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Pozvánky na prosinec
5. 12. Čertovské reje

a Mikulášské nadělování
6. 12. Čertovské kování
7. 12. Vánoční trhy na náměstí
13. 12. Vánoční pohádka pro děti
14. 12. Vánoční koncert
15. 12. Vánoční koncert ZUŠ
19.–20. 12. Vánoční koulení o ceny
24. 12. Půlnoční mše svatá

v kostele sv. Petra a Pavla
Podrobně uvnitř čísla

Sdružení nezávislých kandidátů
Občané pro zdravé město
přeje všem občanům šťastné

a veselé vánoční svátky a do roku 2015
hodně zdraví, štěstí, osobních

i pracovních úspěchů a předevší
co nejspokojenější život

v našem městě a osadách.

Klidný závěr roku
Je pár dní po ustavujícím zasedání nového zastupitelstva a mnozí kamarádi a známí mi často

říkají, že teď, když je po volbách, už bude více klidu a pohody. Při pohledu zpět na letošní, opět
velmi „nabitý“ rok by bylo krásné, kdybych jim mohl dát za pravdu. Realita povolebního konce
roku je však vždy jiná a příliš rozdílu oproti předchozím měsícům nevidím. Snad jen v tom, že
jsem si mohl s rodinou konečně dopřát alespoň pár dní dovolené mimo naše město.

Do konce roku nás čekají nejen tradiční akce, jako je setkání seniorů (tentokrát s pozvanými
hosty z baráčnické obce Vitoraz z Týna nad Vltavou a Veselou muzikou), rozsvícení vánočního
stromu (po malé odluce opět na náměstí) nebo čertovský rej, ale též každoroční úkoly spojené
s vyúčtováním dobíhajících investičních akcí, přípravou nového rozpočtu, tvorbou městského
kalendáře či diskusí nad plánem kulturních akcí.

S ohledem na to, že jsme obdrželi informaci o podpoře projektu a přiznání dotace k výstavbě
a rekonstrukci místních komunikací v rámci Regionálního operačního programu (dále ROP), bude
nutno rychle připravit výběrové řízení a udělat nejdůležitější kroky k tomu, abychom co nejdříve
mohli uvažovat o zahájení prací, které přinesou výstavbu komunikace a chodníků v rámci ZTV
Jižní Město a rekonstrukci komunikace Za Vodárnou (do areálu bývalé roty). Zároveň však ROP
vyhlásil poslední výzvu k podání žádostí v oblasti týkající se místních komunikací, což znamená,
že se pokusíme připravit žádost, která by obsahovala další, již naprojektované akce (zejména
ZTV Pod Zámeckým - větev D, chodník Vitorazská II, komunikace ke sběrnému dvoru, zkapa-
citnění některých chodníků a další).

Ve spojení s nutností ustavit komise rady města a osadní výbory a dalšími každodenními úko-
ly je mi jasné, že závěr roku přijde kvapíkovým tempem. Možná i tak rychle, že nebude příliš
času ohlížet se zpět a dlouze bilancovat celých uplynulých dvanáct měsíců. A přitom to je rok,
který toho tolik přinesl…

Kde ale v ohlédnutí zpět začít? Na co všechno vzpomínat? Na práci nebo na splněné předse-
vzetí po letech opět navštívit zubařku? Nechci připomínat všechny projekty a investiční akce,
které Město Nové Hrady realizovalo, nicméně nemohu nevzpomenout rekonstrukci bytů v DPS,
rekultivaci skládky, další etapu regenerace sídlišť (včetně nového dětského hřiště), odbahnění
Sedlákovce, rekonstrukci bývalých jeslí nebo rozšíření „Viláku“, které by mělo přinést tolik
chybějící možnost ke koupání. Naopak jsem rád, že už nemusím příliš vzpomínat na složité a
zejména časově náročné čekání na vyplacení dotací, které nejen brzdilo a blokovalo naší další
aktivitu, ale také bralo elán a vnitřní energii. O to sladší však byl moment, kdy dotace přišly
a mohli jsme doplatit veškeré úvěry a vrhnout všechnu zbývající sílu do podzimních akcí. Rok
2014 byl také rokem mnoha krásných kulturních a společenských akcí, pořádali jsme úspěšnou
konferenci Newcastles of the World a byli úspěšní v soutěži Obec přátelská rodině.

A propos rodina! Ta moje se rozrostla o dcerku Anetku. Společně s Matyáškem a manželkou
Jitkou byli hlavním zdrojem mých sil, dodavateli pozitivní energie a zásobárnou domácí poho-
dy, bez které bych si mé starostovské fungování těžko dovedl představit.

A právě s ohledem na naše děti bych rád, aby se hektičnost předvánočního času nejpozději po
polovině prosince zastavila, abychom si společně mohli prožít a užít veškeré vánoční tradice,
zvyky, televizní pohádky či různé akce s našimi rodinami a kamarády.

S nadcházejícím adventem bych rád všem popřál především úspěšný boj s časem, klidné pro-
plutí naplněnými obchody a možnost přibrzdění pracovních aktivit ve prospěch všech blízkých.
Těším se na zahájení adventu u novohradského stromu, na hrnek punče nebo svařáku a hlavně na
trochu klidu k popovídání s těmi, na které jsem v tom před- i po-volebním čase neměl tolik času.

Zároveň bych rád všem našim občanům i chalupářům s předstihem popřál šťastné a veselé
svátky vánoční, co nejvíce rozzářených, především dětských očí u vánočního stromku a hlavně
klid a pohodu v blízkosti těch, které máte rádi.

S blížícím se koncem roku přeji všem úspěšné bilancování roku 2014 a do toho nadcházející-
ho především hodně zdravíčka, osobního a rodinného štěstí, dobré nálady, individuálních i tý-
mových (osobních i pracovních) úspěchů a také stanovení správných cílů a předsevzetí, jejichž
naplňování Vám bude dělat radost.

Šťastné a veselé Vánoce a do roku 2015 jen to dobré přeje
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Místní organizace sociální demokracie

v Nových Hradech přeje všem občanům
našeho města a přilehlých osad

pohodové a klidné prožití vánočního času
a do nového roku především spokojenost,

hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v osobním i profesním životě. HH

SDH BYŇOV
SDH Byňov tímto chce popřát

svým aktivním členům a sponzorům,
kteří s naším sborem spolupracují

při pořádání kulturních akcí,
„hodně zdraví a štěstí

na nadcházející vánoční svátky".
Úspěšný NOVÝ ROK 2015.

SDH Byňov, Slepička R.
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Zápis z 125. schůze městské rady
ze dne 29. 10. 2014

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 124. jednání

rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 124. jednání rady města.

� 2. Rozpočtové opatření č. 15/2014
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 15/2014. ZM
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
návrh rozpočtového opatření č. 15/2014.
V opatření jsou zapracovány přijaté dotace,
jak v příjmové části, tak ve výdajové.)

� 3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rada města schvaluje Smlouvu č. 11085644
o poskytnutí podpory ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí na akci "Re-
kultivace skládky odpadu Jižní Město -
Nové Hrady" a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí, návrh Smlouvy o poskyt-
nutí podpory č. 11085644, na akci "Rekulti-
vace skládky odpadu Jižní Město - Nové
Hrady". Fond poskytne podporu ve výši
374 456,95 Kč, dotace z ministerstva bude
činit 6 365 768,15 Kč, k celkovým způsobi-
lým výdajům ve výši 7 489 139,55 Kč.)

� 4. Dodatky smluv
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 a Doda-
tek č. 2 Smlouvy o dílo se společností
REMONST stavební spol. s r. o. na akci
"Rekonstrukce bytů DPS Nové Hrady" a
pověřuje starostu podpisem dodatků.
(Rada obdržela od společnosti REMONST
stavební spol. s r. o. České Budějovice, ná-
vrhy Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 smlouvy o
dílo, k projektu "Rekonstrukce bytů DPS
Nové Hrady". Dodatky se mění plnění před-
mětu díla (upřesnění rekonstruovaných
bytů) a navýšení konečné cena díla z důvo-
du víceprací, které řešily úpravy topení a
odpadů v koupelnách.)

Zápis z 1. schůze městské rady
ze dne 10. 11. 2014

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení

Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 125. jednání rady měs-
ta.

� 2. Příkazní smlouva k projektu:
Výstavba a zkapacitnění místních
komunikací v Nových Hradech
Rada města schvaluje Příkazní smlouvu se
STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r. o. Čes-
ké Budějovice na zajištění zadávacího říze-
ní v rámci zadání veřejné zakázky na akci.
Výstavba a zkapacitnění místních komuni-
kací v Nových Hradech a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
spol. s r. o. České Budějovice návrh Příkaz-
ní smlouvy spočívající v zajištění uspořádá-
ní zadávacího řízení v rámci zadání veřejné
zakázky na akci "Výstavba a zkapacitnění
místních komunikací v Nových Hradech".)

� 3. Cenová nabídka na alternativní
řešení zásobení vodou osady Vyšné,
Nakolice, Obora
Rada města bere na vědomí cenovou nabíd-
ku na alternativní řešení zásobení vodou
osady Vyšné, Nakolice, Obora a pověřuje
starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a. s.
České Budějovice návrh na alternativní ře-
šení zásobení vodou v osadách Vyšné, Na-
kolice, Obora, a to buď přivedením vody
z Nových Hradů, vybudováním centrálních
zdrojů v jednotlivých lokalitách nebo zříze-
ním individuálních zdrojů dostatečné vy-
datnosti.)

� 4. Návrh na uzavření smlouvy o věcném
břemeni s názvem "Údolí čp. 64,
Vyhnánek – úprava NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o věcném
břemeni se společností E. ON Distribuce, a.
s. České Budějovice na akci "Údolí čp. 64,
Vyhnánek - úprava NN" a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada města obdržela od společnosti
SETERM CB, a. s. České Budějovice návrh
na uzavření smlouvy o věcném břemeni se
společností E. ON Distribuce, a. s. na akci:
Údolí čp. 64, Vyhnánek - úprava NN.)

� 5. Žádost o vyjádření k projektovému
návrhu stavby "Nakolice čp. 56 a 18,
posílení sítě NN"
Rada města souhlasí s návrhem projektové
dokumentace na stavbu "Nakolice č. p. 56 a
18 posílení sítě NN."
(Rada obdržela od společnosti FIERA, a. s.
Jindřichův Hradec žádost o vyjádření k pro-
jektovému návrhu na stavbu "Nakolice, čp.
56 a 18 posílení sítě NN". Jedná se o obnovu
sítě NN v Nakolicích.)

� 6. Darovací smlouva na vánoční
výzdobu
Rada města schvaluje Darovací smlouvu se
společností E.ON Česká republika, s. r. o.
na vánoční osvětlení o délce 200 m, v celko-
vé hodnotě 24.248,- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Česká
republika, s. r. o. České Budějovice návrh
darovací smlouvy na vánoční osvětlení o dél-
ce 200 m, v celkové hodnotě 24.248,- Kč.)

� 7. Oprava grafické centrály kotelny
Rada města souhlasí s opravou grafické
centrální kotelny společnosti Služby Nové
Hrady s. r. o.
(Rada obdržela od společnosti Služby Nové
Hrady s. r. o. informaci o nutnosti výměny
grafické centrály na centrální kotelně Za-
hradní čtvrť 313 v hodnotě 114.581,- Kč.)

� 8. Odpisový plán TSM Nové Hrady
Rada města schvaluje odpisový plán Tech-
nických služeb města Nových Hradů.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů návrh odpisového plá-

nu. Odpisový plán je v souladu s Českým
účetním standardem č. 708.)

� 9. Nabídka myčky nádobí pro ZŠ Nové
Hrady
Rada města souhlasí s nákupem myčky ná-
dobí pro Základní školu Nové Hrady a po-
věřuje starostu zajištěním objednávky.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady informaci o nabídce na myčku nádo-
bí do školní jídelny v celkové hodnotě
77 089,- Kč. Stávající myčka je již na hrani-
ci životnosti, proto ZŠ Nové Hrady navrhu-
je koupit novou myčku a další vybavení.
Nákup se realizovalo Město Nové Hrady
z prostředků určených v rámci rozpočtu
města pro ZŠ N. Hrady /o nákupní cenu
bude ponížen příspěvek na provoz/.)

� 10. Smlouva o partnerství – Nadace
Jihočeské cyklostezky
Rada města schvaluje Smlouvu o partner-
ství s Nadací Jihočeské cyklostezky a pově-
řuje starostu jejím podpisem.
(Rada obdržela od Nadace Jihočeské cyklo-
stezky návrh spolupráce a návrh Smlouvy
o partnerství, jejímž předmětem je dlouho-
dobá spolupráce při rozvoji cyklistické do-
pravy, součástí smlouvy je odvádět nadaci
pravidelný roční příspěvek ve výši 3,- Kč na
jednoho obyvatele města.)

