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Letní turistická sezona ukončena, malé ohlédnutí za jejím „zavře-
ním“ se můžete dočíst v tomto čísle NZ nebo se ještě v průběhu října
podívat na výstavu fotografií FOR FOTOGRAFIE v průjezdu radnice.
Fotografie jsou pořízené v době hlavní turistické sezony (květen – září),
můžete na nich vidět nejen hosty a umělce, ale i druhou stranu, tedy di-
váky a sami sebe. Některé fotografie jsme si dovolili trochu laškovně
okomentovat, předem i dodatečně děkujeme za pochopení, jde přece
jen o „FÓR“ a pokud budete mít cestu na náměstí, tak se na ni ještě
v říjnu zajděte podívat. Děkujeme za návštěvu a za Váš tichý (nebo hla-
sitý) smích. K. Jarolímková

Vzpomínka na bývalého
redaktora Novohradského zpravodaje

V měsíci září zemřel pan Josef Kozelka, bývalý redaktor (i šéfre-
daktor) Novohradského zpravodaje, který NZ redigoval v minulosti
několik let. Vzhledem k tomu, že jsem v době mých „zpravodaj-
ních“ začátků s panem Kozelkou spolupracovala, chtěla bych vyjád-
řit upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým.

A ještě jeho malé připomenutí. Mé první článečky a zprávy, kte-
ré jsem pro NZ psala a týkaly se vždy různých akcí a místních udá-
lostí, tak pan Kozelka vždycky komentoval – „…a hlavně, aby to
mělo vždycky hlavu a patu...“. Přiznám se, že na tohle jsem si dost čas-
to vzpomněla a přála si, aby každý čtenář tu „hlavu a patu“ v mých (a
nejen mých) článcích v Novohradském zpravodaji nacházel.

Za redakci NZ K. Jarolímková Na druhém ročníku Gastroslavností jste mohli ochutnat novohradského
kapra zpracovaného podle kuchaře Petra Stupky (více uvnitř čísla). K. J.

Jak a jaké novohradské restaurace byly zavařeny v rámci letní návštěv-
nické ankety se dočtete uvnitř tohoto čísla NZ.                             K. J.

Zábavná show

Tomáše Matonohy
a jeho hostů se uskuteční

ve čtvrtek 27. října 2011
od 19 hodin

v Kinosále Český dům
Vstupenky na představení 270 Kč,

předprodej 210 Kč
je možné zakoupit v KIC Nové Hrady.

Bližší informace na
tel. 386 362 195 nebo 602 150 208.
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Zápis z 27. schůze městské rady
ze dne 03. 08. 2011 – mimořádná

� 1. Projekt „Modernizace místních
komunikaci Nové Hrady – zlepšení
dostupnosti a bezpečnosti na daných
úsecích

Rada bere na vědomí Oznámení o schválení
projektu k financování od Úřadu Regionální
rady Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad týkající se projektu
„Modernizace místních komunikaci Nové
Hrady – zlepšení dostupnosti a bezpečnosti
na daných úsecích“. Rada pověřuje starostu
ve spolupráci s MěÚ Nové Hrady, Investič-
ním odborem vyhlášením výběrového řízení
za poskytovatele úvěru na předfinancování
projektu (ve výši poskytnuté dotace) a zajiš-
těním přípravy podkladů pro podpis smlou-
vy. Rada postupuje zastupitelstvu města
k projednání schválení realizace projektu
s tím, že finanční podíl města ve výši 15%
bude financován z vlastních zdrojů Města
Nové Hrady v rámci rozpočtu města pro rok
2012 a zbylých 85% (dotace) bude financo-
váno na základě úvěru.

� 2. Výběrové řízení – Projektová
dokumentace – Splašková kanalizace
a vodovod v Údolí u Nových Hradů
II. etapa

Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek k veřejné zakázce „Pro-
jektová dokumentace – Splašková kanaliza-
ce a vodovod v Údolí u Nových Hradů –
II. etapa“ a schvaluje výběr dodavatele– Ing.
Martin Růžička – Alcedo. Rada pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.

(Rada obdržela Zprávu o posouzení a hod-
nocení nabídek k veřejné zakázce „Projek-
tová dokumentace – Splašková kanalizace a
vodovod v Údolí u Nových Hradů – II. eta-
pa“. Hodnocení provedla Finanční komise.
V rámci výběrového řízení byly podány
4 nabídky (jedna nabídka byla z důvodu ne-
úplnosti vyřazena, další 3 byly posuzovány
dle stanovených kritérií), z nichž nejvýhod-
nější předložil Ing. Martin Růžička – Alce-
do, Jindřichův Hradec.)

� 3. Smlouva o sdružených službách
dodávky zemního plynu pro
maloodběratele – nabídka ceny zemního
plynu na příští rok

Rada bere na vědomí doplnění nabídky
společnosti E.ON Energie a.s. na cenu
zemního plynu pro rok 2012 a pověřuje sta-
rostu a místostarostu Bc. Vochosku dalším
jednáním.

� 4. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

Rada schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
ve věci realizace díla: Nové Hrady – vý-
stavba a modernizace místních komunikací“
mezi Městem Nové Hrady a zhotovitelem

Eurovia CS, a.s. a pověřuje starostu jeho
podpisem.
(Dodatek č. 2 řeší prodloužení termínu do-
končení stavebních prací z důvodů realizace
víceprací – zejména výstavbu a rekonstrukci
kanalizace a vodovodu pod řešenými komu-
nikacemi.)

� 5. Výběrové řízení – Nové Hrady –
Investice pro integrovaný rozvoj
kultury a kvality společenského
a spolkového života –
CZ.1.14/2.3.00/06.02116 – Stavební
úpravy objektu čp. 74 Nové Hrady –
Statek
Rada bere na vědomí Odborný posudek a
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce „Nové Hrady – Investice
pro integrovaný rozvoj kultury a kvality
společenského a spolkového života –
CZ.1.14/2.3.00/06.02116 - Stavební úpra-
vy objektu čp. 74 Nové Hrady – Statek“ a
schvaluje výběr zhotovitele - Archatt pa-
mátky spol. s r.o., Třebíč. Rada pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
(Rada obdržela Odborný posudek a Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek k veřej-
né zakázce Nové Hrady „Investice pro in-
tegrovaný rozvoj kultury a kvality
společenského a spolkového života –
CZ.1.14/2.3.00/06.02116 - Stavební úpra-
vy objektu čp. 74 Nové Hrady - Statek“.
Hodnocení provedla výběrová komise na
základě odborného posudku Stavební po-
radny, s.r.o. V rámci výběrového řízení byly
podány 4 nabídky (2 nabídky byly z důvodu
neúplnosti vyřazeny, další 2 byly posuzová-
ny dle stanovených kritérií), z nichž nejvý-
hodnější předložila společnost Archatt
památky spol. s r.o., Třebíč.)

� 6. Výběrové řízení – Polyfunkční pasivní
dům v Nových Hradech
Rada bere na vědomí Odborný posudek a
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce „Polyfunkční pasivní
dům v Nových Hradech“ a schvaluje výběr
zhotovitele – MANE STAVEBNÍ, s.r.o.,
České Budějovice. Rada pověřuje starostu
města podpisem smlouvy o dílo.
(Rada obdržela Odborný posudek a Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce „Polyfunkční pasivní dům v No-
vých Hradech“. Hodnocení provedla výbě-
rová komise na základě odborného posudku
Stavební poradny, s.r.o. V rámci výběrové-
ho řízení byly podány 2 nabídky (2 nabíd-
ky, které byly posuzovány dle stanovených
kritérií). Nejvýhodnější nabídku předložila
společnost MANE STAVEBNÍ, s.r.o.)

� 7. Plnění rozpočtu za ½ roku 2011
Rada bere na vědomí plnění rozpočtu Města
Nové Hrady za první pololetí roku 2011.

� 8. Projednání stavebních řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 9. Cenová nabídka – restaurování
památníku padlých 1. světové války
v Byňově
Rada souhlasí s nabídkou na restaurování
památníku padlých 1. světové války v By-
ňově a přilehlého křížku a pověřuje staros-
tu objednáním prací dle nabídky pana T.
Franty.
(Rada obdržela nabídku k restaurování pa-
mátníku padlých 1. světové války v Byňově
a přilehlého křížku od pana T. Franty. Sou-
částí nabídky (cena 43 700,-Kč) je demon-
táž památníku, restautrování, zbudování
základu, osazení a doprava + oprava ka-
menného soklu s litinovým křížem.)

� 10. Virtuální univerzita třetího věku
Rada souhlasí se zapojením Města Nové
Hrady do projektu Virtuální univerzita třetí-
ho věku a souhlasila s realizací výukových
programů v Koželužně a Domě s pečova-
telskou službou.
(Rada obdržela nabídku na připojení k pro-
jektu Virtuální univerzita třetího věku, kte-
rý společně realizují Česká zemědělská
univerzita v Praze, Slezská univerzita
v Opavě, Univerzita Palackého v Olomou-
ci, České vysoké učení technické v Praze,
Technická univerzita v Liberci a Univerzita
Karlova v Praze. O tuto formu studia proje-
vila zájem cca. 20 občanů města. Rada sou-
hlasila se zapojením Města Nové Hrady do
projektu a souhlasila s realizací výukových
programů v Koželužně a Domě s pečova-
telskou službou.)

Zápis z 28. schůze městské rady
ze dne 17. 08. 2011

� 1. Kontrola usnesení z 26. a 27. jednání
rady města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 26. a 27. jednání rady
města.

� 2. Směna pozemků – Město Nové Hrady
– p. Loukotka
Rada souhlasí s bezúplatnou směnou poze-
mků parc. KN č. 1009/19 o výměře 115 m2

v k.ú. Nové Hrady a parc. KN č. 1009/21
o výměře 179 m2 v k.ú. Nové Hrady ve
vlastnictví pana Jana Loukotky, bytem Kr-
čínova č. 1170/44, České Budějovice a po-
zemků parc. KN č. 943/3 o výměře 97 m2

v k.ú. Nové Hrady a parc. KN č. 943/59 o
výměře 177 m2 v k.ú. Nové Hrady ve vlast-
nictví Města Nové Hrady. Rada postupuje
žádost k projednání zastupitelstvu města.

� 3. Darovací smlouva
Rada schvaluje Darovací smlouvou se spo-
lečností MOTOR JIKOV Group a.s., České
Budějovice na kompresor typ 4171 v hod-
notě 5 560,-Kč.
(Rada obdržela od společnosti MOTOR
JIKOV Group a.s., České Budějovice návrh
darovací smlouvy, ve které společnost da-
ruje městu kompresor typ 4171 v hodnotě

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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5 560,-Kč pro podporu Sboru dobrovolných
hasičů Nové Hrady.)

� 4. ZTV Nové Hrady – Jižní město
1. etapa
Rada bere na vědomí předání projektové
dokumentace k ZTV Nové Hrady – Jižní
město, 1. etapa a pověřuje tajemnici MěÚ
Nové Hrady ve spolupráci se starostou měs-
ta dalším jednáním ve věci zajištění souhla-
su vlastníků pozemků, u kterých dojde
k záboru zemědělského půdního fondu.
(Rada obdržela od Projektového ateliéru
AD s.r.o., Ing. Arch. Jaroslav Daněk kom-
pletně zpracovanou projektovou dokumen-
tace k ZTV Nové Hrady – Jižní město,
1. etapa. Pro podání žádosti o vydání územ-
ního rozhodnutí je nutno doplnit souhlasy
vlastníků pozemků, u kterých dojde k zábo-
ru zemědělského půdního fondu.)

� 5. Zpráva o posouzení a hodnocení
nabídek financování úvěru
„Modernizace místních komunikací
Nové Hrady“
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek v rámci výběrového ří-
zení na akci financování úvěru na projekt
„Modernizace místních komunikací Nové
Hrady – zlepšení dostupnosti a bezpečnosti
na daných úsecích“.
Rada postupuje zastupitelstvu města k pro-
jednání schválení úvěrové smlouvy dle vý-
sledku výběrového řízení.
(Rada obdržela od investičního odboru
MěÚ N. Hrady Zprávu o posouzení a hod-
nocení nabídek financování úvěru na pro-
jekt: „Modernizace místních komunikací
Nové Hrady – zlepšení dostupnosti a bez-
pečnosti na daných úsecích“. Nabídku za-
slala Československá obchodní banka, a.s.
České Budějovice, Česká spořitelna, a.s.,
oblastní pobočka v Českých Budějovicích a
Komerční banka a.s., Praha. Nejlepší nabíd-
ku předložila Komerční banka a.s.)

� 6. Zpráva o posouzení a hodnocení
nabídek na zajištění koncesního řízení
„Nájem vodohospodářského majetku
města Nové Hrady“
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek v rámci výběrového ří-
zení na zajištění koncesního řízení „Nájem
vodohospodářského majetku města Nové
Hrady“ a schvaluje dodavatele STAVEBNÍ
PORADNU a.s., Průběžná 48, České Budě-
jovice.
(Rada obdržela od investičního odboru
MěÚ N. Hrady Zprávu o posouzení a iod-
nocení nabídek na zajištění koncesního ří-
zení „Nájem vodohospodářského majetku
Města Nové Hrady za účelem jeho správy
a provozování“. Nabídku zaslaly společ-
nosti TAREKA s.r.o. Tábor, STAVEBNÍ
PORADNA, spol. s r.o., České Budějovi-

ce a INŽENÝRING PRAHA a.s., Praha.
Společnost INŽENÝRING PRAHA a.s.
byla z výběrového řízení vyloučena, neboť
nedoložila částku pojištění odpovědnosti za
škodu. Nejlepší nabídku předložila společ-
nost STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.)

� 7. Bezúplatný převod
Rada schvaluje bezúplatný převod movité-
ho majetku, dopravního prostředku Škoda
Fabia Combi od České republiky – Krajské-
ho ředitelství policie Jihočeského kraje a
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o pře-
vodu vlastnictví.

� 8. Žádost o prodloužení termínu
Rada bere na vědomí žádost manželů Švar-
cových, bytem Nové Hrady o prodloužení
termínu závazku pro zkolaudování rodinné-
ho domu a postupuje ji k projednání zastupi-
telstvu města.
(Rada obdržela od manželů Švarcových,
Nové Hrady žádost o prodloužení termínu,
k němuž se zavázali při koupi pozemku pro
stavbu rodinného domu, kupní smlouvou ze
dne 29.1.2007, a to že do 60 měsíců od pod-
pisu této smlouvy zkolaudují rodinný dům.
V případě nedodržení tohoto závazku jsou
povinni uhradit kupující doplatek ve výši
100 000,-Kč. Tento termín se jim s největší
pravděpodobností nepodaří splnit, proto žá-
dají o prodloužení termínu o šest měsíců
nebo do 31.12.2012.)

� 9. Žádost o prominutí nájemného
Rada schvaluje prominutí nájemného v Domě
s pečovatelskou službou v bytě paní Heleny
Sedlákové za měsíc srpen 2011.
(Rada obdržela od paní Marie Kopřivové,
Nové Hrady žádost o prominutí nájemného
v DPS po zemřelé sestře paní Heleně Sedlá-
kové. Z žádosti vyplývá, že byt nemohl být
vyklizen ihned, neboť byl zapečetěn Policií
ČR. Paní Kopřivová žádá o prominutí ná-
jemného za měsíc červenec a srpen 2011.)

� 10. Úřední záznam ve věci zpětného
odkoupení pozemku k. ú. Štiptoň
Rada bere na vědomí žádost pana Jana Mo-
tyčáka, bytem Údolí u Nových Hradů.
Rada postupuje žádost k projednání zastu-
pitelstvu města.
(Rada obdržela opětovnou žádost p. Jana
Motyčáka, bytem Údolí u Nových Hradů
o odkoupení pozemku parc. č. 381 o výměře
2097 m2 v k.ú. Štiptoň, neboť se domnívá, že
mu ze strany města nebylo umožněno na
předmětné parcele postavit rodinný dům.)

