o výměře
1 329 m2 v k. ú. Byňov pí. Janě Šídlové, By-
ňov čp. 82 za částku 70,- Kč/m2 a postupuje
žádost ke schválení zastupitelstvu města
s doporučením snížit cenu pozemku o 10 %.
(Po zveřejnění záměru prodeje rada opětov-
ně projednala návrh na prodej pozemků v k.
ú. Byňov.)

� 5. Prodej pozemků v k. ú. Údolí u
Nových Hradů
Rada města souhlasí s prodejem pozemků
parc. č. 1441/2 a parc. č. 662 (dle GP parc. č.
1441/9) o celkové výměře 625 m2 v k. ú.
Údolí u Nových Hradů Rybářství Nové Hra-
dy s. r. o. za částku 100,- Kč/m2 a postupuje
žádost ke schválení zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje rada opětov-
ně projednala žádost Rybářství Nové Hrady
s. r. o. o prodej pozemků v k. ú. Údolí u No-
vých Hradů.)

� 6. Pronájem nebytových prostor čp. 45
nám. Republiky Nové Hrady
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor nám. Republiky čp. 45 Nové Hrady
pí. Ing. Milaně Hromasové, Vilová čtvrť
280, Nové Hrady, na dobu pěti let za částku
400,- Kč/m2/rok a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Rada po zveřejnění záměru pronájmu ne-
bytových prostor čp. 45, nám. Republiky
Nové Hrady projednala žádost Ing. Milany
Hromasové na pronájem těchto prostor.)

� 7. Výpůjčka Pasivního domu
Rada města schvaluje výpůjčku Pasivního
domu čp. 467 v Nových Hradech, Keramic-
ké dílně Kána z. s. a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada po zveřejnění záměru výpůjčky pro-
jednala žádost společnosti Keramická dílna
Kána z. s. o výpůjčku těchto prostor.)

� 8. Základní škola N. H. – snížení dotace
na provoz pro rok 2015
Rada města souhlasí se snížením provozní
dotace pro Základní školu Nové Hrady na
rok 2015 ve výši 115.000,- Kč a postupuje
návrh zastupitelstvu města.
(Rada projednala návrh na snížení provozní
dotace pro Základní školu Nové Hrady na
rok 2015. Dotace bude snížena o částku
115.000,- Kč. V této výši bude škole zakou-
pen nový univerzální robot z prostředků
města. Provozní náklady školy nebudou
tímto snížením ovlivněny.)

� 9. Ukončení nájemní smlouvy s Lesy ČR
Rada města bere na vědomí Oznámení spo-
lečnosti Lesy ČR, s. p. o ukončení nájemní
smlouvy č. 109/10.
(Rada města obdržela od společnosti Lesy
ČR, s. p. Oznámení o ukončení nájemní
smlouvy č. 109/10, neboť pozemky dle této
nájemní smlouvy již nejsou v majetku spo-
lečnosti Lesy ČR, s. p.)

� 10. Žádost o finanční příspěvek pro TJ
Nové Hrady – oddíl karate
Rada města schvaluje účelový finanční dar
ve výši 7.000,- Kč Tělovýchovné jednotě
Nové Hrady s tím, že dar bude využit pro
závodníky oddílu karate, kteří úspěšně re-
prezentují na krajských, celorepublikových
i mezinárodních soutěžích.
(Rada města obdržela od Tělovýchovné
jednoty Nové Hrady – oddíl karate žádost
o finanční příspěvek, pro závodníky oddílu
karate, kteří úspěšně reprezentují na kraj-
ských, celorepublikových i mezinárodních
soutěžích.)

� 11. Bonfido, o. p. s. – projekt
„Výcvik šachové hry 2015/2016“
Rada města bere na vědomí informaci spo-
lečnosti Bonfido, o. p. s. Nové Hrady o pro-
jektu: Výcvik šachové hry 2015/2016.
(Rada obdržela od společnosti Bonfido,
o. p. s. Nové Hrady informaci o projektu:
Výcvik šachové hry 2015/2016. Cílem
projektu je rozvoj logického myšlení, kom-
binačních schopností, vynalézavosti, pamě-
ti, soustředění pozornosti aj.)

� 12. Projednání vytyčení hranice
k. ú. Štiptoň
Rada města bere na vědomí oznámení spo-
lečnosti AGROPOZ CB s. r. o. o projednání
vytyčení hranice v k. ú. Štiptoň.

� 13. Discgolfové hřiště Nové Hrady
Rada města bere na vědomí nabídku na zho-
tovení discgolfového hřiště v Nových Hra-
dech.
(Rada obdržela nabídku na zhotovení dis-
cgolfové hřiště v Nových Hradech.)

� 14. ÚZSVM – nabídka na koupi
pozemků v k. ú. Nové Hrady
Rada města bere na vědomí nabídku na kou-
pi pozemků v k. ú. Nové Hrady od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých a pověřuje starostu dalším jednáním.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

pokračování na str. 4
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(Rada obdržela od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových nabídku na
koupi pozemků v k. ú. Nové Hrady, a to
parc. č. 807/7 a 807/6. Rada města konstato-
vala, že Město Nové Hrady má o předmětné
pozemky zájem. S ohledem na to, že se jed-
ná o pozemky pod komunikací, pověřila
rada města starostu dalším jednáním o mož-
ném bezúplatném převodu pozemků, pří-
padně o snížení kupní ceny pozemků.)

� 15. Rozhodnutí o povolení kácení
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí Od-
boru životního prostředí MěÚ Nové Hrady
o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les v k. ú. Nové Hrady.

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

� 17. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 Smlou-
vy o dílo k realizaci díla: Rekonstrukce
části vstupní brány v Nových Hradech -
stavební práce a pověřuje starostu podpi-
sem dodatku.
(Rada obdržela od fy Zdeněk Kučera, Nové
Hrady návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo
ve věci realizace stavebního díla: Rekonstruk-
ce části vstupní brány v Nových Hradech –
stavební práce. Dodatkem se navyšuje cena
díla o vícepráce ve výši 20.750,- Kč + DPH,

které jsou přesně specifikovány v příloze
dodatku.)

� 18. Veřejná sbírka - obnova pomníku
padlým z 91. Pěšího pluku v roce 1915
Rada města schvaluje finanční dar ve výši
5.000,- Kč do Veřejné sbírky na obnovu
pomníku (památníku) padlým z 91. Pěšího
pluku v roce 1915 v lokalitě Mrzli Vrh (Slo-
vinsko).
(Rada projednala možnost příspěvku formou
veřejné sbírky na obnovu pomníku (památní-
ku) padlým z 91. Pěšího pluku v roce 1915
v lokalitě Mrzli Vrh (Slovinsko). V této loka-
litě jsou pochování padlí z českých pluků,
včetně občanů z Nových Hradů a přilehlých
osad.)

Zápis z 30. schůze městské rady
ze dne 4. 11. 2015

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:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
Omluveni:

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení 29. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 29. jednání rady města.

� 2. Rozpočtové opatření č. 11/2015
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 11/2015.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 11/2015. Rozpočtovým opatře-
ním jsou řešeny přesuny mezi jednotlivými
paragrafy a položkami, hlavně ve výdajové
části.)

� 3. Darování pozemků k. ú. Údolí
u Nových Hradů
Rada města souhlasí s přijetím daru od Jiho-
českého kraje a to, pozemkových parcel č.
1432/18 o výměře 90 m2, č. 1432/23 o vý-
měře 11 m2 (původně parc. č. 1432/1), parc.
č. 1432/19 o výměře 159 m2, parc. č.
1432/20 o výměře 112 m2, parc. č. 1432/21
o výměře 268 m2, parc. č. 1432/22 o výměře
166 m2 (původně parc. č. 1432/3), parc.
č. 1441/8 o výměře 118 m2 (původně parc. č.
1441/1) vše v k. ú. Údolí u Nových Hradů a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje návrh
darovací smlouvy. Touto smlouvou je řeše-
no majetkoprávní vyrovnání k provozování

zajištění údržby a oprav pozemních
komunikací v k. ú. Údolí u Nových Hradů a
Město Nové Hrady bude obdarovaným.)

� 4. KoPÚ Vyšné
Rada města schvaluje návrh KoPÚ Vyšné a
postupuje návrh zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Státního pozemkového
úřadu přílohy k rozhodnutí o schválení ná-
vrhu KoPÚ Vyšné za opatrovance p. Marti-
na Ďuriše.)

� 5. Projednání vytýčení hranice
Rada města bere na vědomí projednání vy-
tyčení hranice v k. ú. Žár u Nových Hradů.

� 6. Nadace Jihočeské cyklostezky
Rada města bere na vědomí informaci Na-
dace Jihočeské cyklostezky a pověřuje rad-
ního Mgr. Jarolímka dalším jednáním.
(Rada obdržela od Nadace Jihočeské cyklo-
stezky informaci o výročním setkání zakla-
datelů a partnerů nadace, včetně popisu
rozsahu činnosti. Dále žádají o zvýšení pří-
spěvku na 3,- Kč/ obyvatele. Rada nedopo-
ručuje navýšení příspěvku, pokud nebudou
navýšeny aktivity nadace pro region Novo-
hradska.)

� 7. Státní pozemkový úřad – sdělení
podle zákona
Rada města bere na vědomí žádost Státního
pozemkového úřadu o sdělení k pozemku
v k. ú. Nové Hrady a pověřuje místostarost-
ku dalším jednáním.

� 8. Rozhodnutí o povolení kácení
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
Odboru životního prostředí MěÚ Nové
Hrady o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les v k. ú. Štiptoň, k. ú. Nové Hrady.

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

� 10. Správní rozhodnutí
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 11. Rezidence - stavební úpravy
Rada města nemá námitky k projektové do-
kumentaci ke změně stavby před dokonče-
ním s názvem: Stavební úpravy a změna
užívání v objektu rezidence Buquoyů Nové
Hrady.
(Rada obdržela od společnosti MANE engi-
neering, s. r. o. Č. Budějovice žádost o zá-
vazné stanovisko k projektové dokumentaci
ke změně stavby před dokončením s ná-
zvem: Stavební úpravy a změna užívání
v objektu rezidence Buquoyů Nové Hrady.
Užívání má být změněno na wellness, sau-
nu dle projektové dokumentace.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

Městský úřad Nové Hrady
přeje všem spoluobčanům hezké a klidné prožití Vánoc

a do dalšího roku hodně zdraví, spokojenou  rodinu
a přívětivou společenskou atmosféru.

POZVÁNKA

na 8. veřejné zasedání
Zastupitelstva města

Nových Hradů,
které se koná

v úterý 8. prosince 2015
v 17.00 hodin

v sále Kulturně-spolkového domu
v Nových Hradech.

Program:
1. Kontrola usnesení ze 7. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Rozpočet města pro rok 2016

5. Místní programy obnovy venkova
pro osady

6. Dodatky k obecně závazným
vyhláškám

7. Pravidla podpory spolků
8. Podmínky pro prodej pozemků

v lokalitě Jižní Město
9. Společný projekt Sdružení Růže

v rámci Programu obnovy venkova
10. Komplexní pozemková úprava k.ú.

Vyšné
11. Interpelace
12. Diskuse
13. Závěr a usnesení

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Město Nové Hrady a OŽP informuje:

ZMĚNA DNE SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2016
ZAVEDENÍ SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V OSADÁCH NAKOLICE, VYŠNÉ A OBORA

Vzhledem k provozním úpravám ze strany zajištění bezproblémo-
vého svozu odpadu svozovou firmou dochází v roce 2016 ke změně
svozového dne. V roce 2016 bude svoz komunálního odpadu (vývoz
popelnic) v Nových Hradech a osadách probíhat každý týden

ve  Č T V R T E K.
Nově také bude od ledna zaveden pravidelný týdenní vývoz popel-

nic v osadách Nakolice, Vyšné a Obora. Obyvatelé těchto osad si tak
budou od ledna moci přistavit svou popelnicovou nádobu před dům

k vývozu. V těchto osadách bude ještě umístěna 1100 litrová nádoba,
(černý kontejner), na komunální odpad, kterou mohou využívat přede-
vším chalupáři k ukládání komunálního domovního odpadu. (Bližší in-
formace o místech umístění kontejnerů budou aktuálně oznámeny a
zveřejněny.)