� 11. Rozvoj Terčina údolí
Rada města bere na vědomí dopis od zá-
stupců občanské iniciativy o rozvoji Terči-
na údolí a pověřuje starostu města dalším
jednáním.
(Rada obdržela od zástupců občanské ini-
ciativy dopis s otázkou budoucího rozvoje
národní přírodní památky Terčino údolí.
Tito občané se již podíleli na úklidu v areálu
a před vstupní branou. Zástupci žádají o za-
jištění úklidu a uschování demontovatel-
ných laviček umístěných v areálu. Dále
informují o záměru založit občanskou ini-
ciativu, jejímž cílem by bylo ve spolupráci
s ostatními zainteresovanými organizacemi
a občany pečovat o rozvoj Terčina údolí a
usilovat o zlepšení péče ze strany CHKO
Blanský les. Rada města přivítala tuto ini-
ciativu a pověřila starostu města dalším jed-
náním s tím, že bude svoláno jednání ve
věci péče o NPP Terčino údolí.)

� 12. Komise životního prostředí
Rada města zřizuje Komisi životního pros-
tředí a jmenuje její členy ve složení: pí. Ing.
Jitka Šáchová, p. Ing. Jiří Liška, p. Karel
Otteschläger a p. Zdeněk Vaněk.

� 13. Poděkování za opravenou kapličku
u Českého domu
Rada města bere na vědomí poděkování za
opravu kaple sv. Jana Nepomuckého od paní
Ing. Marie Štanglové. Rada bere na vědomí
návrh na změnu interiéru kapličky a pověřuje
starostu projednáním návrhu s členy Pracovní
skupiny pro Program regenerace MPZ.
(Rada obdržela od pí. Ing. Marie Štanglové
poděkování za opravenou kapličku u Čes-
kého domu. V dopise je též návrh, aby inte-
riér kapličky byl upraven do "původního
stavu", tj. že by byla do opravené kaple
umístěna vysoká socha P. Marie spolu s kle-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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čící Bernadetou. Opravená socha Jana Ne-
pomuka by se pak vrátila do Údolí, odkud
pochází. Starosta města potvrdil, že restau-
rovaná socha pochází z bývalé kapličky
v Údolí, nicméně kaple u křižovatky byla
postavena a pojmenována k úctě sv. Jana
Nepomuckého. Starosta města navrhl, aby
návrh Ing. Štanglové byl projednán Pracov-
ní skupinou pro Program regenerace MPZ,
kde se k návrhu budou moci vyjádřit před-
stavitelé památkové péče a další odborníci.
K jednání bude pozván i zástupce novo-
hradského kláštera.)

� 14. Rozhodnutí o povolení kácení
a uložení náhradní výsadby
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
o povolení kácení a uložení náhradní výsad-
by na pozemku města parc. č. 862/2 v k. ú.
Nové Hrady.

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

� 16. Stanovení měsíčních paušálů
za telefonní hovory
Rada stanovuje paušální částky za používá-
ní telefonů starosty, 1. místostarostky, rad-
ního p. Šlence a tajemníka:
Mgr. Vladimír Hokr

1300,- Kč / měsíc (mobilní telefon)
Ing. Ladislava Bártová

500,-Kč/měsíc (mobilní telefon)
Miroslav Šlenc

500,- Kč / měsíc (mobilní telefon)
tajemník MěÚ

700,- Kč / měsíc (mobilní telefon)

� 17. Poradní orgány rady – komise
Rada města zřizuje tyto komise: finanční,
sociální, kulturní a prorodinnou.
(Rada projednala možnosti ke zřízení komi-
sí jako poradních a iniciačních orgánů rady
a s jejich fungováním v následujícím voleb-
ním období. Finanční komise, jejíž náplní
by byla výběrová řízení, příprava rozpočtu,
příprava plánu investic, dohled nad realizací
investičních akcí. Sociální komise by se za-
bývala sociální oblastí, zdravotnictvím, při-
dělováním bytů, seniory a zaměstnaností.
Kulturní komise bude iniciovat oblast kul-
tury, cestovního ruchu a informovanosti.
Prorodinná komise bude pracovat pro děti,
mládež, spolkovou činnost, volnočasové
aktivity. Nadále bude pracovat pracovní
skupina k Programu regenerace městské pa-
mátkové zóny.)

ZÁPIS z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 6. listopadu 2014

Přítomni:
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann,
pí. Martina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr.
Tomáš Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Mi-
roslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc.
Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.

Omluveni:
Celkem bylo přítomno 15 členů zastupitelstva.
Zapisovatel: pí. Bc. Jana Káplová
– pracovnice městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se ko-
nalo od 18.00 hodin v kinosále "Českého
domu" v Nových Hradech. Konstatoval, že
jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a
zveřejněno na úřední desce. Bylo přítomno
15 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční větši-
na a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Na začátku jednání pan starosta uvedl, že
zvolená zastupitelka pí. Mgr. Jarmila Kubalá-
ková se z osobních a zdravotních důvodů
vzdala mandátu a na uvolněný mandát nastou-
pil p. Lukáš Winzberger.

Předsedající pan Mgr. Vladimír Hokr v sou-
ladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval pří-
tomné členy zastupitelstva ke složení slibu.
Před složením slibu předsedající upozornil pří-
tomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit
slib nebo složení slibu s výhradou má za následek
zánik mandátu podle § 55 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů v platném znění.

� 1. Složení slibu
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající

přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích "Slibuji věrnost České republice. Sli-
buji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu Města
Nové Hrady a jeho občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky" a jmenovitě vyzval
přítomné členy zastupitelstva ke složením sli-
bu pronesením slova "slibuji" a podpisem na
připraveném archu (příloha č. 2). Všichni zvo-
lení zastupitelé složili slib, žádný člen zastupi-
telstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib
s výhradou.

Zastupitelstvo města bere na vědomí slože-
ní slibu všech členů Zastupitelstva města No-
vých Hradů podle § 69 odst. 2 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích – 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu

ustavujícího jednání zastupitelstva, a to pí.
Alenu Kedrušovou a p. Ing. Františka Štangla.

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-
hu – 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

Pan starosta navrhl složení návrhové komi-
se, a to: Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Josef Vo-
choska a p. Ivan Dorotovič.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí.
Martina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. To-
máš Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Lukáš Win-
zberger.
Proti 0
Zdržel se 3

p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, p. Bc. Josef Vochoska.

Návrhová komise byla schválena – 12 hla-
sy. Předsedou komise byl zvolen p. Mgr. Mi-
chal Jarolímek.

Návrh programu:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Volba starosty
4. Volba místostarosty a členů rady města
5. Zřízení výborů zastupitelstva města
6. Stanovení odměn neuvolněným členům

zastupitelstva
7. Jmenování oddávajících
8. Diskuse
9. Závěr a usnesení

Předložený program byl schválen – 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

Způsob volby
Pan starosta konstatoval, že před provede-

ním volby starosty, místostarostů a členů rady
města je třeba určit, zda bude volba veřejná
(aklamací) nebo tajná a doporučil, aby byla
volba veřejná, tak jak tomu bylo ve městě zvy-
kem.

Návrh, aby volba byla veřejná, byl přijat.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Volba starosty

2.1.Výkon funkce, pro které bude zastu-
pitel dlouhodobě

Pan starosta navrhl, aby pro výkon funkce
starosty města byl člen zastupitelstva dlouho-
době uvolněn.

INFORMACE Z RADNICE
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Zastupitelstvo města určuje v souladu
s § 84 odst. 2 písm. k) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, že pro výkon funkce starosty města
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
– 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.2. Volba starosty
Pan Mgr. Michal Jarolímek za sdružení

Občané pro zdravé město navrhl na funkci sta-
rosty Mgr. Vladimíra Hokra.

Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84
odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
starostou města pana Mgr. Vladimíra Hokra –
14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Kedrušová, p.
Jan Kollmann, pí. Martina Kourková, p. Petr
Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing. Eva
Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František
Štangl, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger.
Proti 0
Zdržel se 1
p. Mgr. Vladimír Hokr.

� 3. Volba místostarosty a členů rady

3.1. Stanovení počtu členů rady města
Pan starosta navrhl, aby členů rady bylo pět.
Zastupitelstvo města stanovuje 5 členů

rady města – 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

3.2. Stanovení počtu místostarostů
Pan starosta navrhl, aby počet místostaros-

tů zůstal jako v minulém období, tj. 2.
Zastupitelstvo města schvaluje zvolení

dvou místostarostů zastupitelstva města – 14
hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav

Šlenc, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger.
Proti 0
Zdržel se 1
p. Ing. František Štangl.

3.3. Volba 1. místostarosty města
Pan starosta navrhl, aby 1. místostarostou

byla zvolena pí. Ing. Ladislava Bártová.
Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84

odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
první místostarostkou města paní Ing. Ladisla-
vu Bártovou – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Kedrušová, p.
Jan Kollmann, pí. Martina Kourková, p. Petr
Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing. Eva
Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 2
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ing. František
Štangl.

3.4. Volba 2. místostarosty města
Pan starosta navrhl, aby 2. místostarostou

byl zvolen p. Bc. Josef Vochoska.
Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84

odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
druhým místostarostou města pana Bc. Josefa
Vochosku. – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Lukáš Win-
zberger.
Proti 0
Zdržel se 1
p. Bc. Josef Vochoska.

3.5. Volba člena rady města
Pan starosta navrhl, aby dalším členem

rady města byl zvolen p. Miroslav Šlenc.
Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84

odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
členem rady města pana Miroslava Šlence –
13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 2
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl.

3.6. Volba člena rady města
Pan starosta navrhl, aby do funkce člena

rady města byl zvolen p. Mgr. Michal Jarolí-
mek.

Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84
odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
členem rady města pana Mgr. Michala Jaro-
límka – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, pí. Alena Kedrušová, p.
Jan Kollmann, pí. Martina Kourková, p. Petr
Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing. Eva
Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 2
p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. František Štangl.

� 4. Zřízení výborů zastupitelstva města
K tomuto bodu pan starosta uvedl, že ze zá-

kona je povinnost zřídit finanční a kontrolní
výbor. Dále jsou zřízeny i osadní výbory, u
kterých by mělo zastupitelstvo pověřit radu
města přípravou voleb. Pan starosta uvedl, že
tradičně jsou ustavovány Osadní výbor pro
Byňov, Jakuli a Štiptoň, Osadní výbor pro Na-
kolice, Oboru a Vyšné a Osadní výbor pro
Údolí. Počet členů výborů a jejich jmenování
by proběhlo na některém z dalších jednání za-
stupitelstva města po provedení voleb do osad-
ních výborů.

Pan starosta navrhl, aby zastupitelstvo
v jednotlivých hlasováních zřídilo výbory a
u finančního a kontrolního výboru zvolilo i je-
jich předsedy. Posty předsedů těchto výborů tra-
dičně obsazují opoziční strany. V povolebních
jednáních bylo dohodnuto, že pan Ing. Štangl
bude předsedou finančního výboru a pan Ivan
Dorotovič předsedou kontrolního výboru.

Bylo přistoupeno k hlasování:
Zastupitelstvo města zřizuje v souladu

s § 117, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích Finanční výbor Zastupitelstva města No-
vých Hradů – 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

Zastupitelstvo města zřizuje v souladu
s § 117, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích Kontrolní výbor Zastupitelstva města
Nových Hradů – 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0
Zastupitelstvo města zřizuje v souladu

s § 117, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích osadní výbory:

Osadní výbor pro Byňov, Jakuli a Štiptoň
Osadní výbor pro Nakolice, Oboru a Vyšné
Osadní výbor pro Údolí – 15 hlasy.
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Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0
Zastupitelstvo města pověřuje radu města

zajištěním voleb do osadních výborů.
Zastupitelstvo schvaluje pana Ing. Františ-

ka Štangla členem Finančního výboru Zastu-
pitelstva města Nových Hradů a jmenuje jej
jeho předsedou – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzber-
ger.
Proti 0
Zdržel se 1
p. Ing. František Štangl.
Zastupitelstvo schvaluje pana Ivana Doro-

toviče členem Kontrolního výboru Zastupitel-
stva města Nových Hradů a jmenuje jej jeho
předsedou – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. Franti-
šek Štangl, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger.
Proti 0
Zdržel se 1
p. Ivan Dorotovič.

� 5. Odměna neuvolněných zastupitelů
Pan starosta navrhl jednotlivé odměny ne-

uvolněným zastupitelům a souběh funkcí pro
výpočet odměn. Pan starosta uvedl, že dochází
k mírnému navýšení odměn, nicméně toto na-
výšení je navrženo tak, aby reflektovalo práci
a zapojení jednotlivých zastupitelek a zastupi-
telů v jejich práci v rámci zastupitelstva, rady,
výborů a komisí. Po roce bude systém odměn
vyhodnocen a případně upraven dle reálně vy-
konané práce.