� 11. Žádost o povolení a oznámení
o konání Údolských slavností
Rada bere na vědomí konání Údolských
slavností a hasičské soutěže „Memoriál
údolských hasičů“.

� 12. Žádost o vyjádření k projektovému
návrhu
Rada bere na vědomí žádost společnosti
FIERA a.s. Jindřichův Hradec o vyjádření
k projektovému návrhu stavby „Štiptoň
K 1535 – p. Kubeš – přípojka NN“ v k.ú.
Štiptoň.

Rada pověřuje Technické služby města No-
vých Hradů zakreslením podzemních inže-
nýrských sítí.

� 13. Záznam z konání Osadního výboru
pro Byňov, Jakule a Štiptoň
Rada bere na vědomí zápis z místních šetře-
ní Osadního výboru pro Byňov, Jakule a
Štiptoň a pověřuje starostu dalším jednáním
ve věci cest. Rada bere na vědomí souhlas-
né stanovisko osadního výboru s prodejem
areálu bývalé školky a pověřuje starostu
dalším jednáním.
(Rada obdržela vyjádření k místním šetře-
ním od Osadního výboru pro Byňov, Jakule
a Štiptoň. Osadní výbor žádá o opravu cest
na pozemcích parc. č. 2566 a parc. č. 2565
v k.ú. Byňov a dále souhlasí s prodejem bý-
valého objektu mateřské školy a protiato-
mového krytu.)

� 14. Žádost o souhlas s umístěním
informační cedule EVL
Rada souhlasí s umístěním informačních
cedulí – evropsky významná lokalita na po-
zemcích parc. č. 159/3, v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů a prar. č. 87, v k.ú. Veveří
u Nových Hradů.
(Rada obdržela od Agentury Menhir, Praha
Žádost o souhlas s umístěním informační
cedule EVL /evropsky významná lokalita/
na pozemku města parc. č. 159/3, v k.ú.
Údolí u Nových Hradů /Sokolí hnízdo a ba-
žantnice/ a parc. č. 87, v k.ú. Veveří u No-
vých Hradů /Veverský potok/.)

� 15. Projednání stavebních řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 16. Výzva k podání nabídky
Rada schvaluje výzvu k podání nabídky,
včetně zadávací dokumentace na zpracová-
ní projektové žádosti a příloh na projekt,
který bude předložen v rámci dotačního ti-
tulu Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad Zvýšení podílu ekolo-
gicky šetrných forem turistiky na cestovním
ruchu v regionu“.

� 17. Výzva k podání nabídky
Rada schvaluje výzvu k podání nabídky,
včetně zadávací dokumentace na zpracová-
ní projektové žádosti a příloh na projekt,
který bude předložen v rámci dotačního ti-
tulu Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad Zkvalitnění a rozvoj
zejména doprovodné infrastruktury pro ces-
tovní ruch.

� 18. Výzva k podání nabídky
Rada schvaluje výzvu k podání nabídky,
včetně zadávací dokumentace na technický
dozor investora a koordinátora BOZP pro
projekt „Polyfunkční pasivní dům v No-
vých Hradech“.

� 19. Výzva k podání nabídky
Rada schvaluje výzvu k podání nabídky,
včetně zadávací dokumentace technický
dozor investora a koordinátora BOZP pro
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projekt „Nové Hrady – investice pro integ-
rovaný rozvoj kultury a kvality společen-
ského a spolkového života“.
1. Rekonstrukce objektu „Statky“

Nové Hrady
2. Rekonstrukce společenského sálu

Nakolice
3. Stavební úpravy – nástavba hasičské

zbrojnice - Údolí

� 20. Výzva k podání nabídky
Rada schvaluje výzvu k podání nabídky,
včetně zadávací dokumentace na technický
dozor investora a koordinátora BOZP pro
projekt „Obnova veřejných prostranství a
zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel
města Nové Hrady“.
1. Rekonstrukční práce na objektu

kuželny – 2. etapa, druhá část
2. Revitalizace náměstí.

� 21. Nabídka k opravám sakrálních
staveb
Rada bere na vědomí informaci od senátora
Ing. Tomáše Jirsy ve věci možných dotač-
ních titulů pro opravu sakrálních staveb
v majetku Města Nové Hrady.

� 22. Festival South Bohemia Jazz Fest
2011
Rada bere na vědomí konání festivalu South
Bohemia Jazz Fest 2011 v Nových Hradech
ve dnech 26. a 27.8.2011 a souhlasí s pří-
padným prodloužením přehlídky do 23. ho-
diny.

� 23. Smlouva o uplatnění souboru
specializovaných map
Rada schvaluje Smlouvu o uplatnění soubo-
ru specializovaných map mezi Jihočeskou
univerzitou v Českých Budějovicích, Ze-
mědělskou fakultou jako poskytovatelem a
Městem Nové Hrady jako objednatelem a
pověřuje starostu jejím podpisem.
(Rada obdržela od Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, Zemědělské fa-
kulty návrh smlouvy týkající se bezplatného
poskytnutí specializovaných tématických
map využití území v nivě Stropnice. Tyto
mapové podklady bude možno využít při
aktualizaci územního plánu města.)

� 24. Nájemní smlouva s SÚS Jihočeského
kraje
Rada schvaluje Nájemní smlouvy NS/11/11/
RCB/No a NS/12/11/RCB/No se Správou a
údržbou silnic Jihočeského kraje na poze-
mkovou parcelu KN p.č. 1894/2 o výměře
550 m2 v k.ú. Byňov.
(Rada obdržela od Správy a údržby silnic Ji-
hočeského kraje návrh nájemních smluv na
pozemkovou parcelu KN p.č. 1894/2 o vý-
měře 550 m2 v k.ú. Byňov. Město jako ná-
jemce má právo užívat pronajatou část
pozemku k realizaci a pro potřeby projektu
„Modernizace místních komunikací Nové
Hrady – zlepšení dostupnosti a bezpečnosti

na daných úsecích – Zvýšení bezpečnosti
chodců Jakule“. Doba nájmu u první smlou-
vy je na dobu určitou, smluvní vztah začíná
dnem zahájení realizace projektu. Nájem je
uzavíraný po dobu realizace, nejdéle však
na pět let, výše nájemného je 1,-Kč. Druhá
nájemní smlouva k této parcele je uzavírána
na dobu určitou, smluvní vztah začíná první
den po ukončení realizace projektu, je uza-
víraný po dobu udržitelnosti projektu, t.j. na
pět let, výše nájemného je 1,-Kč za celou
dobu nájmu.)

� 25. Nájemní smlouva s SÚS Jihočeského
kraje
Rada schvaluje Nájemní smlouvy NS/09/11/
RCB/No a NS/10/11/RCB/No se Správou a
údržbou silnic Jihočeského kraje na poze-
mkové parcely KN p.č. 1438/5 o výměře
250 m2 a p.č. 1476/20 o výměře 97/,5 m2

v k.ú. Údolí u Nových Hradů.
(Rada obdržela od Správy a údržby silnic Ji-
hočeského kraje návrh nájemní smlouvy na
pozemkové parcely KN p.č. 1438/5 o výmě-
ře 250 m2 a p.č. 1476/20, o výměře 97,5 m2

v k.ú. Údolí u Nových Hradů. Město jako
nájemce má právo užívat pronajatou část
pozemku k realizaci a pro potřeby projektu
„Modernizace místních komunikací Nové
Hrady – zlepšení dostupnosti a bezpečnosti
na daných úsecích – Zvýšení bezpečnosti
chodců na křižovatce II/154 a II/156 Údolí u
Nových Hradů“. Doba nájmu u první
smlouvy je na dobu určitou, smluvní vztah
začíná dnem zahájení realizace projektu.
Nájem je uzavíraný po dobu realizace, nej-
déle však na pět let, výše nájemného je
1,-Kč. Druhá nájemní smlouva k této parce-
le je uzavírána na dobu určitou, smluvní
vztah začíná první den po ukončení realiza-
ce projektu, je uzavíraný po dobu udržitel-
nosti projektu, tj. na pět let, výše nájemného
je 1,-Kč za celou dobu nájmu.)

Zápis z 29. schůze městské rady
ze dne 29. 08. 2011

� 1. Dodatek ke Smlouvě o zřízení
a vedení běžného účtu v CZK
Rada schvaluje Dodatek ke Smlouvě o zříze-
ní a vedení běžného účtu v CZK s Komerční
bankou, a.s. Praha a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Rada obdržela od Komerční banky, a.s.
Praha návrh Dodatku ke Smlouvě o zřízení
a vedení běžného účtu s tím, že banka ne-
bude v období od 25.8.2011 do 25.8.2012
účtovat cenu za poplatek za vedení elektro-
nického bankovnictví profi banka. Po uply-
nutí výše uvedeného období bude banka
opět vybírat cenu v souladu se sazebníkem.)

� 2. Smlouva mandátní „Nájem
vodohospodářského majetku Města
Nové Hrady za účelem jeho správy
a provozování“
Rada schvaluje Smlouvu mandátní se
STAVEBNÍ PORADNOU spol. s r.o., Prů-
běžná 48 České Budějovice na zajištění
zadání koncesního řízení na výběr provozo-

vatele vodohospodářského majetku na akci
„Nájem vodohospodářského majetku Měs-
ta Nové Hrady za účelem jeho správy a pro-
vozování“ a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

� 3. Smlouva o dílo „Projektová
dokumentace – Splašková kanalizace
a vodovod v Údolí u Nových Hradů
Rada schvaluje Smlouvu o dílo s Ing. Marti-
nem Růžičkou – Alcedo, Na Hradbách 35/I
Jindřichův Hradec na projektovou doku-
mentaci pro územní a pro stavební řízeni na
akci „Projektová dokumentace – Splašková
kanalizace a vodovod v Údolí u Nových
Hradů – II. etapa“ a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.

� 4. Smlouva o dílo  „Polyfunkční pasivní
dům v Nových Hradech
Rada schvaluje Smlouvu o dílo s MANE
STAVEBNÍ s.r.o., Okružní 2615 České Bu-
dějovice na zhotovení stavebního díla „Po-
lyfunkční pasivní dům v Nových Hradech“
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

� 5. Znalecký posudek
Rada bere na vědomí Znalecký posudek
k objektu Mateřské školy č.p. 22 s příslu-
šenstvím a schvaluje záměr prodeje objektu
Mateřské školy č.p. 22 s příslušenstvím, po-
zemku parc. č. 157 o výměře 165 m2 , poze-
mku parc. č. 352 o výměře 36 m2, části
pozemku parc. č. 608/1 o výměře 1 784 m2

v k.ú. Byňov, se stanovením základní ceny
podle znaleckého posudku a pověřuje ta-
jemnici MěÚ Nové Hrady zajištěním zve-
řejnění záměru prodeje na úřední desce.
(Rada obdržela od Ing. Vladislava Jandy,
České Budějovice Znalecký posudek k ob-
jektu Mateřské školy č.p. 22 s příslušen-
stvím. Dle znaleckého posudku je cena
nemovitostí určena na 650 000,-Kč. Se
znaleckým posudkem byl seznámen osad-
ní výbor, který taktéž vyjádřil souhlas
s prodejem.)

� 6. Veřejná zakázka - technický dozor
investora a koordinátora BOZP pro
projekt „Nové Hrady – investice pro
integrovaný rozvoj kultury a kvality
společenského a spolkového života“
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky
na technický dozor investora a koordinátora
BOZP pro projekt „Nové Hrady – investice
pro integrovaný rozvoj kultury a kvality
společenského a spolkového života“: 1. Re-
konstrukce objektu „STATKY“ Nové Hra-
dy, 2. Rekonstrukce společenského sálu
Nakolice, 3. Stavební úpravy – nástavba ha-
sičské zbrojnice – Údolí a schvaluje doda-
vatele společnost STAVEBNÍ PORADNA,
spol. s r.o., Průběžná 48, České Budějovice
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od investičního odboru
MěÚ Nové Hrady Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky na
technický dozor investora a koordinátora
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BOZP pro projekt „Nové Hrady – investice
pro integrovaný rozvoj kultury a kvality
společenského a spolkového života“: 1. Re-
konstrukce objektu „STATKY“ Nové Hra-
dy, 2. Rekonstrukce společenského sálu
Nakolice, 3. Stavební úpravy – nástavba ha-
sičské zbrojnice – Údolí. Nabídku zaslala
společnost STAVEBNÍ PORADNA, spol.
s r.o. České Budějovice, další oslovení se
omluvili.)

� 7. Veřejná zakázka – technický dozor
investora a koordinátora BOZP pro
projekt „Polyfunkční pasivní dům
v Nových Hradech“
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky
na technický dozor investora a koordinátora
BOZP pro projekt „Polyfunkční pasivní
dům v Nových Hradech“ a schvaluje doda-
vatele společnost STAVEBNÍ PORADNA,
spol. s r.o., Průběžná 48, České Budějovice
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

� 8. Veřejná zakázka – technický dozor
investora a koordinátora BOZP pro
projekt „Obnova veřejných prostranství
a zázemí pro volnočasové aktivity
obyvatel města Nové Hrady“
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky
na technický dozor investora a koordinátora
BOZP pro projekt „Obnova veřejných pros-
tranství a zázemí pro volnočasové aktivity
obyvatel města Nové Hrady“. 1. Rekon-
strukční práce na objektu kuželny – 2. etapa,
druhá část, 2. Revitalizace náměstí a schva-
luje dodavatele společnost STAVEBNÍ
PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, Čes-
ké Budějovice a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od investičního odboru
MěÚ Nové Hrady Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky na
technický dozor investora a koordinátora
BOZP pro projekt „Obnova veřejných pros-
tranství a zázemí pro volnočasové aktivity
obyvatel města Nové Hrady“: 1. Re-
konstrukční práce na objektu kuželny –
2. etapa, druhá část, 2. Revitalizace náměstí.
Nabídku zaslala společnost STAVEBNÍ
PORADNA, spol. s r.o. České Budějovice,
další oslovení se omluvili.)

� 9. Veřejná zakázka – zpracování
projektové žádosti a příloh pro projekt
„Zkvalitnění a rozvoj zejména
doprovodné infrastruktury pro cestovní
ruch“
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky na
zpracování projektové žádosti a příloh pro
projekt předkládaný v rámci Regionálního
operačního programu „Zkvalitnění a rozvoj
zejména doprovodné infrastruktury pro ces-

tovní ruch“. Rada schvaluje dodavatele -
Novohradskou občanskou společnost o.s.,
Pod Vodárnou 349, Nové Hrady a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od investičního odboru
MěÚ Nové Hrady Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky na
zpracování projektové žádosti a příloh pro
projekt „Zkvalitnění a rozvoj zejména do-
provodné infrastruktury pro cestovní ruch“.
Nabídku zaslalo pět společností, dle kritérií
nejlepší nabídku podala Novohradská ob-
čanská společnost o.s.)

� 10. Veřejná zakázka – zpracování
projektové žádosti a příloh pro projekt:
„Zvýšení podílu ekologicky šetrných
forem turistiky na cestovním ruchu
v regionu“
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky na
zpracování projektové žádosti a příloh pro
projekt předkládaný v rámci Regionálního
operačního programu „Zvýšení podílu eko-
logicky šetrných forem turistiky na cestov-
ním ruchu v regionu“. Rada schvaluje
dodavatele – Novohradskou občanskou spo-
lečnost o.s., Pod Vodárnou 349, Nové Hrady
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od investičního odboru
MěÚ Zprávu o posouzení a hodnocení nabí-
dek veřejné zakázky na zpracování projek-
tové žádosti a příloh pro projekt „Zvýšení
podílu ekologicky šetrných forem turistiky
na cestovním ruchu v regionu“. Nabídku
zaslaly 4 společnosti, dle kritérií nejlepší
nabídku podala Novohradská občanská
společnost o.s.)

