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Pozvánky na říjen
12. 10. Beseda Bratři Čapkové v KSD
13. 10. Návštěvní den

u Miloslava Šimka v KSD
14. 10. Kurz Nordic Walking
14. – 15.10. Dny otevřených ateliérů

v Koželužně
14. – 15. 10. Novohradské vinobraní,

Kavárna Kousek
15. 10. Drakiáda
17. 10. Poradenství ke

„kotlíkové dotaci“ v KSD
20. – 21. 10. Parlamentní volby
21. 10. Kurz Nordic Walking
21. 10. Exkurze na

Slavnosti plodů 2017
22. 10. Vernisáž výstavy obrazů

E. Vačkářové v Koželužně
27. 10. Taneční zábava v Hotelu Máj
28. 10. Hradní podzimní slavnosti

a Bramborování v kovárně

Milí čtenáři Novohradského zpravodaje,
tentokrát se záměrně na první straně zpravodaje vyhnu ohlížení za měsícem uplynulým, ale

spíš s odvahou kouknu na to, co by nám mohl přinést podzimní čas. Někteří jsou sice už v oba-
vách z toho, jak se bude krátit den, ubyde tepla i nálady… nicméně, pokud se začtete do zpravo-
daje, tak určitě najdete pár „receptů“, jak si podzimní melancholii trochu obarvit. Je tu totiž
několik tipů: vezměte hole do rukou a vyražte na výlet ve stylu Nordic Walking, obujte lodičky
a přijďte se bavit při Návštěvním dni v KSD nebo si zatancujte v Hotelu Máj, zajděte na hrad na
podzimní slavnosti či do kovárny na bramborové dobroty a cestou nezapomeňte odbočit do Ko-
želužny na další výstavu, co potěší zrak a váš cit, no a také dojděte k volební urně a něco změň-
te… více uvnitř číslaJ. K. Jarolímková

Zahájení školního roku se vedle zástupců školy a vedení města zúčastni-
la také paní poslankyně Mgr. Vlasta Bohdalová (ČSSD), která školá-
kům předala sladkosti a omalovánky.                                            V. H.

Do poloviny října můžete navštívit velmi dob-
rou výstavu fotografií v Koželužně. Jeden z fo-
tografických cyklů Jiřího Hrbka je věnován i
našim reáliím a událostem.
Více v NZ a v Koželužně.                         K. J.

Protáhnout si tělo lze kdykoli a kdekoli, ob-
zvlášť, když vám s tím ještě někdo dobře pomů-
že. A nejsou to jenom hole J. Více o kurzech
Nordic Walking se dočtete uvnitř NZ.     K. J.

V článku o pěveckých sborech Základní školy Nové Hrady se ohlíží za
deseti lety jejich činnosti Mgr. Jana Štorová. Jejich další existence a
fungování závisí nejen na ní, ale i zájmu dětí a na nezbytné spolupráci
s rodiči. Více uvnitř čísla.                                                             K.  J.

Na Mistrovství světa WGKF 2017 v Bukurešti
vybojoval Tomáš Hermann dvě bronzové me-
daile v disciplíně kumite. T.H.
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Zápis z 84. schůze městské rady
ze dne 23.8.2017

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 83. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 83. jednání rady města.

� 2. Koupě pozemku
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. 863/56 o výměře 1 122 m2

v k.ú. Nové Hrady za částku 500,-Kč/m2 bez
DPH za podmínek schválených zastupitel-
stvem a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejně-
ním na úřední desce města.
(Rada obdržela od Ing. Petra Šabatky, Nové
Hrady žádost o koupi pozemku parc. č.
863/56 o výměře 1 122 m2 v k.ú. Nové Hra-
dy, za účelem stavby rodinného domu.)

� 3. Koupě pozemku
Rada města neschvaluje záměr prodeje po-
zemků parc. č. 827/19 a parc. č. 827/53
v k.ú. Nové Hrady.
(Rada obdržela od Bc. Františka Štangla,
Nové Hrady žádost o odprodej pozemků
parc. č. 827/16 a části pozemku parc. č.
827/53 v k.ú. Nové Hrady. Rada nesouhla-
sila s prodejem předmětných pozemků, ne-
boť zde vede vodovodní řad. O možném
prodeji některých sousedících pozemků
bude jednáno po místním šetření, které bude
provedeno za účasti zástupců MěÚ Nové
Hrady, Stavebního úřadu a rady města na
začátku října 2018.)