V prvních měsících roku 2016 bude ještě přistaven v těchto osa-
dách i stávající popelnicový kontejner, tak aby každý měl dostatek času
na pořízení vlastní popelnicové nádoby. OŽP  MěÚ N. Hrady

Projednání Programu pro poskytování dotací zájmovým organizacím
z rozpočtu města Nové Hrady

V měsíci listopadu se uskutečnilo jednání Prorodinné ko-
mise rady města N. Hrady, na kterém bylo možné získat in-
formace o Programu pro poskytování dotací zájmovým
organizacím z rozpočtu města. Program dostál oproti minu-
lému období některch změn, což vedlo komisi k veřejnému
projednání s potencionálními zájemci o podporu činnosti.
Schůzky se zúčastnili pravděpodobně všichni oslovení a po-
zvaní zástupci z místních spolků, zájmových institucí a dal-
ších organizací. Ti se na místě dozvěděli i praktické
informace ohledně vyplňování žádostí o finanční podporu
včetně vyčleněné samostatné podpory na vedení kroužků
pro děti. K. J.
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MĚSTO NOVÉ HRADY

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Nové Hrady
vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice

Referent
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. 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:
příprava, podání žádostí a administrace dotací

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
dosažené vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání

s maturitní zkouškou
obor školního vzdělání: všeobecné, ekonomické nebo stavební

výhodou
znalosti oboru: oblast veřejné rozpočty, dotační programy,

účetnictví, veřejné zakázky, stavební právo
jazykové znalosti: znalost cizího jazyka – NJ – B1 úroveň,

znalost dalšího jazyka výhodou
další znalosti, dovednosti a předpoklady: dovednost pracovat na PC

(MS Office, Windows, Excel,
Internet, práce v GIS (geografický informační systém) – výho-
dou, řidičský 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 pří-
slušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný do-
movským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokla-
du o nejvyšším dosažené vzdělání, souhlas se zpracováním osob-
ních údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě za-
šlete nejpozději do 14. 12. 2015 do 10.00 hodin na adresu:
Městský úřad Nové Hrady, podatelna MěÚ, 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 17. 12. 2015,
konkrétní čas pohovoru bude uchazeči sdělen telefonicky nebo
e-mailem.
Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od skon-
čení výběrového řízení skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdyko-
liv v jeho průběhu.
26. 11. 2015, datum vyhlášení Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ

Průkaz osoby se zdravotním postižením v nové podobě

INFORMACE ÚŘADU PRÁCE TRHOVÉ SVINY
Kontaktní pracoviště Úřadu práce v Trhových Svinech oznamuje

svým klientům, že dne 17. 12. 2015 a 18. 12. 2015 bude pracoviště
uzavřeno z důvodu stěhování.

Od 21. 12. 2015 bude pracoviště již na adrese Budovatelská 1005,
Trhové Sviny – budova finančního úřadu v přízemí.

Úřad práce upozorňuje držitele dočasných průkazů osoby se zdra-
votním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost za-
jistit si do konce roku 2015 výměnu za nový průkaz OZS. V případě, že
tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a náro-
ky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
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Z pohledu velkých investičních akcí byl letošek rokem přerodu tzv. Slepičí uličky a nava-
zujících pozemků v lokalitě Jižní město. Z původní často zablácené cesty jsme se snažili vy-
tvořit komunikaci s chodníkem, která přináší nejen moderní propojení „prefáckých“ bytovek
a Vilové čtvrti s autobusovým nádražím a centrem, ale také cestu, která bude sloužit jako pří-
stupová k novým parcelám na Jižním městě. Na prosincovém jednání zastupitelstva bychom
měli schválit pravidla pro prodej těchto parcel a již na jaře se tedy může rozběhnout stavění
nových domů na deseti pozemcích, které bude město prodávat.

Součástí velké investice však nebyla pouze komunikace s chodníkem. Došlo k velké re-
konstrukci i nové výstavbě kanalizace, vodovodu, plynovodu a rozšíření veřejného osvětlení.
Část prací týkající se dookruhování vody a kanalizace ještě bude pokračovat na jaře, nicméně
to nejdůležitější již máme za sebou. Stavba to vůbec nebyla jednoduchá a komplikovala ži-
vot i mnohým občanům. Chtěl bych proto ještě jednou poděkovat všem, kteří svým
přístupem, prací i tolerancí přispěli k zdárnému konci.

Rok 2015 však nebyl jen o této velké investiční akci. Město a osady žily také svým spol-
kovým, kulturním, sportovním a společenským životem a akcemi. Jsem velmi rád, že v jejich
organizování nejsme jako město sami a že se velmi aktivně zapojují místní spolky i podnika-
telé. Osobně jsem rád, že se nám povedlo při městských akcích oslovit více občanů. V nasta-
veném trendu bychom proto chtěli pokračovat a zejména na akce (koncerty) konané na
náměstí přilákat ještě více místních i turistů. Opět v duchu různých stylů tak, aby si všichni tu
svojí akci mohli najít…

I v letošním roce jsme se snažili podporovat další rozvoj našich osad. V roce, který byl
velmi chudý na dotační peníze a ve kterém drtivou část financí spolkla realizace ZTV Jižní
město, jsme po rozběhu práce nových osadních výborů postupně reagovali na aktuální poža-
davky. V Údolí jsme podporovali aktivity v Terčině údolí, cíleně podpořili Údolské slavnosti
a zahájili diskusi o úpravě údolské návsi. Jako kaňku vnímám neustále se prodlužující přípra-
vu projektu rozšíření kanalizace a vodovodu směrem na Jetzkobrunn, nicméně jsme i v letoš-
ním roce naráželi na problém se zajištěním všech podpisů majitelů pozemků a vypořádávání
podnětů od dotčených orgánů.

S osadním výborem pro Byňov, Štiptoň a Jakuli jsme řešili zejména výstavbu chodníku na
Jakuli a ve stejné osadě i součinnost se Správou a údržbou silnic při opravě průtahu. Další ak-
tivitou bylo vybudování dětského hřiště ve Štiptoni a příprava projektu rozšíření spolkového
domu v Byňově, kde se nám povedlo zajistit finance na kompletní projektovou dokumentaci.
Již tradičně jsme též podpořili byňovský dětský pohádkový den a soutěž místních hasičů.

V osadách Vyšné a Obora byla finalizována komplexní pozemková úprava. Po jejím za-
psání budou vypořádány některé prodeje městských pozemků a věřím i v realizaci některých
akcí z plánu společných zařízení. V Oboře se nám navíc díky malé dotaci z Programu obnovy
venkova povedlo opravit sportovní hřiště a upravit přilehlé veřejné prostranství. V Nakoli-
cích a Vyšném považuji za nejdůležitější pokračující rozvoj místního života, na kterém se
společně s místními podílejí i chalupáři. Ve spolupráci s osadním výborem pro Nakolice,
Vyšné a Oboru jsme též řešili otázku zdrojů pitné vody. V říjnu jsme od pana RNDr. Pašty-
ky obdrželi komplexní studii, kterou ještě do konce roku s osadním výborem projednáme a
následně zveřejníme její výsledky s doporučením dalšího postupu.

Ve všech našich osadách jsme též ve spolupráci s osadními výbory provedli místní šetře-
ní, na jejichž základě pak radní Michal Jarolímek připravil tzv. Místní program obnovy ven-
kova, což je dokument, který umožní pro jednotlivé osady čerpat dotace z Programu obnovy
venkova.

Jak již bylo naznačeno, odehrálo se toho v našem městě i osadách za rok 2015 opravdu
hodně. Mnohé projektové dokumentace by již v roce 2016 měly být přetaveny do realizace
(např. Navrátilova ulice, modernizace aeračního systému čistírny odpadních vod, pokračující
rekonstrukce objektu bývalých jeslí ad.), jiné alespoň do žádostí o dotaci. Bližší informaci
o těchto akcích bych si však nechal až do nového roku, kde bych je spojil s informací o roz-
počtu města a jeho obsahu.

Jak jsem již uvedl v úvodu, není jednoduché pronášet tradiční přání klidného adventu a
šťastných svátků vánočních v době, kdy každodenně sledujeme v televizi záběry, které jsme
si v minulosti spojovali pouze s minulostí či fikcemi válečných konfliktů. Proto si dovolím
své letošní „poselství“ trochu upravit. Nejen do adventu a Vánoc, ale i do roku 2016 bych nám
všem přál, aby nás barbarské (a nebál bych se říci i středověké) činy fanatiků nemotivovaly
k stejně hloupé, jednoduše se tvářící odplatě či k následování nových Mesiášů, ale spíše k tomu,
abychom si více vážili hodnot a devíz, které byly vždy většinově spojeny s naší civilizací – pře-
devším myslím lidskost a ohleduplnost ve spojení s rozumem, přátelstvím a láskou.

Přeji Vám všem, abyste se nenechali otrávit mnohdy negativními zprávami, abyste před i
v průběhu Vánoc prožívali šťastné okamžiky se svými blízkými, nacházeli jeden u druhého
otevřené srdce a lásku, nezapomínali pomáhat v nouzi těm, kteří se bez této pomoci neobej-
dou, a zejména, abyste resp. abychom zůstali lidmi a byli člověku člověkem v duchu
slavného výroku Jana Wericha.

Přeji Vám všem krásné a pohodové Vánoce, dětem co nejzářivější oči nejen u stromečku,
dospělým lásku a přátelství a všem do roku 2016 především rozum, nadhled, zdraví a štěstí.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Jaký byl rok 2015 (pokračování ze str. 1) BANKOMAT
Komerční banky

Vážení občané Nových Hradů, rád bych
Vám oznámil, že Komerční banka a. s. dne
30. 11. 2015 nainstalovala výběrní bankomat
pro klienty i neklienty Komerční banky na ná-
městí v Nových Hradech. Plně do provozu
bude uveden v  týdnu od 6. 12. 2015.

Slavnostní instalace se zúčastnili zástupci
Města Nové Hrady a zástupci Komerční ban-
ky. Testovací výběr z bankomatu provedl sta-
rosta města pan Mgr. Vladimír Hokr.

Tímto chceme ještě jednou poděkovat Měs-
tu Nové Hrady za vstřícnost a pomoc při umís-
tnění bankomatu.

Vážení občané, na umístění bankomatu
Komerční banky bude navazovat i nabídka zá-
kladních bankovních služeb. Na základě va-
šich požadavků a otázek vám budu k dispozici.

Věřím, že nový bankomat bude novou pří-
ležitostí pro vás i pro Komerční banku.

Petr Tisoň
Ředitel pobočky Komerční banka a. s.

Žižkovo náměstí 92, Trhové Sviny

MAS Sdružení Růže, z. s. vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

administrátor žádostí
o dotaci z Operačních
programů v gesci MAS

(IROP, PRV, OPZ)
místo výkonu práce: sídlo MAS:

Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany
možnost nástupu: 1. dubna 2016

kvalifikační předpoklady:
středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání

v oblasti ekonomiky a administrativy,
projektového řízení, základy účetnictví

další požadavky:
¡ praxe v oblasti přípravy a administrace

projektů a jejich vyúčtování min. 2 roky
¡ znalost práce na PC

(Word, Excel, Outlook, Internet)
¡ organizační schopnosti, schopnost

komunikace s lidmi
¡ znalost zákona o veřejných zakázkách

č.137/2006 Sb. v plat. znění
¡ řidičský průkaz

¡ znalost německého jazyka – výhodou
přihláška musí obsahovat:
¡ životopis s průběhem praxe

¡ motivační dopis
informace:

RNDr. Zuzana Guthová – manažerka
MAS tel.: 724643050, guthova@cb.gin.cz

Motivační dopis životopisem je nutno
doručit písemně nebo elektronicky

nejpozději do 21. 12. 2015, 12.00 hod.
Pohovory s uchazeči proběhnou

v termínu leden 2016
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit

toto výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu či nevybrat žádného uchazeče.
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Naše Tříkrálová sbírka dostala cenu Charity 2015
Vážení spoluobčané, dobrovolníci a příz-

nivci Tříkrálové sbírky, je mi velkým potěše-
ním, že se s vámi mohu podělit o radost
z ocenění naší společné snahy pomáhat dru-
hým lidem. V letošním roce jsem převzal za
rozvoj charitního díla ocenění Charity ČR za
rok 2015. Cena se předávala v sobotu 30. října
ve Smetanově koncertní síni Obecního domu
v Praze. Před začátkem benefičního koncertu,
který byl organizován Arcidiecézní charitou
Praha na podporu české nemocnice v Ugandě,
jsme cenu převzali z rukou pana Lukáše Cury-
la, ředitele Charity ČR, otce biskupa Pavla Po-
sáda, prezidenta Charity ČR a pana Kučery,
který zastupoval T-Mobile ČR. Toto ocenění
dostalo pouze 9 lidí z celé České republiky.
A protože naše oblastní charita pořádá přede-
vším Tříkrálovou sbírku, chápu toto ocenění
jako ocenění nás všech. Je to ocenění za rozvoj
charitního díla. A je tomu skutečně tak. Vždyť
když se šlo poprvé koledovat z podnětu
P. Bonfilia v roce 2004, vyšla asi desítka do-
spělých dobrovolníků do ulic Nových Hradů a
Horní Stropnice a koledovala téměř celý den.
Během prvního ročníku se vykoledovalo něco
přes 43 tisíc korun. Po jedenácti letech koledu-
jeme kromě Nových Hradů a Horní Stropnice
také v Nakolicích, na Dobré a Hojné Vodě,
Rychnově, Chlupaté vsi, Světví, Olešnici,
Lhotce a Bukové, a pomáhá nám přímo v teré-
nu 29 dospělých jako vedoucí skupinek a
72 dětí, přičemž některé chodí opakovaně..
Další lidé nám pomáhají v zázemí s přípravou

a údržbou kostýmů, s dopravou, oblékáním,
občerstvením atd. A toto naše úsilí a vaše štěd-
rost přinesla v posledním roce více než 100 ti-
síc korun. Cena Charity tedy patří nám všem.
Všem, kteří se kdy na naší Tříkrálové sbírce
podíleli nebo podílejí dnes, ať už jsou to koled-
níci, lidé v zázemí nebo dárci. Jeden bez dru-
hého bychom tak velkou věc nedokázali.
Upřímné „Pán Bůh zaplať“ nám všem.