� 11. Projekty do MAS Sdružení Růže –
7. výzva
Rada schvaluje podání projektů MAS Růže
– 7. výzva na projekty „Vitorazské návsi“,
„Zlepšení materiálních a technických pod-
mínek v Mateřské škole Nové Hrady“ a
„Modernizace obchodu v Byňově“. Rada
v případě přidělení dotace souhlasí s reali-
zací, předfinancováním a kofinancováním
dle podmínek uvedených v projektových
žádostech.
(Rada byla starostou informována o přípra-
vě projektů předkládaných v rámci granto-
vého programu vyhlašovaného Místní akční
skupinou Sdružení Růže – 7. výzva. Město
Nové Hrady předkládá tři projektové žádos-
ti. Projekt „Vitorazské návsi“ řeší úpravu
veřejných prostranství v osadách Nakolice,
Vyšné a Obora. Tento projekt byl připravo-
ván ve spolupráci s osadním výborem a
místními občany na základě jejich požadav-
ků na úpravy veřejných prostranství. Pro-
jekt „Zlepšení materiálních a technických
podmínek v Mateřské škole Nové Hrady“
řeší opravu oplocení v areálu MŠ, doplnění
herních a vzdělávacích prvků v rámci školní
zahrady, úpravu louky za MŠ a rekonstrukci
výtahu na jídlo v historické budově MŠ.
Projekt byl připravován ve spolupráci s ře-
ditelkou MŠ Nové Hrady. Projekt „Moder-

nizace obchodu v Byňově“ řeší zateplení
objektu s obchodem v Byňově, výměnu
části oken a dovybavení obchodu. Projekt
byl připravován ve spolupráci s osadním
výborem a nájemkyní obchodu paní J. Fe-
renčíkovou.)

Zápis z 30. schůze městské rady
ze dne 12. 09. 2011

� 1. Kontrola usnesení z 28. a 29. jednání
rady města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 28. a 29. jednání rady
města.

� 2. Žádost o udělení výjimky z počtu dětí
Rada schvaluje výjimku z počtu dětí ve 2.
a 4. třídě Mateřské školy Nové Hrady
z 24 dětí na 28 dětí ve třídě.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady žádosti o udělení výjimky
z počtu dětí pro školní rok 2011/2012 ve
2. třídě MŠ /třída Žabičky/ z 24 dětí na
28 dětí a dále ve 4. třídě MŠ /třída Broučci/
z 24 dětí na 28 dětí. Zvýšení počtu dětí ne-
bude na újmu kvalitě výchovně vzdělávací
práce školy a budou splněny podmínky bez-
pečnosti a ochrany zdraví dětí – třídy jsou
prostorné, vybaveny hygienickým zaříze-
ním a pracují v nich vždy dvě učitelky.)

� 3. Žádost o proplacení opravy autobusu
Rada schvaluje proplacení faktury za opra-
vu autobusu v majetku města N. Hrady dle
soupisu prací předloženého TJ Nové Hrady.
(Rada obdržela od Tělovýchovné jednoty
Nové Hrady žádost o proplacení opravy au-
tobusu. Byly zakoupeny a vyměněny dvě
nové pneumatiky, oprava vznikla nečekaně,
nebylo s ní v rozpočtu počítáno.)

� 4. Zápis z jednání o žádosti TJ Nové
Hrady
Rada bere na vědomí Zápis z jednání o žá-
dosti TJ Nové Hrady o navýšení příspěvku
na rok 2011 ze dne 10. 9. 2011 a schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve
výši 50.000,-Kč.
(Rada byla místostarostou města Bc. J. Vo-
choskou informována o Zápisu z jednání
o žádosti TJ Nové Hrady o navýšení příspěv-
ku na rok 2011 ze dne 10.9.2011. Místosta-
rosta města na základě jednání a předložení
finančních dokladů ze strany TJ Nové Hrady
navrhl poskytnutí návratného příspěvku na
činnost pro rok 2011 o 50.000,-Kč, neboť
dle předpokladů vývoje nákladů a výnosů r.
2011 není TJ schopna svůj provoz financo-
vat bez této finanční výpomoci. Finanční
situace TJ Nové Hrady je způsobena posu-
nutím plnění ze strany sponzorů a partnerů
TJ N. Hrady.)

� 5. Žádost o vypovězení nájmu
z nebytových prostor
Rada schvaluje ukončení nájmu s p. Jaro-
slavem Vanišem, K Leváčku 1089, Trhové
Sviny v nebytových prostorách v Hradební
ulici čp. 26, Nové Hrady k 30. 9. 2011.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4

pokračování na str. 6



6 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ říjen 2011

Rada schvaluje záměr pronájmu nebyto-
vých prostor v Hradební ulici čp. 26, Nové
Hrady o celkové výměře 30,65 m2 a pověřu-
je tajemnici MěÚ Nové Hrady zveřejněním
na úřední desce městského úřadu.

� 6. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o přenechání
majetku do užívání
Rada schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě
o přenechání majetku do užívání č.
30113/2007 s Ministerstvem práce a sociál-
ních věcí, Praha.

� 7. Nabídka ke koupi pozemků
Rada bere na vědomí nabídku p. Zdeňka
Blafky na koupi pozemků a pověřuje staros-
tu dalším jednáním.
Rada obdržela od p. Zdeňka Blafky, Jílovi-
ce nabídku na koupi pozemků parc. č. 324,
325/1, 325/23, 325/24 a 333/1 v k.ú. Nové
Hrady

� 8. Ztráty a nálezy – návrh na prodej
Rada bere na vědomí návrh na prodej movi-
tých věcí, evidovaných ve ztrátách a nále-
zech a pověřuje Městský úřad Nové Hrady
zveřejněním na úřední desce městského
úřadu.

� 9. Návrh nových smluvních podmínek
nájemní smlouvy
Rada bere na vědomí návrh nových smluv-
ních podmínek nájemní smlouvy a pověřuje
starostu a místostarostu p. Šlence dalším
jednáním.
(Rada obdržela od společnosti Telefónica
Czech Republic, a.s. Praha návrh nových
smluvních podmínek nájemní smlouvy, kde
společnost navrhuje snížit roční nájemné
o 20% a zrušit inflační doložku na dobu ná-
sledujících pěti let.)

� 10. Prodej pozemku k.ú. Údolí u Nových
Hradů
Rada souhlasí s prodejem části pozemku
parc. č. 791/1 v k.ú. Údolí u Nových Hradů
o výměře 107 m2 paní Evě Vačkářové, by-
tem Karla Štěcha 1199/2, České Budějovi-
ce. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit
prodej pozemku za částku 70,-Kč/m2 + ná-
klady za pořízení geometrického plánu a
postupuje žádost k projednání zastupitel-
stvu města.

� 11. Prodej pozemku k.ú. Nové Hrady
Rada souhlasí s prodejem části pozemku
parc.č. 317 o výměře 406 m2 v k.ú. Nové
Hrady manželům Václavu a Pavle Švarco-
vým, Zahradní čtvrť 340, Nové Hrady.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit
prodej předmětného pozemku za částku
100,-Kč/m2 + náklady za pořízení geomet-
rického plánu a postupuje žádost k projed-
nání zastupitelstvu města.

� 12. Žádost o sdělení k převodu pozemků
Rada souhlasí s převodem zemědělských a
lesních pozemků parc. č. 24/1, 34/4, 34/5,

35/1, 36/1 v k.ú. Nové Hrady z vlastnictví
státu na jiné osoby s tím, že bude z předmět-
ných pozemků na základě geometrického plá-
nu oddělena přístupová komunikace, o kterou
následně zažádá Město Nové Hrady.

� 13. Oznámení přezkumu
Rada bere na vědomí Oznámení přezkumu
změny v provozu zařízení provozovatele
Poděbradka, a.s.

� 14. Rozhodnutí – umístění dvou kusů
markýz
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Městské-
ho úřadu Trhové Sviny, odbor výstavby,
kulturních památek a územního plánování o
umístění markýz na okna cukrárny v objek-
tu na náměstí Republiky č.p. 11, Nové Hra-
dy.

� 15. Rozhodnutí – návrh KPÚ Nové
Hrady
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Minister-
stva zemědělství, Pozemkového úřadu České
Budějovice o schválení návrhu komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území
Nové Hrady.

� 16. Program péče o krajinu – žádost
„Alej Svobody v Oboře“
Rada bere na vědomí informaci od Agentu-
ry ochrany přírody a krajiny ČR, že žádost o
přiznání dotace z Programu péče o krajinu
na ošetření stromů v aleji Svobody v Oboře
nebyla přiznána.

� 17. Rozhodnutí  ve správním řízení
Rada bere na vědomí Rozhodnutí předsedy
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
o zamítnutí rozkladu podaného při zadávání
veřejné zakázky s názvem „Obnova veřej-
ných prostranství a zázemí pro volnočasové
aktivity obyvatel města Nové Hrady – Re-
konstrukční práce na objektu kuželny
(2. etapa, druhá část)“ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy dle výběrového řízení.

� 18. Zpráva o daňové kontrole
Rada bere na vědomí Zprávu Finančního
úřadu v Českých Budějovicích o daňové
kontrole. Kontrolou nebyly zjištěny skuteč-
nosti rozhodné pro stanovení povinnosti od-
vodu za porušení rozpočtové kázně.
(Předmětem kontroly byly prostředky pos-
kytnuté ze státního rozpočtu v letech 2008 –
2010.)

� 19. Poděkování
Rada bere na vědomí poděkování Novo-
hradské občanské společnosti o.s. Nové
Hrady za kladné vyřízení žádosti o návratný
příspěvek na aktivity školního projektu ZŠ
Nové Hrady „Školní virtuální naučná stez-
ka“ v rámci projektu Školy pro region.

� 20. Projednání stavebních řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 21. Bezúplatný převod bývalého areálu
cizinecké policie Nové Hrady
Rada bere na vědomí informaci starosty
města o jednání s Ministerstvem vnitra ČR o
bezúplatném převodu části bývalého areálu

cizinecké policie Nové Hrady a pověřuje
starostu dalším jednáním. Město Nové Hra-
dy žádá Ministerstvo vnitra ČR, Odbor
správy majetku o bezúplatný převod části
bývalého areálu cizinecké policie Nové
Hrady.
(Rada byla starostou informována o jedná-
ních s Ministerstvem vnitra ČR o bezúplat-
ném převodu části bývalého areálu
cizinecké policie Nové Hrady pro potřeby
složek integrovaného záchranného systé-
mu, zejména hasičů a stávajícího kynolo-
gického centra Policie ČR.)

� 22. Žádost o bezplatné ubytování
v Českém domě
Rada souhlasí s bezplatným ubytováním
účinkujících kulturní akce Novohradské
hradní slavnosti v ubytovně v Českém
domě.
(Rada obdržela od Národního památkového
ústavu, územního odborného pracoviště
v Českých Budějovicích, kastelána hradu
Nové Hrady žádost o bezplatné ubytování
účinkujících kulturní akce v ubytovně měs-
ta Nové Hrady Český dům.)

� 23. Návrh omezení provozu a uzavření
MŠ N.H.
Rada bere na vědomí omezení provozu Ma-
teřské školy Nové Hrady v době podzim-
ních a  vánočních prázdnin.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady návrh na omezení provozu a
uzavření školky v době podzimních prázd-
nin od 26. – 27.10.2011 a uzavření školky
v době vánočních prázdnin od 23.12.2011
do 2.1.2012.)

� 24. Senior klub poskytnutí části
příspěvku
Rada souhlasí s poskytnutím části příspěv-
ku Senior klubu Nové Hrady ve výši
3.000,-Kč jako odměny pro koordinátorku
Virtuální univerzity třetího věku.
(Rada obdržela od Senior klubu Nové Hra-
dy žádost o poskytnutí části příspěvku od
Města Nové Hrady ve výši 3.000,-Kč na od-
měnu koordinátorky Virtuální univerzity
třetího věku.)

� 25. Zápis z jednání komise sociálních
věcí a zdravotnictví
Rada bere na vědomí Zápis z jednání komi-
se sociálních věci a zdravotnictví ze dne
5.9.2011 a zařazuje pí. Magdu Hausovou,
Hrotovice a pí. Marii Homerovou, České
Budějovice do seznamu uchazečů o byt
v DPS.
Rada souhlasí s přidělením bytu č. 50 v DPS
pí. Suché, bytu č. 13 v DPS p. Janu Mrázo-
vi, Nakolice a bytu č. 29 v DPS p. Zdeňku
Kotkovi, Dlouhá Stropnice.
Rada na základě doporučení komise sociál-
ních věci a zdravotnictví souhlasí s uzavře-
ním smlouvy o nájmu na uvolněný byt 1+2
Nové Hrady, nám. Republiky č. 13, byt č. 3
p. Martinu Krenauerovi, Nové Hrady.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

pokračování na str. 7
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� 26. Návrh rozpočtového opatření

č. 4/2011

Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011.

� 27. Honební společenstvo

Schválení bere na vědomí informaci staros-
ty města o jednání ve věci Honebního spole-
čenstva Nové Hrady. Rada postupuje
Zastupitelstvu města k projednání změnu
zástupce města Nové Hrady v Honebním
společenstvu Nové Hrady s tím, aby pana
Leoše Brychtu nahradil jako zástupce města
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města.

(Starosta města informoval radu o jednání
ve věci Honebního společenstva Nové Hra-
dy. Město Nové Hrady v minulosti na jed-
nání honebního společenstva zastupoval
zastupitel Leoš Brychta. Vzhledem k tomu,
že pan Brychta již není členem zastupitel-
stva města, navrhla rada města změnu v za-
stupování města v honebním společenstvu.)

� 28. Smlouva mandátní

Rada schvaluje Smlouvu mandátní se spo-
lečností STAVEBNÍ PORADNA, spol.
s r.o. České Budějovice na uspořádání zadá-
vacího řízení na akci: Nové Hrady – investi-
ce pro integrovaný rozvoj kultury a kvality
společenského a spolkového života – „Re-
konstrukce společenského sálu Nakolice

stavební úpravy – nástavba hasičské zbroj-
nice – Údolí“.

� 29. Žádost TJ Nové Hrady o souhlas
s provedením prací

Rada souhlasí s provedením oprav na budo-
vách a pozemcích v majetku Města Nové
Hrady v rámci areálu Tělovýchovné jedno-
ty Nové Hrady.

(Rada obdržela od Tělovýchovné jednoty
Nové Hrady žádost o souhlas s provedením
prací na objektech v majetku Města Nové
Hrady. Tělovýchovná jednota získala fi-
nanční dotaci od Ministerstva školství a tě-
lovýchovy ve výši 2 000 000,-Kč na
opravy stávajících budov a okolí fotbalo-
vého hřiště.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6

S V O Z O D P A D U
ř í j e n 2 0 1 1

Technické služby oznamují termín svozu objemného domovního
odpadu a železného šrotu. Pro objemný odpad budou přistaveny velko-
objemové kontejnery, železný šrot uložte vedle kontejneru tak, aby
bylo při nakládání možno použít hydraulickou ruku.

V Nových Hradech budou kontejnery přistaveny
na těchto místech:
¡ na parkovišti v Zahradní čtvrti u trafiky

– pondělí 17. října a úterý 18. října

¡ na rozcestí k rybníku Olejový
– pondělí 17. října a úterý 18. října

¡ v Navrátilově ulici mezi domy č.p. 246 a 247
– úterý 18. října a středa 19. října

¡ v ulici 5. května
– středa 19. října a čtvrtek 20. října

V osadách budou kontejnery přistaveny
na těchto místech:
¡ v Nakolicích u stávajícího kontejneru

– pátek 21. října až pondělí 24. října

¡ ve Vyšném u stávajícího kontejneru
– pátek 21. října až pondělí 24. října

¡ na Jakuli u prostranství u hospody
–  pondělí 24. října a úterý 25. října

¡ v Údolí u hasičské zbrojnice
–  pondělí 24. října a úterý 25. října

¡ v Byňově u bývalého kravína
–  pondělí  24. října a úterý 25. října

¡ ve Štiptoni u stávajícího kontejneru
–  úterý 25. října a středa 26. října

¡ na Hlinově na rozcestí za farmou Helena
–  čtvrtek 27. října až pondělí 31. října

Kontejnerů bude na určených místech dostatečné množství.