� 4. TSM – vyhodnocení
Rada města bere na vědomí Vyhodnocení
hospodaření Technických služeb města No-
vých Hradů a plnění úkolů dle Obstaravatel-
ské smlouvy k 30.6.2017.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů vyhodnocení hospo-
daření k 30.6.2017. Vyhodnocení je zpraco-
váno podle Obstaravatelské smlouvy, dle
jednotlivých ustanovení smlouvy. Jednotli-
vé povinnosti a sjednané práce jsou vykoná-
vány dle smlouvy a je plněn i schválený
rozpočet.)

� 5. Cyklistický klub J.H.
Rada města schvaluje propagaci Města No-
vých Hradů při mezinárodním cyklistickém
etapovém závodu Okolo jižních Čech, část-
kou 10.000,- Kč.
(Rada obdržela návrh propagace Města No-
vých Hradů při mezinárodním cyklistickém
etapovém závodu Okolo jižních Čech, který
se uskuteční 30.8. - 3.9.2017. Dne 1.9.2017
bude v městě sprinterská prémie při III. eta-
pě závodu České Velenice - Nová Bystřice.)

� 6. Úprava připojených pozemků
Rada města bere na vědomí žádost Správy a
údržby silnic Jihočeského kraje o úpravu
připojení pozemků parc. č. 1455/1 a č.
1469/10 v k.ú. Štiptoň a pověřuje Technické
služby města N. Hradů navržením řešení si-
tuace.
(Rada obdržela od Správy a údržby silnic Ji-
hočeského kraje žádost o úpravu připojení
pozemků parc. č. 1455/1 a č. 1469/10 v k.ú.
Štiptoň. Při deštích je vyplavována zemina
na vozovku a je ohrožena bezpečnost silnič-
ního provozu.)

� 7. Prodej pozemků Mýtiny
Rada města bere na vědomí žádosti o koupi
pozemků v k.ú. Mýtiny.
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemků
parc. č. st. 1/1 a č. st. 1/2 v k.ú. Mýtiny rada
obdržela dvě žádosti o koupi těchto poze-
mků. Žadatelé budou vyzváni k předložení
výše ceny za prodávané pozemky a účel
koupě nemovitých věcí.)

� 8. Zahrádky
Rada města schvaluje pronájem části poze-
mků parc. č. 829/8, č. 829/9, č. 829/37 a č.
829/38 v k.ú. Nové Hrady na dobu deseti let
s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za částku
3,- Kč/m2/rok, jako zahrádky:
- zahrádka č. 1 a č. 14 o celkové výměře

389 m2 pí. Marii Staňkové,
Vilová čtvrť 242, Nové Hrady

- zahrádka č. 3 o celkové výměře 146 m2

pí. Aleně Strapkové,
Sídliště Míru 218, Nové Hrady

- zahrádka č. 4 a č. 11 o celkové výměře
396 m2 pí. Evě Stráské,
Zahradní čtvrť 362, Nové Hrady

- zahrádka č. 5 o celkové výměře 137 m2

p. Karlu Kovářovi,
Sídliště Míru 225, Nové Hrady

- zahrádka č. 6 o celkové výměře 183 m2

p. Karlu Kostečkovi,
Vilová čtvrť 293, Nové Hrady

- zahrádka č. 7 o celkové výměře 171 m2

pí. Evě Duškové,
Vilová čtvrť 243, Nové Hrady

- zahrádka č. 8 o celkové výměře 162 m2

p. Karlu Cepákovi,
Vilová čtvrť 239, Nové Hrady

- zahrádka č. 9 o celkové výměře 159 m2

p. Jaromíru Scholzovi,
Vilová čtvrť 239, Nové Hrady

- zahrádka č. 10 o celkové výměře 231 m2

p. Danielu Černému a pí. Martině
Kourkové, oba bytem Vilová čtvrť 293,
Nové Hrady

- zahrádka č. 12 o celkové výměře 249 m2

p. Janu Klímovi,
Vilová čtvrť 243, Nové Hrady

- zahrádka č. 13 o celkové výměře 255 m2

p. Tomáši Langovi, Sídliště Míru 219,
Nové Hrady a pověřuje starostu
podpisem nájemních smluv

(Po zveřejnění záměru pronájmu pozemků
parc. č. 829/8, č. 829/9, č. 829/37 a č.
829/38 v k.ú. Nové Hrady rada projednala
žádosti o pronájem zahrádek.)

� 9. Odprodej pozemků
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 863/50 o výměře 701 m2 v k.ú. Nové
Hrady, manželům Janu a Drahomíře Smrč-
kovým, Buková 16 za částku 500,- Kč/m2

bez DPH a dle podmínek schválených
zastupitelstvem pro prodej pozemků v této
lokalitě a postupuje návrh ke schválení za-
stupitelstvu města.
(Rada obdržela od manželů Smrčkových,
Buková žádost o odprodej pozemků parc. č.
863/50 o výměře 701 m2 v k.ú. Nové Hrady,
za účelem výstavby rodinného domu.)