Už dnes připravuji a těším se na Tříkrálo-
vou sbírku 2016. I tentokrát máme velmi silné
téma z našeho okolí, ale o tom už nám napíše
pan Ing. Ludvík Lošek z Olešnice.

„Dopomozte k právu sirotkovi…“
(Izajáš 1,17)

V současném rozkymáceném světě nezbý-
vá mnoho míst, kde by se mohl člověk cítit po-
kojně a bezpečně, kde by mohl každý večer
usínat s vědomím, že je milován, že je o něj
postaráno. Jedním z těch nemnoha míst je –
alespoň pro děti – láskyplná náruč jejich rodi-
čů. Každé dítě bezmezně věří, že máma a táta
nikdy nedovolí, aby se mu stalo něco zlého, že
se postarají o jeho šťastný a spokojený život,
že mu zajistí všechno, co potřebuje, že budou
vždycky nablízku, aby pofoukali natlučený lo-
ket nebo rozbité koleno.

O to bolestnější pak bývá, když ještě v dět-
ském věku jednoho z rodičů ztratíme. A jestli-
že dokonce dítě přijde o oba rodiče, je to bez
nadsázky životní tragédie. S touto smutnou si-
tuací se musely vypořádávat i řady předcho-

zích generací a naši předkové dobře věděli, že
po ztrátě rodičů musí na jejich místo nastoupit
společenství těch, kdo se budou starat dál. Přá-
telé a známí, obec, farnost – ale třeba i do té
doby neznámí lidé dobrého srdce. V Bibli se
apel na pomoc sirotkům opakuje na 45 mís-
tech, je to jeden z ústředních příkazů skutků
milosrdenství ve Starém i Novém zákoně.
Ochrana a podpora osiřelých dětí je morálním
imperativem, který prostupuje napříč všemi
světovými kulturami a náboženstvími.

I když se s podobnými případy u nás na-
štěstí nesetkáváme moc často, stali jsme se bo-
hužel letos svědky náhlého osiření sourozenců
Andrey a Lukáše Lustových z Olešnice. Ma-
minka Pavla jim zemřela po těžké nemoci
před osmi lety, tatínek Marcel se o ně od té
doby vzorně staral sám. Bylo to pro něj po
ztrátě milované manželky jistě těžké, ale on
všechno zvládal s optimismem a dobrou nála-
dou, kterou šířil i do svého okolí. Tím větší ra-
nou pro všechny se stalo jedno letošní letní
ráno, kdy Marcelovi náhle selhalo srdce a
následné oživovací pokusy už byly marné.

Andrea a Lukáš jsou v péči prarodičů a pří-
buzných ze širší rodiny, ale bolestnou zkuše-
nost ztráty obou rodičů v dětském věku si
ponesou svými životy už navždycky. Jsme si
vědomi toho, že žádná finanční pomoc nedo-
káže nahradit přítomnost blízkého člověka,
ale přesto bychom chtěli poskytnout příleži-
tost všem, kterým není osud sourozenců Lus-
tových lhostejný, a věnovat jim výtěžek
nadcházející Tříkrálové sbírky ve všech far-
nostech, kde tuto tradiční dobročinnou akci
zastřešuje novohradská Charita a klášter Boží-
ho Milosrdenství. Srdečně děkujeme vám
všem, kdo se k pomoci pro sourozence
Lustovy tímto způsobem připojíte.

Ing. Ludvík Lošek, Olešnice

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Vážený pane starosto,

dovolte mi informovat Vás o nastalé situaci. V posledních týdnech
byl Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje (dále jen „HZS Jihoče-
ského kraje“) kontaktován občany, zejména na území ORP České Bu-
dějovice, Trhové Sviny a Český Krumlov, s dotazem, zda provádíme
prodej a instalaci požárních hlásičů do domácností. HZS Jihočeského
kraje zpětně zjišťoval, proč k těmto dotazům dochází, a zjistil, že zde
působí lidé či skupina osob, kteří obvolávají a někde i osobně obcházejí
zejména starší osoby a nabízejí jim výše uvedenou činnost.

Samotný prodej a instalace požárních hlásičů není v rozporu se zá-
konem, naopak existují společnosti zabývající se komplexně činností
zabezpečení domácností. Nicméně v těchto případech bylo zjištěno, že
osoby, které nyní obvolávají či obcházejí domácnosti, se často předsta-
vují jako hasiči, někde dokonce i jako preventisté, a z jejich řeči je mož-
né si odvodit, že jsou příslušníky HZS Jihočeského kraje. Zde bychom
chtěli důrazně upozornit, že HZS Jihočeského kraje (ani jeho příslušní-
ci) neprovádí prodej ani instalaci těchto zařízení. HZS Jihočeského kra-
je působí v této oblasti zejména lektorsky a v rámci svých činností
vzdělává občany. Zaměřujeme se především na školy, domovy pro se-
niory apod. Nicméně o našich aktivitách v první řadě vždy informuje-
me zřizovatele těchto subjektů. Na obcích pak komunikujeme s Vámi
nebo Vaší jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) a dále i

s konkrétními SDH jako členy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
(SH ČMS), popř. České a moravské hasičské jednoty (ČaMHJ).

Žádáme Vás proto, abyste o vzniklé situaci dle Vašich možností a
zvyklostí informovali Vaše občany a varovali je tak před osobami, kte-
ré se pod různými pojmy vydávají za příslušníky HZS Jihočeského kra-
je. Příslušnost ke sboru se prokazuje platným služebním průkazem
s osobním evidenčním číslem.

Požární hlásiče v domácnostech jsou velice přínosné a při jejich
správném užívání vysoce spolehlivé. Pořizovací cena hlásičů se v sou-
časné době pohybuje již cca od 200,- Kč a ani jejich instalace není slo-
žitá. Důležitá je také detekce oxidu uhelnatého (CO). Oxid uhelnatý je
častou příčinou úmrtí při nedokonalém spalování. Cena hlásičů CO se
pohybuje od 400,- Kč. Podstatné je zvolit vhodné umístění hlásiče tak,
aby byl v případě požáru účinný a varoval spící osoby již v počáteční
fázi vzniku požáru.

S případnými dotazy týkajících se problematiky požárních hlásičů a
jejich instalace je možné se obrátit na Vaši odborně způsobilou osobu,
na SH ČMS a samozřejmě také na HZS Jihočeského kraje, popř. pří-
slušné územní odbory, a to telefonicky, písemně či osobně.

Prosíme o předání této informace Vašim občanům. Děkujeme
plk. Ing. Lubomír Bureš, ředitel HZS Jihočeského kraje, vrchní rada,

Pražská 52b, 370 04 České Budějovice 3

Seniorklub zve
Seniorklub pořádá zájezd na Vánoční trhy do Českých Budějovic 16.12.

odjezd z náměstí v 9.00 hod. Je nutné se přihlásit u p. J. Hambergerové
na tel.: 725 713 655. Při malé účasti se zájezd ruší.
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Klíč k rozdělení
výtěžku Tříkrálové

sbírky 2016
Z celkové vykoledované sumy půjde 5%

na realizaci sbírky, 5% na celostátní projekty,
10% na projekty v zahraničí a 15% na projekty
Diecézní charity. Zbylých 65% se vrátí zpět
do Oblastní Charity Nové Hrady. Z této sumy
půjde 20% na práci s mládeží v těch farnos-
tech, které se na naší Tříkrálové sbírce podíle-
ly, a 80% půjde na hlavní záměr – pomoc
sourozencům Lustovým.

Pro lepší představu: z každé darované sto-
koruny dostanou sourozenci Lustovi 52,- Kč, mládež ve farnostech 13,- Kč,
projekty Diecézní charity 15,- Kč, celostátní projekty Charity ČR 5,- Kč, zahra-
niční pomoc 10,- Kč a konečně náklady na realizaci sbírky pouhých 5,- Kč. Z
uvedeného tedy jasně vyplývá, že hlavní téma sbírky skutečně dostane největ-
ší podíl ze sbírky.

Je zde také zastoupen princip solidarity, dokonce dvakrát. Předně
v tom, co jsem už uvedl, že přispíváme na jiné projekty, než je ten náš. Pak
je zde solidarita mezi farnostmi, které se na sbírce podílejí. Vloni jsme
všichni koledovali pro Pavla Svobodu z Byňova – tedy na člověka z far-
nosti Nové Hrady. Letos všichni budeme přispívat na sourozence Lustovy,
kteří jsou z farnosti Olešnice. Olešnice se s námi na sbírkách podílí už
7 let. A manželé Loškovi z Olešnice, kteří podali návrh na letošní záměr
sbírky, bydleli dříve na Nových Hradech a na pořádání Tříkrálové sbírky
se podílejí už od samého začátku, tedy celých 11 let.

Za OCH Nové Hrady – Václav Švarc

P. Jan Tampír – rodák z Hranic, kněz Kristův, umělec…
Vážení spoluobčané,

začátkem prosince si připomeneme úmrtí
P. Jana Tampíra, rodáka z Hranic, který byl
před 10 lety pohřben na našem Novohradském
hřbitově.

P. Tampír se narodil v roce 1931 v rodném
domě v Hranicích. Když došlo k zabrání Su-
det, vyučovalo se ve škole pouze německy a
díky tomu se tento jazyk výborně naučil. Poz-
ději se mu tato znalost velmi hodila. V době
totality mohl poslouchat „západoněmecké“
nebo rakouské rádiové stanice a byl tak dobře
informovaný o tom, co se děje ve světě, ale pa-
radoxně i u nás doma. Vyučil se v Českých
Budějovicích pekařem. Když byl později
v kněžské službě, nejedna hospodyňka byla
mile zaskočena jeho pekařskými znalostmi a
dovednostmi. Neváhal si vzít zástěru a upéct
třeba vánočku. Od kněze v taláru to nikdo ne-
čekal. Později pracoval na několika stavbách
jako závozník nebo řidič nákladního automo-
bilu. Postupně v sobě objevoval výtvarný ta-
lent. Kreslil hlavně tužkou. Od zátiší ovoce,
otevřenou krajinu, vesnice většinou s kostelí-
kem až po portréty. Někdy zkoušel kresbu tuž-
kou oživit akvarelem. Byl malíř samouk.
Když se začátkem 60. let uvolnilo celospole-
čenské sevření z dob stalinismu, přihlásil se ke
studiu bohosloví do tehdy jediného semináře
v Čechách a na Moravě, do Litoměřic. Vysvě-
cen na kněze byl 29. června 1969 v Českých
Budějovicích Otcem biskupem Josefem Hlou-

chem. Na jeho primici přijel i P. Bonfilius Ma-
ria Wagner. Nesmíme zapomenout, že se spolu
dobře znali, i když mezi nimi byl věkový rozdíl
cca. 5 let a jeden byl z Hranic a druhý z Údolí.
Vždyť navštěvovali stejný kostel sv. Petra a
Pavla v Nových Hradech. P. Bonfilius mu teh-
dy daroval cestovní kufřík s bohoslužebnými
potřebami – kalichem, patenou, konvičkami
atd. P. Tampír tento dar používal až do konce
své kněžské služby při návštěvách nemocných
a při zaopatřování umírajících.