Prosíme o udržování pořádku v okolí kontejnerů.

Upozorňujeme, že do kontejnerů je zakázáno dávat nebezpečný odpad
(např. zbytky chemikálií, léky, uhynulá zvířata) železný odpad, ledni-
ce, bojlery, televize, autobaterie apod. lze uložit vedle kontejneru.

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   N O V É   H R A D Y
o d b o r   ž i v o t n í h o   p r o s t ř e d í

n á m ě s t í    R e p u b l i k y   46

3 7 3  3 3    N o v é   H r a d y

O z n á m e n í
MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí

oznamuje občanům:

Dne 13. 10. 2011 (čtvrtek),

proběhne ČIPOVÁNÍ PSŮ
a zavedení nově čipovaných psů

do evidence MěÚ

Akce se uskuteční v průjezdu MěÚ Nové Hrady od 15.30 do
17.30 hod. Cenu mikročipu v hodnotě 180 Kč uhradí občané na
místě. Aplikace čipu bude uhrazena z rozpočtu města.

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

K čipování si vezměte očkovací průkaz psa!

Vzhledem k tomu, že sazba poplatku ze psů dle obecně závazné
vyhlášky č. 5/2007 – Čl. 5, je snížena u vlastníka, který nechá psa
označit systémem radiofrekvenční identifikace (mikročipem), je
nutné mít psa zaznamenaného v evidenci MěÚ OŽP Nové Hrady,
a to včetně čísla mikročipu.

V případech kdy máte:
− psa čipovaného dodatečně a nenahlásili jste číslo čipu

− pokud má pes jiné radiofrekvenční ID zařízení

− došlo k uhynutí Vašeho psa, nebo již psa nemáte

je nutné nahlásit číslo čipu či případné změny k zařazení do eviden-
ce, nebo vyřazení psa z evidence vedené u MěÚ Nové Hrady – od-
boru životního prostředí.

OŽP – Nové Hrady
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Každá koruna dobrá
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit,

kde se dá. Nárůst spotřeby elektrické energie v České republice za ob-
dobí let 1989–2005 činil osm procent, v oblasti domácností však až
53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých úspor může dosáhnout
i koupí nových, energeticky úsporných elektrospotřebičů.

Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně

elektrické energie a o 62 % méně vody než průměrný model roku 1985.
Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání
s typickým modelem roku 1990.

O nákupu velkých domácích spotřebičů, jako jsou lednice nebo
pračky, rozhoduje ze 43 procent případů celá rodina. O způsobu likvi-
dace „vysloužilců“ se ale tento „kolektivní orgán“ radí jen ve 28 % pří-
padů. Většinou se o ni tedy musí postarat jeden konkrétní člen
domácnosti, podle zjištění výzkumníků nejčastěji ten, kdo domů
přináší nejvíce peněz.

A musíme si přiznat, že právě během posledních dvou let se českým
domácnostem peníze nevydělávaly právě snadno, což ukazuje prodlu-
žování doby, po kterou dnes musejí spotřebiče sloužit bez ohledu na to,
že na trhu jsou v bohaté nabídce jiné, výkonnější a úspornější. Možná
tak ubylo i času, který mohou ekonomicky aktivní lidé věnovat
čemukoli mimo výdělečné činnosti

Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domác-
nosti ušetřili, kdybychom si koupili spotřebič nový, energeticky úspor-
ný. I když jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli
rostoucím cenám energií výrazně zrychluje.

Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskyt-
nout energetický štítek. Základní vodítko je označení energetické třídy,
jež se značí písmeny od A pro ty nejúspornější až po G. Štítek zařazuje
spotřebič do konkrétní energetické třídy a přináší i další užitečné
informace (spotřeba vody, hlučnost apod.).

Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka:

Kam s tím starým? S tím, jak roste informovanost o celém systému
zpětného odběru vysloužilých spotřebičů, ale také stoupají nároky Če-
chů na jeho komfortní fungování. Opakované průzkumy například uka-
zují, že o celé desítky procent klesá deklarovaná vzdálenost, kterou
jsou lidé ochotni ujít nebo ujet s nefunkčním elektrospotřebičem na
sběrné místo. Malé spotřebiče, jako třeba fény, jsou obyvatelé ochotni
dopravit průměrně na vzdálenost 1417 metrů, velké na 1475 metrů.
Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro ob-
čany síť míst, kde je možné vysloužilé elektrozařízení odložit s průměr-
nou dostupností 3 900 obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá
města a obce, ve kterých žije přes 93 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou
vytvořena především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců
elektrozařízení.
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Seniorklub informuje
Plavání v Gmündu ve dnech 12.10 a 16.11.,
odjezd vždy v 8.00 hod. z náměstí (ceny: autobus 30,-Kč členové
Seniorklubu, ostatní 50,-Kč; bazén 8,90 Euro)

Klášter Božího Milosrdenství
a Oblastní charita Nové Hrady vyhlašují

PODZIMNÍ SBÍRKU ŠATSTVA
PRO DIAKONII BROUMOV

a to od pondělí 3. října do pátku 4. listopadu.

Podrobnosti viz. plakáty

Novohradské klášterní slavnosti
Vážení spoluobčané, v neděli 18. září proběhly již tradiční Novo-

hradské klášterní slavnosti. I když meteorologové varovali z počátku
dne před přeháňkami a později trvalým deštěm, přeci jen nám bylo do-
přáno relativně hezké počasí, takže nakonec jsme mohli využít jak inte-
riér kláštera, tak i přilehlou zahradu.

Po průvodu s Pietou Panny Marie po Novohradském náměstí jsme v
kostele sv. Petra a Pavla slavili mši svatou ke cti Panny Marie sedmibo-
lestné. Po mši svaté se pozvolna rozproudil prodej občerstvení a drob-
ných předmětů v klášterních chodbách. Zájemci si mohli vyrobit něco
na památku v sálu Panny Marie, kde dobrovolníci organizovali tvořivé
dílny. V klášterní zahradě mohly nejen děti zhlédnout od 11 hodin po-
hádky od divadla Noty z harmoniky a od 15 hodin Eliščiny pohádky od
Víti Marčíka juniora.

Na závěr jsme vylosovali tři výherce z řad našich věrných strávníků.
3. cenu “Bohemia sekt a včelí med” vyhrála paní Staňková z Nových
Hradů, 2. cenu “Kuchyňský set z keramické dílny KÁNA” vyhrála paní
Hackerová z Trhových Svinů a první cenu “mobilní telefon Samsung”
vyhrála paní Švecová z Nových Hradů.

Závěrem bych chtěl poděkovat jak všem návštěvníkům, tak i všem
dobrovolníkům a pomocníkům za vytvoření velmi milé a příjemné at-
mosféry. A výhercům přeji, aby si své výhry jak se patří užili. Foto
z předávání cen přineseme v příštím čísle.

Václav Švarc – správce kláštera

Emilie Koppensteinerová

Prodejna
průmyslového zboží –
Potřeby pro domácnost
S odchodem do důchodu končím ob-
chodní činnost na náměstí v Nových
Hradech. Děkuji svým zákazníkům,
přeji všechno dobré, pevné zdraví,
mnoho osobních a pracovních úspěchů.

Též děkuji spolupracovnicím, které
se na spokojenosti zákazníků podílely.

Emilie Koppensteinerová,
Jižní Město 307, N. Hrady

BEZPLATNÁ
PRÁVNÍ PORADNA

pro lidi v nepříznivé sociální situaci
VÁS ZVE

na setkání s pracovnicí poradny
středa 19.10.2011 v klubovně KD Trhové Sviny

Sídliště 710, Trhové Sviny

od 15.00 do 19.00 hodin

Tento projekt podpořil Jihočeský kraj

Chod Bezplatné právní poradny je financován z prostředků:
MPSV ČR, města Český Krumlov, Sdružení růže,

Centra na podporu intergace cizinců JčK

Máte problémy s exekutory?
Nevíte, jestli jste nepodepsali

nevýhodnou smlouvu?
Nerozumíte nájemní smlouvě?

PROGRAM AKCE:
15.00 h představení služeb Bezplatné právní poradny

Informačně vzdělávací bloky:
15.10 – 15.40: Půjčky, řešení dluhů, exekuce
15.50 – 16.20: Osobní bankrot
16.30 – 17.00: Problematika bydlení
17.15 – 19.00: Dotazy, individuální konzultace

Platí pro účastníky alespoň jednoho informačně vzdělávacího bloku.

Pořadatel: Bezplatná právní poradna pracoviště Centra sociálních
služeb a ICOS Český Krumlov, Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český
Krumlov, 774 110 124, 380 727 600, pravni.poradna@krumlov.cz
www.css.krumlov.cz

Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje,
jsme parta přátel z Vysočiny a do Nových Hradů jsme přijeli na naši, již patnáctou společnou

dovolenou, kterou trávíme vždy na pro nás milované Šumavě a v Novohradských horách. Mu-
sím podotknout, že s obavami, jak z ubytování, tak z počasí, protože léto bylo docela skoupé na
sluneční paprsky. Nicméně jsme již staří pardálové, které jen tak něco nerozhází. Vloni jsme se
ubytovali na náměstí, které je mimochodem moc hezké, žel ubytování bylo tragické. Neochota,
neprofesionalita, veškerá absence pouhého úsměvu......., jak se říká navrch huj..... proto obavy,
jak bude letos.

Zvolili jsme malý penzionek, slibující pravý opak loňské dovolené v Terčině údolí a byli
jsme opravdu mile překvapeni. Zjistili jsme, že kde jsou majitelé zároveň provozovateli a za-
městnanci, tam je úplně jiný přístup k hostům. Chtěli bychom proto veřejnou cestou ještě jednou
poděkovat za vše, co pro nás personál tohoto romantického penzionku udělal, za ochotu a pří-
stup, kterého se nám dostalo, protože oni si to opravdu zaslouží. Přejeme jim, aby je práce dál
bavila (protože je vidět, že je to baví) a hodně spokojených hostů.

Váš spokojený host Bárta a spol.
PS: Jen na závěr paní majitelce - po dovolené u Vás budeme muset asi všichni na odtučňovací

kúru, a ptám se, kde jste byla, když jsem se chtěl ženit :-))))???

Pozvánka na masopustní dopitky
Masopustní výbor zve všechny účastníky

masopustu 2011 na masopustní dopitky, které se konají
v sobotu dne 8.10.2011 od 18.00 hod,

v hotelu Máj Nové Hrady.

Zve masopustní výbor
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V nově otevřené provozovně v Nových Hradech
našlo práci pět desítek lidí

Vyhovět požadavkům zákazníka, posílit konkurenceschopnost a
pozici na trhu a v neposlední řadě zvýšit zaměstnanost v rámci Jihočeské-
ho kraje, konkrétně v oblasti Nových Hradů. To byly hlavní důvody, proč
vedení firmy Motor Jikov rozhodlo o investicích do další modernizace.
Třímilionová částka šla tentokrát do rozšíření výroby v novohradské loka-
litě, kam se přestěhovala montážní pracoviště z Českých Budějovic.

„Investiční injekci jsme tentokrát poslali do Nových Hradů, kde
jsme za zhruba 3 miliony korun zrekonstruovali a uvedli do provozu
pracoviště montáží pro jednoho z našich předních zákazníků z automo-
bilového sektoru. Touto změnou reagujeme na nedostačující prostory
pro narůstající objemy zakázek a neustálý enormní tlak konkurence a
zákazníků na snižování cen. Nejenže zlepšíme ekonomičnost výroby,
ale získáváme tak do budoucna prostor pro další expanzi,“ uvedl
generální ředitel a předseda představenstva MOTOR JIKOV Group a.s.
Miroslav Dvořák.

V novohradské výrobní hale našlo práci pět desítek lidí. Kromě ve-
doucího montáží a třech vedoucích směn je zde pracovník kontroly a
45 montážních pracovnic. Vyrábí se ve třech směnách, někdy včetně
víkendů.

„Motor Jikov je firmou, která má v našem městě tradici, navíc se
jedná o opravdu stabilní firmu s rozvojovým potenciálem. V současné
době se nejen Nové Hrady, ale celá příhraniční oblast potýká s problé-
my nedostatku pracovních příležitostí. Mnoho našich obyvatel musí za
prací dojíždět, proto rozšíření pracovních příležitostí přímo ve městě
velmi vítáme. Věříme, že bude docházet i k dalšímu rozšiřování výro-
by a tím i k nárůstu pracovních míst,“ konstatuje starosta Nových
Hradů Vladimír Hokr.

Výrobní hala disponuje 5 jednoúčelovými stroji (výrobcem je ses-
terská společnost MOTOR JIKOV Fostron a.s.) a několika pracovišti
předmontáží. Další jednoúčelový stroj s modernizovanou koncepcí,

opět z dílny MOTOR JIKOV Fostron a.s., prochází v současné době
několikatýdenním testováním, než bude nasazen do sériové výroby.

„Pro prvotřídní jakost výrobků jen moderní technologie nestačí.
Musí je obsluhovat odborně vyškolený personál. Proto po několik mě-
síců dojížděli zaměstnanci z Nových Hradů do Českých Budějovic, aby
zde pod vedením kvalifikovaných pracovníků převzali zkušenosti a do-
kázali tak v maximální míře využít technický potenciál montážních za-
řízení,“ říká ředitel divize Tlaková slévárna Luděk Keist, pod kterou
novohradská provozovna spadá.

Kromě pořízení sofistikovaných technologií šly peníze do vybudová-
ní vjezdu, nové fasády a střechy, v montážní hale jsou nové podlahy, roz-
vody energií i osvětlení. Díky rekonstrukci odpovídají nové provozy
nejnáročnějším požadavkům na montáž dílů pro automobilový průmysl.

„S firmou Brose předpokládáme i do budoucna rozšiřování spolu-
práce. Tímto přesunem do Nových Hradů jsme prostory prakticky
zdvojnásobili, oproti předchozím 250 m2 máme dnes k dispozici 460 m2

plochy. Právě tento krok nám dává prostor pro další zvyšování výrob-
ních kapacit,“ doplnil ředitel Tlakové slévárny.

Projekt montáží v Nových Hradech již naplno běží. Paralelně vstu-
pují do života kontrolní procesy dílů a hotových výrobků i další projek-
ty. „Připravujeme rovněž montáž mechanizmů pro ruční stahování
oken do nového VWUP! a obdobného dílu pro novou Škodu Octavii.
Máme za sebou hodně práce, ale hodně práce nás ještě čeká. Rád bych
touto cestou poděkoval všem, kteří se na přípravě, stěhování a uvedení
v život podíleli, za vyvinuté úsilí a práci i nad rámec svých obvyklých
povinností,“ dodává na závěr Luděk Keist.

Divize Tlaková slévárna společnosti MOTOR JIKOV Slévárna a.s.
patří do skupiny MOTOR JIKOV Group a.s., která představuje tři jiho-
české strojírenské a slévárenské akciové společnosti (MOTOR JIKOV
Slévárna a.s., MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. a MOTOR JIKOV Fos-
tron a.s.). S počtem kolem 900 pracovníků a obratem cca 1,3 mld. Kč se
řadí mezi významné zaměstnavatele Jihočeského kraje a v celostátním
měřítku patří mezi nejlépe technicky a technologicky vybavené slévár-
ny. Orientuje se především na náročnější odlitky s využitím moderních
technologií firem Bühler, Frech, Colosio a nově i nízkotlaké odlitky
s technologií firmy Kurtz, nabízí i obrábění na CNC centrech Chiron a
jednoúčelových strojích včetně montáže podskupin. Hlavními odběra-
teli jsou firmy z oblasti evropského automobilového, nábytkářského,
textilního, elektro a spotřebního průmyslu. K největším zákazníkům
patří firmy Brose, Briggs&Stratton, Magna, Mubea, Honeywell, Aisin,
Valeo a Haldex. Společnost je certifikována dle norem EN ISO
16949:2009, EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004.