� 10. Odkoupení pozemku
Rada města bere na vědomí žádost p. Milo-
slava Auzkého, Praha o odkoupení poze-
mku parc. č. 453 v k.ú. Obora u Vyšného a
postupuje žádost Osadnímu výboru Nakoli-
ce, Obora, Vyšné.
(Rada obdržela od p. Miloslava Auzkého,
Praha žádost o odkoupení pozemku parc. č.
453 v k.ú. Obora u Vyšného.)

� 11. O.S. České Budějovice – opětovné
zvolení do funkce
Rada města souhlasí s volbou do funkce
přísedící pro Okresní soud v Českých Bu-
dějovicích pí. Evu Stráskou a postupuje
potvrzení volby přísedící k projednání na
jednání zastupitelstva města.
(Rada obdržela od Okresního soudu v Čes-
kých Budějovicích žádost o znovuzvolení
do funkce přísedící pro Okresní soud v Čes-
kých Budějovicích pí. Evu Stráskou. Jme-
novaná s opětovným zvolením souhlasí.)

� 12. Prostory: Kulturně-spolkový dům
Rada města schvaluje záměr výpůjčky ne-
bytových prostor v Kulturně spolkovém
domě, Česká ulice čp. 74 v Nových Hra-
dech a pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hra-
dy zveřejněním na úřední desce města.
(Rada obdržela od Mgr. Heleny Hovan-
čík Princové, Nové Hrady žádost o pos-
kytnutí prostor k výuce cizích jazyků
v Kulturně-spolkovém domě v Nových
Hradech, od září 2017 do května 2018.)

� 13. Sponzorský dar
Rada města schvaluje sponzorský dar pro
Domov pro seniory Horní Stropnice ve výši
15.000,- Kč.
(Rada obdržela od ředitelky Domova pro se-
niory Horní Stropnice žádost o sponzorský
dar na aktivity uživatelů domova a pořízení
polohovatelných postelí. Služby v domě vy-
užívá 45 uživatelů, z toho 7 uživatelů je s tr-
valým pobytem v Nových Hradech. Rada si
vyhrazuje předložení zprávy ze strany do-
mova o využití daru.)

� 14. Odkoupení obrazu
Rada města bere na vědomí návrh p. Vlasti-
mila Jedličky na odkoupení obrazu s moti-
vem Nových Hradů s tím, že nemá zájem
o koupi obrazu.
(Rada obdržela od p. Vlastimila Jedličky
návrh na odkoupení obrazu s motivem No-
vých Hradů, za částku 5.000,- Kč.)

� 15. Příp. STL Nové Hrady,
5. května č.p. 40
Rada města souhlasí se Smlouvou o zřízení
věcného břemene č.: ZP-014330043172/001
se společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na akci: Příp. STL Nové Hrady,
5. května č.p. 40, za jednorázovou úplatu ve
výši 10.000,- Kč bez DPH a postupuje ná-
vrh ke schválení zastupitelstvu města.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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(Rada obdržela návrh Smlouvy o zřízení věc-
ného břemene č.: ZP-014330043172/001 na
akci: Příp. STL Nové Hrady, 5. května č.p. 40.)

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

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

� 18. Žádost o odprodej pozemku
Rada města bere na vědomí žádost p. Patri-
ka Auzkého, Týnec nad Sázavou o odkou-
pení pozemku parc. č. 443 v k.ú. Obora
u Vyšného a postupuje žádost Osadnímu
výboru Nakolice, Obora, Vyšné.
(Rada obdržela od p. Patrika Auzkého, Tý-
nec nad Sázavou žádost o odprodej poze-
mku parc. č. 443 v k.ú. Obora u Vyšného.)

� 19. Vstup na pozemek
Rada města bere na vědomí oznámení spo-
lečnosti Projekce iGEO s.r.o., Brno o vstu-
pu na pozemky města v k.ú. Štiptoň a k.ú.
Mýtiny.
(Rada obdržela od společnosti Projekce
iGEO s.r.o., Mathonova 878/8a, Brno žá-
dost o povolení ke vstupu na pozemky
k provedení inženýrskogeologického prů-
zkumu pro projekci místních komunikací.)