Návrh odměn k jednání na ustavující zastu-
pitelstvo města
funkce

maximální výše / navrhovaná výše
1. místostarosta

23 666,00 Kč / 6 050,00 Kč
2. místostarosta

23 666,00 Kč / 6 050,00 Kč
radní

1 480,00 Kč / 1 480,00 Kč

předseda výboru
1 300,00 Kč / 1 300,00 Kč

předseda komise
1 300,00 Kč / 1 300,00 Kč

člen výboru
1 060,00 Kč / 1 060,00 Kč

člen komise
1 060,00 Kč / 1 060,00 Kč

zastupitel
540,00 Kč / 540,00 Kč
Ve volebním období 2014–2018 bude pro

stanovení výše odměn souběh těchto funkcí:
radní + předseda výboru, komise + člen vý-

boru, komise + zastupitel
předseda výboru, komise + člen výboru,

komise + zastupitel
člen výboru, komise + zastupitel
Zastupitelstvo stanovuje měsíční odměnu

za výkon funkce od ustavujícího zastupitel-
stva města Nové Hrady.

Zastupitelstvo schvaluje, aby měsíční od-
měna za výkon funkce náležela ode dne zvole-
ní do této funkce, a to i v případě nástupu
náhradníka na uvolněný mandát nebo nově
osazené funkci v radě, výboru nebo komisi.

Zastupitelstvo stanovuje výši odměn ne-
uvolněných členů zastupitelstva města dle ná-
vrhu – 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 6. Jmenování oddávajících
Pan starosta uvedl, že ze zákona jsou oddá-

vajícími starosta a místostarosta. Dalšími od-
dávajícími jsou určení zastupitelé. Proto
navrhl p. Miroslava Šlence, p. Ivana Dorotovi-
če, p. Ing. Františka Štangla. Se všemi navrže-

nými byla nominace projednána a projevili zá-
jem být jmenováni oddávajícími.

a) Zastupitelstvo města jmenuje oddávajícím
pana Miroslava Šlence – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. Franti-
šek Štangl, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger.
Proti 0
Zdržel se 1
p. Miroslav Šlenc.

b) Zastupitelstvo města jmenuje oddávajícím
pana Ivana Dorotoviče – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 1
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. Franti-
šek Štangl, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger.
Proti 0
Zdržel se 0
p. Ivan Dorotovič.

c) Zastupitelstvo města jmenuje oddávajícím
p. Ing. Františka Štangla – 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4

OZNÁMENÍ
Svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích proběhne
v pravidelných dnech svozu tj.: 24. 12. 2014 a 31. 12. 2014

V roce 2015 bude zachován svoz komunálního odpadu
každou středu a to včetně svátků připadajících na středu.

Sběrný dvůr bude ve dnech 24. 12. 2014 a 31. 12. 2014 UZAVŘEN

V roce 2015 provozní doba sběrného dvora:
středa 14:00 – 17:00 hod., neděle 14:00 – 17:00 hod.

(v zimní čas: 13:00 – 16:00 hod)

pokračování na str. 6
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MĚSTO NOVÉ HRADY – Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Nové Hrady vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice

Referenta stavebního úřadu Městského úřadu Nové Hrady
9. platová třída, doba určitá - zástup za výkon veřejné funkce, místo výkonu práce: Nové Hrady, předpokládaný nástup: ihned

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

Charakteristika pozice:
Výkon přenesené působnosti na úseku stavebního zákona

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
− dosažené vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělá-

ní s maturitní zkouškou
− obor školního vzdělání: stavební, právní
− znalosti oboru: stavební právo, správní řízení, zkouška ZOZ -

výhodou
− jazykové znalosti: znalost cizího jazyka výhodou
− další znalosti, dovednosti a předpoklady: dovednost pracovat na

PC (MS Office, Windows, Excel, Internet, práce v GIS (geogra-
fický informační systém) - výhodou, řidičský průkaz skupiny „B“

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

věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
ovládání jednacího jazyka

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

místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o po-
volení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis

Přílohy přihlášky:
strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší

než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních pří-
slušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný do-
movským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu
o nejvyšším dosažené vzdělání, souhlas se zpracováním osobních
údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě
zašlete nejpozději do 12. 12. 2014 na adresu: Městský úřad Nové
Hrady, tajemnice MěÚ, nám. Republiky čp. 46, 373 33 Nové Hrady.

Podrobnější informace o pracovní pozici podá: p. Luděk Prášil,
vedoucí stavebního úřadu, telefon: 386 10 10 55, mobil: 606 644 521,
e-mail: stavebni@novehrady.cz

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

Ústní pohovory proběhnou ve dnech 17. 12. 2014 – 23. 12. 2014,
přesný termín bude uchazeči sdělen písemně.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdy-
koliv v jeho průběhu, bez udání důvodu.

Datum vyhlášení: 27. 11. 2014
Bc. Jana Káplová, tajemnice MěÚ

� 6. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

� 7. Diskuse
V diskusi vystoupil pan starosta a poděko-

val všem občanům Nových Hradů za účast ve
volbách a za projevenou důvěru. Zastupitelé
jsou zvoleni pro všechny občany, celé město i
osady. Veškeré kroky byly v minulém voleb-
ním období jednány věcně a předpokládá, že i
v následujícím období budou jednání probíhat
společně a ve stejném duchu. Pan starosta
uvedl, že koalice s jasnou převahou hlasů v za-
stupitelstvu nemá zájem "válcovat" opoziční
zastupitele a nabízí zapojení a společnou dis-

kusi ke všem věcným záměrům a akcím měs-
ta. Opozičním stranám, včetně KDU-ČSL,
bude umožněno nominovat své zástupce do
výborů a komisí. Rada města určí komise, kte-
ré budou pracovat pro radu. Dále bude praco-
vat skupina pro program regenerace městské
památkové zóny a komise životního prostředí.

Z hlediska plánu akcí a aktivit konstatoval
pan starosta výrazný průnik v programech jed-
notlivých hnutí a stran. Všem bude umožněno
navrhovat akce k realizaci v rámci plánu in-
vestičních akcí. Nejprve je však třeba dokončit
již započaté projekty, ať jsou to jesle, rybníky,
regenerace panelového sídliště či rekultivace
skládky. Dále by měly být městu z Regionál-
ního operačního programu NUTS II Jihozá-
pad uvolněny peníze pro projekt výstavbu
komunikací v rámci 1. etapy ZTV Jižní Měs-
to a k rekonstrukci komunikace Za Vodár-

nou. Tento projekt je nyní třeba připravit, čet-
ně dokumentace ke kanalizaci a vodovodu.
Dalším důležitým úkolem je péče o bytový
fond, např. v domě čp. 170 v ulici 5. května je
špatná střecha. Zároveň s opravou se zde proto
zpracovává projekt na nástavbu, kde by vznik-
ly dva nové byty.

Pan starosta vyzval všechny strany a hnutí
k společné práci pro občany a vyjádřil naději,
že společně budou pokračovat v rozvoji města
a jeho osad.

� 13. Závěr a usnesení
Starosta města poděkoval všem přítomným

zastupitelům i občanům města za účast na usta-
vujícím jednání zastupitelstva Města Nových
Hradů a ukončil jednání zastupitelstva.

Jednání Zastupitelstva Města Nových Hra-
dů bylo ukončeno v 18.50 hodin.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

Kurz práce s fotografií a videem
V měsíci listopadu jsme uskutečnili další aktivity v rámci podpory

Obec přátelská rodině. Byly to dva vzdělávací kurzy, a to kurz práce s fo-
toaparátem a videem. Kurzy se uskutečnily v prostorách Základní školy
a Školní družiny Nové Hrady a byly určeny pro učitele, vychovatelky a
zaměstnance KIC. Pro tyto aktivity jsme zakoupili
počítač s programy na úpravu fotografií a videí a
dvě videokamery.

Další kurzy proběhnou i v prosinci a budou ur-
čeny veřejnosti. Kdo má zájem se těchto kurzů
účastnit, přihlaste se nám na KIC Nové Hrady, kde
se domluvíme na termínech a rozsahu kurzů. Při-
hlaste se prosím nejpozději do 12. 12. 2014 na
KIC, tel.: 386 362 195, 602 150 208. Kurzy jsou
pro zájemce zdarma. K. Jarolímková
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Tříkrálová sbírka

Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a už pomalu, ale jistě

začínáme připravovat Tříkrálovou sbírku na
leden 2015. I když nám teprve začala doba ad-
ventní, rád bych vás informoval o záměru
Tříkrálové sbírky, protože lednové číslo No-
vohradského zpravodaje by se k vám mohlo
dostat až po realizaci sbírky.

Dříve, než popíšu náš hlavní záměr letošní
Tříkrálové sbírky, rád bych se ještě zmínil
o způsobu rozdělování získaných finančních
prostředků. Ze všech získaných finančních
prostředků jde 15% na realizaci projektů Die-
cézní charity České Budějovice, 10% na reali-
zaci projektů Charity ČR v zahraničí a 5%
připadá na realizaci celostátních projektů, dal-
ších 5% se použije na organizaci sbírky. Zby-
lých 65% se vrátí zpět do naší Oblastní charity
na Nových Hradech. Těchto 65% rozdělíme
mezi dva projekty: jedna čtvrtina připadne na
vedlejší záměr, kterým je práce s mládeží v na-
šich farnostech, v nichž organizujeme Tříkrá-
lovou sbírku. A konečně tři čtvrtiny z této
částky připadnou na náš hlavní záměr, který
popisuji níže. Z každé darované stokoruny tak
na náš hlavní záměr připadne sice necelých
49,- Kč, ale je třeba si také uvědomit, že díky
nasazení tisíců dobrovolníků jde z každé
získané stokoruny celých 95,- Kč na projekty
Charity a pouze 5,- Kč na organizaci sbírky.

Hlavním záměrem Tříkrálové sbírky 2015
bude podpořit léčbu Pavla Svobody z Byňova
a pomoci s péčí o něj. Pavel utrpěl před více
než dvěma lety velmi těžký úraz při nerozváž-
né a riskantní hře s kamarádem. Mnozí o této
události víte z doslechu, někteří z vás byli pří-
mo u toho – tehdy málem přišel o život. Léka-
řům se jej přece jen podařilo zachránit, ale
Pavlovi zůstaly trvalé následky. Dokud byl na
oddělení jednotky intenzivní péče, jeho stav se
stabilizoval a postupně se i zlepšoval. Pak byl
ale přeložen na oddělení léčebny dlouhodobě
nemocných a zde se jeho stav začal především
vlivem nedostatečné péče zhoršovat, Pavel se
stal apatickým a bez zájmu. Zde nechci kriti-

zovat personál nemocnice – vím z vlastní zku-
šenosti, že sestry i lékaři se snaží udělat často
maximum – ale tyto problémy jdou na vrub
spíše nedostatku personálu, kvůli němuž se
dělají jen ty nejnutnější věci. Celá situace do-
spěla tak daleko, že jeho mamince bylo dáno
na výběr, zda chce Pavla umístit do hospice,
nebo zda si ho chce vzít „na dožití“ domů.
Pavlova maminka se rozhodla vzít si svého
syna domů a těch několik posledních týdnů
s ním společně strávit. Po domluvě se zaměst-
navatelem „dočasně“ odešla z práce a začala se
o Pavla starat doma. Stal se ale malý zázrak, její
laskavý a láskyplný přístup probudil v Pavlovi
chuť žít. Pavel postupně začal reagovat na
vnější podměty, začal komunikovat, cvičit, za-
jímat se o dění kolem sebe.

Pavel je od začátku upoután na lůžko. Vy-
žaduje celodenní péči – bez cizí pomoci se ne-
obejde ani při těch nejzákladnějších věcech.
Jediným člověkem, který poskytuje Pavlovi
tuto celodenní péči je jeho maminka. Kolem
rodiny se vytvořila i malá skupinka dobrodin-
ců, kteří se snaží Pavlovi a jeho mamince po-
moci dle vlastních možností a schopností. Na
jejich prosbu jsme jako hlavní záměr sbírky
zvolili pomoc Pavlovi, a s jejich pomocí jsme
stanovili i konkrétní cíle pomoci.

1) Pavel potřebuje pleny a další zdravotnický
materiál (například na léčbu dekubitů –
proleženin). Zdravotní pojišťovna sice pos-
kytuje úhradu, avšak ne v dostatečné výši.

2) Protože je Pavel upoután na lůžko, velmi
by mu pomohlo, kdyby ho mohl navštěvo-
vat rehabilitační specialista.

3) Celodenní starost o nemocného člověka
upoutaného na lůžko je fyzicky i psychic-

ky velmi náročná. Protože se jedná o ne-
úplnou rodinu, paní Svobodová se nemá
s kým v péči o syna vystřídat. Bylo by tedy
dobré, kdyby občas mohla profesionální
pečovatelka paní Svobodovou zastoupit.

4) Pavel už je dospělý, váží ale jen něco přes
40 kg. Aby měl sílu na léčbu i rehabilitaci,
je třeba, aby získal váhu přiměřenou své-
mu věku a výšce. Proto bychom chtěli
průběžně financovat i nákup výživového
doplňku Nutridrink.

Finanční prostředky shromážděné na tento
účel bude spravovat Oblastní Charita Nové
Hrady a uvedené náklady bude v roce 2015
průběžně proplácet až do vyčerpání všech fi-
nančních prostředků.