Přestřižení pásky při slavnostním aktu otevření provozovny v Nových
Hradech se zhostili starosta Nových Hradů Mgr. Vladimír Hokr, gene-
rální ředitel a předseda představenstva MOTOR JIKOV Group a.s.
Ing. Miroslav Dvořák a radní Jihočeského kraje Ing. František Štangl.

Rezidence má za sebou úspěšný rok
Po osmi letech od okamžiku, kdy naše společnost uzavřela s měs-

tem smlouvu o vybudování lázeňského a hotelového zařízení v tehdy
zchátralém, ale unikátním historickém objektu buquoyské Rezidence,
máme za sebou první ucelený kalendářní rok, kdy mohla provozovat
kompletně zrekonstruovaný objekt. A nutno podotknout, že úspěšně.

Přes problémy, které každou rekonstrukci historického objektu
doprovázejí, se nám podařilo splnit závazky, které jsme městu, při
uzavření smluv o pronájmu i o budoucím prodeji, dali. Jsem pře-
svědčen, že investice za 250 miliónů korun vrátila zpět Novým Hra-
dům jeden z historických klenotů na nějž mohou být obyvatelé
města hrdi, což dokládají i pochvalné hlasy turistů a návštěvníků ho-
telu. K prezentaci památkově chráněného objektu významně po-
máhají i obchodní partneři wellness hotelu Rezidence, zejména
internetové portály spa.cz a hotel.cz.

Snažíme se, aby Rezidence se stala součástí života obyvatel měs-
ta a trvale proto rozšiřujeme naši nabídku sportovního vyžití, kultu-
ry i různých volnočasových aktivit. V prostorách hotelu pořádáme
koncerty, soutěže vážné hudby i jazzu. Vznikl zde sommelierský
klub. Stáli jsme i u zrodu vinice na svazích u základní školy. Ve spo-
lupráci s Městem a Tělovýchovnou jednotou N. Hrady jsou místním
i hostům k dispozici nové tenisové kurty. V zimě počítáme, že se
rozběhne tenisová přípravka pro děti, pokračovat budou gastrono-
mické večery a samozřejmě, že Nové Hrady zůstanou jedním z jiho-
českých měst, které bude domovským místem koncertů South
Bohemia Jazz Festu.Vše co zmiňuji by nebylo možné bez úzké ak-
tivní spolupráce minulého a současného vedení města, a za to jim
patří dík. Oceňuji, že Situační zprávou Rezidence Nové Hrady se
zabývalo i zastupitelstvo Nové Hrady a pan starosta Hokr, který se
zajímá o naši činnost a  patří k těm, kteří naše aktivity podporují.

Jakub Dvořák, ředitel společnosti Rezidence Nové Hrady a. s.
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REZIDENCE
nabídne na podzim
nejen hudbu i tanec

Nejen na hudbu a tanec, ale i na první
symbolické vinobraní se mohou těšit na
podzim obyvatelé našeho města. Už na ří-
jen (15. 10. 2011) jsme pro ně připravili
první oslavu sklizně. Vinnou révu jsme
sice vysadili teprve na jaře, ale přesto chce-
me už letos uspořádat alespoň symbolické
vinobraní. Zájemci budou moci ochutnat
moravská a rakouská vína přímo na vinici.
Pokud nebude přát počasí, proběhne vino-
braní v prostorách Rezidence. Zároveň se
bude konat pravidelná schůzka sommelier-
ského klubu s přijímáním nových členů
z řad milovníků vína.

V listopadu chystáme koncert česko-
slovenské jazzové legendy Laca Decziho
(8. 11. 2011) a pro příznivce na jihu Čech
už legendárního tanečního orchestru Met-
roklub máme dobrou zprávu – 8. 10. 2011
bude hrát na tanečním večeru v Rezidenci.

Nezapomněli jsme ani ty spoluobčany,
kteří chtějí aktivně odpočívat. V nabídce
hotelu jsou pravidelné hodiny zumby (st –
18 hod.) a aquagymnastiky (út – 18 hod.) a
v brzké době zařadíme také trampolínky.
Zájemci si mohou přijít zahrát i stolní te-
nis či využít lezeckou stěnu na hřišti, či
využít tenisových kurtů. Jejich pronájem
činí 150 korun za hodinu. Pro novohradské
občany je však při zaplacení členských pří-
spěvků do oddílu užívání kurtů zdarma.
Nově připravujeme také otevření večerní-
ho hudebního klubu, který bude hostům a
veřejnosti nabízet své služby mimo neděle
a čtvrtka vždy od 19-24 hod.

Další upřesňující informace získají zá-
jemci v recepci hotelu Rezidence na tel.
čísle 386 108 200.

Jakub Dvořák, ředitel hotelu Rezidence

Jak si hrají v Oboře
Bylo krásné sobotní odpoledne a v malé osadě Obora u N.H. se domluvilo několik rodičů

chalupářů i NE-chalupářů, že pro děti připraví rozloučení s prázdninami.
Svoji chalupu pro radovánky dětí i rodičů půjčila „teta“ Irena se „strejdou“ Michalem. Rázem

vznikla překážková dráha, disciplíny jako házení šišek, hod míčem, skákání v pytli, lovení jab-
lek pusou v umyvadle, slalom a mnoho dalších. Byla zde spousta legrace a těšení se na odměny.

Proběhlo vyhlašování vítězů a děti si odnesly opravdu krásné ceny a odměny. Každý soutěží-
cí si vysloužil medaili s diplomem, které vytvořila jedna z šikovných maminek Lenka. Dále si
děti odnesly plný  pytel dobrot a překvapení v podobě krásného plyšáka.

Na závěr k velké radosti dětí přijeli veleničtí dobrovolní hasiči a seznámili děti blíže s hasič-
ským vozem.

Děkujeme všem, kteří pomohli, přispěli a věnovali čas a chuť udělat něco hezkého pro své děti.
Tak zase za rok ahoj „OBORÁCI“

Vzdělávání pro mládež a dospělé
s mentálním postižením i po ukončení

povinné školní docházky?
Zkuste Praktickou školu dvouletou SVÍTÁNÍ ve Vysokém Mýtě
Škola Svítání poskytuje ve své pobočce v Centru sociálních služeb ve Vysokém Mýtě vzdělá-

vání a další služby dětem, které plní povinnou školní docházku, ale také mladým lidem s mentál-
ním a kombinovaným postižením, kteří již povinnou školní docházku dokončili, a to i v případě,
že nezískali základní vzdělání. Pro ty je určena Praktická škola dvouletá.

„Jedná se o formu navazujícího studia pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zde
se připravují pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života jako je praní, žeh-
lení, vaření, ale také nakupování, vyřizování na úřadech nebo práce v dílnách. Doplňují si a roz-
šiřují všeobecné vzdělání, kterého dosáhli v průběhu plnění povinné školní docházky a získávají
dovednosti potřebné k budoucímu pracovnímu uplatnění,“ uvedla Mgr. Markéta Hujerová, zá-
stupkyně ředitelky. Škola SVÍTÁNÍ žákům nabízí také fyzioterapii, logopedii, muzikoterapii a
psychorelaxaci, které jsou součástí výuky.

Uchazeči neskládají přijímací zkoušky.
Vše podstatné se dozvědí na stránkách
www.svitani.cz nebo od Mgr. Markéty Huje-
rové na tel: 466 049 916 nebo mob: 733 569 422.
Kontakt:
Mgr. Hana Štráchalová
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Komenského 432, 530 03 Pardubice
tel: 466 049 914, mob: 605 281 417
strachalova@svitani.cz, www.svitani.cz



12 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ říjen 2011

Spolupráce mezi Ústavem fyzikální biologie JU v Nových Hradech,
Gymnáziem Trhové Sviny a dalšími školami

Ústav fyzikální biologie JU si před lety dal
za úkol zatraktivnit a zpřístupnit přírodovědné
předměty středoškolské mládeži. Proto byl
v roce 2005 založen Youth Club a podepsána
smlouva o spolupráci s Gymnáziem Trhové
Sviny. V roce 2009 jsme na podporu našich
aktivit získali další projekt s názvem „Youth
Club – rozvoj spolupráce středních a vyso-
kých škol při vzdělávání mládeže“, který je
součástí operačního programu „Vzdělávání
pro konkurenceschopnost“.

V rámci tohoto projektu jsme během nece-
lých tří let uspořádali celkem 43 přednášek,
exkurzí a dalších vzdělávacích akci zaměře-
ných na rozšířeni učiva biologie, chemie, fyzi-
ky a matematiky. Těchto akcí se za tu dobu
zúčastnilo 1060 studentů a žáků a 22 pedagogů

z nejrůznějších škol, hlavně ale z Gymnázia
Trhové Sviny.

V tomto roce jsme zorganizovali 14 akcí
pro 335 studentů a žáků a 12 pedagogů. Na
této spolupráci se školami se podílelo 19 lek-
torů.

Hned v lednu jsme žákům ZŠ Borovany
umožnili poznávat taje biologie, chemie a fy-
ziky v rámci praktických cvičení.

V únoru proběhlo několik přednášek na
rozšíření učiva biologie na Gymnáziu Trhové
Sviny. Odborníci z Jihočeské univerzity před-
nášeli o svých výzkumech na Papui-Nové
Guinei, na Svalbardu a v jihovýchodní Asii.

V březnu, květnu a v září jsme uspořádali
další exkurze v novohradském technologic-
kém inkubátoru pro žáky místní ZŠ a studenty

Gymnázia Nad Kavalírkou
v Praze. Žáci a studenti se
seznámili s bioreaktorem i
nejrůznějšími druhy řas a
sinic, které ke své práci po-
užívají vědečtí pracovníci,
dozvěděli se, k čemu zdejší
výzkum slouží, jak a proč se
řasy zpracovávají, i to, ja-
kým způsobem zde využí-
váme alternativní zdroje
energie.

V dubnu se studenti Gymnázia Trhové Svi-
ny mohli zúčastnit přednášek o dravcích s
ukázkami živých ptáků a pozorováním jejich
chování. Pro studenty vyšších ročníků byla
zorganizována přednáška „Bioetika“.

V květnu vyrazili studenti gymnázia na ex-
kurzi do Kutné Hory do Českého muzea
stříbra.

Pro žáky ZŠ Svatý Jan nad Malší jsme po-
mohli zorganizovat praktická cvičení z fyziky.

V červnu těsně před začátkem prázdnin se
studenti gymnázia podívali do Českého hyd-
rometeorologického ústavu v Českých Budě-
jovicích.

A celý červenec jsme bádali spolu se 14 stu-
denty ze škol z Jihočeského kraje během Letní
školy, kde si mládež mohla vyzkoušet vědec-
kou práci v praxi.
Mgr. Naďa Štysová, Ústav fyzikální biologie JU

Prázdniny skončily, vzpomínky však zůstávají
Naše země je tak krásná, že jsme letošní čas prázdnin a pobyt u moře vyměnili za putování

po našich horách, zemích a městech. Svýma otevřenýma očima jsme hltali tu všechnu krásu
spolu se všemi návštěvníky, s kterými jsme se potkávali.

Malý Salcburk
V Nových Hradech však k vnímání přibyl i sluch. Městem jsme viděli přicházet k zámku

rodiče s dětmi či samotné studenty nesoucí svůj hudební nástroj. Jejich koníček či láska
k hudbě, jim ukrojil část prázdnin. Z otevřených zámeckých oken se linula hudba starých
mistrů. Při procházce nás doprovázela houslová hra čtrnáctiletého Karla Vrbíka z Prahy. Po-
slech krásné hudby nám zpříjemnil den. Na této aktivitě má zásluhu ředitelka Hudební školy
v Trhových Svinech Věra Kuthanová. Již popáté se zde konaly mezinárodní letní hudební
kurzy, je to náš malý Salcburk.

(přetištěno z novin, článek napsala Marie Douděrová, Klub českých turistů Č. Budějovic)
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Hedviččiny zprávy ze školní družiny
Kouzelnická školní družina „U Klouzajícího sluníčka“

V letošním školním roce se stala naše školní družina „U Klouzajícího
sluníčka“ pobočkou slavné školy čar a kouzel v Bradavicích. Budeme
tedy kouzlit, soutěžit a plnit různé úkoly, které nám zadá sám slavný
Harry Potter

A jakou máme v letošním roce nabídku kroužků?
Pondělí 14.00 – 15.30 hod.

Kuželky, paní vych. Vochosková

Úterý 12.30 – 14.00 hod.
Výtvarný kroužek pro 1. třídy, paní vych. Cepáková

Středa 12.30 – 14.00 hod.
Výtvarný kroužek pro 2. – 5. třídy, paní vych. Cepáková

Středa 14. 00 – 15.15 hod.
Tancování pro radost (Zumba, Aerob.), paní vych. Michaleová

Čtvrtek 12.45 – 13.30 hod.
Zpívání a hraní pro radost, paní vych. Vochosková

Čtvrtek 14.15-15.15 hod.
Míčové a sportovní hry,  paní vych. Vochosková)

Pátek 13.00 – 14.00 hod.
Míčové a sportovní hry, paní vych. Michaleová)

I v dalších číslech vám zprávičky bude přinášet naše poštovní sova Hedvika

Nabídka aktivit
pro školní mládež

Vážení rodiče,
v dětství a mládí se kultivují lidské smysly,

city, tvořivé schopnosti a dovednosti, přejíma-
jí se vzory, postoje. Co je do člověka v tomto
období vloženo, odrazí se na celém jeho živo-
tě. Ovlivňování dětí a mládeže v jejich volném
čase je významnou složkou výchovy.

Především trvalou zájmovou činností děti
získávají další vědomosti, hodnotně využívají
volný čas, vytváří si správný režim dne, pohy-
bují se ve vhodném prostředí, je zajištěna péče
v době zaměstnání rodičů. Vhodné trávení vol-
ného času je rovněž důležitým prostředkem
prevence proti nežádoucím sociálním jevům.
Předkládáme Vám proto přehled možností, kte-
ré zájmové kroužky nebo aktivity může Vaše
dítě ve školním roce 2011 / 2012 navštěvovat.

Bližší informace získáte u vedoucích nebo
koordinátorů, kteří jsou uvedeni v následujícím
seznamu. Doporučujeme rovněž věnovat pozor-
nost informacím o nabídce aktivit pro školní
mládež, které sdělují (např. v Novohradském
zpravodaji, …) jednotlivé organizace a instituce.

Děkuji všem, kteří se podíleli na sestavení
uvedeného přehledu a vedoucím a koordiná-
torům za jejich obětavou práci se školní mlá-
deží. Karel Kříha

Páťáci malovali v Koželužně
V rámci představování deskových her v Koželužně bylo nutné početnou 5. třídu rozdělit na

dvě půlky. Kdo nehrál, tak maloval. Přesněji - vždy jedna půlka třídy malovala společně jeden
obrázek, děti se musely dohodnout co a jak budou malovat a stihnout dílo dokončit za půl hodi-
ny. Páťáci byli super malíři, a tak i jejich obrázky jsou také super. Zarámované poputují do jejich
třídy ve škole. (P.S. škoda. že není NZ v barevném provedení) K.J.

ZO KSČM zve všechny děti na již tradiční

4. ročník

DRAKIÁDY,
který se uskuteční

v sobotu 22. října 2011
od 14.00 hodin

v prostoru Vilová čtvrť
u rybníka Olejový

Připravena řada soutěží a ceny
v různých disciplínách.

Drobné dárky a doprovodný program
připravené.