Po vysvěcení byl s „laskavým souhlasem
církevního tajemníka“ umístěn v Klatovech,
kde působil do roku 1974. Tehdy o církevních
záležitostech nerozhodoval biskup nebo gene-
rální vikář, ti podávali pouze návrh, nebo žá-
dost, ale vše musel schválit nebo zamítnout
takzvaný církevní tajemník. Pro velký úspěch
v pastoraci, především mládeže, byl P. Tampír
přeložen do „zapadlé“ pohraniční vesničky
Světlík. Hned za kostelem byla vojenská
posádka s radarem. Byl tedy zajištěn ne-
ustálý dohled. Přístup mládeže byl proble-
matický a snadno kontrolovatelný. Přesto
ale právě zde se naplno rozvinula pastorační
činnost P. Tampíra, především mezi mládeží,
ale nejen mezi ní. V době normalizace zde
bylo živé společenství, jezdili sem mladí
z Klatovska, Novohradska, ale i z Prahy. Svým
přístupem si získával srdce mnohých lidí.
Mimo jiné k tomu využíval právě i svého umě-
leckého nadání a vidění. Kromě četných ob-

rázků, které visely na stěnách rozlehlé fary,
zde měl i výstavu samorostů, které nacházel
na vycházkách do okolí Světlíku, kde se těžila
rašelina. Ze Světlíku dojížděl i do farností
Svéráz a Rožmberk nad Vltavou. Když v roce
1987, uskutečnil ve Světlíku po dlouhých le-
tech biřmování, dostalo se mu „odměnou“ od
církevního tajemníka přeložení do Benešova
nad Černou. Tam přicházel s rozpaky. Přede-
vším proto, že dostal na starost i svou rodnou
farnost Nové Hrady a jak staré přísloví říká
„doma není nikdo prorokem“. Nicméně i zde
si brzy získal díky svému přístupu k lidem
mnoho nových přátel. Velkou oporou se mu
stala komunita sester na Dobré Vodě. V Bene-
šově nad Černou uskutečnil také jednu z prv-
ních výstav svých obrázků. Aby výstava

pokračování na str. 10

(pokračování ze str. 8)
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prošla cenzurou, byla nazvána „Jihočeská ves-
nice“. Byl mile překvapen reakcí veřejnosti, a
to ho povzbudilo k dalším výstavám. Své pře-
ložení na podzim 1990, tentokráte již pouze z
rozhodnutí otce biskupa Miloslava Vlka, přijal
s jistým ulehčením i obavami. Přeci jen se mu
ulevilo, když svou rodnou farnost mohl přene-
chat jinému správci. Zároveň se obával, jak
zvládne nové místo ve Lhenicích. Bylo mu
tehdy téměř 60 let. Měl na starosti ještě farnos-

ti Frantoly a Vitějovice. I zde si brzy získal
srdce mnohých farníků. Strávil zde v aktivní
službě celých 11 let. Pak už jeho síly začala
pomalu, ale jistě přemáhat dlouhá nemoc, které
podlehl 7. 12. 2005. Poslední roky svého života
strávil v Kněžském domově, v nemocnici a
v domově pro seniory na Máji, vše v Českých
Budějovicích.

Jsem velmi rád, že se podařilo ve spoluprá-
ci s vedoucí KIC Nové Hrady paní Jarolímko-
vou a s laskavým svolením paní Třebínové,
vedoucí Domu pro staré a nemocné kněze
v Českých Budějovicích uspořádat u příleži-

tosti 10. výročí odchodu P. Tampíra výstavu
jeho kreseb. Výstava by měla být realizována
v průběhu měsíce dubna 2016. Při této příleži-
tosti prosím ty z vás, kteří kdysi dostali něja-
kou kresbu od P. Tampíra, zda byste byli tak
laskavi a zapůjčili kresbu na výstavu. Kon-
taktní osobou pro zápůjčku je buď paní Jaro-
límková z KIC Nové Hrady, 386 362 195,
nebo pan Václav Švarc, 775 775 568, autor to-
hoto článku. Pozvánku na výstavu s konkrétním
datem ještě zveřejníme v některém z jarních čí-
sel Novohradského zpravodaje.

Václav Švarc

SOPTÍCI informují
Vážení občané Nových Hradů, dne 2. 11. 2015 jsme si připomněli památku všech zesnulých.

Soptíci si tak připravili na páteční schůzku 6. listopadu Helloweenský strašidelný podvečer.
Úderem 17:00 hod. se tak proměnila hasičárna v doupě všech Helloweenských strašidel, které pro
zbývající členy kroužku připravili Helloweenskou zkoušku odvahy a ti ji museli projít jen při svíč-
kách. Věřte, že taková zkouška odvahy není jen tak nějaká procházka když ze všech zákoutí na Vás
čeká: Joker, Zombie, Fantomas, Kostlivec, Čaroděj, Venom, Gangster a jeho napůl živá oběť.

Pro zpestření našich schůzek jsme se dohodli s dětmi, že budeme průběžně (celoročně) také
dětem ukazovat i něco z té dospělácké hasičiny. Následující schůzku jsme tedy ukázali dětem
jaké používáme vybavení při záchraně osob a majetku v zakouřených prostorách nebo při úniku
nebezpečných látek. Děti měli možnost po proškolení provést kontrolu dýchacích přístrojů znač-
ky SATURN a Drager. Po kontrole měl každý možnost použít dýchací přístroj se zapojenou
maskou.

Závěrem bych chtěl všem občanům Nových Hradů, sousedícím osadám a našim přízniv-
cům popřát bohatého Mikuláše, krásné a klidné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a štěstí
v roce 2016. Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka

V MO ČRS Nové Hrady funguje dětský rybářský kroužek, který
vedou dva pánové – Petr Filip a Jaroslav Kubát. Nejprve jsem je požá-
dala, aby představili sami sebe jako rybáře a proč se stali vedoucími
kroužku.

Petr Filip je dlouholetým členem MO ČRS, svou činnost v ČRS za-
čal již ve školním věku v roce 1966, kdy se stal členem Dětského rybář-
ského kroužku. Od doby členství prošel řadou funkcí v MO a stal se
vedoucím členů Rybářské stráže při MO ČRS Nové Hrady. Postupně se
stal například členem soutěžního družstva JčÚS v lovu přívlačí, členem
výboru MO ČRS a je pravidelným dopisovatelem do řady rybářských
časopisů.

Jaroslav Kubát prošel rovněž Dětským rybářským kroužkem a po-
stupně jako člen ČRS se aktivně zúčastňoval řady soutěží ve sportov-
ním rybolovu, kde získal dostatek znalostí a zkušeností, které ochotně
předává začínajícím sportovním rybářům

Musí vedoucí rybářského kroužku projít nějakým speciálním škole-
ním či jinou průpravou nebo může dělat vedoucího kroužku kdokoli
z členské základny MO ČRS N. Hrady?

Tato otázka směřuje k profesionalitě vedoucích kroužků a musíme
jednoznačně odpovědět, že školení nebo speciální příprava vedoucích
kroužků je na úrovni vlastního sebevzdělávání a získávání odborných
znalostí a praktických zkušeností v oblasti sportovního rybářství. Ne-
jsme učitelé a ani se za ně nevydáváme, k naši práci nás spíše vedla
snaha o zapojení školou povinných dětí, které projevily zájem se ve
volném čase vyžít při sportovním rybolovu. Oba se ve sportovním ry-
bářství pohybujeme již dlouhou řadu let, a to od členství v dětských
kroužcích až po účast v celé řadě akcí a soutěží Sportovního rybářství.
Naše Místní organizace v Nových Hradech se chopila této možnosti a

Druhý rozhovor ze seriálu Jak se u nás dětem „kroužkuje“?

P. Jan Tampír...
(pokračování ze str. 9)

pokračování na str. 11
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pravidelně na začátku školního roku organizuje nábor zájemců z řad
školou povinných dětí a snaží se vytvářet postupně podmínky pro je-
jich organizovanou činnost. Přesné datum vzniku doložit nedokážeme,
ale dá se určitě odhadnout na desítky let. Jistě si řada z vás vzpomene na
činnost dětských kroužků v bývalém objektu při ZŠ v ulici Komenské-
ho, někteří již i v značně dospělejším věku, na pana učitele Suchého,
pana Josefa Hanzala, pana Jaroslava Prinze staršího a další sportovní
rybáře, kteří se aktivně podíleli na výchově rybářského potěru, a to již
před značnou řádkou let. Práce s dětmi nebyla a není jednoduchá, ale
stojí za odměnu rozzářené oči dětiček po vylovení první ryby a nemusí
být zrovna ta největší.

Popište trochu činnost kroužků – co všechno pro kroužek děláte, jak
pracujete s dětmi v klubovně, co všechno využíváte při schůzkách pro
zvyšování zájmu o rybářství, co se děti všechno v kroužku naučí?

Na začátku je nutné říct, že MO ČRS společně s vedoucími dětských
kroužků pravidelně plánují, připravují a vyhodnocují jejich činnost. Sa-
motná činnost kroužků navazuje na období školního roku. V současné
době pracuje ve dvou kroužcích na Nových Hradech přibližně 20 děti-
ček. Vedoucí kroužků rozdělili děti do dvou kroužků, a to kroužek dětí
od 7 do 10 let a kroužek dětí od 10 do 15 let.

Dnem kdy probíhá činnost kroužků je vždy středa, a to od 17.30 ho-
din do 19.00 hodin v klubovně MO ČRS Kulturně-spolkového domu
Nové Hrady. Odděleně pracuje kroužek menších dětiček a kroužek vět-
ších (starších) dětiček.

MO ČRS společně s městem vybavila klubovnu nábytkem, velko-
plošnou televizí, počítači, tiskárnami, odbornou literaturou, časopisy a
psacími potřebami. Postup výuky je zaměřen na získání základních
znalostí rybářského sportu, a to od poznávání jednotlivých druhů ryb,
Rybářského řádu a chování se v přírodě u vody. Z techniky rybaření je
to zejména používání náčiní, nástrah, návnad a zacházení s ulovenou
rybou. Trpělivě a s praktickými ukázkami se vedoucí kroužků snaží
o osvojení si celého okruhu rybářských znalostí a dovedností.

Jak pracujete s dětmi v přírodě u vody a jak často se tam schůzky ode-
hrávají?

Samotná činnost rybaření je velice úzce spjatá s přírodou, protože se
v přírodě přímo odehrává. Praktické dovednosti získávají dětičky při
venkovních cvičeních, kdy se učí zacházení s rybářským náčiním,
s ulovenou rybou a samozřejmě i chováním v přírodě. Tato cvičení

probíhají zejména v podzimních a jarních měsících za příznivějšího
počasí.

Jezdíte s dětmi také na nějaké společné rybářské a popularizační akce
mimo naše město?

Nejvýznamnější akcí je účast na mezinárodní Rybářské výstavě For
Fisching v Praze konané obyčejně v měsíci únoru, která je organizova-
ná a hrazená MO ČRS v první řadě pro členy Dětských rybářských
kroužků (s doprovodem rodičů) a dalších členů MO. Dětem bylo umož-
něno vidět provoz sádek ve Štiptoni – Rybářství Nové Hrady, vysazo-
vání embryí pstruha do odchovných kapilár nebo účast na výlovech
rybníků.

Jaké soutěže pro malé rybáře pořádáte a jak probíhají, jaký je zájem?

Pravidelně ročně organizujeme u příležitosti Dne dětí (poslední so-
bota v květnu a první sobota v červnu) Dětské rybářské závody na spor-
tovních rybnících Zevlův rybník v Nových Hradech a Farský rybník
v Horní Stropnici. Účast soutěžících dětiček stále narůstá a MO připra-
vuje nejen možnost sportovního vyžití, ale také občerstvení a hodnotné
ceny. Členové MO ČRS a také rodiče soutěžících dětiček se aktivně po-
dílejí na zdárném průběhu těchto akcí.

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?

Na úvod musíme uvést, že naše MO by téměř mohla nést název „Ry-
bářský senior klub“ s ohledem na věkové složení členské základny
(omlouváme se té menšině mladších). Do určité míry lze toto složení
přiřknout způsobu provozování samotného rybolovu spojeného s poby-
tem v přírodě a určitým druhem relaxace a odpočinku.

Na druhé straně lze jen poděkovat té mladší garnituře sportovních
rybářů, ale také zmiňovaným seniorům (a nejen rybářů), kteří obětují
svůj volný čas dětem a ani nepokládají otázku „Co za to? Poděkování
potěší!!!  Pomoc potěší!!! Výsledky potěší!!!“

Více informací můžete získat z vývěsní skříňky MO ČRS na ná-
městí v Nových Hradech nebo přímo od vedoucích Dětských kroužků
nebo členů výboru MO ČRS.

Tak to je rozhodně velmi pozitivní závěr rozhovoru. Chtěla bych obě-
ma vedoucím tedy popřát hodně „ulovených“ budoucích dětských ry-
bářů a všem samozřejmě co největší úlovky.