Vážení spoluobčané, otevřeně jsem vám
napsal o celém našem záměru. Tento příběh
má v sobě mnoho bolesti a tato bolest by se
mohla jevit jako zbytečná, vždyť přece kdy-
by… Já ale vidím v tomto příběhu něco zcela
jiného. Vidím v něm především žitou lásku,
která dokáže přinést světlo a naději do jakéko-
liv situace. Především lásku matky k synovi,
ale i lásku dobrodinců, kterým dělá radost,
mohou-li pomáhat. Vidím v něm touhu po ži-
votě, i přesto, že Pavel bude mít celoživotně
sníženou hybnost. Vidím v něm i varování os-
tatním, především dětem. Pokud bude jednou
Pavel schopen a ochoten vyprávět o svém pří-
běhu druhým, může je svým příkladem varovat
i povzbudit.

Dovolte nám tedy prosím, abychom vám
prostřednictvím Tříkrálové sbírky nabídli
možnost spolupodílet se na tomto příběhu.
Příběhu, který je sice naplněn bolestí, ale který
je zároveň plný lásky, obětavosti a naděje.
Každý z nás, kdo se rozhodne pomoci a zažít
tak něco pěkného, činí tak Pavlovu bolest sne-
sitelnější a smysluplnou.

Na setkání s vámi
se těší všichni Tříkráloví koledníci.

− Letos budeme na Nových Hradech a
okolí koledovat v sobotu 3. ledna 2015,
v Horní Stropnici, Rychnově a okolí
v neděli 4. ledna

− Dobrovolníci, kteří by nám chtěli pomoci
s koledováním, především vedoucí sku-
pinek, se mohou přihlásit u pana Švarce
na telefonu 775 775 568

Za organizační tým Václav Švarc,
ředitel Oblastní Charity Nové Hrady

Zrušení letošních adventních trhů v klášteře
Vážení přátelé a příznivci Klášterních adventních trhů,
je nám velmi líto, ale v letošním roce musíme odvolat konání adventních trhů v našem

klášteře, které se pravidelně konají 2. adventní neděli – ta tentokrát připadá na 7. prosince.
Vzhledem k tomu, že v pondělí 8. prosince proběhne v poutním kostele na Dobré Vodě já-

henské svěcení 2 kandidátů z Rodiny Panny Marie a již týden předem bude v klášteře probí-
hat duchovní cvičení a intenzivní přípravy na tuto velkou slavnost a příjezd rodinných
příslušníků, přátel a známých ze zahraničí, kteří zaplní klášter, není možné z organizačních
důvodů uspořádat současně tradiční adventní trhy.

Věřím, že naši situaci pochopíte a zachováte nám svou přízeň pro další příležitosti.
Přeji Vám milostiplný advent, požehnané a klidné Vánoce a v novém roce mnoho

úspěchů, radosti, pokoje a hlavně hojnost Božího požehnání.
Lenka Bráchová
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VÝLET DO TECHMANIA
SCIENCE CENTRE V PLZNI
Jako poděkování za koledování Tříkrálové sbírky jsme, my kolední-

ci, mohli jet na společný výlet do Plzně, věnovaný Charitou Nové Hra-
dy a Klášterem Božího Milosrdenství. V úterý 28. října 2014, ve státní
svátek, v sedm hodin ráno jsme společně vyrazili autobusem na výlet.
Obsadili jsme téměř celý autobus, dětí bylo dvacetdevět, dospělých je-
denáct včetně dvou sestřiček (Sr. Kristýna a Sr. Teresita), dvou bratrů
(Br. Jozef a Br. Luigi) v čele s naším Páterem Tomášem Libantem.
Osazenstvo bylo z Rychnova u Nových Hradů, Horní Stropnice, Dobré
Vody, Chlupaté Vsi, Nových Hradů a Olešnice. Za příjemných tónů ky-
tar sestřičky Kristýny a bratra Luigiho jsme si cestou zazpívali melo-
dické písně. Kolem desáté hodiny jsme dorazili do Nepomuku, kde
jsme měli smluvenou mši v kostele sv. Jana Nepomuckého. Zde sloužil
mši svatou P. Tomáš, kdy nám povyprávěl o historii a svatosti Jana Ne-
pomuckého. Jan Nepomucký se narodil kolem roku 1340. Na místě
jeho rodného domku dnes stojí barokní chrám sv. Jana z 18. století.
Uprostřed lodi kostela se nalézá oltářek, přesně tam, kde se nacházela
světcova kolébka. Jan Nepomucký zemřel 1393 mučednickou smrtí,
kdy na něm vykonal útrpný výslech král Václav IV, jen díky tomu, že
nechtěl vyjevit zpovědní tajemství královny. Proto král projevil nebý-
valou aktivitu v mučírně, aby vyzvěděl potřebné informace. Umučené-
ho, s neprozrazeným tajemstvím, ho svrhli z nedokončeného Karlova
mostu do Vltavy. Nyní je pohřben v chrámu sv. Víta v Praze. Zajíma-
vostí je, že po odhalení jeho ostatků i po sta letech, v jeho lebce vědci
našli téměř neporušený jazyk. Právě jazyk je na špici kostela sv. Jana
v Nepomuku, jako symbol mlčenlivosti a zachování zpovědního tajem-
ství. Pro svou mučednickou smrt se stal patronem České země, vod a
mostů. Sochu sv. Nepomuka můžeme spatřit na mnoha mostech, kde
má v jedné ruce kříž značící bolesti, které mu způsobili při mučení a
jsou duchovně spojené s bolestmi Pána Ježíše Krista na kříži. V druhé
ruce má palmový list, který značí vítězství. A nad hlavou má pět hvězd
symbolizující světlo, které svítilo ve Vltavě na místě, kde řeka odplavi-
la jeho utopené tělo. Těchto světel si všimli rybáři na Františku a na
témže místě vylovili umučeného Jana Nepomuckého.

Kolem poledne jsme dorazili do Plzně a před námi se rozprostřela
obrovská zastavěná plocha s davy lidí kolem. Techmania Science Cen-

ter pobavilo nás dospělé a především děti. Na své si mohli přijít i ti nej-
menší. Toto technicko-vědecké centrum pro své návštěvníky
přichystalo celou řadu vědecko-technických aktivit, které mohly vhod-
ně doplnit a obohatit školní výuku. Techmania nabízí na deseti tisících
metrech čtverečných zábavné seznámení s vědou a technikou, objevo-
vání tajů fyziky, biologie, matematiky, chemie, ale také třeba sportu či
umění. Na návštěvníky zde čeká široká nabídka interaktivních expozic,
nadstandardně vybavené laboratoře a dílny či prostory pro show a de-
monstrace. Pro ty nejmenší, kteří ještě do školy nechodí, byla příhodná
velká skluzavka, skákání v míčkách, malá horolezecká stěna, hra ve
strašidelném hradu apod. Nezapomenutelným zážitkem byla prohlídka
3D Planetária. Zde nám exponáty ukázaly blízký i vzdálený vesmír.
Mohli jsme vyzkoušet gyroskop, který zprostředkuje pocity astronauta
nebo si vyzkoušet skafandr. Pro časovou tíseň jsme nestačili vše vy-
zkoušet, poněvadž se blížil čas odjezdu a cesta domů byla dlouhá.

V autobuse jsme pak všichni vytáhli řízky a při zpáteční cestě bylo
ještě veseleji. Ti nejmenší prospali polovinu cesty a do N. Hradů jsme
dojeli po devatenácté hodině.

Nejen sama za sebe, ale za všechny zúčastněné, můžu říct, že to byl
příjemný a přátelský výlet plný dojmů a zážitků a všem z kláštera patří
upřímné poděkování za starostlivost o nás.

Mgr. Michaela Šuplerová (Rychnov u Nových Hradů)

Zprávy z třeboňského hospice
K prvním listopadovým dnům neodmyslitelně patří Slavnost

všech svatých a Památka zesnulých. Výstižně se o těchto dvou příle-
žitostech vyjádřil papež František, když poukázal na to, že „jsou
vnitřně spojeny, a stejně jako radost a slzy nacházejí v Ježíši Kristu
syntézu“, která je základem křesťanské víry a naděje. „Církev se to-
tiž na jedné straně raduje z přímluvy svatých, kteří ji podporují v je-
jím poslání hlásat evangelium, a na druhé straně - stejně jako Ježíš -
pláče spolu s těmi, kdo strádají odloučením od svých drahých, a jako
On a díky Jemu pronáší díkůvzdání Otci, který nás osvobodil od
nadvlády hříchu a smrti.“ (Radio Vaticana, 2.11.2014)

I pro nás, v domácím hospici, je doba „dušiček“ vzácnou příleži-
tostí ke vzpomínce na každého člověka, jehož smrt se nás dotkla –
před lety nebo i teprve nedávno, vzdáleně či osobně. Zvláště pama-
tujeme na zesnulé pacienty, se kterými jsme se potkali v naší službě.
Mnozí v tiché modlitbě zemřelým vyprošujeme lehké odpočinutí,
světlo věčné a přebývání v pokoji. A rozsvícením svíčky vyjadřuje-
me, že tyto skutečnosti odpočinku od bolestí a trápení, život v pokoji
pod Boží ochranou a pravé světlo víry potřebujeme také my.

Na začátku listopadu se uskutečnilo hned několik akcí na podpo-
ru hospicové péče. V úterý 4. 11. se v Jihočeské vědecké knihovně
konal benefiční koncert. Zazněly Moravské Dvojzpěvy A. Dvořáka
v podání I. Sedlecké (klavír), E. Dvořákové a Z. Zaimlové (zpěv).
Umělkyně věnovaly výtěžek ze vstupného pro veřejnou sbírku Hos-
picové péče sv. Kleofáše Třeboň. Ve čtvrtek 6. listopadu v podvečer
se v novém kontaktním místě hospice sešla asi desítka zájemců o de-
batu s lékařkou. MUDr. Eva Drnková z interního oddělení Nemoc-
nice J. Hradec pohovořila o zdraví a nemoci v seniorském věku.
Prostor byl také pro zodpovídání otázek účastníků. Tentýž večer ná-
sledovalo interní setkání zaměstnanců hospicové péče se zájemci o
paliativní medicínu z řad lékařů. Snahou bylo naplánovat konkrétní
kroky ve společné péči o pacienty. Vážíme si všech, kdo nám pomá-
hají svou odborností nad rámec svých obvyklých pracovních povin-
ností. Ve čtvrtek 13. 11. absolvovaly pracovnice hospice supervizi
v Českých Budějovicích, která probíhá několikrát do roka pod vede-
ním P. Ing. Tomáše Rádla, SDB. Cílem je zhodnotit dosavadní od-
vedenou práci a připravit se na spolupráci s novými kolegy, kteří
postupně posilují pracovní tým.

Pro předvánoční čas (neděle 21. 12. 14-16hod) chystáme setkání
v prostorách domu s pečovatelskou službou (Klub důchodců). Rádi
přivítáme každého, kdo se bude moci na chvíli zastavit, ztišit a na-
slouchat příběhu s vánočním tajemstvím. Těšíme se již dnes a také
Vás srdečně zveme – seniory i mladší! Zároveň připojujeme advent-
ní pozdrav i Vám, se kterými se nepotkáme, ze srdce přejeme, aby-
ste šťastně prožili onu tichou, svatou noc, kdy se na svět rodí Láska!

Mgr. Renata Jáchimová, sociální pracovnice
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Školní rok 2014 – 2015 jsme zahájili s poč-

tem 105 dětí rozdělených do čtyř tříd podle
věku a s ustáleným kolektivem zaměstnanců.
Ve třídě KOŤÁTEK je 25 dětí a učitelky Marie
Procházková a Eva Heřmanová, ŽABIČEK
je 28 a Marie Dorotovičová a Michaela Kol-
dová, SLUNÍČEK je 24 a Zdeňka Wolzová,
BROUČKŮ je 28 a Ilona Vicánová a Šárka
Dibďáková. Všechny třídy vykazují statut ce-
lodenních, s provozem nejméně do 13.00 ho-
din. O čistotu a pořádek se starají tety Jana
Hriňová a Marcela Koriťáková, dobrá jídla
nám připravují a podávají kuchařky Eva To-
mášková a Zdeňka Motyčáková s vedoucí Ro-
manou Čadovou, ekonomiku a účetnictví vede
Danuše Vejsadová. Provoz školky je od 6.00
do 16.15 hodin. Děti v posledním ročníku před
nástupem do základní školy již nechodí po obě-
dě spát, ale denně máme pro ně do 14 hodin při-
praveny rozličné činnosti vedoucí k přípravě
na školu v „Klubu předškoláků“. Předškoláci
pokračují v „Hrátkách s německým jazykem“,
které vede Šárka Dibďáková.

pokračování na str. 10
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NÁŠ DUHOVÝ SVĚT, tak se jmenuje
osvědčený školní vzdělávací program Mateř-
ské školy Nové Hrady a podle něj probíhá
předškolní vzdělávání dětí ve školce. Sezna-
mování se školkou, kamarády, učitelkami a
zaměstnanci máme za sebou, měli jsme ve
školce už i divadlo. Těšíme se s dětmi na nové
zážitky, činnosti a zábavy, také se těšíme na
spolupráci s rodiči.