� 20. Pronájem nebytových prostor –
Hradební čp. 26
Rada města schvaluje pronájem nemovité
věci, nebytové prostory na pozemku parc. č.
st. 16/1, jehož součástí je budova s čp. 26,
k.ú. Nové Hrady, Hradební ulice, pí. Pavle
Valíčkové, Údolí čp. 142, na dobu určitou
pěti let s tříměsíční výpovědní lhůtou, za
částku 508,97 Kč/m2/rok a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Bc. Romana Schmidta,
Nové Hrady a pí. Pavly Valíčkové, Údolí
návrh nájemného a podnikatelský záměr
pro nebytové prostory v Hradební ulici čp.
26, Nové Hrady. Vybrána byla nabídka pí.
Valíčkové, ačkoliv nebyla ekonomicky vý-
hodnější, ale z důvodu zachování prodejny
textilu, jako jediné prodejny tohoto druhu
ve městě, byl upřednostněn veřejný zájem a
zkušenosti s nájemcem.)

� 21. Rozpočtové opatření č. 10/2017
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 10/2017.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 10/2017. Rozpočtové opatření
řeší přesuny mezi jednotlivými položkami.)

� 22. Rozpočtové opatření č. 11/2017
Rada města bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 11/2017 a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města. Z17
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 11/2017. Tímto rozpočtovým opatře-
ním budou přesunuty prostředky z minulých
let ve výši 4.000.000,- Kč do rozpočtu roku
2017, ke krytí nutných výdajů.)

� 23. Pronájem pozemku
Rada města bere na vědomí žádost p. Mi-
chala Kanděry, Nové Hrady o pronájem
části pozemku parc. č. 320/4 v k.ú. Nové
Hrady a pověřuje starostu a místostarostku
místním šetřením.
(Rada obdržela od p. Michala Kanděry,
Nové Hrady žádost o pronájem části poze-
mku parc. č. 320/4 v k.ú. Nové Hrady,
s možností budoucího odkoupení. Pozemek
bezprostředně navazuje na jeho nemovi-
tost.)

Zápis z 85. schůze městské rady
ze dne 30.8.2017

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 84. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 84. jednání rady města.

� 2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k.ú. Byňov
Rada města souhlasí se Smlouvou č.:
1040007384/003 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce a.s., České Budějovice na akci:
Byňov Tomkův mlýn rekonstrukce NN, za
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč
bez DPH. Rada města postupuje návrh
smlouvy ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Distri-
buce a.s., České Budějovice návrh Smlouvy
č.: 1040007384/003 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene na akci: Byňov Tom-
kův mlýn rekonstrukce NN. Stavbou bude
zatížen pozemek parc. č. 1891 v k.ú. Byňov.)

� 3. Pronájem zahrádky v k.ú. Nové Hrady
Rada města schvaluje pronájem části poze-
mků parc. č. 829/8, č. 829/9, č. 829/37 a č.
829/38 v k.ú. Nové Hrady na dobu deseti let
s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za částku
15,- Kč/m2/rok, jako zahrádky č. 2 o celkové
výměře 144 m2 pí. Šárce Urbanové, Navráti-
lova 246, Nové Hrady a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od manželů Jany a Mirosla-
va Papouškových, Nové Hrady a pí. Šárky
Urbanové, Nové Hrady návrh výše nájem-
ného na zahrádku č. 2 v lokalitě Nové Hra-
dy. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku
podala pí. Šárka Urbanová.)

� 4. Prodej pozemku k.ú. Štiptoň
Rada města bere na vědomí žádost p. To-
máše Němce a pí. Simony Jansové, Štiptoň
o prodej části pozemku parc. č. 479/3 v k.ú.
Štiptoň a postupuje žádost Osadnímu vý-
boru Byňov, Jakule, Štiptoň k místnímu šet-
ření.
(Rada obdržela od p. Tomáše Němce a pí.
Simony Jansové, Štiptoň žádost o prodej

části pozemku parc. č. 479/3 cca o výměře
2 600 m2 v k.ú. Štiptoň.)

� 5. Prodej pozemku k.ú. Štiptoň
Rada města bere na vědomí žádost pí. Zdeň-
ky Popluhárové, Blansko o prodej pozemku
parc. č. 402/10 v k.ú. Štiptoň a postupuje žá-
dost Osadnímu výboru Byňov, Jakule, Štip-
toň k místnímu šetření.
(Rada obdržela od pí. Zdeňky Popluhárové,
Blansko 98 žádost o prodej pozemku parc.
č. 402/10 v k.ú. Štiptoň. Pozemek obklopu-
je stavbu, kterou vlastní.)

� 6. Prodej pozemku k.ú. Štiptoň
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. 975/1 v k.ú. Byňov a po-
věřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady zveřej-
něním na úřední desce města.
(Rada obdržela od Osadního výboru By-
ňov, Jakule Štiptoň úřední záznam z místní-
ho šetření k žádosti manželů Kordinových s
tím, že souhlasí s prodejem části pozemku.)