Nezapomeňte doma své rodiče!
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NABÍDKA AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ MLÁDEŽ
TJ Nové Hrady, tělocvična ZŠ, Komenského 30

Název kroužku -
organizace Vedoucí – paní, pan Den Začátek

aktivity

gymnastika – TJ Rudolf Rusiňák středa 17:00

gymnastika – TJ Rudolf Rusiňák pátek 17:00

hasiči Radek Bandík, Milan
Drbout (tel.: 602770592) čtvrtek 16:30

karate – TJ

Ing. Martin Hermann
(606390997),
Bc. Tomáš Balík, Petr
Zachař, Jaromír Švenda,
Mgr. Naďa Štysová

úterý 17:00

karate – TJ

Ing. Martin Hermann
(tel.: 606390997),
Bc. Tomáš Balík, Petr
Zachař, Jaromír Švenda,
Mgr. Naďa Štysová

čtvrtek 17:30

kroužek atletiky Mgr. Václav Pávek středa 13:15

ČSOP Nové Hrady

Název kroužku Vedoucí – paní, pan Den Začátek
aktivity

Mladí ochránci
přírody

Ladislav Starý (tel.:
606270344), Zdeněk Sta-
rý (tel.: 728835407)

pondělí 15:30

Mladí ochránci
přírody

Ladislav Starý (tel.:
606270344), Karel Otten-
schhläger, Zdeněk Starý
(tel.: 728835407)

středa 15:30

3) Hasiči Nové Hrady

Název kroužku Vedoucí – paní, pan Den Začátek
aktivity

Hasičský kroužek
Radek Bandík, Milan
Drbout (tel.:
602770592)

pátek 16:30

4) Rybáři

Název kroužku Vedoucí – paní, pan Den Začátek
aktivity

Rybářský (první
schůzka je v úterý
18. 10. 2011 v 17:00
hod. v klub. ČRS)

Mgr. Petr Kroupa
(p.kroupa@volny.cz)

První
úterý v
měsíci

17:00

5) Základní škola Nové Hrady (tel.: 386 362 137)

Název projektu Koordinátor – vedoucí – pan Zaměření
projektu

Školy pro region

Mgr. Karel Kříha, Mgr. Ivana
Pelechová, Mgr. Jana Štoro-
vá, Mgr. Kateřina Vítovcová,
Mgr. Štěpánka Hanusová

motivace vý-
uky na ZŠ –
žáci VIII.A
třídy

Žákovská knihovna ZŠ – 2. stupeň

Název aktivity Vedoucí – paní, pan Den Začátek
aktivity

práce s knihou Mgr. Ivana Pelechová středa 10:40

práce s knihou Mgr. Ivana Pelechová pátek 9:40

PRAVIDELNÁ ČINNOST

Název aktivity Vedoucí – paní, pan Den Začátek
aktivity

kroužek Aj
Mgr. Irina
Schaffelhoferová

čtvrtek 15:00

kroužek Rj
Mgr. Kateřina
Vítovcová středa 7:15

kuželky Bohumila Vochosková pondělí 14:00

míčové
a sportovní hry

Bohumila Vochosková čtvrtek 14:45

pěvecké duo Mgr. Jana Štorová středa 7:00

příprava na přijí-
mací zkoušky z Čj

Mgr. Ivana Pelechová středa 7:00

příprava na přijí-
mací zkoušky z M

Mgr. Vladimír Hokr úterý 7:00

sborový zpěv DPS
Fermata

Mgr. Jana Štorová středa 14:20

sborový zpěv DPS
Novohradský zvo-
neček

Mgr. Jana Štorová pátek 12:30

tanec pro radost
(aerobik, zumba)

Marcela Michaleová středa 14:00

výtvarný kroužek
(2. – 5. třídy)

Vlasta Cepáková středa 12:30

výtvarný kroužek
(l. třídy)

Vlasta Cepáková úterý 12:30

zdravotnický

kroužek

Mgr. Kateřina
Vítovcová

středa 14:00

zpívání pro radost Bohumila Vochosková čtvrtek 12:45

činnost započne v termínech, které určí vedoucí nebo

koordinátoři

Název aktivity Vedoucí – koordinátor – paní, pan

dopravní soutěž Mgr. Karel Kříha

doučování
– podle potřeby žáků

Mgr. Marie Rolínková

doučování
– podle potřeby žáků

Mgr. Zdeňka Valenzová

doučování Aj
– podle potřeby žáků

Mgr. Irina Schaffelhoferová

matematické soutěže
Pythagoriáda, Klokánek

Mgr. Vladimír Hokr

olympiáda z Čj Mgr. Ivana Pelechová

příprava na přijímací zkoušky
z M a Čj

Mgr. Petra Vyhlídková

výtvarné soutěže
Mgr. Kateřina Vítovcová,
Mgr. Petra Vyhlídková
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Pozvánka k pořadu
„U PIÁNA s Tomášem

Matonohou“
Hudebně-zábavná show pro širokou veřejnost. Nekonformní humor

Tomáše Matonohy a virtuózní skladby a improvizace Zdeňka Krále. To
vše v modelu talkshow, plné zábavných skečí a průpovídek ze života.
Součástí je i anketa z publika, kdy mohou diváci klást protagonistům
všetečné otázky. Navíc s hostem večera Josefem Poláškem, v živém
rozhovoru o všedních i nevšedních věcech, hezké písničky a groteskní
gejzíry improvizace!

Tomáš Matonoha – herec, který vystudoval brněnskou JAMU.
V současné době ho můžete vidět například v Divadle v Řeznické nebo
v brněnském divadle. Před kamerou se poprvé objevil v seriálu Prima
sezona v roce 1994. Od té doby si zahrál nespočet televizních, seriálo-
vých i filmových rolí. Vidět jsme jej mohli například ve snímcích Byl
jednou jeden polda, Divoké včely, Mistři, Doblba!, Bestiář, Gympl,
Bobule či Ulovit miliardáře. Aktuálně je známý především díky neko-
nečnému seriálu Ulice a sitcomu Comeback. Vedle herectví a modero-
vání Tomáš Matonoha také skládá scénickou hudbu. Jeho písně zazněly
například ve filmech Gympl a Ulovit miliardáře.

Josef Polášek – absolvent brněnské JAMU, kterého jistě znáte
z mnoha českých filmů: Protektor, František je děvkař, Poslední plav-
ky, Václav, Doblba!, Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště, Divoké
včely, Vyhnání z ráje, Stůj, nebo se netrefím!, a velmi oblíbeného seriá-
lu Vyprávěj. Josef Polášek je však nejvíce viděn na divadle, v současné
době ve stálém angažmá v Divadle Na zábradlí.

Zdeněk Král – skladatel a klavírista, jehož hudební záběr sahá od
písní ve stylu folk & country, hudby jazzové, rockové, fussion, scénic-
ké, elektroakustické, čistě písňové až po hudbu klasickou. Jako klavírní
improvizátor patří k české improvizátorské špičce. Jeho improvizace se
pohybují na hranici jazzu, rocku i romantizující klasiky. Klavír studo-
val na JAMU. V roce 1997 získal 1. cenu skladatelské soutěže Genera-
ce. V roce 1998 získal Trstěnickou cenu za kompozici Shamanyka pro
bicí nástroje. V roce 1998 byla jeho skladba Bariéry prezentována na
přehlídce Tribuna mladých skladatelů v Paříži. Skladby Zdeňka Krále
byly provedeny kromě České republiky také ve Francii, Kanadě, Ho-
landsku, Turecku, Rakousku, Portugalsku, Austrálii a Estonsku.
Koncertně vystupoval po celé ČR, dále též v Belgii, Německu, Rusku,
Rakousku a Turecku. Jeho dílo zastupuje bohatá diskografie.

Zábavná show

Tomáše Matonohy
a jeho hostů se uskuteční

ve čtvrtek 27. října 2011
od 19 hodin

v Kinosále Český dům
Vstupenky na představení 270 Kč,

předprodej 210 Kč
je možné zakoupit v KIC Nové Hrady.

Bližší informace na
tel. 386 362 195 nebo 602 150 208.

Výstava FOR FOTOGRAFIE
v průjezdu radnice

Od soboty 24.9. je v průjezdu radnice k vidění skromná výstava fo-
tografií FOR FOTOGRAFIE, která se ohlíží za některými kulturní-
mi a společenskými akcemi pořádanými KIC N. Hrady. K.J.

Neuskutečněná Václavská zábava
V měsíci září jsme neuskutečnili Václavskou zábavu, kterou by-

chom jako pořadatelé (KIC N. Hrady) dělali již popáté. Prvotní a pod-
statný důvod zrušení zábavy byl následující. Termín Václavské zábavy
byl ústně předjednán na začátku roku (stejně jako další akce v Hotelu
Máj). Nicméně týden před Václavskou zábavou nás (KIC) kontaktoval
majitel Hotelu Máj, že je nutné termín zábavy přesunout, a to z toho dů-
vodu, že v hotelu bude ubytovaný zájezd s nemocnými lidmi a tudíž se
mu situace velmi komplikuje. Bohužel nejen nové podmínky pro usku-
tečnění zábavy (změna termínu anebo pro nás nepřijatelné zkrácení tr-
vání zábavy), ale i způsob jednání a dikce podmínek byla pro nás,
pořadatele, neakceptovatelná. Je velmi snadné někoho tlačit ke zdi při
vědomí, že není jiná varianta, kam ustoupit. Proto následovalo naše (ne
úplně snadné) rozhodnutí, které navíc ovlivnily i další nové skutečnosti
(viz. dále), a tak jsme se rozhodli, že zábavu zrušíme. Ačkoli majitel
hotelu si dodatečně uvědomil o co úplným zrušením zábavy přichází
(příjem z pronájmu sálu a příjem z prodeje alkoholic. a nealko. nápo-
jů) a začal ze svých podmínek slevovat, rozhodnutí KIC jsme už ne-
měnili.

Druhou skutečností, která ovlivnila zrušení zábavy, byla ta, že nás
v době rozhodování o nových podmínkách uskutečnění zábavy infor-
movala ředitelka TSM, že finanční prostředky na prodělečné akce ne-
jsou (čímž byla bohužel vždy i Václavská zábava) a že požadavku
k Radě města o navýšení peněz do našeho rozpočtu zatím nebylo
vyhověno.

Nicméně s touto zkušeností pro nás (pořadatel KIC) vyvstaly nové
otázky pro další období, na které si budeme muset realisticky odpově-
dět. Jaké podmínky jsou pro nás akceptovatelné při pořádání tohoto
druhu „kultury“ – taneční zábavy a diskotéky (tedy pokud bychom pře-
hlédli způsob chování některých hostů zábavy na jejím závěru, kdy to
často s „kulturou“ nemá moc společného) a za jakých finančních ztrát
má cenu zábavy a diskotéky pořádat? Už například ten fakt, že v rámci
námi pronajatého sálu se uskutečňuje prodej nápojů, ze kterého KIC
nemá žádný profit a jdou za námi veškeré náklady na pořadatelské služ-
by a hudbu není úplně logický. Běžně je to všude tak, že největší tržba
při takovýchto akcí je právě z pití a jídla a příjem ze vstupného je spíše
„zanedbatelná“ záležitost. A to je zde ještě jedna naše „specifika“, že
každý rok hradí KIC finanční náklady na kvalitní vyčištění celého par-
ketu v sále (cca 24.000,- Kč, před soutěží Novohradská číše). Zkrátka
některé „zaběhnuté“ věci nejsou při bližším pohledu jednoznačně
dobré či udržitelné a pro finanční rozpočet novohradského KIC jsou do
budoucna neúnosné.

Za neuskutečněnou zábavu se omlouváme hlavně kapele Hyalit a
všem, kteří se na zábavu těšili. V prosinci je plánovaná Čertovská dis-
kotéka a je zajištěný DJ Basslicker z Rádia Kiss. Pokud by se našel po-
řadatel, který by chtěl finančně akci podpořit anebo ji kompletně
uspořádat, ať se obrátí na naše novohradské  KIC.

V příštím čísle se pokusíme ještě jednou vrátit podrobněji k tématu
„kultura“, včetně té „novohradské“, v předstihu nastíníme některé naše
plány na rok 2012 a s tím samozřejmě i finanční náročnost pro začleně-
ní do celkového rozpočtu města. Kulturní lidé, držte nám palce.

Za KIC N. Hrady K. Jarolímková
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Prázdninový totem
Určitě si pamatujete , že při akci Loučení s prázd-

ninami v Sokolím hnízdě jste někteří z vás (děti a do-
spělí) pomáhali vytvářet tzv. prázdninový totem.
Z jednoho kusu špalku tak vznikl podstavec a z jed-
notlivých dřevěných koláčů další samostatné díly.
Pak jste na ně malovali barvami, něco jste stihli do-
končit a něco úplně ne. Slíbili jsme, že totem dokon-
číme v Koželužně a pak jej někde vystavíme.

Takže, jednotlivé díly jsme v Koželužně s další-
mi šikovnými dětmi dokončili, poskládali a k vidění
bude totem v Koželužně (třeba když přijdete na ně-
kterou z koželužnových aktivit nebo na Dny otevře-
ných ateliérů 22.10.).

Prázdninový totem nám bude sice připomínat
skončené letní prázdniny, ale protože je plný vese-
lých barev a malbiček, tak určitě potěší a zase o něco
víc vyzdobí dvorek u Koželužny.                       K.J.

Keramická dílna Kána zve
Zveme všechny zájemce, pokročilé i zcela nezkušené, děti i dospělé

na dva měsíce – říjen a listopad na tvoření drobných dárků, pozorností
a Vánočních dekorací do keramické dílny.

Děti mají příležitost v pondělí od 15.30 hodin
Dospělí v již zaveden čtvrtek od 17.30 hodin

Na všechny se za keramickou dílnu těší  Ludmila Macková

Deskové hry si vyzkoušely další děti
V září jsme do Koželužny pozvaly děti ze základní školy na ukázku nabídky deskových her

druhé generace. Díky zájmu a vstřícnosti Mgr. Petry Vyhlídkové tak přišli žáci z několika tříd
II. stupně ZŠ a ti si mohli hry vyzkoušet pod vedením Hráče Petra Šimka.

Každý, kdo bude mít zájem ve hraní her pokračovat, může do Koželužny zavítat vždy
v pondělí od 15.00 hodin, vstupné  žádné nevybíráme. K.J.

AKTIVITY
V KOŽELUŽNĚ

¢ Pondělí
Deskové hry druhé generace
15.00 – 17.00 hod.

Vhodné pro všechny děti, které si chtějí
procvičit postřeh, představivost, logické
myšlení anebo se nudí. Aktivita pro děti
zdarma.

(zajišťuje Petr Šimek)

Prorodinné aktivity
14.00 – 16.00 hod.

Pestrý program vhodný pro celou rodinu,
trávení času při společném tvoření. Aktivi-
ta za dobrovolný poplatek.

(zajišťuje Lucie Sovová)

¢ Středa
Výtvarné tvoření pro nejmenší
(děti do 10 let)
13.00 – 15. 00 hod.

Pokračování výtvarných aktivit pro nej-
menší.

(zajišťuje Lucie Sovová)

Výtvarné tvoření pro větší (děti
od 10 let, mlaďoši i dospěláci)
15.00 – 18.00 hod.,

Výtvarné aktivity a tvoření kulis, kostýmů
a dalších předmětů pro akce pořádaných
kulturním centrem.

(zajišťuje Květa Jarolímková)

Co dále připravujeme:
¢ Sobota 22. 10. 2011
V rámci Dnů otevřených ateliérů zveme
i do Koželužny, kde Vás bude čekat malo-
vání společného obrazu a výroba podzimních
draků. Věk nerozhoduje. Malovat budeme
temperovými a akrylovými barvami.

Budeme v Koželužně na všechny čekat od
10.00 do 16.00 hod. , pití zajistíme.

¢ Od 25. 10. 2011
začnou přednášky v rámci Univerzity
třetího věku.

¢ Sobota 5. 11. 2011
Předvánoční kurz pedigu
(výroba pěkného a originálního dárku)

¢ Od listopadu
přidáváme sobotní prorodinné tvoření
v čase od 14–17 hod.
(zajišťuje L. Sovová a  další rodiče)
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Zapojte své děti do projektu
www.ctenipomaha.cz

Projekt Čtení pomáhá
podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na charitativní činnosti.

Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají pro sebe, ale
věnují ji na charitu. Každý rok se tak různým nadacím rozdělí 10 miliónů korun. O tom, kdo po-
moc obdrží, rozhodnou právě dětští čtenáři. Každý z čtenářů, který se zaregistruje na webových
stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní otázky k
dané knize, získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabízených konkrétních cha-
ritativních akcí. Charity navrhují oslovené dobročinné organizace a partneři projektu. Knihy za-
řazené do projektu byly vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu. V odborné
porotě, která knihy navrhovala, byli osobnosti, jako je Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Jež-
ková, Jiří Dědeček a Martin Roman, který je iniciátorem a donátorem projektu. V porotě dále
zasedli zástupci partnerů projektu, kterými jsou ČT, Frekvence 1, Evropa 2, Mladá fronta
DNES, Lidové noviny, idnes.cz a lidovky.cz.

Fakta o projektu Čtení pomáhá
¡ Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo

pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři.

¡ Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení některé ze seznamu vybraných
knih kredit 50 korun, který bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných
projektů.

Knihy
¡ Knihy jsou rozděleny do kategorií podle věku čtenářů (1.–5. třída, 6.–9. třída, střední škola).

¡ V každé kategorii bude k dispozici minimálně 20 knih k přečtení. Cílový stav je minimálně
100 knih v každé kategorii

¡ V nejmladší a střední kategorii vybrala první knihy veřejnost v anketě O nejlepší knihu pro
děti a mládež. Do ankety nominuje knihy odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem.
Pro nejstarší kategorii vybrala knihy odborná porota přímo.

Charity
¡ Charity, kterým budou moci čtenáři věnovat své kredity, bude projekt Čtení pomáhá vybí-

rat ve spolupráci s Fórem dárců, renomovanými neziskovými organizacemi a partnery.

¡ Předpokládáme, že ročně podpoříme více než 100 charitativních projektů celkovou sumou
10 milionů korun. V každém okamžiku bude v projektu k dispozici pro hlasování minimál-
ně 10 charit. Tím bude zajištěno, že peníze se k potřebným dostanou dříve. Po úspěšném
naplnění charity bude nabídka doplněna o další.

Partneři projektu
Česká televize, MF DNES, Lidové noviny, iDnes.cz, Lidovky.cz, Frekvence 1, Evropa 2

Informace z knihovny
V rámci celostátní kampaně Celé Česko

čte dětem http://www.celeceskoctedetem.cz/,
vznikl deníček pro děti a rodiče nazvaný Škola
naruby. Akce Škola naruby má za cíl oslovit
nejen děti, ale hlavně jejich rodiče, prarodiče a
další dospělé, kteří mají smysl pro humor a
jsou ochotni věnovat dětem svůj čas. Vychá-
zeli jsme ze skutečnosti, že děti si velice rády
hrají na školu, objednali jsme pro ně tyto de-
níčky a nabídli je Školní družině. Do nich
musí rodiče, sourozenci, prarodiče nebo jiní
dospělí zapisovat, co svému dítěti četli a jak
dlouho. A dítě jim podepíše, že je to pravda.
Paní vychovatelky s dětmi si pro deníčky při-
šly v úterý 27. září do Městské knihovny N.
Hrady osobně. Během návštěvy si děti kromě
prohlížení knih ověřily své znalosti v kvízech
a slíbily, že na deníčku a hlavně na rodičích
„zapracují“. Takže rodiče, mějte smysl pro hu-
mor a zapojte se.

Knihovnice D. Císařová

Okénko do knihovny
Žila jsem již před staletími
Erskine, Barbara
Úspěšná novinářka Jo Cliffordová dostává
za úkol napsat sérii článků o metodě “ná-
vratů do minulosti”. Netuší, že tím uvede
do pohybu vzpomínky na svou dřívější
existenci...

Ztracená oáza
Sussman, Paul
Freya Hannenová přijíždí do Egypta na
pohřeb své sestry, která v oáze Dachla pra-
covala na výzkumu pouště, ale nečekaně
zemřela. Vzápětí se však ukáže, že věci ne-
jsou tak nevinné, jak vypadaly...

Bestie
Dán, Dominik
Drsný krimiromán se odehrává po amnestii
v roce 1990, kdy se na svobodu dostalo
mnoho zločinců. Jeden z nich krvavě ob-
kroužil Evropu a vrací se domů. Za sebou
nechává odporně zmasakrovaná a zneuctě-
ná těla žen.

Když machři mají IQ tykve
Řeháčková, Věra
Do třinácti let žila Zuzka se sestrou a rodiči
na osamělém statku. Otci se v hospodaření
nedaří. Stěhuje se s rodinou do Brna. Zuzka
nastupuje do tercie víceletého gymnázia.
Ve škole se setkává s novým druhem psy-
chické šikany - studenti movitých rodičů si
berou na mušku žáky ze sociálně slabších
rodin. Nutí je, aby se oblékali do značko-
vých oděvů a žili stylem “na vysoké noze”.
Pro Zuzku stejně jako pro většinu spolužá-
ků se školní docházka stává noční můrou.
Ze začarovaného kruhu není úniku díky
konexím a úplatkářství panujícím mezi
profesory a rodiči. Vyšetřováním náhodné-
ho přepadení korupční skandál praskne.
Mohlo by tedy nastat klidné údobí. Jenže
Zuzce jako by se přilepila smůla na paty.
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Zavřená i zavařená letní turistická sezona 2012
Poslední zářijovou sobotu, 24. 9. 2011, jsme na novohradském ná-

městí uzavřeli letní turistickou sezonu formou gastroslavností, kde jste
mohli vidět známého kuchaře Petra Stupku „v kuchařské akci“. Třího-
dinová show probíhala během poledního programu slavností společně
s promenádním koncertem dechové kapely Podhoranka. Dopoledne
měly děti možnost využít vyjížďky na koních v zámeckém parku a bě-
hem celého dne byla k vidění v průjezdu radnice výstava FOR
FOTOGRAFIE mapující letošní letní akce pořádané KIC Nové Hrady.

V odpoledních hodinách byla na programu soutěž 5-členných druž-
stev v netradičních gastrodisciplínách. Letos se soutěže zúčastnila
„pouhá“ čtyři družstva, ale věříme, že se disciplíny líbily a že si soutěží-
cí užili jedlé legrace. Na závěr bychom chtěli poděkovat paní Hance
Staňkvé a kuchařskému kolektivu ze školní jídelny za materiál do gas-
trosoutěží, Rybářství Nové Hrady za poskytnutí ryb pro kuchařskou
show, paní Markétě Kypetové za vyjížďky na koních, Agentuře Moni-
ce za spolupráci a celému týmu lidiček, kteří se podíleli na organizaci
slavností.

V neděli 25.9. 2011 se ještě uskutečnil poslední koncert pod širým
nebem, na který přijela zahrát kaple a Poutníci. Koncert se uskutečnil

na hradním nádvoří a díky krásnému počasí to byla pěkná tečka za
letošním létem.

Prostřednictvím následující fotoreportáže se pobavte, pousmějte
anebo si udělejte chuť na něco dobrého…

J. Duspivová (foto M. Vochosková)
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Infocentrum Nové Hrady informuje…
Účast na veletrzích…

Ve dnech 7. a 8. října se v českobudějovickém DK Metropol uskuteční 4. ročník veletrhu
turistických zážitků, vizí a možností Jihočeský kompas 2011, jediný kompas, který míří „na
jih“. Přijměte pozvání na tento veletrh, kde se můžete seznámit s turistickou nabídkou vysta-
vovatelů z oblasti cestovního ruchu nebo ochutnat jihočeské speciality. Připraven bude i do-
provodný program sestavený z cestovatelských vyprávění, hudební produkce nebo folklórní
soutěže Jihočeská panenka. Letošního ročníku by se měl opět zúčastnit Tomio Okamura. Na
Jihočeský kompas se i letos vydáme a tentokrát budeme zastupovat nejen město Nové Hrady,
ale celou oblast Novohradských hor, Trhosvinenska a Borovanska.

Další veletrh, kde bude prezentována naše oblast je veletrh cestovního ruchu Plzeňského
kraje ITEP 2011. Ten se koná taktéž tento měsíc, 20. – 22. října 2011, a zastupovat naší ob-
last budou kolegyně z Borovanského a Trhosvinenského íčka. Vstup je pro veřejnost na oba
veletrhy volný.

Novinky v íčku…
Příznivci a milovníci starých dobových fotografií si u nás mohou zakoupit velkoformáto-

vý nástěnný kalendář na rok 2012 českokrumlovského Musea Fotoateliér Sidel. Na třinácti
snímcích „nekorunovaných králů šumavských fotografů“ Josefa a Františka Seidlových
představuje kalendář města a vesnice Šumavy v jejich dnes již zmizelé podobě. Krásné čer-
nobílé snímky představují Český Krumlov, Horní Planou, Kaplici, rakouský Rohrbach, Vim-
perk, cestu na Plechý, Černé jezero, Kašperské Hory, Luzný, hotel Rixi na Špičáku, Vyšší
Brod a Železnou Rudu, tak jak vypadaly před sto lety. Kalendář je možné zakoupit v infocen-
tru za 149 Kč.

Pár slov k Museu Fotoateliér Seidel
Českokrumlovské Museum Fotoateliér Seidel bylo zpřístupněno veřejnosti v roce 2008 a

nabízí prostor, který je odrazem své doby. Díky vysoké míře autenticity a komplexnosti se
řadí ke skutečným světovým unikátům. Museum představuje rozsáhlé technické vybavení,
které pomáhá pochopit procesy výroby klasické fotografie od dob c.k. monarchie až po konec
2. světové války. Restaurovaný nábytek a osobní věci dávají návštěvníkům možnost nahlédnout
do života rodiny Seidelových. Nejvýznamnější součástí musea jsou rozsáhlé sbírky fotografic-
kých prací, představující autentickou výpověď o životě v kraji Šumavy. Josef Seidel a jeho syn
František ve svých dílech mj. zmapovali i dnes již zaniklou část česko-německo-rakouského po-
hraničí – památky, vesnice i sídla, která již mnohdy neexistují. Ve sbírce se nacházejí i dobové
snímky Nových Hradů. Velmi zajímavá je však i dochovaná bohatá ateliérová tvorba. Ta je
opatřena i podrobnou dokumentací, např. i jmény a adresami portrétovaných osob, účty a se-
znamy. Možná, že i vy máte rodinné dobové fotografie, které byly vytvořeny právě Fotoateli-
érem Seidel… (více informací na: www.seidel.cz) J. Duspivová

Anketa Zavařené restaurace
V minulém NZ jsme vás podrobně informovali o průběhu letní návštěvnické ankety Zava-

řené restaurace a zvali na její vyhodnocení.To se uskutečnilo v rámci Zavírání letní turistické
sezony  a Gastroslavností v sobotu 24. září 2011 na novohradském náměstí.

A jak to dopadlo? V hodnocení, ve kterém se započítávaly „body“ žluté, bílé i modré (procen-
tuální poměr), vyšla jako jednoznačně nejúspěšnější Restaurace U Václava. Na druhém místě
restaurace v Penzionu Hamr a na (velmi těsném) třetím místě Restaurace Tereza. Dále pak bylo
pořadí Restaurace U Heidingera, Restaurace Pod Radnicí, Pizzerie u kláštera a Rezidence.

Tato letní anketa, kterou velmi kladně přijali a využívali návštěvníci města, více upřela
pozornost na kvalitu nabídky jedné ze základních služb cestovního ruchu – stravování. Věří-
me, že kladně motivovala kuchaře a personál restauračních zařízení k pozitivní rivalitě, třeba
i k vyzkoušení nových receptů a přidáním nějaké další profesionální hodnoty v tom jedlém
letním maratónu. Ostatně přítomnost zástupců jednotlivých restaurací a vzájemné pobla-
hopřání k jejím výsledkům je důkazem toho, že byla anketa vzata na vědomí.

Takže vážené Restaurace – za KIC a všechny letní strávníky děkujeme za vaše kvalitní
služby a přejeme vám, ať máte stále chutné jídlo, odvážného kuchaře a kuchařky, usměvavé
číšníky a servírky a hlavně hodně spokojených strávníků. A věříme, že příští rok si zase
všichni společně pochutnáme. Za KIC K. Jarolímková

Nabídka městského
rezervačního systému

CBsystem
Již od letošního července se naše „íčko“ sta-

lo prodejním místem pro CBsystem, tedy pro
rezervační vstupenkový portál, který nabízí re-
zervaci a koupi vstupenek na všechna předsta-
vení Jihočeského divadla (viz níže), tedy i na
představení na Otáčivém hledišti v Českém
Krumlově. Prostřednictvím CBsystemu je
možné zakoupit i vstupenky na desítky dalších
akcí pořádaných nejen v Českých Budějovi-
cích, ale i na jiných místech v Jihočeském kraji
(např. Hluboká nad Vltavou, Borovany, Vod-
ňany, Kaplice, Rožmberk nad Vltavou,...).

Dovolte mi představit koncerty nebo diva-
delní představení, která se konají v nejbližší
době a na které si můžete koupit vstupenky
přímo u nás v KIC Nové Hrady…

Divadelní představení (říjen 2011):
  Utěšitel (11. a 22. 10),
  Kdo je tady ředitel? (17. a 26. 10.),
  Slaměná židle (10. 10.),
  Petrolejové lampy (18. a 25. 10.),
  Bolero (13. 10.),
  Komedianti (7. a 10. 10.),
  Perfect days (8. a 14. 10.),
  Slepice (13. a 19. 10.),
  Don Giovanni (15. 10.),
  Lov na losa (15. a 29. 10.),
  Taneční delikatesy (18. 10.),
  Vše o ženách (19. 10.),
  Kupec benátský (21. 10.),
  Sen noci svatojánské (22. 10.),
  Hledám děvče na boogie woogie (29. 10.),
  Muž sedmi sester (28. 10.).

Divadlo (nejen) pro malé diváky:
  Abeceda (8. a 22. 10.),
  Ronja, dcera loupežníka (15. 10.),
  Zapomenutý čert (16. a 23. 10.),
  No comment! (20. 10.),
  Kašpárek v rohlíku (26. 10.),
  Kašpárek v rohlíku 2 (27. 10.),
  O veliké řepě a další pohádky (29. 10.),
  Babička (30. 10.).

Koncertní představení
(prosinec 2011):
  Pavel Šporcl a Gipsy Way Orchestral –

Generali Tour 2011
(7. 12. 2011 – Divadelní sál DK Metropol).

Otáčivé hlediště 2012:
  Dekameron (7. – 26. 6. 2012)

komedie plná vzrušujícího dobrodružství,
vtipu a lásky
  Komedianti (29. 6. – 2. 7. 2012)

slavné operní drama plné vášnivé lásky,
neodpustitelné zrady a krvavé pomsty
  Romeo a Julie

(5. 7. – 8. 7. a 27. 7. – 29. 7. 2012)
balet na motivy nejkrásnějšího milostného
příběhu W. Shakespeara
  Jak se vám líbí (11. 7. – 25. 7. 2012)

převleková komedie o intrikách nejen v lásce
  Rigoletto (3. 8. – 11. 8. 2012) – nesmrtel-

ná opera o otcovské lásce, milostné vášni a
nelítostné kletbě
  Komedianti (24. 8. – 26. 8. 2012) – slavné

operní drama, v hlavní roli José Cura

Hlášení
městského rozhlasu
Máte-li zájem o zasílání hlášení městské-
ho rozhlasu na Váš e-mail, můžete nahlá-

sit svůj e-mail osobně
na KIC Nové Hrady nebo zaslat

požadavek na infoc@novehrady.cz

  Robin Hood
(14. 8. – 22. 8. a 27. 8. – 2. 9. 2012)
nesmrtelná legenda o hrdinovi ze Sherwo-
odského lesa.

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

Za novohradské „íčko“ Jitka Duspivová
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Sobota 1.10. 20.00 hod.