Děkuji za rozhovor. Květa Jarolímková

Zprávičky ze školky
Školní rok 2015 – 2016 jsme zahájili s počtem 105 dětí rozdělených

do čtyř tříd podle věku a s pozměněným kolektivem zaměstnanců. Ve
třídě KOŤÁTEK je 25 dětí a učitelky Klára Bandíková (Marie Pro-
cházková) a Eva Heřmanová, ŽABIČEK je 28 a mají učitelky Marii
Dorotovičovou a Nikolu Dvořákovou (Michaela Koldová je na mateř-
ské dovolené s Eliškou), SLUNÍČEK je 24 a Zdeňka Wolzová,
BROUČKŮ je 28 a Ilona Vicánová a Šárka Dibďáková. Všechny třídy
vykazují statut celodenních, s provozem nejméně do 13.00 hodin. O čis-
totu a pořádek se starají tety Jana Hriňová a Marcela Koriťáková, dobrá
jídla nám připravují a podávají kuchařky Eva Tomášková a Zdeňka Mo-
tyčáková s vedoucí Romanou Čadovou, ekono-
miku a účetnictví vede Danuše Vejsadová.
Provoz školky je od 6.00 do 16.15 hodin.

Děti v posledním ročníku před nástupem
do základní školy již nechodí po obědě spát,
ale máme pro ně připraveny denně 2 hodiny
(od 13 do 15 hodin) rozličných činností ve-
doucích k přípravě na školu v „Klubu předško-
láků“. Předškoláci pokračují v „Hrátkách
s německým jazykem“, které vede Šárka
Dibďáková.

Druhý rozhovor ze seriálu Jak se u nás dětem „kroužkuje“?
pokračování ze str. 10

pokračování na str. 12
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Podzime, podzime, Kam vkročíš podzime,
zas už nosíš deště, tam je plačtivý den,
pěkně tě prosíme, pěkně tě prosíme,
počkej chvíli ještě. počkej ještě týden.

(Podzime, podzime, Vítězslav Nezval)

V září opět přijeli odborníci z Tyflokabinetu
v Českých Budějovicích, aby v rámci projektu
Lions Eye provedli screeningové vyšetření zra-
ku dětí, v říjnu přijelo divadlo Zvoneček s po-
hádkou O veliké řepě. V dušičkovém čase ve
školce proběhlo „Strašidlácký běsnění“. V lis-
topadu jsme uklidili a zamkli zahradu před zim-
ním odpočinkem, děti se fotily a se svým
písničkovým pořadem pro děti přijel muzikant
Viktor a dobře nás pobavil. Děti vyráběly z pří-
rodnin, zdobily školku svými výrobky, pekly
štrůdl, podnikaly vycházky do přírody, každá třída si uspořádala drakiá-
du. Na svatého Martina vyjela naše pravidelná Martinská jízda s lampió-
novým průvodem. Děkujeme všem rodičům za hojnou účast a za
pohoštění dětí i dospělých, děkujeme Markétce Kypetové a poníkovi
Honzíkovi, bylo to pěkné a těšíme se opět za rok. Předškoláci navštěvují
keramickou dílnu a vytváří vánoční dárek.

Adventní dílna byla pro rodiče a děti příležitostí vyrobit si krásnou a
originální adventní výzdobu do svých domovů i do školky.

Těšíme se na Mikulášskou nadílku a čertovský rej ve školce, na pro-
hlídku vánočního hradu a také na Vánoční den ve školce s novými
hračkami a sváteční atmosférou.

Přejeme všem spoluobčanům krásné Vánoce, naplněné láskou,
štěstím a pohodou.

Do příštího roku Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, pozitivní energie
a vše dobré. Vaše školka

Zprávičky ze školky...
(pokračování ze str. 11)
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Listopad
ve znamení barev

Letošní listopad uplynul ve znamení krás-
ného slunečného počasí, které nám umožnilo
trávit čas venku na hřišti a uskutečnit více pro-
cházek než v loňském roce. Krásně zbarvený
podzim se také promítl do výzdoby naší dru-
žiny. Haloweenské odpoledne (sice o trochu
pozdější), bylo plné zkoušek zručnosti, odva-
hy a také překonání sebe sama. Každoroční
tanečky a soutěže doplnila totiž cesta do „ta-
jemné komnaty“. Bylo na každém dítěti, jestli
tuto zkoušku odvahy podstoupí nebo ne!
Uvnitř musel odvážlivec ochutnat prazvláštní
zelené jídlo s očima a vsunout ruku do tajem-
ného pytle plného roztodivností příjemných i
nepříjemných. Doufáme, že se dětem odpo-
ledne líbilo a děkujeme našim kuchařkám za
skvělé muffiny. Školní družina Halloween ve Školní družině

Halloween – červené oddělení Halloween – oranžové oddělení

Halloweenské soutěže

Koželužna – Jiná Francie

Míčové a sportovní hry

Strašení v kuchyni Tajemná komnata
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Míčové a sportovní hry

Míčové a sportovní hry

Turistický kroužek $ $$

Můj pejsek
Dnes jsem opět po roce navštívila s pejsky děti ve školní družině. Fanny, Eliška a Julinka jsou

jezevčíci z naší chovatelské stanice Celeste Cascata. Formou besedy jsem dětem vyprávěla
všechno o jezevčících a jejich chovu. Mým velkým přáním bylo, aby si domů odnesly co nejvíce
informací a užitečných rad. Děti se naučily, jak mají o pejsky správně pečovat. Na konci příjem-
né besedy se jen hladilo a hladilo. Psí holčičky byly moc hodné a trpělivé a za jejich poslušnost a
klid mají velikou jedničku! Příjemně strávená hodina rychle utekla a děti se již těší na další spo-
lečná setkání. Vlasta Cepáková, ChS Celeste Cascata

Gymnázium
Trhové Sviny

pořádá pro všechny zájemce
z řad rodičů, žáků i veřejnosti

v pátek 11. prosince 2015
od 15.00 do 18.00 hod.

Den otevřených
dveří

Bližší informace na tel. čísle
386 322 846, www.gymtrhovesviny.cz

Halloween zelené oddělení

Pejsci ve školní družině
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Ohlédnutí za Dny francouzské kultury
Po jednotlivých malých akcích (koncerty,

výstavy), kterými jsme se v minulých letech
tak trochu připojili k jihočeským Dnům fran-
couzské kultury, jsme se v letošním roce roz-
hodli uspořádat týdenní program akcí, které
měly nejen připomenout tradiční francouz-
skou kulturu, ale též odkrýt poznání Francie
prostřednictvím našich vlastních zážitků,
ochutnávek a cest.

Jsem rád, že do přípravy a realizace bylo
zapojeno mnoho osob a že akci vzali za svou i
někteří místní podnikatelé, kteří v oboru gas-
tronomie přiblížili nebo poodkryli jeden z nej-
charakterističtějších symbolů Francie – dobré
jídlo a pití.

Ale nejen jídlem a pitím živ je člověk, a tak
jsme náš týdenní program zahájili vernisáží
výstavy fotografií pana Milana Koželuha. Vý-
stava ukazuje zejména méně známé oblasti
Francie, které si však drží duch typického
francouzského venkova i nezabetonovaného
mořského pobřeží. Atmosféra zahájení výsta-
vy byla velmi pohodová. Nadhled a drobné
vtípky, krásné fotografie doplněné osobním
komentářem autora, sklenka francouzského
vína, sýry…

S pocitem příjemně prožitého večera jsme
všichni odcházeli z Koželužny domů, aby-
chom byli všichni o pár minut později vtaženi
do hrůzného řádění teroristů v Paříži. Doslova
celou noc i následující den jsem si říkal, zda
jsem nebyl nechtěně prognostikem, když jsem
jednu z fotografií na výstavě (zobrazovala
koupající se děti v moři, nad nimiž v černém
hábitu stála muslimská matka)s humorem ko-
mentoval slovy, že autor nenápadnou formou
poukazuje na postupnou islamizaci Francie.

Jedna z návštěvnic vernisáže mi pak druhý
den po atentátech napsala smsku o tom, že my si
připomínáme a oslavujeme francouzskou kultu-
ru a ona mezitím doslova bojuje o přežití…

Bylo tedy jasné, že i nedělní koncert Jana
Piskače a Jana Podroužka připomínající slav-
né francouzsky zpívající šansoniéry, proklá-
daný neméně slavnými básníky, bude mít
specifickou atmosféru. Místo prostého držení
minuty ticha jsme oběti teroristů připomněli
společným zpěvem francouzské národní hym-
ny. Musím říci, že nikdy v minulosti mi slova
slavné Marseillaise nezněla tak aktuálně a
chápal jsem, proč právě svoji hymnu zpívali
fanoušci čekající na to, aby mohli opustit

stadion, před kterým se odpálili fanatičtí
pomatenci…

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé!
Contre nous de la tyrannie,
L’étendard sanglant est levé,
L’étendard sanglant est levé,
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras
Egorger vos fils, vos compagnes!

Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons!
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons!

Vzhůru, děti vlasti,
den slávy nadešel!
Proti nám tyranie
zvedá svůj krvavý prapor!
zvedá svůj krvavý prapor!
Slyšíte v našem kraji
řev divokých vojáků?
Přicházejí vraždit naše děti,
naše ženy v naší náruči!

Do zbraně, občané!
Šikujte se pod prapory!
Vzhůru! Vzhůru!
Nechť krev nečistá napojí
brázdy našich polí!

(text a překlad čerpán z https://cs.wikipedia.org
/wiki/Francouzsk%C3%A1_hymna)

Samotný koncert byl taktéž velmi silným
zážitkem. Honza Piskač ukázal nejen pěvecké,
ale i herecké umění, a tříhodinové vystoupení
plné šansonů J. Brela, S. Gainsbourga, G.
Brassense, B. Viana, doplněné o básně J. Pre-
vérta či V. Huga korunoval přednesem Erbe-
novy Polednice ve francouzštině a dalších pěti
světových jazycích, včetně brněnského
hantecu!

Hned další den pokračoval náš program
přednáškou Milana Koželuha o „jiné“ Francii.
Posluchači se měli možnost vydat společně
s ním na týdenní putování krajem sopek, kaňo-
nů, opuštěných vesnic a městeček i přímořské
oblasti. Měli možnost poznat zcela jinou, přes-
to tak typickou Francii a nechat se díky pouta-
vému vyprávění přenést na místa, do kterých
se přednášející s láskou se svojí rodinou a přá-

teli vrací již několik let. A možná i snili o tom,
že se do stejných míst jednou vypraví i oni
sami…

Jak jsem již uvedl v úvodu, součástí týden-
ního programu byla i nabídka z oblasti gastro-
nomie, o kterou se v zámecké restauraci
Rotunda postaral šéfkuchař Mirek Dušek. Měl
jsem možnost ochutnat sobotní francouzské
menu a věřím, že i ostatní „ochutnávači“ oce-
nili rozmanitost a chuť francouzské kuchyně
v podání českého mistra kuchaře…

Přestože výstava fotografií trvá až do kon-
ce listopadu, byla jakýmsi zakončením týdne
francouzské kultury degustace vín, kterou
v cukrárně Kousek připravili manželé Ma-
cháčkovi. Nešlo o klasickou degustaci, spíše
bych celý večer popsal jako velmi příjemné
povídání a ochutnávání francouzských vín,
zážitků spojených s Francií, její kulturou
a gastronomií. Víno přesto hrálo hlavní roli
a vedle zasvěceného panem P. Macháčkem
předneseného, přátelsky laděného představe-
ní vín musím ocenit, že vybrané vzorky byly
ukázkou nejtypičtějších francouzských vi-
nařských oblastí.

Celý týden připomínající francouzskou
kulturu se dle mého názoru povedl. Jsem vel-
mi rád, že všechny akce přilákaly pozornost
místních občanů. Ani jsem nečekal, že bude
toto téma tak blízké tak velkému počtu míst-
ních i přespolních. Věřím tedy, že se i v příš-
tím roce budeme těšit na setkání, jejichž
společným jmenovatelem bude naše láska
k francouzské kultuře a chuť povídat si o tom,
co pro nás Francie a její kultura znamená.

Jen bych si za rok klidně odpustil ten ne-
chtěný hrůzný pařížský „doprovodný“ prog-
ram!