V září jsme pozvali odborníky z Tyflokabi-
netu v Českých Budějovicích, aby v rámci
projektu Lions Eye provedli screeningové vy-
šetření zraku předškolních dětí. Toto vyšetření
provedli všem našim maličkým se souhlasem
či přítomností rodičů. Nenahrazuje kompletní
vyšetření očním lékařem, ale klade si za cíl dia-
gnostikovat důležité faktory pro správný vývoj
zraku a budeme je každoročně opakovat. V září
předškoláci přivítali naše nové spoluobčánky
na radnici. V dušičkovém čase jsme měli ve
školce „Strašidlácký běsnění“, kdy jsme tanči-
li a strašili převlečeni za strašidla, duchy a bu-
báky. V říjnu proběhlo tradiční fotografování
dětí, ukázka práce policie v projektu „Krůčky
bezpečí“, úklid a zamykání školní zahrady
na zimu. Na svatého Martina odpoledne se
u školky sešli rodiče s dětmi. Ochutnávali
svatomartinský punč i pečivo, které maminky
doma upekly a nemělo konkurence! Děti se
povozily na poníkovi Honzíkovi, kterého do-
provázela Markéta, hledaly poklad ukrytý na
zahradě. Po setmění Martínek v roli Martina
na poníkovi Honzíkovi v čele lampiónového
průvodu zahájil Martinskou jízdu. Martin pod-
le pranostiky na bílém koni nepřijel, přesto
jsme jej přivítali písní Už Martin na bílém
koni… Děkujeme všem zúčastněným, bylo to
báječné a těšíme se zase za rok. Adventní dílna
byla pro rodiče a děti příležitostí vyrobit si
krásnou a originální adventní výzdobu do
svých domovů i do školky.

Těšíme se na Mikulášskou nadílku a čer-
tovský rej ve školce, na prohlídku vánočního
hradu a také na Vánoční den ve školce.

Přejeme všem spoluobčanům radostné Vá-
noční svátky, mnoho štěstí a pevné zdraví
v roce 2015. Děti a zaměstnanci Mateřské ško-
ly Nové Hrady. HE

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
(pokračování ze str. 9)
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ŠD informuje
Tak už je to tady! Vánoce, Vánoce přichá-

zejí! J Jéje, jak já se těším. Už jsem napsal
Ježíškovi, co si přeji. A co jsem pro to udělal a
hlavně co pro to udělaly děti, jak byly hodné,
napíšu teď Vám. Jak jsem v minulém čísle
psal, oslavili jsme všichni společně svátek du-
šiček. Zavzpomínali jsme na ty, kteří nám již
odešli a oslavili jsme Halloween veselým kar-
nevalem, soutěžemi a tanečky. Družina je v té-
hle době opravdu strašidelná, všude samá
strašidla.J

12. 11. jsme se vydali na dalekou výpravu
do Novohradských hor, prohlédli jsme si
všechny jejich vrcholy, městečka a vodní ná-
drže, která v nich leží. Určitě si říkáte, co to tu
povídám, jak bychom to asi tak stihli? Ale
stihli a to díky panu Koželuhovi. Ukázal nám
model Novohradských hor, který sám vyrobil
a řekl nám, kde jaký vrchol leží. My mu zase
na oplátku řekli, kde jsme všude byli a jaký vr-
chol jsme navštívili. To víte, já to tady mám
proběhnuté. Ale děti potřebují někoho, kdo
jim krásy našich, i když ne tak velkých hor,
ukáže. Někoho, kdo jim vštípí lásku k našemu
okolí a k našemu domovu. A proto děkuji
všem rodičům, kteří s dětmi do okolí vyráží.
I já s dětmi pravidelně, když nám přeje poča-
sí, vyrážím do blízkého okolí s turistickým
kroužkem. Již druhým rokem jej p. vychova-
telky vytvořily proto, abychom mohli chodit
na vycházky. Každé z dětí odchází v různou
dobu, nebo si pro ně rodiče přijdou dřív a proto
se musíme držet v blízkosti budovy ŠD. Takto
máme danou dobu, kdy když neprší, můžeme
vyrazit do okolí. Kroužek tento rok vede
p. vych. Cepáková a o našich cestách vás bu-
deme informovat formou fotografií. Také se
již plánuje každoroční dvoudenní výlet, kam
jinam než do Novohradských hor. Proto Vám
budeme vděčni za nápad na místo na ubytová-
ní pro naši výpravu. Váš rys Matýsek
Děkujeme panu Koželuhovi za čas, který
nám věnoval a zajímavé informace které
nám předal!

Děti a vychovatelky školní družiny
Vám přinášejí dobré noviny:
Vánoce jsou za dveřmi,
ať se Vám splní všechny sny.
Ať Vás hřeje kožíšek
a hlavně přijde Ježíšek.

pokračování na str. 12
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Talenty pro firmy
Hospodářská komora České republiky

uspořádala v rámci setkání k podpoře tech-
nického vzdělávání, společně se spolupracu-
jícími firmami MOTOR JIKOV Group a.s.,
CZ LOKO, a.s. a WITTE Automotive spol.
s r.o., pilotní kolo odborné soutěže Talenty pro
firmy „T – PROFI“. Soutěžní tým měli tvořit
zástupci partnerské firmy, tři studenti 2. roční-
ku spolupracující střední školy a tři žáci 5. roč-
níku základní školy. K naší poctě nám bylo
firmou MOTOR JIKOV Group a.s. nabídnuto,
zdali bychom vybrali tři žáky pátého ročníku a
uvedené soutěže se zúčastnili. Nabídku jsme
samozřejmě přijali a účast v soutěži přislíbili.
Studenty 2. ročníku vybrala Vyšší odborná
škola, Střední průmyslová škola automobilní a
technická z Českých Budějovic. Samotná sou-
těž proběhla 21. 10. v reprezentativním pros-
tředí Národního technického muzea v Praze.
Celkem se účastnily čtyři týmy. Hlavním úko-
lem zúčastněných týmů bylo během dvou ho-
din sestavit fungující model lanovky ze
stavebnice Merkur. Dále soutěžící vyplňovali
sadu testů složenou z pojmosloví, bezpečnosti
práce, první pomoci a řešili doplňkové úkoly.
Všem týmům se podařilo hlavní úkol splnit
v časovém limitu, a tak nebylo rozhodování
odborné poroty jednoduché. I když tentokrát
nebylo umístění tolik důležité, panovala před
vyhlášením výsledků mezi soutěžícími určitá
nervozita. Lanovka sestavená naším týmem
byla odbornou porotou ohodnocena jako dru-
há nejlepší. Organizace soutěže byla výbor-
ná. Přestože jsme vyjížděli v půl šesté ráno,
celou akci jsme si opravdu užili. Firma
MOTOR JIKOV Group a.s. nám po celou
dobu příprav na soutěž a při vlastní soutěži
maximálně pomáhala. Děkujeme zástupcům
MOTORU JIKOV Group a.s. panu řediteli
Ing. Miroslavu Dvořákovi a paní Ing. Věře
Vrchotové za možnost se této akce zúčastnit a
těšíme se na příští spolupráci. g

Mgr. Karel Kříha, ředitel ZŠ Nové Hrady

Exkurze do Akademického
a univerzitního centra v Nových Hradech

3. října 2014 jsme při semináři z biologie navštívili Akademické a univerzitní centrum
v Nových Hradech.

Po celou dobu naší návštěvy se nám věnovaly Mgr. Káťa Schamayeva a Kamila Blafková.
V této laboratoři zkoumají DNA a proteiny. Seznámili jsme se s různými laboratorními po-
můckami, vyzkoušeli jsme si pipetovat skleněnou a automatickou pipetou, vážili jsme na va-
hách, stáčeli buňky v centrifuze a na vortexu jsme je opět rozmíchali. Za naši šikovnost jsme
byli pochváleni.

Poté jsme se podívali na agarový gel se vzorky DNA v UV světle. Také jsme se pro zají-
mavost podívali, jak pod UV světlem svítí ochranné prvky našich bankovek. Nakonec jsme
se seznámili s digestoří, sterilním boxem, inkubátory, ultrazvukovou lázní, ledovačem,
pH-metrem.

Návštěva se všem moc líbila, obohatila nás o cenné informace.
Děkujeme našim průvodkyním – paní Blafkové a Tošnerové a panu řediteli profesoru Et-

trichovi, že nám návštěvu Akademického a univerzitního centra umožnil.
Mgr. Štěpánka Hanusová

Školní družina informuje – FOTO
(pokračování ze str. 11)

pokračování na str. 13
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Koncem října jsme se zúčastnili pod vedením našeho pana ředitele
Karla Kříhy soutěže „Talenty pro firmy”, kde jsme sestavovali model
z polytechnické stavebnice Merkur. Na tuto soutěž jsme pilně trénova-
li. Soutěž se uskutečnila v Praze v prostorách Národního technického
muzea. Na soutěži se mi moc líbilo. Když jsme přišli do muzea, upoutal
mě velký model parníku. U prezence jsme dostali jmenovky se svým
jménem a s logem firmy Motor Jikov. Soutěže se zúčastnily čtyři týmy.
Náš tým tvořil Matyáš Plouhar, Vojta Drachovský, já, pan ředitel a tři
studenti ze střední školy se svým panem ředitelem, kteří nám sestavili
motor do modelu. Měli jsme totiž postavit lanovku, která se měla hý-
bat. Stihli jsme to v daném čase. Po soutěži jsme si mohli prohlédnout
celé muzeum. Nakonec vše dobře dopadlo. Skončili jsme druzí. Dostali
jsme společné foto našeho týmu, trička, stavebnici Merkur a Motor Ji-
kov speciálně nám věnoval balíčky s odměnou za dobrou reprezentaci.
To nás moc potěšilo. Jen na cestu domů si nepamatuji, protože jsme
ráno vyjížděli v půl šesté a celou cestu domů jsem prospal.

Marek Rolínek
Soutěž „Talenty pro firmy“ se mi moc líbila. Hodně jsem se tam na-

učil. Moc rád bych jel znovu. Po této soutěži mě láká studovat strojaři-
nu. Doporučuji všem dětem se do takovýchto soutěží zapojovat.

Vojtěch Drachovský

Na mimoškolní akci v Národním technickém muzeu v Praze jsem se
svými dvěma spolužáky skládal ze stavebnice Merkur lanovku. Byli
tam i tři středoškoláci z Českých Budějovic, kteří do kostry lanovky
upevnili motůrek. Když byla postavená, šli jsme dělat test první pomo-
ci. Poté jsme měli volno a mohli jsme si prohlédnout muzeum. Mezitím
porota vybírala mezi čtyřmi týmy, která lanovka je nejlépe sestavená a
funkční. Náš tým skončil druhý. Tato akce se mi moc líbila a rád bych si
ji zopakoval. Matyáš Plouhar

S potápěči na slovíčko
V rámci dne s Policií ČR se žáci 1. a 2. stupně Zá-

kladní školy Nové Hrady seznámili se zajímavou
prací policistů potápěčů, kteří se v Nových Hradech
účastnili zářijového týdenního soustředění. Místem
výuky se pro jedno dopoledne stala hráz Zevlova
rybníka. Policisté po milém přivítání žáky seznámili
se svou náročnou prací, s úkoly a povinnostmi, které
musí potápěč pod vodou zvládat. Děti se velice
zajímaly také o potápěčskou výstroj a další potápěčské pomůcky.

Po teoretické části následovala praktická ukázka. Jeden z potápěčů na chvíli zmizel ve vo-
dách rybníka. Když se konečně vynořil, byl odměněn dlouhým potleskem. Jen neradi se žáci
vraceli do tříd. Chlapci litovali, že si nemohou vyzkoušet potápění na vlastní kůži.

Anna Hynková, IX.A

Exkurze na Střední rybářské
škole Vodňany

Dne 17. 10. 2014 se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili exkurze na Střední ry-
bářské škole ve Vodňanech.

Při vstupu do školy nás uvítal pan ředitel Ing. Karel Dubský a pan
Ing. Jiří Hronek, který na škole učí biologii, vodní hospodářství, ekolo-
gii a ochranu vod.

Žáci se rozdělili na 2 skupiny. První část exkurze naši žáci absolvo-
vali za doprovodu pana ředitele v expozici školní akvaristiky. Ve slad-
kovodní sekci žáci obdivovali akvária se 40 druhy ryb – nejvíce zaujal
mník jednovousý, parma říční, ježdík dunajský či ouklejka pruhovaná.
V subtropické a tropické sekci se žáci seznámili např. s hadohlavcem
červeným, lezcem obojživelným a drobnými rybkami Garra rufa, které
se používají i ke kosmetickým účelům.

Druhou částí exkurze – Rybářským muze-
em – žáky provedl Ing. Jiří Hronek. Zde žáci
zhlédli vývoj rybářství, rybníkářství, umělý
chov ryb, zeměměřičství a zakládání rybníků.
Žáci si mohli vyzkoušet programy na interak-
tivní tabuli. V rámci projektu také obdrželi
pracovní sešity, které využijí v hodinách pří-
rodopisu.