� 7. Veřejná zakázka – FZŠ – Nové Hrady
– cisternová automobilová stříkačka
Rada města bere na vědomí Zprávu o posou-
zení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
FZŠ – Nové Hrady – cisternová automobilová
stříkačka a schvaluje dodavatele společnost
WISS CZECH, s.r.o. Halenkovice 10. Rada
města pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o., České Budějovice podklady pro schvá-
lení dodavatele veřejné zakázky na novou
cisternovou automobilovou stříkačku. Do vý-
běrového řízení podaly nabídky tři společnos-
ti, z nichž nejnižší nabídkovou cenu ve výši
4.794.200,- Kč bez DPH podala společnost
WISS CZECH, s.r.o. Halenkovice.)

� 8. Veřejná zakázka – Nájem
vodohospodářského majetku města
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci koncese malého rozsahu na akci: Nájem
vodohospodářského majetku města Nové
Hrady za účelem jeho správy a provozování
za období 2018-2020.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o., České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace koncese malého rozsahu: Nájem
vodohospodářského majetku města Nové
Hrady za účelem jeho správy a provozování
za období 2018–2020.)

� 9. Veřejná zakázka –
vrt Veveří a Nakolice
Rada města bere na vědomí nabídku společ-
nosti GPL INVEST s.r.o., České Budějovi-
ce na administrace veřejných zakázek na
akce: Nové Hrady-napojení vrtu HV-2 do
ČS a Nakolice – vrt N-1 a pověřuje starostu
dalším jednáním.
(Rada obdržela od společnosti GPL-INVEST
s.r.o., České Budějovice nabídku k zajištění
administrace veřejné zakázky na stavební
práce na akce: Nové Hrady – napojení vrtu
HV-2 do ČS Veveří a Nakolice – vrt N-1.)

� 10. Jihočeský kraj –
Smlouva o poskytnutí dotace
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí dotace SDO/OEZI/1976/2017 s Jihoče-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

pokračování na str. 4
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ským krajem a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje návrh
Smlouvy o poskytnutí dotace na zalesnění,
zajištění a výchovu porostů, celková výše
dotace činí 16.536,- Kč.)

� 11. SFŽP ČR – dotace na Nové Hrady –
vrt HO-1
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na akci: Nové Hrady -
vrt HO - 1 od Státního fondu životního pros-
tředí ČR.
(Rada obdržela od Státního fondu životního
prostředí ČR rozhodnutí č. 05071711 o pos-
kytnutí dotace ve výši 402.537,- Kč na akci:
Nové Hrady – vrt HO-1.)

� 12. Výstavba ZTV Jižní Město
Rada města bere na vědomí podnět k řešení
další etapy výstavby ZTV Jižní Město a po-
věřuje starostu přípravou výběrového řízení
na zpracovatele projektu.
(Rada obdržela od MěÚ – Stavební úřad
Nové Hrady podnět k řešení další etapy vý-
stavby ZTV Jižní Města.)

� 13. ČEVAK a.s. návrh plánu údržby
Rada města bere na vědomí návrh plánu
údržby v členění na dílčí části a stanovení
specifických RH výkonových ukazatelů
od společnosti ČEVAK a.s., České Budě-
jovice.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.,
návrh plánu údržby v členění na dílčí části
a stanovení specifických RH výkonových
ukazatelů pro rok 2018.)

� 14. Dotace – NPP Terčino údolí
Rada města bere na vědomí možnost čerpá-
ní dotace do NPP Terčino údolí s tím, že ne-
bude čerpána celá dotace. Rada města
pověřuje starostu města odesláním informa-
ce poskytovateli dotace o odstoupení od

realizace projektu a nečerpání dotace ze
strany SFŽP ČR.
(Rada projednala možnost čerpání dílčí části
dotace do NPP Terčino údolí. S ohledem na
to, že dotační žádost byla ze strany poskyto-
vatele dotace krácena a není možno realizo-
vat všechny části projektu (rekonstrukce
vstupní brány, přístupové cesty, jejího od-
vodnění + rekonstrukci zídky u vstupu), roz-
hodla rada města o odstoupení od realizace
projektu.)

� 15. Plakátovací plocha – volby 2017
Rada města schvaluje jednorázový poplatek
za umožnění výlepu pro politické strany a
politická hnutí ve výši 100,- Kč.
(Rada obdržela od OV KSČM České Budě-
jovice informaci o stanovení poplatku za
umožnění výlepu pro jednotlivé politické
strany a politická hnutí.)