Takže za rok au revoir, mes amis a asi bu-
deme příště začínat jindy než v pátek třinácté-
ho…

Mgr. Vladimír Hokr

Koncert J. N. Piskače a Podroužka

Vernisáž výstavy „Jiná Francie“ Milana Koželuha
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Česko zpívá koledy
i v Nových Hradech

na náměstí
ve středu 9. prosince 2016

od 18.00 hod.
Hudební doprovod

Pavel Heidinger

Texty koled obdržíte na místě

Poděkování a několik
vánočních přání

Za redakci NZ
Děkuji všem přispěvatelům za spoluprá-

ci na tvorbě Novohradského zpravodaje, za
všechny příjemné zprávy, zajímavé infor-
mace, pozvánky na akce a krásné fotografie.
Věřím, že i nadále budeme v městském mě-
síčníku přinášet zprávy z našeho společného
žití a že nás to bude těšit.

Přeji vám a všem čtenářům, abyste bě-
hem vánočních svátků nacházeli kolem sebe
více kladných a optimističtějších zpráv.

Za Kulturní a informační centrum
Děkuji všem spolupořadatelům a ko-

legům z „kulturně-společensko-spolko-
vě-technicko-informační“ oblasti za vaši
celoroční spolupráci, za vaše přispění ke
společnému soužití ve městě a za práci vě-
novanou nejmladší novohradské generaci.

Přeji vám všem, abyste i v prosinci na-
šli dost času k návštěvě některé předvánoč-
ní a kulturní akce a mohli si tak obohatit
atmosféru svátečních dnů.

Za sebe
Přeji všem, abyste v posledním měsíci

tohoto roku měli dostatek času nejen na své
blízké a přátele, ale i sami na sebe. Aby ten
váš osobní prostor byl naplněný klidem,
laskavostí a nadějí.

Květa Jarolímková

Dny francouzské kultury
Na závěr „Dnů francouzské kultury“ v pátek 20. 11. 2015 uspořádal KOUSEK malou ochut-

návku vín a tento večer se opravdu vydařil. Pan Robert Biba, somelier z Klubu přátel vína v Čes-
kých Budějovicích, nám přivezl tři druhy bílých a červených vín, nakoupili jsme francouzské
sýry a bagety, upekli makronky a poslouchali šansony. K doladění příjemné atmosféry vyprávěli
účastníci své zážitky z návštěv Francie.

Za Cukrárnu a vinárnu Kousek J. Macháčková

Promítání o Francii a přednáška
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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: 14.30–16.00 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: 14.30–16.00 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)

„Zamalování“ v Koželužně
V měsíci říjnu a části listopadu byla v Koželužně společná výstava

několika malířek. S jednou z nich jsem se domluvila, že uděláme pro
děti doprovodný program. A protože Daniela Roulová – Plocková má
zkušenosti s malováním obrázků i interiérů pro děti, nabídla jsem pa-
ním učitelkám z obou třetích tříd, ať si přijdou do Koželužny „zamalo-
vat“ s Danielou. Nejprve jsme si všichni společně prohlédli výstavu,
což zabralo pár minut a pak jim už Daniela ukázala, jak maluje ona.
Děti si samy říkaly, co od ní chtějí namalovat a nadšeně sledovaly jak
„vznikal“ pes, lev, slon, ryba i veselá paní učitelka. Pak v podobném
stylu a se svým výtvarným výrazem malovaly i děti a snažily se úspor-
nými kresbami vystihnout charakter jakéhokoli zvířátka. Všechny ob-
rázky jsme si společně prohlédli, okomentovali a poznávali, co na nich
vlastně je. A všichni jsme se příjemně bavili. Pak jsme ještě udělali jedno
„malované kolečko“ jednoho zvířátka, které Daniela předkreslila a děti
se pokusily o totéž a zase jsme se pobavili z toho, co to všechno originál-
ního a hezkého vzniklo. Na závěr jsme si s dětmi ještě jednou prohlédli
výstavu, ale to už trochu poučenějšíma a vnímavějšíma očima.

Děkuji dětem za návštěvu Koželužny, paním učitelkám za zájem
o program a Daniele za čas věnovaný koželužnovým hostům. Bylo to
velmi milé výtvarné dopoledne. K. Jarolímková

Keramická dílna Kána
v nových prostorách

Všechny, kdo máte zájem o rukodělné tvoření srdečně zveme do
nově otevřené dílny. Nachází se v budově bývalých jeslí a díky pod-
poře Městského úřadu a práce Technických služeb máme přestěho-
vaný, zařízený a pěkně zabydlený, světlý ateliér.

Vyrábíme praktické, potřebné věci, hrnky, misky, podnosy, kvě-
tináče, modelujeme anděly, ozdoby do zahrad, obrázky a malé po-
zornosti.

Kurzy vedou dvě zkušené lektorky.

Dílna je otevřena
Dospělí úterý 17.30–19.00 hod. pokročilí

čtvrtek 17.30–19.00 hod. začátečníci

Kroužek dětí začne od ledna 2016
Děti středa 15.30–16.30 hod.

Kontaktní telefon 728 116 044.
Za keramickou dílnu Kána se na Vás těší Ludmila Macková

Pozvání do Koželužny

3. – 20. 12. 2015

Výstava betlémů
ze soukromé sbírky Jana Brandejse
Výstava otevřena: po, st 13.00 – 16.00, čt 10.00 – 13.00,
so 10.00 – 16.00 hod., případně v jiný čas dle předchozí

dohody na KIC N. Hrady, tel.: 386 362 195
Koželužna, Komenského ulice 398, N. Hrady

Výroba filcových vánočních ozdob
V sobotu 12. 12. od 14 hodin v Koželužně

si můžete přijít chystat své vlastní vánoční zdobení.
Tvoření zvládnou všichni, pro menší

budou připravené jednoduché techniky,
odvážnějším můžeme nabídnout vyzkou-
šet si filcování jehlou.

Těším se na příjemná zastavení v čase
těšení se a rozjímání. Lucie Sovová
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Den poezie
Do 17. ročníku celostátní akce „Den poezie“, která se pořádá na

počest K. H. Máchy, se letos přihlásila i novohradská knihovna. Lite-
rární podvečer se uskutečnil sice ve stísněných, ale útulných prosto-
rách knihovny, kde se nás sešlo víc, než jsme předpokládali. Básník
Michael Lorenc a spisovatelka a básnířka Markéta Hejná nás svými
verši doplněnými hrou na violu vyvedli z běžného uspěchaného živo-
ta a přenesli nás doslova do jiné dimenze. Nikomu z nás se ani nechtě-
lo domů a shodli jsme se, že takovýto příjemný podvečer by nemusel
být poslední.

Za všechny zúčastněné ještě jednou děkuji panu Lorencovi i
paní Hejné. D. Císařová, knihovnice

Městská knihovna v Nových Hradech vyhlašuje

ADVENTNÍ AMNESTII
OD 1. PROSINCE 2015 AŽ DO VÁNOC

čtenářům budou prominuty
pokuty za překročení výpůjční lhůty

PŘIHLAŠOVÁNÍ NOVÝCH ČTENÁŘŮ ZDARMA

Kniha jako dárek
pod stromeček
Navštivte prodejní výstavu knih

ve výpůjční době (po, st, pá) až do Vánoc

v Městské knihovně Nové Hrady

Vánoční dárek čtenářům
Protože chceme zlepšit služby naší knihovny, rozhodli jsme se vyjít

vstříc zaneprázdněným čtenářům, kteří potřebují vrátit knihy, ale mají
problém trefit se do otevírací doby knihovny. Dnešní doba je uspěcha-
ná, spousta lidí pracuje do šesti, do osmi hodin večer. Už se k nám ne-
dostanou a dostávají penále kvůli nevráceným knihám. Proto jsme se
rozhodli pořídit vratný knižní box, který je umístěn v chodbě před kni-
hovnou a přispěje k zvýšení návratnosti knih v termínu výpůjční lhůty.
Takto vrácené knihy se také rychleji dostanou k dalším čtenářům. Bib-
lioboxy patří v zahraničí k běžnému vybavení i menších knihoven.

Vratný box umožňuje čtenářům vrátit vypůjčené knihy nebo časopi-
sy v kteroukoliv denní hodinu, 7 dní v týdnu. Zkrátka kdykoliv to
čtenáři vyhovuje. Knihy budou odečteny čtenáři z jeho konta následují-
cí pracovní den.

Nakonec ještě prosba: do boxu nevhazujte žádné jiné předměty než
knihy vypůjčené v Městské knihovně Nové Hrady, dokonce ani případ-
né knihy knihovně darované. D. Císařová, knihovnice

Všem čtenářům a návštěvníkům naší knihovny
i čtenářům Novohradského zpravodaje

přeji pohodové Vánoce s vánoční atmosférou,
hodně klidu na čtení, i čas na procházky,

i nějakou tu knihu pod stromečkem.

Vaše knihovnice

Okénko do knihovny
Stalker – Lars Kepler
Bez Joony Linny je policie bezmocná. Před devíti lety byl pastor
Rocky Kyrklund odsouzen za brutální vraždu a svěřen do psychiat-
rické péče. Z událostí si nic nepamatuje – od tragické autonehody
trpí opakujícími se výpadky a ztrátou paměti.

Muž bez ženy není člověk – Pavel Brycz
Když si žena Martina Samka sbalila věci, myslel si, že co ho nezabi-
je, to ho posílí. Ale to by mu nesměl na slabiny útočit divoký kanec,
na nervy alkohol a hlasité orgie tajemné sousedky za zdí. Podaří se
hrdinovi dnešní doby zastavit volný pád až na dno a zachránit si své
mužství?!
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Třetí podzimní muzejní přednáška
Ve čtvrtek 12. 11. se uskutečnila třetí podzimní přednáška s promí-

táním na sále kulturně-spolkového domu. Téma přednášky byl „Dra-
matický rok 1938 na Novohradsku“ a o této době mluvil Jan Ciglbauer.
V porovnání s jeho jarní přednáškou („Zločinné jízdní jednotky SS na
Trhosvinensku a Novohradsku a rok 1945“) se nyní vrátil na samý za-
čátek 2. světové války.

Jeho přednáška byla opět velmi zajímavá, výborně informativní a
podložená vlastním bádáním a zájmem o historické události minulého
století, které se bezprostředně dotýkaly našeho regionu.

Letošní popularizační muzejní přednášky jsou za námi, a tak chci
ještě jednou poděkovat všem lektorům a návštěvníkům těchto setkání
za přízeň a zájem. A ačkoli jsou témata přednášek někdy velmi vážná,
tak samotná atmosféra setkávání je vždy velmi příjemná a nás těší
tradičně velký zájem o tyto aktivity.

Za všechny „muzejní pořadatele“ K. Jarolímková

Cestovatelské promítání
Ve čtvrtek 26. listopadu se uskutečnilo druhé cestovatelské promítá-
ní ing. Miloše Suchánka. Jeho první díl, který se uskutečnil v lednu
letošního roku, se jmenoval „Izrael – kolébka křesťanství“ a na něj
navazující listopadový „Z Izraele do Jordánka a zpět“. Hodinové pro-
mítání a povídání opět sotva stačilo na sdělení všech zážitků, poznat-
ků a objevů, které pan Suchánek při svém cestování zažil. K. J.

Informační centrum Nové Hrady informuje…
Zpravidla 2x do roka (na jaře a na podzim) se setkáváme s ostatními pracovníky informač-

ních center našeho regionu, abychom se navzájem informovali, co připravujeme na sezonu
nebo již uplynulou sezonu zhodnotili. Letošní podzimní setkání jsme uspořádali 10. listopa-
du u nás v Nových Hradech, v Kulturně-spolkovém domě, kam jsme pozvali nejen naše kole-
gy a kolegyně z íček, ale také zástupce novohradských památek, ubytovatele a podnikatele,
kteří se pohybují v oblasti cestovního ruchu.

V první části setkání zhodnotil každý za své íčko (město) uplynulou letní sezonu, navzá-
jem jsme se informovali o zajímavostech, novinkách, změnách nebo o nadcházejících ad-
ventních a vánočních akcích. Kolegyně z Borovan nás např. informovaly o výrazné
personální změně ve vedení IC a zhodnotili klášterní prohlídky „šesti smysly se zážitky“,
kapličtí zhodnotili novou Krampus galerii, pozvali nás na Krampus show (12. 12. 2015) a vy-
stoupení skupiny 4TET (17. 1. 2016), třeboňští nám představili nové informační materiály
a nové nápady na příští sezonu. Pan Bartizal z velešínského KIC zhodnotil Festival Pomalší
a pozval nás na Rouhův velešínský Betlém (12. 12. 2015 – 6. 1. 2016). V další části jsme
představili, jak bychom rádi otevřeli letní turistickou sezonu na Novohradsku, které se účast-
ní města a obce celého novohradského regionu a dále jsme informovali o účasti na veletrzích
cestovního ruchu v roce 2016. Poté se slova ujali pan Michal Jarolímek a Magda Chytrová,
kteří nás informovali o nově vzniklé destinační společnosti „Novohradsko – Doudlebsko“ a
o systému podpory destinačních společností ze strany Jihočeského kraje. Na závěr jsme si
navzájem vyměnili aktuální plakáty a informační materiály a přítomní kolegové íčkaři měli
možnost prohlédnout si nově vznikající expozici novohradského muzea v přízemí
Kulturně-spolkového domu.