Exkurze se všem moc líbila a některé chlap-
ce utvrdila v jejich rozhodnutí o studiu na této
škole. Mgr. Štěpánka Hanusová

Talenty pro firmy (pokračování ze str. 12)
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KIC Nové Hrady
zve všechny děti  na vánoční pohádku

„Vánoční hvězda“
… nechte se přenést do dob dávných a dejte se vést nejkrásnějším
pohádkovým příběhem. Naše povídání začíná ve městě Nazaretě,

kde anděl Gabriel prosté dívce Marii zvěstuje radost velikou,
že z ní bude maminka. Má se jí narodit Ježíšek.

Za muže jí dal hodného tesaře Josefa. Všem bylo dobře a náš příběh
by mohl skončit. Ale to by příběh nebyl celý…

Hraje Divadlo Kapsa

v sobotu 13. 12. 2014 od 15.00 hodin
v Kinosále Český dům, vstupenky 40 Kč

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

KIC Nové Hrady zve na

Vánoční koncert
aneb Těšíme se na Vánoce

3. Adventní neděle
14. 12. 2014, od 16.00 hod.

Kulturně-spolkový dům
V programu vystoupí

Školní pěvecké sbory Zvoneček a Fermáta
pod vedením  Jany Štorové

Žáci ZUŠ T. Sviny – N. Hrady, pod vedením Jany Štorové,
Jany Šulistové a  Jaroslava Bráchy

Malý dětský orchestr pod vedením Libora Petřvalského

Hezkou předvánoční atmosféru můžete s námi vytvořit
i vy, kteří na koncert přijdete a prožijete jej s námi.

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

Pozvánky z Nazaretu
Dne 13. 12. 2014 od 16.00 hod.

Vánoční koncert pro Nazaret
Musica Viva (Musica Bohemica)

v Malovaném sále kláštera v Borovanech
Dne 3. 1. 2015 od 15.00 hod.

Novoroční koncert pro Nazaret
Přelet M. S. a Lakomá Barka

v husitském kostele
na Palackého náměstí v Českých Budějovicích.

KPH  při Základní umělecké škole F. Pišingera T. Sviny

zve na  další koncert 40. Jubilejní koncertní sezony

Spirituál kvintet
ve středu 17. prosince 2014

od 19.00 hod.

Sál Kulturního domu T. Sviny

Další info. na tel. 380 120 534, info@zustsviny.cz

Masopustní výbor zve všechny, kdo mají zájem
o Novohradský masopust (termín 14. – 15. 2. 2015) na

schůzku dne 26. 12. 2014 do Kulturně-spolkového domu
(bývalý statek) od 18.00 hodin.

Zve Masopustní výbor

Seniorklub Nové Hrady pořádá

Rozloučení se starým rokem
v sobota 3. 1. 2015

v Kulturně-spolkovém domě
od 9.00 hod. chystání občerstvení

od 14.00 hod. zábava
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Pravidelné aktivity v Koželužně

Prorodinné aktivity pro děti a rodiče
Pondělí: 13.00 – 18.00 hod.

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

Středa: 13.00 – 17.00 hod.
Výtvarný kroužek pro malé i větší děti

Sobotní prorodinné aktivity
¡ 20. 12. 2014

vždy od 14 do 17 hodin.

Do aktivit se můžete zapojit během celého roku nebo docházet
pravidelně. Přijďte se seznámit s formou práce otevřených skupin
s připraveným výtvarným programem a v pěkném a inspirativním
prostředí.

Aktivity zajišťuje:
Lucie Sovová, 774 766 676, lu.sovova@seznam.cz

Listopadové muzejní přednášky
V měsíci listopadu jsme pro zájemce o historii připravili další dvě

muzejní přednášky. První přednáška, která se uskutečnila 13. listopa-
du, se zabývala tématem „Mizení lidských sídel na Novohradsku a Be-
nešovsku po roce 1945“. O tomto, poměrně důležitém období našich
novodobých dějin, mluvil pan Pavel Mörtl, rodák z Velkých Skalin pod
Kohoutem. Jeho informace se opíraly o velké znalosti a „probáda-
nost“ této problematiky z archivních materiálů či z jiných dochova-
ných tištěných pramenů a z vyprávění obyvatel z Novohradského a
Benešovského regionu. Tato přednáška navazovala na jednu letošní jar-
ní přednášku PhDr. Františka Krejči, který s tímto tématem začal, ale vě-
noval se osidlování pohraničí více obecněji a v kontextu celé naší
republiky a soudobých dějin státu. O obě přednášky byl u návštěvníků a
posluchačů velký zájem.

Čtvrtá přednáška z 27. listopadu nás zavedla mnohem hlouběji do
historie naší země, až do 12. století. Stalo se tak prostřednictvím poví-
dání PhDr. Michaely Selmi Wallisové o archeologickém průzkumu
Vítkova náměstí v Sedlci – Prčice. Na základě tohoto průzkumu byla
nalezena pravděpodobná část původního sídla Vítka I. z Prčice, zakla-
datele rodu Vítkovců, tj. i Rožmberků. Při přednášce jsme mohli vidět
mnoho fotografií z archeologického průzkumu včetně fotek nalezených
předmětů – krásný stříbrný prsten, dřevěná šachová figurka, podkovy,
nože, klíče a mnoho keramických fragmentů. Tyto nalezené předměty
budou postupně předány k dalšímu zkoumání a zdokumentování.

Na závěr celého letošního muzejního přednáškového cyklu bych
ráda ještě poděkovala i prostřednictvím zpravodaje všem přednášejí-
cím a také návštěvníkům za zájem o historii. Ačkoli se někdy scházíme
nad tématy velmi závažnými, historicky bolavými a nezměnitelnými,
mají tato setkání doufám pozitivní vliv na to, jak vnímáme naši přítom-
nost a události svého života. Co nového bychom si přáli uskutečnit
v následujícím roce se dočtete v lednovém čísle Novohradského zpra-
vodaje. Za všechny pořadatele muzejních přednášek přeji nyní už je-
nom prostor a čas pro zklidnění, který vás bude provázet po celé
vánoční svátky. K. Jarolímková

Výstavy v Koželužně
¡ 3. – 19. 12. 2014
Vánoční výstava betlémů, vánočních ozdob a dekorací
Máte doma pěkný Betlém, který jste ochotni zapůjčit na naši výsta-
vu? Předem děkujeme.
Každý, kdo na výstavu přijde, může s sebou vzít jednu ozdobu a prů-
běžně s námi zdobit (před)vánoční stromeček.

Výstavy budou otevřené v rámci pravidelných koželužnových aktivit:
pondělí, středa 13.00 – 17.00 hod., předvánoční víkendové tvoření
(7. 12., 20. 12.) nebo dle předchozí domluvy na KIC Nové Hrady,
tel.: 386 362 195, 602 150 208

Předvánoční tvoření v Koželužně
aneb Dárky z vlastní produkce

Neděle 7. 12. 2014, 14.00–17.00 hod.

Filcování z ovčí vlny, vánoční ozdoby
Lektorka Lucie Sovová

Poplatek za tvoření na místě dle rozsahu práce.

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

Přání a poděkování KIC
Už osmý rok za sebou píši vždy prostřednictvím Novohradského

zpravodaje Vánoční přání za KIC Nové Hrady. Přeji tedy všem
v čase vánočním toto: čistou a zklidněnou mysl, zvolna ubíhající čas
se svými nejbližšími, laskavá slova do obou uší a všechno to vánoční
užívání v radosti a lásce.

A k tomuto přání bych ještě chtěla připojit i moje poděkování všem
lidem a organizacím, kteří a které s námi spoluvytvářejí tu „kulturní
hladinu“, na jejíž vlnách se pohupuje náš vezdejší život. Někdy jsme
víc nahoře a někdy i trochu dole, ale přesto je jasné, že bez jakékoli
kvalitní kultury kolem nás a v nás bychom se jistě utopili.

K. Jarolímková
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Městská knihovna Nové Hrady
bude v době Vánoc

UZAVŘENA
od 22. prosince do 2. ledna 2015.

Všem čtenářům i nečtenářům
přejeme krásné a pohodové Vánoce.

Jak jsme listovali
V minulém čísle NZ jsem se snažila čtená-

řům přiblížit, o co jde v projektu LiStOVáNí
a jaký má význam. Knihovna objednala pro
školáky dvě představení a nelitovali jsme.
13. listopadu dorazili do Nových Hradů známí
herci Pavel Oubram a Tomáš Drápela, které
mnozí z nás znají z Jihočeského divadla v Čes-
kých Budějovicích a z „Otáčka“ v Českém
Krumlově. Obě představení podle skutečných
knih (O princi Čekankovi a Legenda Zikmund
a Hanzelka), která nám předvedli, byla
úžasná, ohlasy na ně jen kladné, prostě profíci.

Knihovnice D. Císařová

Okénko do knihovny
Andělíčkářka – Camilla Läckberg

O Velikonocích roku 1974 zmizela z ostrova Valö poblíž Fjällbacky
rodina Elvanderových. V jídelně bylo prostřeno ke svátečnímu obědu,
ale u stolu našli jen roční dceru Ebbu…
Ještě, že nejsem kat – Vlastimil Vondruška

Dobrodružný detektivní příběh, který se odehrává v renesanční Pra-
ze. Román vznikl na podkladě autorovy stejnojmenné divadelní hry.
Nabízí plno zvratů, napětí, ale i zábavných situací a nečekané rozuzle-
ní. Hlavními hrdiny nejsou detektivové, známí z jiných Vondruško-
vých románů, ale zdánlivě nesourodá trojice hrdinů – staroměstský
rychtář, katovka a zběhlý student teologie.
Husitská epopej 1400–1415 – Vlastimil Vondruška

První díl nové historické ságy se odehrává v letech 1400 až 1415.
V té době se rodina Prokopů rozdělí, část se usazuje v Praze, zbytek zů-
stává v rodných jižních Čechách. Kniha popisuje život na dvoře krále
Václava, prostředí pražské univerzity, mládí Jana Žižky, bitvu u Grun-
waldu a také počátky reformačního hnutí a upálení Mistra Jana Husa.
Mlýny osudu – Johan Theorin

Uprostřed noci zabuší na dveře bývalého námořníka Gerlofa David-
ssona dvanáctiletý Jonas Kloss a s hrůzou mu vypráví o tom, že na moři
viděl loď, na jejíž palubě byli umírající námořníci a šílenec se sekyrou.
Na Ölandu se zatím rozbíhá hlavní turistická sezóna, přijíždějí sem tisí-
ce lidí, ne všichni tu ale chtějí strávit dovolenou nebo obdivovat krásy
ostrova. Starý muž jménem Aron Fredh se vrací po mnoha letech z cizi-
ny na Öland s jediným cílem: pomstít se.
Neklidná západní hranice – Jindřich Bednář

Kniha Neklidná západní hranice se snaží vytvořit co nejrealističtější
obraz toho, jak to vypadalo v západním pohraničí Československa v po-
válečných letech, kdy na hranice přišli její ochránci z nichž byla v roce
1951 vytvořena Pohraniční stráž. Kniha má tři autory a tedy i tři části.
Útěky přes jižní hranici 1987-89 – Luděk Kozlovský

Proryvy (neboli úspěšné narušení státní hranice) z posledních 3 let
Budějovické a Znojemské brigády Pohraniční stráže. Autor tuto bada-
telskou práci zpracovával několik let. Je věnována všem těm, kteří se
zajímají o historii naší republiky a také bývalým příslušníkům Pohra-
niční stráže.

Maturitní srazy radši ne! – Miroslava Besserová
Soubor 25 povídek o bývalých spolužačkách jedné holčičí třídy na

gymplu s rozmanitými životními osudy, jež mohly a můžou potkat kaž-
dého z nás. Pojítkem fiktivních příběhů jsou pomaturitní srazy.
Naděje umírá poslední – Halina Birenbaum

Autorka píše o svých prožitcích ve vyhlazovacích táborech, popisu-
je také svůj boj o život ve varšavském ghettu. Její popis je natolik au-
tentický, jako byste poslouchali vyprávění blízké osoby. Ukazuje život
prostých lidí, pravou tvář války, zbavenou hrdinsko-vlastenecké masky,
téměř s fotografickou přesností zobrazuje nacistické katy a jejich oběti.
Na knihu navazuje krátký deník psaný v roce 1986, jenž popisuje dojmy
z návštěvy míst, kde autorka strávila dětství a prožila nejhrůznější chvíle
v době okupace.
Kronika pohraniční roty Žofín –Luděk Kozlovský

Kroniky pohraničních rot jsou většinou u bývalých důstojníků Po-
hraniční stráže, ti je vzali k sobě do úschovy v době zrušení PS a berou
je jako vzpomínky na službu na čáře. Jen poskrovnu se v kronikách ob-
jevují fotografie pohraničníků při slavnostních nástupech, kdy přebírají
odměny za výtečnou službu při ochraně státních hranic, při zadržení na-
rušitelů, mizivě málo je fotografií z mimořádných událostí, které samo-
zřejmě vrhly stín na rotu, signální stěny a hlídky na stanovištích
v terénu. Proto měly kroniky přísný stupeň utajení a bývaly uzamčeny.
Vzpomínky na Cetviny – Luděk Kozlovský

Život na pohraniční rotě Cetviny pohledem přímých aktérů bez
emocí a s odstupem času.
S emblémem chodů na klopách – Josef Grobelný

Jedná se již o třetí publikaci ze života pohraniční roty Cetviny. Kni-
hu vzpomínek na svoji základní vojenskou službu napsal a ilustroval
příslušník PS Josef Grobelný který sloužil na Cetvinách (1972-74).
Knihu doplňují fotografie a autorovy kresby.
Sportovní automobily – Huerta Romero

Tato kniha je věnována významným sportovním automobilům, kte-
ré již po mnoho desítek let fascinují lidi po celém světě. Jde o výjimeč-
né vozy, jež byly navrženy především pro radost z rychlé jízdy. Kniha
obsahuje průřez dějinami automobilismu a rovněž kompletní přehled
nejvýznamnějších modelů všech značek.