� 16. Skate-park – návrh řešení
Rada města bere na vědomí informaci ředi-
telky Technických služeb města Nových
Hradů o řešení stížnosti na dodržování pro-
vozního řádu na skate-parku.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů návrh řešení
stížnosti na skate-park. Monitorovací kame-
ry jsou převedeny do mobilního telefonu a
tím bude porušování provozního řádu řešení
okamžitě na místě.)

� 17. ZŠ Nové Hrady – zahájení školního
roku 2017/2018
Rada města bere na vědomí informaci o za-
hájení školního roku 2017/2018.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady informaci o zahájení školního roku
2017/2018.)

� 18. Klášter Božího Milosrdenství –
Klášterní slavnosti
Rada města bere na vědomí informaci Kláš-
tera Božího Milosrdenství o konání Klášter-
ních slavností dne 17.9.2017.
(Rada obdržela od Kláštera Božího Milo-
srdenství informaci o konání tradičních

Klášterních slavností, které se konají dne
17.9.2017. Součástí slavností je průvod,
soutěže pro děti v zahradě a posezení s hud-
bou pro všechny přítomné. Zároveň starosta
města informoval radu města o odchodu
místního faráře pátera T. J. Libanta na Slo-
vensko. S ohledem na dlouhodobé působení
pátera Tomáše v Nových Hradech a okolí
(12 let) pověřila rada města starostu předá-
ním pamětního daru pro P. Tomáše J. Li-
banta ve formě obrazu od místního malíře
p. Mgr. Z. Chrta s motivem města Nové
Hrady jako formy poděkování za velmi
dobrou spolupráci s Městem Nové Hrady.)

� 19. "Kdo má rád" – propagace města

Rada města bere na vědomí propagaci Měs-
ta Nové Hrady v rámci akce: Kdo má rád.

(Rada obdržela od organizátorů akce: Kdo
má rád materiál, kterým bylo propagováno
město při této akci.)

� 20. Otevřený klub mládeže

Rada města schvaluje záměr výpůjčky ne-
bytových prostor v objektu nám. Republiky
čp. 45 o celkové výměře 27,50 m2 a pověřu-
je tajemnici MěÚ Nové Hrady zveřejněním
na úřední desce města.

(Rada obdržela od novohradské mládeže
žádost o zřízení místní klubovny. O klub má
zájem cca 20 lidí, jejichž činnost spočívá
v zajištění volnočasových aktivit mládeže:
vytváření prostoru pro setkávání neorgani-
zované mládeže, pořádání akcí, podpora
týmové práce a seberealizace mladých,
tvořivé dílky, sportovní aktivity, organiza-
ce turnajů.)

� 21. Správní řízení

Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.

� 22. Stavební řízení

Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

Nové Hrady – Město přátelské seniorům 2017
Po loňské výhře v soutěži Obec přátelská

rodině se naše město přihlásilo do nově vyhlá-
šené soutěže Obec přátelská seniorům. Tuto
soutěž organizuje Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí ČR a sleduje v ní, jakým způsobem
jednotlivé obce v naší zemi pracují se seniory,
snaží se o jejich zapojení a jak vytváří podmín-
ky pro jejich aktivní život.

Příprava přihlášky nebyla jednoduchá.
Nešlo jen o klasický popis aktivit, ale též
o jejich začlenění do koncepčních materiálů.
Již příprava podkladových materiálů však
ukázala, jak široká je nabídka prorodinných
a proseniorsky laděných aktivit v našem
městě a osadách. V některých případech
jsme si pouze potvrdili dlouhodobou aktivi-
tu našich spolků či aktivit Města Nové Hra-
dy a jeho složek (KIC), některé aktivity však
byly tak trochu ukryty očím veřejnosti a pří-
pravou přihlášky do soutěže došlo k jejich
připomenutí (např. jóga). Díky aktivnímu
zapojení pracovnic Městského úřadu, našich

organizací pracujících se seniory a zapojují-
cích se do organizování prorodinných aktivit
jsme na základě ankety a následné analýzy vy-
pracovali návrh programu na celý rok 2017 a
s ním se ucházeli o jeho podporu.

Na začátku září jsme z Ministerstva práce a
sociálních věcí obdrželi informaci, že naše
město zvítězilo v kategorii obcí a měst s poč-
tem obyvatel 1 001 – 3000. Vedle pomyslného
diplomu bychom také měli obdržet dotační ne-
investiční prémii ve výši 900 000,- Kč, která
bude použita na realizaci našeho navrženého
programu. V principu se jedná z velké většiny
o aktivity, které se v našem městě odehrávají
pravidelně, zároveň však dotace umožní také
vznik nových aktivit, profinancování již zrea-
lizovaných proseniorských a prorodinných
akcí a také nákup vybavení pro navazující
akce a aktivity, ze kterého nebudou těžit pouze
senioři, ale de facto celé město a osady.