Tímto bych Vás, čtenáře NZ, ráda pozvala nejen na adventní akce, které se konají u nás
v Nových Hradech, ale také na akce do okolních měst a obcí našeho novohradského regionu a
popřála klidný předvánoční a vánoční čas.

Za novohradské íčko Jitka Duspivová

Výzva pro ubytovatele a poskytovatele služeb,
kteří mají zájem prezentovat své služby na tradičních veletrzích ces-
tovního ruchu (Regiontour Brno, Holiday World Praha) prostřed-
nictvím KIC Nové Hrady a Sdružení Růže. Své tištěné materiály
můžete dodat nejpozději do úterý 12. ledna 2016 do našeho infor-
mačního centra. Materiály budou k dispozici návštěvníkům veletrhu
na stánku propagující region Novohradska v rámci expozice Jihoče-
ského kraje. KIC NH

Krásné Vánoce
a šťastný nový rok!

Myslivecký spolek Nové Hrady, z. s., přeje
všem svým příznivcům, partnerům, sponzo-
rům, členům Honebního společenstva Nové
Hrady, Měú Nové Hrady i ostatním občanům
města Nové Hrady a přilehlých osad krásné
prožití svátků vánočních a dobrý vstup do no-
vého roku 2016, kdy samotné MS vstoupí do
své 53. myslivecké sezony. Těšíme se s vámi
všemi na setkání v plném zdraví a dobré nála-
dě ne jen na mysliveckém plesu, který se usku-
teční dne 15. 1. 2016 od 20 hodin v hotelu Máj,
ale v celém nadcházejícím roce. K tradičnímu
plesu malý dovětek, pokud by měl kdokoli
chuť náš ples podpořit sponzorským darem a
nebude členy MS osloven, nebojte se přihlásit
předsedovi, místopředsedovi nebo kterémukoli
členovi MS, každá podpora je vítána. Rovněž
se těšíme na setkání se všemi na tradiční akci
Den ochrany přírody, myslivosti, rybářství a
včelařství 2016, která proběhne v zámeckém
parku dne 18. 6. 2016 od 14.00 hodin. Hezké
sváteční dny a krásnou zimu přejí Novohradští
myslivci :)
Výbor Mysliveckého spolku Nové Hrady, z. s.
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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:
¡ 2. – 5., 13. a 19. 12. – Radovanovy radovánky – Malé divadlo, ČB
¡ 6. 12. – Zapomenutý čert, Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 9. a 12. 12. – Dalskabáty, hříšná ves – Malé divadlo, ČB
¡ 13. 12. – Sněhová královna – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 16. 12. – Frankenstein – Malé divadlo, ČB
¡ 20. 12. – Perníková chaloupka – Malé divadlo, ČB
¡ 27. 12. – O jednom malém ježkovi – Malé divadlo, ČB
¡ 29. 12. – Jak jsem byl Cyrano – Malé divadlo, ČB
¡ 30. 12. – Etiketa pro sígry – Malé divadlo, ČB
¡ 31. 12. – Filmmakeři – Malé divadlo, ČB

Divadelní představení:
¡ 1., 2., 28. a 31. 12. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 2. 12. – Vojnarka – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 3. a 9. 12. – Pryč z Mullingaru – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 4. a 12. 12. – Žena jako druh – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 4. a 5. 12. – Rodina je základ státu – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 4. a 9. 12. – Osamělé večery Dory N. – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 6., 13. a 18. 12. – Louskáček – DK Metropol, ČB
¡ 8. a 21. 12. – Je úchvatná! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 8. 12. – Kreutzerova sonáta – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 9. 12. – Mátový nebo citron? – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 10. 12. – Muž sedmi sester – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 11. 12. – Job Interviews – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 13. 12. – Paměť jednoho domu – SUD (Studentské univerz. divadlo), ČB
¡ 15. 12. – Pohani – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 16. 12. – Zpívání v dešti – DK Metropol, ČB
¡ 16. 12. – Šťovík, pečené brambory – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 17. a 31. 12. – Holka nebo kluk – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 18. a 29. 12. – Archa naděje – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 19. 12. – Dokonalá svatba – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 19. 12. – Pas de trois – DK Metropol, ČB
¡ 20. 12. – Divotvorný hrnec – DK Metropol, ČB
¡ 28. 12. – Aida – DK Metropol, ČB
¡ 29. 12. – Země úsměvů – DK Metropol, ČB
¡ 30. 12. – Labutí jezero – DK Metropol, ČB
¡ 30. 12. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 30. 12. – Madam Colombová zasahuje, aneb zmizel ten diamant – Divadlo

U Kapličky, ČB
¡ 8., 9. a 16. 1. 2016 – Klíče na neděli, KC Panorama, Hluboká n. Vlt.

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2016:
¡ 8. – 18. 6. 2016 – Robin Hood
¡ 12. 6. – 10. 9. – Baron Prášil
¡ 22. 6. – 9. 7. – Ženy Jindřicha VIII.
¡ 14. – 23. 7. – Příběhy lišky Bystroušky
¡ 27. – 30. 7. – Labutí jezero (balet)
¡ 2. – 6. 8. – Carmen (opera)
¡ 17. 8. – 4. 9. – Pes baskervillský

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 2. 12. – Rybičky 48 – Hudební klub K2, ČB
¡ 4. 12. – Vladimír Mišík + ETC – KD Vltava, ČB
¡ 4. 12. – Tata Bojs – POP UP Sfinx, ČB
¡ 5. 12. – Blue Effect – Café Klub Slavie, ČB
¡ 6. 12. – X-TET: Benefiční koncert pro Nazaret – Klášter Borovany
¡ 6. 12. – Bacha na Šporcla – Katedrála sv. Mikuláše, ČB
¡ 7. 12. – Hana a Petr Ulrychovi s kapelou Javory beat – DK Metropol, ČB
¡ 8. 12. – Podivuhodné Vánoce – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 10. 12. – Jižani – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 10. 12. – Wild Sticks: Christmas Tour 2015 – Slavie, ČB
¡ 11. 12. – JF: Stephan Vladar – DK Metropol, ČB
¡ 11. 12. – Gospelové Vánoce 2015 – Klášterní kostel P. M., Piaristické nám., ČB
¡ 11. 12. – ZakázanÝovoce + K2 – Hudební klub K2, ČB
¡ 12. 12. – Nezmaři a žáci ZUŠ Borovany – Kostel Navštívení P.M., Borovany
¡ 14., 15. a 16. 12. – Vánoční koncert s Nezmary – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 19. 12. – Týnfest – MDK Sokolovna, Týn n. Vlt.
¡ 20. 12. – JF: České Vánoce – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 21. a 26. 12. – Vánoční koncert – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 29. 12. – Supergroup: Pavlíček, Střihavka, Meier, Dragoun, Kulhánek, Hrubý

– KD Vltava, ČB
¡ 1. 1. 2016 – Novoroční koncert – DK Metropol, ČB
¡ 4. 1. – JF: Novoroční koncert – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 10. 1. – Tříkrálový koncert Trio Canto Corno Con Vera – Klášter Borovany

Vycházky za historií…, ostatní akce:
¡ 2. 12. – Příběh trosečníků Patrie, Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ do 5. 12. – Peklománie – Klášter, Borovany
¡ 10. 12. – 61. vycházka za historií 120 let Divadelního spolku J. K. Tyl – ČB
¡ 11. 12. – Vánoční večírek na volné noze – Café Klub Slavie, ČB
¡ 13. 12. – Úsvit: Živý Betlém – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 30. 12. – Zpívám, tedy jsem – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 17. 2. – Na Stojáka Live!: Lukáš Pavlásek a spol. – CKS Na Stojáka, ČB
¡ 4. 3. – Na Stojáka Live!: L. Pavlásek, E. Kočičková, D. Čech, K. Hynek –

KD Borovany

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

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem

Poslední letošní brigáda v Terčině údolí
V sobotu 28. listopadu se uskutečnila letošní poslední brigáda v par-

ku. Vytkli jsme si za cíl vyčistit okolí vodopádu od náletů a začít s obno-
vou průhledu od bývalé tzv. Toniččiny chýše. Jménem spolku bychom
chtěli poděkovat všem, které neodradila špatná předpověď počasí a vě-
novali parku svou další volnou sobotu. Opět jde toto poděkování přede-
vším za členy SDH Údolí a ČSOP Nové Hrady. Údolští hasiči nadto
ještě o dva týdny dříve pročistili těleso cesty za mostkem u pivovaru.
Více informací o průhledu, brigádě, lavičkách a parku najdete na našich
facebookových stránkách “Zachraňme Terčino údolí”.

Michal Jarolímek ml.
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Šachy ve škole
V roce 2013 byl vyhlášen v České republice za podpory Šachového svazu ČR projekt Šachy do

škol. Cílem projektu je podpořit zavedení šachu do vyučování na základních a středních školách.
Více o projektu se můžete dočíst na webových stránkách http://www.sachydoskol.cz/index.php.

O přínosu šachů pro rozvoj sociálních vztahů a dalších klíčových dovedností pro mládež
nemusíme pochybovat. Uvedený projekt jsme proto přivítali s nadějí. Ukázalo se ale, že dané
podmínky nejsou výhodné pro děti z menších venkovských škol. Navíc v dnešní éře digitál-
ních her opomenout možnosti šachové výuky pomocí informačních technologií není nejšťast-
nější řešení.

Rozhodli jsme se proto s ředitelem školy Mgr. Karlem Kříhou realizovat vlastní projekt, kte-
rý jsme nazvali Šachy ve škole. Škola poskytla ideální podmínky pro práci šachového kroužku
včetně možnosti využití moderních informačních technologií. Rovněž nakoupila potřebný ša-
chový materiál. Ten slouží pro potřeby šachového kroužku a po jedné šachové soupravě byly vy-
baveny třídy, kde je nejvíce zájemců o výuku šachů. Jedná se o třídu Mgr. Rolínkové (III. A.
třída), třídu paní Hejtmánkové (IV. třída) a třídu Mgr. Rolínka (V. B třída). Děkujeme jmenova-
ným učitelům za dohled nad šachovými soupravami a za poskytnutí možnosti, aby si děti (i ze
sousedních tříd) mohly o přestávkách zahrát šachy.

Za vedení trenéra Vilibalda Rolínka tak mají novohradské děti velkou šanci naučit se dobře
hrát šachy. Plně ji využívají Černý Slavoj, Ešnerová Julie, Janeček Tadeáš, Kypet Pavel Jaro-
slav, Hanuš Adam, Krajčirik Jan, Kučera Václav, Petrášek Marek, Pávek Jan a Vochoska Petr.
Někteří ze jmenovaných žáků úspěšně reprezentují školu i obec nejen na krajské, ale i na celore-
publikové úrovni – viz webové stránky http://sohranicar.cz/.

Děkujeme všem jmenovaným. Vilibald Rolínek

CO JE KRAV MAGA
Systém KRAV MAGA, z hebrejštiny volně

překládáno jako „boj zblízka“, je v současné
době považován za nejefektivnější sebeobran-
ný a taktický systém na světě, což mj. dokazuje
přehled jednotek a armád, které tento systém
převzaly. Jedná se například o ozbrojené složky
státu Izrael a dále třeba americké federální
agentury FBI, CIA, DEA a policejní SWAT
týmy v několika státech USA, ve Švédsku,
Dánsku. Tento systém užívá také francouzská
GIGN a belgická armáda a mnoho dalších…

Oficiálně se systém KRAV MAGA začal
vyvíjet po 2. světové válce v prostředí, kde Iz-
rael byl již od svého vzniku ve válce se svými
sousedy a nemohl si dovolit posílat své nové
vojáky na několikaměsíční přípravné kempy.
Proto nově založený stát potřeboval systém
boje zblízka, který musel být velmi rychle
zvládnutelný, snadno zapamatovatelný a zej-
ména velmi efektivní.

Systém Krav Maga je systém s jedineč-
ným logickým přístupem, snadný na učení a
zapamatování, stavěný na přirozených a intu-
itivních reakcích a snadno použitelný ve stre-
sových situacích. Důležitou částí KM je také
ojedinělý proces výuky, propracovaná meto-
dologie a široká škála způsobů tréninků.