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

Divadelní představení pro děti:
¡ 10. 12. – Jak jsem byl Cyrano – Malé divadlo, ČB
¡ 13. 12. – Pošťácká pohádka – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14. 12. – Sněhová královna – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 27. 12. – Zvířátka a Petrovští – Malé divadlo, ČB
¡ 28. 12. – Kašpárek v rohlíku – Malé divadlo, ČB
¡ 30. 12. – O jednom malém ježkovi – Malé divadlo, ČB
¡ 31. 12. – Etiketa pro sígry – Malé divadlo, ČB

Divadelní představení:
¡ 5. 12. – Job Interviews – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 6. a 8. 12. – Figarova svatba – DK Metropol, ČB
¡ 8. 12. – Listování: Ekonomie dobra a zla – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. 12. – Muž sedmi sester – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10. 12. – Když se zhasne – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 12. 12. – Blackout – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14., 19., 20. 12. – Louskáček – DK Metropol, ČB
¡ 16. 12. – Advent – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 18. 12. – Divotvorný hrnec – DK Metropol, ČB
¡ 20. a 27. 12. – Škola základ života – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 22. a 30. 12. – Louis a Louisa – Malé divadlo, ČB
¡ 29. 12. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 29. 12. – Figarova svatba – DK Metropol, ČB
¡ 30. 12. – Holka nebo kluk – Jihočeské divadlo, ČB

Koncerty, festivaly a zábavné pořady:
¡ 5. 12. – Rumba Latina special: Pragasón – Café Klub Slavie, ČB
¡ 6. 12. – Sto zvířat dětem – Café Klub Slavie, ČB
¡ 6. 12. – Sto zvířat: Tlusté turné – Café Klub Slavie, ČB
¡ 7. 12. – Dyškanti – Kostel Navštívení P. Marie, Borovany
¡ 7. 12. – Pavel Šporcl Gipsy Fire – DK Metropol, ČB
¡ 8. 12. – Andělská Zuzana

(vzpomínkový koncert na Z. Navarovou) – Konc. síň Ot. Jeremiáše, ČB
¡ 10. 12. – Cimbal Classic – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 11. 12. – Linha Singers – Divadlo J. K. Tyla, Třeboň
¡ 11. 12. – Gospelové Vánoce 2014

– Klášterní kostel P. M. Piaristické nám., ČB
¡ 11. 12. – UDG + Voxel – Café Klub Slavie, ČB
¡ 13. 12. – Musica Viva – Jaroslav Krček – Klášter Borovany
¡ 13. 12. – Blue Effect – Café Klub Slavie, ČB
¡ 16., 17. a 18. 12. – JF & Nezmaři – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 18. 12. – Úděl osudu (muzikál) – DK Metropol, ČB
¡ 21. 12. – Česká mše vánoční – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 21. 12. – Musica Bohemica – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 23. a 26. 12. – Vánoční koncert – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 1. 1. – Novoroční koncert – DK Metropol, ČB
¡ 4. 1. – Tříkrálový koncert – klášter Borovany
¡ 4. 1. – Novoroční koncert JF – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB

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

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem

Výzva pro ubytovatele
a poskytovatele služeb,

kteří mají zájem prezentovat své služby na tradičních veletrzích ces-
tovního ruchu (Regiontour Brno, Holiday World Praha,…) pros-
třednictvím KIC Nové Hrady a Sdružení Růže. Své tištěné materiály
můžete dodat nejpozději do úterý 13. ledna 2015 do novohradského
informačního centra. Materiály budou k dispozici návštěvníkům ve-
letrhu na stánku propagující region Novohradska v rámci expozice
Jihočeského kraje. IC

Tělovýchovná jednota Nové Hrady oddíl
kopané zve všechny členy tohoto oddílu na

Výroční členskou schůzi
oddílu kopané, která se koná v sobotu
dne 13. 12. 2014 od 18.00 hod.
v Polyfunkčním pasivním domě na hřišti
TJ. Jedná se o Výroční členskou schůzi,

na které se bude volit nový výbor na nové
čtyřleté období. Výbor oddílu kopané

Fotbal – sport pro téměř všechny
V roce 1863, 26. října, se sešli zástupci jedenácti anglických klubů

v jednom londýnském restaurantu, aby založili spolek, který sjednotí
fotbalová pravidla, ujme se organizování utkání a založí soutěž. Vznik-
la tak první fotbalová organizace na světě.

Tady vidíte, že fotbal má docela dlouhou historii. Určitě nikdo netu-
šil, že se za několik let stane fotbal jednoznačně nejrozšířenějším
sportem planety „Země“.

Mnozí experti na sport se stále dohadují proč právě fotbal je sport
č. 1. Snad asi proto, že se hraje až na výjimky nohama. Svou roli má i
travnatý povrch. Dále fotbal mohou hrát, jak už jsem naznačil, téměř
všichni. Malí, velcí, silní nebo hubení, kluci i holky, dospělí i starší
fotbalisté atd.

Jako příklad, když je někdo silnější, nemusí to tolik vadit. Žák jmé-
nem Zdeněk se při fotbálku viditelně „nepotkal“ s míčem. Když jsem to
pozoroval častěji, navrhnul jsem mu, že ho budu párkrát trénovat indi-
viduálně (5 dnů tak po 30 min.).

Poté na 1. tréninku žáků v tělocvičně nechal trenér Pavel Pupava
kluky zahrát si na 2 malé branky. A najednou trenér volá: „Člověče,
Zdeněk dal 2 góly!“ a na dalším tréninku dokonce Zdeněk byl při výbě-
hu do kopce 4. od konce, i když jsme si mysleli, že bude poslední.

Dalším příkladem, že nadváha nemusí být problémem, je výborný
ligový hráč Plzně Pavel Horváth. A mohl bych v historii najít i další fot-
balisty, kteří dokázali a dokazují „to“, že „fotbal je sport pro téměř
všechny.“ Miroslav Hruška

ZKO Nové Hrady „Podzimní akce“
v sobotu 1. listopadu 2014 se konaly na novohradském cvičišti

„Klubové závody“ a to ve třech oddílech – stopa, poslušnost, obrana.
Závodů se celkem zúčastnilo osm dvojic, výsledky posuzoval roz-
hodčí Ing. Lacina z Třeboně a figurování zajistil náš člen P. Starý.

Výsledkem této akce bylo první místo P. Bureše s Brunem, druhé
místo P. Rolínka s Koddym a třetí místo patřilo J. Pešlovi s Dartem.

Dále byly dne 22. 11. 2014 pořádány zkoušky dle národního
řádu, těchto zkoušek se zúčastnilo celkem šest dvojic, z toho pět
z naší organizace. Zkoušky úspěšně ukončili J. Nejezchlebová,
J. Bárta, J. Pešl a J. Machát, výsledky posuzoval mistr sportu M. Pej-
ša a figurování zajistil opět náš figurant P. Starý.

Závěrem by naše organizace Vám i Vašim čtyřnohým kamará-
dům chtěla popřát „Veselé Vánoce a šťastný nový rok“

ZKO Nové Hrady
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Šachy na Nových Hradech žijí
Po pětadvacetiletém působení na ZŠ Nové

Hrady (období, na které spolu s manželkou
vzpomínáme rádi, a proto děkujeme dětem, je-
jich rodičům a funkcionářům města za velmi
přívětivou spolupráci) jsme se přestěhovali
zpět do Horní Stropnice a zde jsem pokračoval
v šachovém tréninku. Spolu s několika dalšími
šachovými nadšenci jsme založili šachový od-
díl a věnovali se především mládeži. Po pětile-
tém působení jsme se dostali na velmi
vysokou úroveň. Naše děti se probojovávají
do republikových soutěží, kde se většinou
umisťují v druhé desítce startujících.

S velkým stylem jsme na začátku šachové
sezóny 2014/2015 vstoupili do druhé nejvyšší
mládežnické šachové soutěže v republice –
první ligy mládeže. Jedná se o soutěž čtyřiceti
osmi šestičlenných družstev, která bojují ve
čtyřech skupinách o postup do nejvyšší mlá-
dežnické šachové soutěže v republice – do
extraligy.

Svým vstupem jsme potvrdili, že patříme
mezi favority skupiny JIH. Cesta je ale dlouhá
a prosadit se mezi převážně pražskými kluby
bude značně obtížné. My si ale věříme, zejmé-
na když jsme v úvodu soutěže porazili dvě
družstva největšího a nejsilnějšího klubu v Ji-
hočeském kraji – ŠACHklub Tábor B 4:2 a
ŠACHklub Tábor A těsně 3,5:2,5. Další ša-
chový klub Gambit Jihlava si k nám do Horní
Stropnice přijel pro porážku 1,5:4,5.

V šachu se nám podařilo oživit
známý příběh o Davidu a Goliášovi.
Abychom ale uvedený příběh udrželi
co nejdéle při životě, rozšířili jsme
naše trenérské úsilí i na Nové Hrady,
kde v současnosti trénuje jedenáct
žáků a jedna žákyně ZŠ Nové Hrady.
V Horní Stropnici trénuje šest velmi
nadějných hráčů. Z Českých Budějo-
vic a ze Strakonic jsme přijali do našeho oddí-
lu celkem pět velice silných mladých šachistů
(trénují doma a hrají za náš oddíl). Další zá-
jemci se hlásí, ale naším hlavním záměrem je
poskytnout příležitost především našim dětem
z Novohradska.

Zájem dětí z Nových Hradů mne velmi po-
těšil. A to jsem udělal nábor pouze ve třetím a
čtvrtém ročníku ZŠ Nové Hrady. Šachový
kroužek je kapacitně přeplněný (na jednoho
trenéra je dvanáct dětí hodně). Děti jsou ale
snaživé a zdatné, takže šachové tréninky pro-
bíhají v přívětivém prostředí a ve vysoce
efektivním úsilí.

Mohli jsme si proto dovolit o podzimních
prázdninách uskutečnit první kontrolní turnaj
v šachu. Ve středu 29. 10. 2014 přišlo do školy
devět mladých šachistů a první velká šachová
bitva začala. Na konci tříhodinového šachové-
ho úsilí se nejvíce usmíval Jan Pávek (první
místo). Těsně za ním skončil Marek Rolínek a
třetí pozici si vybojoval (po nemoci ještě ne

úplně fit) Petr Vochoska. Další se alespoň po-
těšili malými drobnostmi, které daroval pan
Jan Flieger, předseda ŠO Hraničář Horní
Stropnice. Děkujeme.

Nesmíme ale zapomenout poděkovat i dal-
ším, bez jejichž podpory by naše činnost nebyla
tak úspěšná. V prvé řadě je nutné poděkovat
dětem a jejich rodičům za jejich přístup k ša-
chovému dění na Nových Hradech. Vyzdvih-
nout je třeba finanční podporu, kterou nám
poskytuje Humanitas , o.p.s. (ředitelka Mgr.
Jana Tomášková). ZŠ Nové Hrady nám posky-
tuje vynikající prostorové zázemí a organizační
pomoc (Mgr. Karel Kříha, ředitel ZŠ).

Mgr. Tomáš Rolínek, třídní učitel IV. B,
umožňuje hrát dětem šachy ve škole o přestáv-
kách. Daří se nám tak podporovat i úsilí Ša-
chového svazu ČR, který se snaží ve školách
mezi mládeží rozšířit velmi přínosnou šacho-
vou hru (více na http://www.sachydoskol.cz/).