Ocenění v rámci nové soutěže nás všechny
velmi potěšilo a vnímáme je jako ocenění dob-

ré společné práce a snahy připravit pro seniory
solidní podmínky pro spokojený život a dosta-
tek aktivit, které vedou k jejich začlenění do
společnosti jako důležité a nedílné složky na-
šeho města. Chtěl bych touto cestou poděko-
vat všem, kteří se aktivně snaží připravovat
proseniorské, mezigenerační a prorodinné ak-
tivity, mé poděkování patří také všem aktivně
i pasivně zapojeným seniorům, kteří v našem
městě rozhodně nejsou jakousi skupinou ze-
stárlých obyvatel, ale jde v drtivé většině o ak-
tivní občany, kteří sami pomáhají s přípravou
vlastních akcí či akcí pro ostatní. Věřím, že
prémiová dotace ještě navýší společné úsilí a
přinese mnoho šťastných okamžiků při pořá-
daných akcích a dalších nápadů pro aktivity
v příštích měsících či letech.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Žádosti o dotaci
Upozorňujeme žadatele o dotaci
dle Programu pro poskytování dotací
zájmovým organizacím z rozpočtu Města
Nové Hrady, že

podání žádostí
o dotaci na rok 2018
je do 31. října tohoto roku
Podrobné informace jsou zveřejněny
na internetových stránkách města.

PASIVNÍ DŮM V NOVÝCH HRADECH
Sníte o bydlení v prostorném komfortním domě, ve kterém můžete aktivně pracovat, bavit

se s přáteli, hrát si s dětmi nebo jinak odpočívat?
Kde neplatíte horentní sumy za energie a přitom dýcháte vždy čerstvý vzduch?

Přijďte se podívat na vzorový Pasivní dům, který je pro Vás postaven přímo v N. Hradech.
Zveme Vás na celoroční expozici o pasivním stavitelství v Pasivním domě v N. Hradech.

PASIVNÍ DŮM MÁ SPOUSTU VÝHOD:
¡ Vyšší komfort života ¡ Extrémně nízké náklady na vytápění
¡ Stálý přívod čerstvého vzduchu ¡ Netvoří se průvan
¡ Vysoká tepelná pohoda v místnosti ¡ Příjemné teploty v zimě i v létě

Pro zájemce o technologie v pasivním stavitelství je možno uspořádat odborné školení.
V případě zájmu neváhejte kontaktovat paní Věru Soukupovou, tel: +420 724 062 044
z firmy NIPAS nebo můžete navštívit web www.nipas.cz

Pasivní dům v Nových Hradech

Nové Hrady – Město přátelské seniorům 2017
Soupis aktivit, které byly navrženy k realizaci v rámci neinvestiční
dotace za výhru v soutěži Obec přátelská seniorům

1. Mezigenerační setkání
- MDŽ
- Den matek
- Prorodinná kulturní slavnost
- Společná historie
- Setkání rodáků v osadě Byňov
- Setkání rodáků v osadě Údolí
- Setkání rodáků v osadě Nakolice

a posvícení v Nakolicích

2. Vzdělávací akce a workshopy
- Přednáška Bratři Čapkové
- Den poezie
- Výstava Jarní Novohradský salon 2017
- Tvůrčí aktivity v Galerii Koželužna
- Novohradská hudební trilogie
- Přednášky
- Kurz Nordic walking a pravidelné

vycházky do přírody
- Cestovatelská promítání
- Vycházky do neznámých míst

Novohradských hor a okolí Nových
Hradů s Milanem Koželuhem

3. Aktivity zaměřené především
na seniory
- Kuželky pro seniory
- Plavání v rakouském Gmündu
- Přátelské posezení na hřišti
- Předvánoční setkání pro seniory
- Rozloučení se starým rokem
- Adventní rukodělné dílny
- Virtuální univerzita 3. věku
- Virtuální univerzita 3. věku v DPS
- Keramika pro seniory a osoby

s postižením
- Hrátky s pamětí
- Podzimní koncert pro seniory
- Cvičení jógy pro seniory

4. Pořízení vybavení
- Dovybavení Kulturně-spolkového

domu
- Fotoaparát
- Elektrokola
- Dovybavení minibusu
- Doplnění vycházkových míst o lavičky

a posezení

Bezplatné energetické poradenství

Navštivte dne 17. října 2017 od 18 hod.
v Kulturně-spolkovém domě (1. patro), ul. Česká 74, Nové Hrady