Hlavním cílem systému je naučit kohokoliv,
nehledě na věk, pohlaví, fyzické schopnosti a
zkušenosti, jak se ubránit proti všemožným
druhům útoků. Toho je dosahováno především
trénováním efektivních technik, agresivity, bo-
jového ducha, povědomí o okolí, vyjednávání a
vyhýbání se konfliktním situacím.

Krav Maga je nejúčinnější systém sebeob-
rany, který si klade za cíl naučit se bránit
všechny, bez ohledu na věk a fyzickou kondi-
ci. Nedílnou součástí naší práce je také trénink
dětí a mladistvých, pro které je Krav Maga ve-
lice užitečným nástrojem ke zvýšení bezpeč-
nosti. Krav Junior je přizpůsoben potřebám

dětí a juniorů, aby byl zábavný a zároveň pří-
nosný jak pro malé děti, tak pro dospívající.

Co tréninky dětem přinesou?
¡ Přípravu na krizové situace, zejména na

jejich včasné rozpoznání a prevenci.
¡ Dovednost řešit problémy se svými vrs-

tevníky (např. problém šikany), ale i váž-
nější typy ohrožení ze strany dospělých.

¡ Zvýšení fyzické zdatnosti, ohebnosti,
akci a zábavu.

¡ Zvednutí sebevědomí v návaznosti na vi-
ditelné úspěchy a pokroky během každé-
ho tréninku.

¡ Zvládání emoce, zlepšení koncentrace,
komunikačních dovedností a v neposled-
ní řadě trénink v sebekázni.

Jak tréninky probíhají?
Tréninkový program je speciálně navržený

pro děti a dospívající. Tréninky jsou vedené
zkušeným lektorem a jsou přizpůsobené potře-

bám dětí a juniorů. Děti se pohybují v bezpeč-
ném prostředí a zábavnou, hravou formou se
učí, jak se ochránit v nejrůznějších situacích.

U nejmladších dětí je náplní řada her, které
pomáhají s koordinací, rozvíjí motoriku, cel-
kovou pohyblivost a zvyšují fyzickou zdat-
nost. Pokyny a principy, jež pomáhají při
řešení ohrožujících situací, jsou do programu
citlivě a nenásilně zakomponovány.

S vzrůstajícím věkem se hraje méně her a
více se soustředí na sebeobranné techniky.

Starší děti a teens se již učí složitějším
technikám. Čím vyšší věková kategorie, tím
více se trénink podobá tréninku pro dospělé.

Krav Junior je určený pro všechny - dívky
i chlapce.

Tréninky jsou skupinové s individuálním
přístupem.

Program tréninků je hravý, zaměřený na
rozvoj fyzické zdatnosti i schopnosti řešit rizi-
kové situace.

Jaké věkové kategorie dětí
trénujeme?

6–9 let, 10–14 let

Co je na trénink potřeba?
Na tréninky stačí boty, které nedělají

šmouhy, dlouhé kalhoty a triko a něco k pití.

Jindřich Petřík a Pavel Michale,
KRAV MAGA CENTRUM České Budějovice

Miroslav Jirkal – 60 let!
Ani se to nezdá, ale Míra Jirkal oslavo-

val 19. 11. 2015 šedesáté narozeniny. Mla-
dí kluci se ptají, kdo to je? Tak především
je to bývalý brankář, který je odchovancem
Nových Hradů. Za Hrady hrál a trénoval
tak dobře, že si ho v 19 letech vyhlédlo Dy-
namo České Budějovice do 3. ligy a poz-
ději postoupil s ním Míra do 2. ligy.

Potom přišlo období „vojny“. Míra se
dostal do tehdy slavné Dukly Praha. Najed-
nou hrál a trénoval s hráči, jako byli Vízek,
Nehoda, Samek, Gajdůšek atd. Trénoval
ho slavný Jaroslav Vejvoda.

Po vojně se Míra z Dukly vrátil do Dy-
nama, kde hrál 2. ligu, ale musel předčas-
ně skončit kvůli zranění. A tak začal
trénovat žáky Dynama. Později dělal
asistenta u mužů, společně s hl. trenérem
Pavlem Tobiášem. Dařilo se! Po 40 letech
postoupilo Dynamo do 1. ligy. Míra má lví
podíl, že se tak stalo. Později přešli oba tre-
néři do Brna. Odtud se dostal Míra do Spar-
ty jako pozorovatel.

Dále pracoval Míra pro reprezentaci
jako pozorovatel na přání Karla Brücknera,
výborného trenéra. Poté začal zase tréno-
vat. Nejprve v daleké Číně, dále v Saudské
Arábii a naposledy v SAE.

Jako pozorovatel pracuje nyní pro re-
prezentaci do 21 let. Míra sjezdil téměř ce-
lou Evropu, a proto se naučil některé
důležité jazyky.

Závěrem…. Míra má neustále málo
času, ale rodiče se snaží navštěvovat co
nejvíce. Oni jsou na něho patřičně hrdi.
A já říkám:“ Profík se srdcem na dlani, kte-
ré bije pro fotbal!“ Miroslav Hruška
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Závodníci TJ karate Nové Hrady Adam Zeman,
David Macho, Tomáš Balko a Petr Zachař

Závod se našim nejmladším závodníkům vydařil
V neděli 25. října 2015 se ve velkém sále kulturního domu Metropol konalo III. kolo Ligy

mládeže v karate, kterého se účastnilo více jak 130 závodníků ze 12 oddílů nejen z Jihočeského
kraje. Na této soutěži se novohradský závodní tým rozhodně neztratil.

Dopoledne již tradičně patřilo disciplíně kata – sestavy složené z postojů, krytů, úderů a sa-
mozřejmě kopů karate, které jsou koncipovány do předepsaného systému a prezentují obranu a
boj proti imaginárním útočníkům. Závodník zde prezentuje všechny techniky karate, které se na-
učil do výše technického stupně (barevné pásy na kimonu), ale také svoji paměť a koordinaci po-
hybu a v neposlední řadě fyzickou kondici. V této disciplíně vybojoval 2. místo David Macho
Tomáš Balko obsadil v disciplíně kata bodované 5. místo.

Davidovi Machovi se také podařilo zvítězit v disciplíně „super kop“ v kategorii mladších
žáků.

Odpoledne se soutěžilo ve sportovním zápase kumite, kde proti sobě postupně nastupují dvo-
jice dle věku, pohlaví, hmotnosti a technického stupně. V kategorii mladších žáků do 27 kg zví-
tězil David Macho. V kategorii starší žáci + 41 kg vybojoval Tomáš Balko 3. místo.

Děkuji našim závodníkům, trenérům a samozřejmě rodičům za podporu našich závodníků.
Martin Hermann, předseda oddílu karate

David vybojoval dvě zlata a jedno stříbro

David Macho s Tomášem Balkem na meziná-
rodní soutěži Kid Cup

Karolína a Nikola Staňkovy trénují kata na
Sparing Campu v Českých Budějovicích

Karolína a Nikola Staňkovy s trenérkou národ-
ní reprezentace kata Ivou Keslovou

Krajský přebor v karate v Českých Budějovicích
Závěr sezony se novohradským karatistům vydařil

Krajský přebor v karate se konal v neděli 1. listopadu 2015 v hale TJ Sokol v Českých Budě-
jovicích. Na tuto postupovou soutěže se sjelo více jak 150 závodníků ze 14 Jihočeských oddílů.

Na třech zápasištích-tatami začala již tradičně dopoledne soutěžní disciplína kata – povinná
sestava. V kategorii mladších žáků za nás nastoupil Tomáš Balko, ale v konkurenci více jak tři-
ceti bojovníků, přes pěkně zacvičené kata bohužel nepostoupil z repasáže a tak skončil na pěk-
ném 4. místě. V kategorii muži přidělil los našemu závodníkovi Petrovi Zachařovi vicemistra
Evropy z SK Nakama Sedlice Marka Pohanku, kdy náš závodník podlehl 5:0, ale v repasáži
získal bronzovou medaili.

V odpoledních hodinách se konaly souboje kumite, zápasy dvojic rozdělených dle pohlaví,
věkových a váhových kategorií. V kategorii kumite mladší žáci do 27 kg vybojoval bronzovou
medaili a postup na Mistrovství ČR David Macho. Další bronzovou medaili přidal po vítězství
v repasáži Tomáš Balko v kategorii mladší žáci nad 41 kg. V kategorii dorostenců získal čtvrtý
bronz pro naše barvy po vydařených soubojích Adam Zeman.

V současné době se naši závodníci: Tomáš Hermann (nominace v kumite U21, + 84 kg a
BRH), David Macho (nominace v kumite -27 kg a kata mladší žáci) a Petr Zachař (nomina-
ce v kata muži) intenzivně připravují na Mistrovství České republiky, které se bude konat
5. – 6. prosince v Ostravě.

Děkuji závodníkům za vzornou reprezentaci oddílu a všem, kteří nám pomáhají v našem
sportovním úsilí. Martin Hermann, předseda oddílu karate

III. kolo Ligy mládeže v karate v Č. Budějovicích

Mezinárodní soustředění karate
Sparing Camp 2015

Ve dnech 29. – 31.10.2015 se konalo Mezi-
národní soustředění Sparing camp. Soustředě-
ní bylo tentokrát rozděleno na dvě části.
Tréninky se konaly v tělocvičně TJ Karate
České Budějovice v ulici E. Destinnové. Tré-
ninky vedli trenéři České reprezentace jak
v kata, tak kumite a třetí den se konaly zápasy
všech účastníků.

Naši členové mají tuto tří denní akci jako
přípravu na MČR či KP, který se bude konat
5. – 6. 12. v Ostravě.

Sparing campu se účastnilo cca 200 kara-
tistů z ČR a ze Slovenska. V současné době
máme potvrzenou účast z Německa, Rakous-
ka, Slovenska, Maďarska, ale také z Izraele a
z ČR. Martin Hermann
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Z leva Ladislav Bárta, Martin a Tomáš Hermannovi na Mistrovství ČR
v  Plzni

14. Mistrovství ČR v AKJ Open Fighting & hard kata 2015
Jihočeští závodníci uspěli na prestižní soutěži

V sobotu 7. listopadu se do Plzně na 14. Open Fighting a Hard kata –
Mistrovství ČR v Sebeobranném systému Allkampf-Jitsu sjelo přes sto
padesát soutěžících z třiceti šesti oddílů a škol z celé České republiky a
této soutěže se zúčastnili také hosté ze Slovenské republiky. Setkali se
zde vyznavači sebeobranných systémů Allkampf-Jitsu, Jiu Jitsu, Bra-
zilského Jiu Jitsu, ale také karate Shoto Kan, Shito Ryu, Shiro Kan,
Judo, Valetudo a MMA. Na čtyřech zápasištích se soutěžilo ve dvou
disciplínách – kata a fighting. V dopoledních hodinách se konala soutěž
Hard formy-kata, kde závodníci ve dvou kolech předváděli povinné se-
stavy karate stylů Shoto Kan, Shito Ryu, Shiro Kan a Allkampf-Jistu
dle jejich zaměření.

V soutěži kata od 16 let do mistrovských stupňů vybojoval stříbr-
nou medaili Tomáš Hermann a bronz získal Ladislav Bárta oba z TJ
N. Hrady. V kategorii kata muži nad 34 let mistrovské stupně zvítězil
Martin Hermann. Martin Hermann, předseda oddílu karate

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

řádková inzerce

¡ 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.

KRAMPUS SHOW 2015 v Kaplici
12. prosince, sobota od 14.00/18.00 hodin

Scéna náměstí
14.00 Just / 15.30 Good Times Big Band / 17:00 Arakain
Scéna u autobusového nádraží
14:00 Tabasco / 15:30 Rozkrock / 17:00 Rammstein revival

18.00 hod. KRAMPUS SHOW
Téměř třicet Krampus skupin z Rakouska a Německa předvede
svou show v ulicích centra města. Ohňostroj a afterparty.
Program kina pro děti a dospělé
10:00 Sněhová královna 2 / 12.30 Krampus: Táhni k čertu
15.00  Malý princ / 21.00 Krampus: Táhni k čertu
V Galerii Krampus výstava betlémů
Centrum města Kaplice www.krampuskaplice.cz
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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

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
I PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

jednoduché ¢ podvojné
¢ daně ¢ mzdy ¢

Ladislava Frdlíková
tel.: 602 604 106

Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Dobíjení mobilů

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová

WELLNESS HOTEL REZIDENCE
Nové Hrady

Nabízí uplatnění na následující pracovní pozice

servírka/čísník
(na HPP, směnný systém krátký/dlouhý týden,
možnost využití zaměstnaneckého ubytování)

Veškeré potřebné informace obdržíte
při osobním pohovoru, který si můžete v případě zájmu
sjednat na e-mailové adrese:  dvorak@rezidencenh.cz