· Viditelný svět
Máte pocit, že vás někdo sleduje? Může to být
osamělý čtyřicátník, jehož vlastní život je tak
prázdný, že parazituje na životech jiných.
Možná mu bude stačit, že vás pozoruje, nebo
bude chtít do vašeho života aktivně vstoupit.
Pro jistotu se ale vždycky připravte na nejhor-
ší, jak líčí temný psychologický thriller s Iva-
nem Trojanem v hlavní roli.
Psychologický thriller, česky,
přístupný od 12 let, 104 min., 55,-Kč

Středa 5.10.

NEPROMÍTÁME

Sobota 8.10.

NEPROMÍTÁME

Středa 12.10. 20.00 hod.

· 3
Novinářka Hanna a architekt Simon jsou
úspěšný pár žijící v Berlíně v harmonickém
svazku, který trvá již dvacet let. Různé aférky,
plánování dítěte a svatby, každodenní starosti i
radosti mileneckého páru, to vše mají za se-
bou. Až do okamžiku, kdy do jejich života
vstoupí atraktivní Adam. Problém je v tom, že
Hanna ani Simon o svých vzájemných citech k
Adamovi netuší...
Milostný příběh, ve kterém nechybí smysl pro
humor, nečekané zvraty a překvapení je nato-
čen s dynamikou a s citem pro výtvarnou
stránku. Každá část příběhu zapadá do doko-
nalé mozaiky, ve které se osudy tří hlavních
hrdinů propojí. Snímek poukazuje k tanci, di-
vadlu, sochařství a pohrává si i s filmovými ci-
tacemi /např. ze slavného filmu ZÁZRAK
V MILÁNĚ /1951, režie Vittorio De Sica/.
Tykwer i ve svém posledním filmu řeší své ob-
líbené téma lásky, mezilidských vztahů a do-
týká se nadčasových otázek života a smrti.
Zabývá se problémem krize středního věku,
svobody jedince, jeho sexuální orientace a zá-
měrně se vymezuje vůči tradičnímu pojetí
partnerského svazku.
Oceňovaný současný německý režisér, scená-
rista a hudebník Tom Tykwer /1965/ patří

mezi umělecké a zároveň komerčně úspěšné
tvůrce. Jeho filmy jsou pravidelně uváděny na
prestižních festivalech a patří mezi očekávané
události.
Komedie, české titulky,
přístupné od 15 let, 115 min., 55,- Kč

Sobota 15.10. 20.00 hod.

· Happy Happy
Pro optimistickou Kaju je rodina tou nejdůle-
žitější věcí na světě - a tak o ni pečuje navzdo-
ry všem. Je oddaná manželka, která partnerovi
promíjí celonoční výpravy s kamarády i nedo-
statek sexuálního apetitu. Stejně tak je milující
matka synovi, u kterého budí jen výsměch.
S úsměvem, občas dosti křečovitým, bere ži-
vot takový jaký je.
Až do okamžiku, kdy se do sousedství přistě-
huje „dokonalý manželský pár“. Jsou úspěšní,
krásní, vzdělaní, a aby toho nebylo málo:
adoptovali sirotka z Afriky! To už je na Kaju
trochu moc. Chce se jim vyrovnat - musí se
s nimi spřátelit. Dokonalost sousedů však po
několika setkáních mizí stejně jako idyla no-
vého přátelství obou rodin.
Komedie HAPPY HAPPY mísí ostrý černý
humor s propracovanou psychologií postav,
čímž vytváří unikátní chytrou podívanou, kte-
rá nezapomíná sdělit to podstatné: šťastní mů-
žeme být až tehdy, kdy si přiznáme skutečný
stav věcí.
Podobné téma před několika lety ztvárnil
s úspěchem jiný norský debutant – Bard Breien
ve své slavné komedii KURZ NEGATIVNÍHO
MYŠLENÍ.
Komedie o partnerských vztazích,
české titulky, od 12 let, 88 min., 55,-Kč

Středa 19.10 20.00 hod.

· Barbar Conan
Legendární Barbar Conan je zpátky! Z kultov-
ní komiksové postavy se Conan vypracoval na
ikonu stříbrného plátna, nové nadupané zpra-
cování navíc uvidíme v kvalitním plnohodnot-
ném 3D. Conanova touha po pomstě za smrt
jeho rodičů se záhy změní v krutý boj za zá-
chranu národů Hyborie před mocnými silami
zla, ve kterém se bitvy s nelítostnými nepřáteli
proplétají se souboji s odpornými monstry...
Akční, české titulky,
od 12 let, 110 min., 55,-Kč

Sobota 22.10. 20.00 hod.

NEPROMÍTÁME

Středa 26.10. 20.000 hod.

· Ošetřovatel
Zvířata ve Franklin Park Zoo zbožňují svého
laskavého ošetřovatele Griffina Keyese (Ke-
vin James). Griffin, kterému je příjemněji ve
společnosti lva než ve společnosti ženy, usou-
dí, že jedinou jeho možností, jak najít dívku
svých snů, je odejít ze zoo a najít si zajímavěj-
ší práci. Zvířata se v záchvatu paniky rozhod-
nou porušit svá prastará pravidla mlčení a
odhalí své největší tajemství: umí mluvit! Aby
Griffina přiměla zůstat, rozhodnou se mu udě-
lit lekce seznamování a dvoření – ve zvířecím
stylu. Ve filmu dále hrají Rosario Dawson a
Leslie Bibb....
Komedie, české titulky,
přístupný, 104 min., 55,-Kč

Sobota 29.10. 20.00 hod.

· Muži v naději
Scenárista, režisér a producent Jiří Vejdělek
přichází po úspěšné komedii Ženy v pokušení
s novým snímkem věnovaným tentokráte mu-
žům. Ústřední otázka této skvěle obsazené ko-
medie zní, zda může být nevěra základem
šťastného manželství. Šarmantní bonviván
Rudolf (Bolek Polívka) je o tom přesvědčen:
„Ženská má mít pocit, že o chlapa musí bojo-
vat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlav-
ně, ženská se nesmí nudit …!!!” Rudolf
s úspěchem uplatňuje svou divokou teorii
v každodenní praxi a to s neutuchajícím elá-
nem, který je u čerstvého šedesátníka závidě-
níhodný. O to víc pak nechápe naivitu svého
nesnesitelně korektního zetě Ondřeje (Jiří Ma-
cháček), který pro samé svědomité plnění po-
vinností nevnímá, jak nebezpečně se jeho
žena Alice (Petra Hřebíčková) začíná nudit.
Milující tatínek a kamarádský tchán Rudolf
proto nabídne Ondřejovi několik prověřených
rad, jak vnést do skomírajícího manželství
potřebný vzruch. Koneckonců jde o rodinné
štěstí jeho jediné dcery…
Česká komedie,
přístupný od 12 let, 115 min., 55,-Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – říjen 2011

P O Z V Á N K A  na I. ročník

SETKÁNÍ HELIGONKÁŘŮ A PŘÁTEL DECHOVÉ HUDBY

v Rychnově u Nových Hradů,
dne 29. října 2011 od 14 hodin, na místním sále.

vstup dobrovolný
Osadní výbor  Rychnov u Nových Hradů,

Vás uctivě zve na hudební vystoupení muzikantů, kteří předvedou své muzikantské umění
především na heligonky a ostatní harmoniky. Jsou zváni všichni milovníci lidových písní a
hudby. Účinkující se mohou nahlásit do 28.10.2011 u p. Talafouse – 721 855 860 nebo na

email osad. výboru: osadni.vybor@rychnov-u-novych-hradu.cz
Pořadem Vás bude provázet Antonín Talafous s kapelou.

Zájemci, kteří chtějí vystoupit a zahrát na libovolný hudební nástroj, jsou taky srdečně zváni!
Stravování i občerstvení zajištěno.
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NEW AGE – NOVÝ VĚK
Cvičení ČCHI KUNG na Nových Hradech
je vhodné pro každého, pro všechny ženy i muže, bez ohledu

na věk a tělesnou kondici

− Cvičení probíhá v souladu s hlubokým, vědomým dýcháním spo-
jeným s vysokou koncentrací mysli.

− Plným soustředěním na své tělo a provedením cviků v maximál-
ním uvolnění dle momentální kondice a mozek nemá čas zabývat
se starostmi všedního dne = odbourání stresu a získání pocitu du-
ševní  a fyzické pohody.

Cvičení se skládá ze tří částí :
1. EFEKTIVNÍ  SYSTÉM  ŠETRNÉHO  TĚLESNÉHO

CVIČENÍ = Pohyby »› trénink těla
2. SPRÁVNÉ  DRŽENÍ  TĚLA = Postoje »› trénink energie
3. ROZVOJ VNITŘNÍHO KLIDU = Koncentrace »› trénink mysli

Propojení mužského JANG principu  a ženského  JIN principu.

Po pravidelném cvičení získáte vnitřní rovnováhu,
která se v běžném životě často lehce ztrácí.

Cvičení probíhá v plném soustředění = VĚDOMĚ,
tím si společně procvičíme tělo i mysl.
Je na Vás, jaké cíle hodláte realizovat a jak daleko se chcete
po cestě sebepoznání vydat.
Podrobnější  informace o cvičení Čchi kung najdete na
www.klidmysli.com

Anna Nováková, Mobil: 777 567 447
Začínáme od 6.9.2011 v 19 hod.

Srdečně vás zvu

UKÁZKOVÁ hodina ZDARMA
Nové Hrady v Národní škole ul. Hradební

(tělocvična) úterý  4.10.2011 v 19 hod.
(s sebou pohodlné oblečení, chuť na sobě pracovat)

„Není trvalé štěstí v žádném předmětu světa, je v nás.“
Eduard Tomáš

CO JE ČCHI-KUNG
a proč se mu věnovat?
Pohyb je každodenní součástí našeho živo-

ta. Bohužel moderní svět omezil přirozený po-
hyb jen na určitý počet úkonů, protože mnoho
úkonů za nás obstarají stroje, auta, dálkové
ovladače nebo výtahy.

Nedostatek tělesného pohybu člověku způ-
sobuje ztrátu obrovského množství vlastní ži-
votní energie - nečinnost vede k úpadku neužívaných částí organismu,
k atrofii svalů, zkrácení šlach apod.
Dále se zpomaluje metabolismus a energie tělem přestává proudit
v dostatečném množství.
To má za následek vznik tzv. civilizačních nemocí : únavu, špatný spá-
nek, nechuť k jídlu nebo naopak přejídání, po kterém vzniká obezita a
s ní spojené problémy s klouby, páteří atd.
Za svůj život si každý zodpovídáme sami a pokud si budeme svého ži-
vota a sami sebe více vážit, stane se cvičení a pohyb každodenní sou-
částí našeho bytí.
Nejde o trhání rekordů, stačí vyvážený pohyb a aktivity, které
nevyžadují výkon, ale cíleně podněcují lymfatický systém a tok energií
v lidském těle. Z tohoto důvodu je velmi vhodným cvičením
Čchi-kung.

Čchi-kung (psáno i jako Chi Kung nebo Qi Qong) je jeden z nejstar-
ších druhů čínského životního umění.

Přeloženo do češtiny „efektivní zacházení s životní energií“ nebo
„pěstování energie“.

Jde o soubor tělesných, dechových a duševních cvičení, které mají
za cíl harmonizovat všechny tři složky, ze kterých se každý člověk sklá-
dá – TĚLO, MYSL a ŽIVOTNÍ ENERGII.
A tím dochází ke zlepšení a udržení dobrého tělesného i duševního
zdraví. Jeho prvotním úkolem je odstranění omezení a bloků v proudu
energie v těle.
Tato omezení a bloky vedou k energetické nerovnováze, jež se často
projevuje jako fyzické nebo duševní onemocnění.
Praktikováním cvičení čchi-kung přivedeme tělo zpět do rovnováhy a
harmonie. Energie pak může v těle znovu volně proudit, a tím se výraz-
ně sníží riziko onemocnění.
Stejně jako tradiční čínská medicína vychází Čchi-kung z poznatků
o protikladech Jin a Jang, z teorie pěti prvků, ze znalosti energetických
drah a podobně. Přestože aplikuje poznatky pocházející z jeho více než
sedmitisícileté historie, není v rozporu s moderním, západním
způsobem života. Právě naopak. Je možné jej praktikovat v běžném
životě zaměstnaného člověka, který má mnoho povinností.

Chce lépe poznat, jak funguje tělo, energie a mysl a díky tomu žít spo-
kojenější a naplňující život?
Chce zlepšit nebo dlouhodobě upevnit své zdraví?
Chce se zbavit únavy a mít více životní energie?
Chce získat životní sílu a klid mysli?
Chce vnést do svého života větší uvolnění a nadhled?

Cvičení ČChi kung je vhodné pro každého, pro všechny ženy
i muže, bez ohledu na věk a tělesnou kondici.

PILATES – JOGA – POSILOVÁNÍ

OD 12. 9. 2011
A KAŽDÉ DALŠÍ PONDĚLÍ

VŽDY OD 20.00 hod.

V MALÉ TĚLOCVIČNĚ ZŠ – u školky

HODINOVÁ LEKCE CVIČENÍ PRO FYZICKOU I DUŠEVNÍ
POHODU,  CELKOVÉ ZPEVNĚNÍ A POSÍLENÍ  TĚLA.

VSTUPNÉ 40 Kč

TĚŠÍ SE NA VÁS MARCELA MICHALEOVÁ
LEKTORKA ZTV
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NEHTOVÁ MODELACE

MANIKÚRA

PEDIKÚRA

MASÁŽE

nám.Republiky 57, Nové Hrady;

tel.: 777 760 034,eja.studio@gmail.com

PENZION POD HRADEM
KAM  O VÍKENDU NA VEČEŘI?

  PENZION POD HRADEM- Údolí u Nových Hradů

  CO TAM VAŘÍ DOBRÉHO?

  KOUKNI NA WEB– www.PENZION-POD-HRADEM.cz

  OBJEDNÁME A JEDEME, 777 724 567, 386 361 173

  K TOMU DOBRÉ VÍNO A JE TO....

AKTUÁLNĚ PRO VÁS PŘIPRAVUJEME :
  SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ 11. - 13.10.2011

  HUSY A HUSÍ SPECIALITY A SAMOZŘEJMĚ K TOMU
VŠEMU SVATOMARTINSKÉ VÍNO Z VINAŘSTVÍ ZAJEČÍ

  PROSÍME O VČASNOU REZERVACI

Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Žvýkačky a drobné cukrovinky

Ü Baterie všech druhů

Ü Turistické mapy, známky

Ü Dioptrické brýle

Ü CDR – DVD R

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová

www.novehrady.cz
www.kicnovehrady.cz
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¡ Hledám garáž do pronájmu v Nových
Hradech. Mobil: 606 509 340.

¡ Prodám panel. byt v Nových Hradech
3+1, nová kuchyň a koupelna, 70 m2.
Cena 950 000,- Kč.Tel.: 603 728 497

¡ Prodám byt v Nových Hradech 1+1, bez
vnitřních úprav, 44 m2.
Cena 600 000,- Kč. Tel.: 721 007 192

¡ Koupím byt v Nových Hradech v tiché
lokalitě. Nejlépe ve zděné bytovce.
Mobil: 602 216 663.

¡ Prodám byt  2+1 v Nových Hradech
v osobním vlastnictví, zděný, zrekonstruo-
vaný. Tel. 728 633 184

¡ Prodám pěkný byt 3+1 v Hradební ulici.
Garáž, velký sklep. Cena 1 500 000,- Kč.
Tel. 602 168 652, Zeman Tomáš

¡ Prodám kvalitní konzumní brambory
(ručně sbírané, ručně tříděné) vhodné
k uskladnění. Cena 6 Kč/1 kg.
Telefon: 606 676 518

¡ Koupím les, platba HOTOVĚ, formality
zařídím. Vykoupím kulatinu z těžby za vy-
soké výkupní ceny.
Dlouholeté zkušenosti. Prodej palivového
dřeva (N. Bystřice) Tel. 608 162 446