Vilibald Rolínek

Krajský  přebor v karate v Českých Budějovicích
Novohradští závodníci vybojovali čtyři cenné kovy

V neděli 2. listopadu 2014 se na Krajský přebor do Českých Budějo-
vic sjelo sto čtyřicet závodníků z dvanácti jihočeských oddílů a škol ka-
rate. Postupový závod na MČR se konal v sále kulturního domu
Metropol. Soutěžilo se v disciplíně kata – souborná cvičení a to celkem
na třech zápasištích – tatami, kde závodníci předváděli skvělé výkony
při ukázce krytů, úderů a kopů proti imaginárním útočníkům. Přede-
vším v kategorii muži byla zajímavá podívaná na vyšší mistrovská kata.
Naši závodníci nastupovali do jednotlivých kategorií na disciplínu kata
dobře připraveni. V kategorii mladší žáci soutěžili Natálie Machová,
Nikola a Karolína Staňkovi, Kryštof Vinický a Tomáš Balko, kteří přes
pěkně zacvičené sestavy do bojů o medaile bohužel nepostoupili, skon-
čili ale v první polovině soutěžního pole téměř dvaceti závodníků a to je
mezi elitou Jihočeského kraje velice pěkné umístění. V kategorii doros-
tenců přes velice přesné zacvičené mistrovské kata obsadil Lukáš Pav-

lík „pouze“ 4. místo. Kategorie kata
muži se stala přehlídkou vrcholné for-
my nejlepších „katařů“ našeho kraje.
Zvítězil vicemistr Evropy Marek Po-
hanka z Nakama karate klubu, našemu
borci Petrovi Zachařovi podařilo vybo-
jovat vybojoval stříbro.

V odpoledních hodinách se naplno
rozjela disciplína kumite, kde ve spor-
tovním zápase dvojic je předvedeno to,
co se závodníci naučí na mnoha hodi-
nách tvrdého tréninku. Soutěžící musí
mít především dobrou fyzickou kondi-
ci, protože vydržet zápas od 1:30 minu-
ty u žáků až po 3 minuty u dospělých v chráničích a s chráničem zubů
v ústech není nijak jednoduché. Každému závodníkovi jsou hodnoceny
údery a kopy, ale také podmety a chvaty, které musí provést tak, aby ne-
porušil pravidla a nezranil soupeře. V neposlední řadě musí zápasník
vydržet především psychicky a to především když prohrává nebo když
již nějakou tu ránu obdržel. V kategorii mladší žákyně +35 kg vybojo-
vala ve složitých soubojích 3. místo Nikola Staňková, která na tak vy-
soké soutěži bodovala poprvé. V kategorii mladší žáci do 35 kg za naše
barvy neohroženě nastupoval Tomáš Balko. Hned v prvním zápase těž-
ce bojoval s favoritem kategorie a budoucím finalistou, kterému nako-
nec podlehl. V repasáži se Tomovi také přes veliké nasazení nepodařilo
soupeře porazit a obsadil pěkné 4. místo. V kategorii muži -84 kg zvítě-
zil Petr Zachař a ještě přidal stříbrnou medaili v kategorii muži bez roz-
dílu hmotnosti. Tímto výkonem se Petr probojoval na nadcházející
Mistrovství ČR dospělých.

Blahopřeji všem medailistům k zisku cenných kovů, všem závodní-
kům za vzornou reprezentaci a děkuji rodičům za podporu našich cvi-
čenců. Martin Hermann, předseda oddílu karate

Závodníci karate na Krajském přeboru, nahoře Tomáš Balko, Karolína
Staňková, Natálie Machová, Nikola Staňková, dole Kryštof Vinický,
David Macho a Lukáš Pavlík

Nikola Staňková, Martin Her-
mann a  Petr Zachař
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Národní pohár
v karate v Havířově

Natálie Machová získal
medaili a nominaci na MČR
V sobotu 8. listopadu 2014 se v Havířo-

vě konal Národní pohár seniorů a Ligy ku-
mite týmů. Na prestižní soutěži v disciplíně
kumite (sportovní zápas dvojic dle pravidel
WKF) se utkal výběr nejlepších závodníků
z celé ČR. Tento šampionát je součástí nomi-
načních postupových závodů na Mistrovství
ČR. Turnaje se účastnilo téměř třista závod-
níků ze čtyřiceti dvou oddílů z celé ČR.

Novohradské karate reprezentovala v dis-
ciplíně kata i kumite Natálie Machová, a to
v kategorii mladší žákyně – 30 kilogramů.

V disciplíně kumite se přes pěkně za-
cvičené sestavy podařilo Natálce obsadit
pěkné 5. Místo a získat další body potřebné
k nominaci na MČR, kterou ještě zatím
v této disciplíně nemá jistou. V disciplíně
kumite (sportovní zápas dvojic) se podařilo
naši závodnici vybojovat 3. místo a zajistit
si tak postup na nadcházející Mistrovství ČR
dětí a mládeže v karate, které se bude konat
6. prosince ve Sportovní hale na Dlouhé lou-
ce v Českých Budějovicích.

Děkuji naší reprezentantce za hezký vý-
kon, gratuluji k medaili a přeji hodně sportov-
ního štěstí na výše zmiňované mistrovství.
Martin Hermann, předseda oddílu karate

Natáli Machová získala 3. místo v kumite
v kategorii mladší žákyně – 30 kg

13. Mistrovství ČR
v AKJ Open Fighting & hard kata 2014
Jihočeští závodníci triumfovali na prestižní soutěži

V sobotu 8. listopadu se do Plzně sjelo přes sto šedesát soutěžících na 13. Open Fighting a Hard
kata - Mistrovství ČR v Sebeobranném systému Allkampf-Jitsu. Setkali se zde vyznavači sebeob-
ranných systémů Allkampf-Jitsu, Jiu Jitsu, Brazilského Jiu Jitsu, ale také karate Shoto Kan, Shito
Ryu, Shiro Kan, Judo, Valetudo a MMA z celé České republiky. Na čtyřech zápasištích se soutěži-
lo ve dvou disciplínách. V dopoledních hodinách se konala soutěž Hard formy-kata, kde závodníci
ve dvou kolech předváděli povinné sestavy karate stylů Shoto Kan, Shito Ryu, Shiro Kan a
Allkampf-Jistu dle jejich zaměření. Poprvé se zde hodnotilo praporkovým systémem obdobně
jako v karate, kdy více praporků v barvě strany závodníka znamená vítězství a postupem v rozpisu
určuje pořadí jednotlivců. V soutěži kata od 16. let do mistrovských stupňů zvítězil Ladislav Bárta
z TJ karate N. Hrady, před Pavlem Winklerem z SKP Č. Budějovice a Martinem Hermannem ml.
z TJ karate N. Hrady. V kategorii mistrovských pásů exceloval již po čtvrté a obhájil titul Mistra
ČR v AKJ novohradský karatista Petr Zachař, který zvítězil po precizně předvedených sestavách.
V kategorii kata muži nad 34 let mistrovské stupně získal stříbrnou medaili Martin Hermann.

Odpoledne patřilo sportovnímu zápasu AKJ Fighting. Tato disciplína je zápasová forma
Allkampf-Jitsu, kde proti sobě nastupují dvojice dle věkových a váhových kategorií. Zápas má tři
fáze, v první soupeři používají údery a kopy, v druhé se po zachycení soupeře již používají jen podme-
ty, stržení a hody. Ve třetí fázi se snaží bojovníci jeden druhého na zemi znehybnit. Za všechny kvalitní
techniky podle pravidel AKJ ČR jsou zápasníkům přičítány body a je určeno pořadí v kategorii.

Nejlépe si vedl novohradský karatista Tomáš Hermann (student Gymnázia Česká v Č. Budě-
jovicích), který v kategorii muži + 95 kg po tvrdých soubojích zvítězil před domácím závodní-
kem Ondřejem Edlem z ŠBU Plzeň a závodníkem Tomášem Nikodýmem z MMA Jihlava a
odvezl si tak titul Mistra ČR AKJ. V kategorii muži - 95 kg vybojoval po dlouhých a složitých
zápasech Ladislav Bárta bronzovou medaili. Martin Hermann, předseda oddílu Karate

XXXIII. Mezinárodní veteraniáda
ve sportovní gymnastice v LIBERCI 15. 11. 2014

Letošní závody ve sportovní gymnastice se
konaly ve sportovní hale Tip Sport Arény za
účasti závodníků Slovenska, Chorvatska, Ně-
mecka, Ruska a České republiky. V kategori-
ích do 50 roků byla ještě vidět velká obtížnost,
největší ovace sklidil gymnasta Aleksander
Kriukov (50 let) z Uralského Jekatěrimburgu.
50 tiletý bývalý mistr světa, z kruhů i hrazdy
končil dvojným saltem, jeho sestavy byly
opravdu vrchol i zážitek těchto závodů. Svým
vystupováním i skromným chováním si získal
hodně příznivců tohoto sportu.

Letos jsem už startoval v kategorii H 75 –
79 roků, jako vždy nastupoval na vysoké nářa-
dí, je to risk, ale někdy se nevyplácí. Na kru-
zích se to projevilo, po dobré sestavě jsem se
při závěrečném přemetu dotkl rukou žíněnky a
to je 0,5 bodů ztráta. Vynahradil jsem to cviče-

ním na hrazdě, kde jsem dostal nejvyšší
známku 10,30 bodů podle nových pravidel.

Při vyhlášení výsledků jsem dostal ceny za
celkové 1. místo. Na společné recepci však
zjistili chybu ve sčítání a prvenství získal můj
kamarád. I tak byly letošní závody krásné, po-
prvé nedošlo k žádnému zranění, zavzpomína-
li jsme na minulá sportovní léta i na ty, kteří už
nejsou mezi námi.

Všichni se těší na jarní závody v Praze. Už
jen ta dlouhá cesta některých závodníků vla-
kem, u Chorvatů je to celý den, u Rusů 48 hod.
to vše ukazuje lásku ke svému sportu, často
přijedou i ti, co nemohou už cvičit, moji bývalí
závodníci z našeho prvoligového družstva
Olympie Děčín – už to je největší posila.

R. Rusiňák
Výsledky XXXIII. Mezinárodní veteraniády:
1. M. Cibula, 2. R. Rusiňák, 3. V. Jakša

Sportovní klub Byňov
oddíl stolního tenisu pořádá

Turnaj pro veřejnost,
který se koná v sobotu

10. ledna 2015 od 9 hodin
v herně SK Byňov na Jakuli v ŽPSV.
Ceny a občerstvení budou připraveny.

Srdečně zveme všechny
zájemce o stolní tenis.

SK Byňov, odd. stolního tenisu

Závodníci TJ K N.Hrady a SKP ČB, nahoře z leva Bárta, Hermann M. ml., Zachař, Hermann M.,
Sláma, Winkler, Friedrich, Hermann T., dole z leva Kuchař, Kuchařová, Doubková, Krebsová,
Doubek, Králíček a Jarolím
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Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Turistické mapy

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová

¡ Hledám pronájem bytu v Nových Hradech.
Mobil číslo: 606 747 199

řádková inzerce

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

GEODETICKÁ  KANCELÁŘ
www.gkl-ledenice.cz

geometrické plány a ostatní geodetické práce

Na Zahradách 512, Ledenice                 mobil:  602 662 693

DROGERIE, KOSMETIKA,
HRAČKY, DĚTSKÝ TEXTIL

NA NÁMĚSTÍ
PŘEJE VŠEM NAŠIM VĚRNÝM A SPOKOJENÝM

ZÁKAZNÍKŮM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A VŠE NEJLEPŠÍ DO NADCHÁZEJÍCÍHO ROKU 2015

ZÁROVEŇ SI VÁS DOVOLUJEME POZVAT NA
PŘEDVÁNOČNÍ  NÁKUPY DO NAŠEHO OBCHŮDKU
KDE NAJDETE:
¡ DÁRKOVÉ KOSMETICKÉ KAZETY, BALÍČKY OD 59,- KČ
¡ PŘÍRODNÍ BIO KOSMETIKU,BYLINNÉ A MASÁŽNÍ MASTI
¡ PLEŤOVÁ, TĚLOVÁ, VLASOVÁ KOSMETIKA
¡ DĚTSKÁ KOSMETIKA
¡ POTŘEBY NA HOLENÍ
¡ TĚLOVÉ DEODORANTY, TOALETNÍ VODY,

PARFÉMOVANÉ VODY
¡ VLASOVÁ A KOSMETICKÁ GALANTERIE
¡ ŠIROKÝ VÝBĚR DROGISTICKÉHO ZBOŽÍ PRO VAŠI

DOMÁCNOST

PRO VAŠE MALÉ RATOLESTI NABÍZÍME :
STAVEBNICE, PANENKY, INTERAKTIVNÍ HRAČKY, SPOLEČENSKÉ
HRY, AUTA, HRAČKY PRO NEJMENŠÍ, LEPORELA, CHRASTÍTKA,
PUZZLE, KOSTKY, HRACÍ SADY A JINÉ

NA PŘÁNÍ NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ JSME DÁLE ROZŠÍŘILI
SORTIMENT O DĚTSKÝ TEXTIL ,OUTLET Z ANGLIE
TOP ZNAČEK GAP, NEXT, GEORGE, EARLYDAYS
DĚTSKÉ BAČKORKY, ZATEPLENÉ HOLÍNKY, ČEPICE,
RUKAVICE, PONOŽKY, PUNČOCHÁČE A JINÉ