„Den energetického poradenství“
Od odborníků na stavebnictví, vytápění a úspory energií se můžete dozvědět mnohé

o stavbě, rekonstrukci, zateplení domů, tepelných ztrátách budov, způsobech vytápění, tepel-
ných čerpadlech, fotovoltaice, solárních kolektorech, vyúčtování energií, povinných energe-
tických průkazech domů, bytů a podnikatelských objektů i o možnosti využití obnovitelných
zdrojů energie dle lokálních podmínek. Odborní poradci Energy Centre České Budějovice
(ECČB) vám také poskytnou přehled o aktualitách v dotačních programech „Nová zelená
úsporám“ a „Kotlíková dotace“ a bude prostor i pro individuální dotazy.

Poradenské středisko Energy Centre České Budějovice nabízí široké veřejnosti, měs-
tům a obcím i podnikatelům především poradenskou činnost zaměřenou na úspory energií.
Poradenství, které je poskytováno emailem, telefonicky a po předchozím objednání i osob-
ně v prostorách Energy Centre České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, je
bezplatné a nezávislé. Bližší informace získá každý zájemce na internetových stránkách
www.eccb.cz, na telefonu 387 312 580 nebo na eccb@eccb.cz. Bezplatná linka pro telefonic-
ké dotazy a dohodnutí termínu konzultace: 800 38 38 38.

Slavnosti plodů
MAS Sdružení Růže pro vás připravila

již druhou exkurzi zaměřenou na ovocnář-
ství. A protože akce je podpořena z Fondu
malých projektů Rakousko – Česká republi-
ka, pozveme tentokráte rakouské partnery
k nám. V Borovanech společně projdeme
s odborníkem na staré odrůdy panem Luká-
šem Šáchou z Nových Hradů naučnou stez-
ku ovocných stromů v klášterní zahradě,
ochutnáme místní mošt, v Ostrolovském
Újezdě ochutnáme ovocnou medovinu
manželů Rubášových (ta bude na místě i ke
koupi) a pak pojedeme na Slavnosti plodů a
ovocnářský jarmark do Krtel u Malovic.
Tato tradiční ovocnářská akce bude určitě
jako obvykle plná vůní ovoce a nejrůzněj-
ších ovocných dobrot. Součástí slavností je
i soutěž o Nejlepší ovocnou dobrotu, Nej-
lepší slivovici a Nejlepší jablko. Na místě
budou i odborníci v bylinkové poradně,
včelařské poradně a sadařské poradně.

Exkurze se uskuteční
21. října 2017
Sraz je na náměstí v Borovanech na parko-
višti vedle hotelu ALF v 8.30 hod., návrat
kolem páté hodiny

Poplatek za exkurzi včetně oběda 250 Kč.

Zájemci, hlaste se
elektronicky na guthova@cb.gin.cz,
nebo telefonicky 724 643 050.
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Parlamentní volby
před námi

Protože se v naší zemi v posledních letech
snad každý rok konají nějaké volby, možná
nám ani nedochází, které jsou ty následující a
co mohou znamenat. Ty letošní přinesou zvo-
lení nových poslankyň a poslanců Poslanecké
sněmovny a samozřejmě na základě výsledku
těchto voleb budeme mít i nového premiéra a
vládu. Troufnu si tvrdit, že jde tedy o volby
velmi důležité…

Nechci se pouštět do nějakého politologic-
kého rozboru, která strana či hnutí je vhodnější.
To ať řeší odborníci jinde. Jen si neodpustím
poznámku (možná spíše postesk), že, ač jsou
jednotlivé kandidátky či kandidáti voleni
v rámci svých stran jako zástupci regionů, reali-
ta jejich fungování ve vztahu „místa, za které
jsou zvoleni“ a jeho občanů je téměř nulová.

Schválně si zkuste zahrát hru na vyjmeno-
vání poslankyň a poslanců, kteří byli zvoleni
za náš region v těch volbách předchozích. Po-
kud jste opravdu hraví, pak si zkuste odpově-
dět na otázku, zda jste některého z poslanců
někdy měli možnost vidět v našem městě?
A ptát se na to, jestli někdo z poslanců něco
konkrétního udělal pro Vás nebo třeba alespoň
se zabýval nějakým Vaším problémem? To už
je skoro masochistické…

Při některých jednáních v ČB mám z pozi-
ce starosty možnost se s některými poslanci
občas setkat. Všem „jihočeským“ poslancům
posíláme také pozvánky na Novohradskou
číši, na festival s J. Svěceným nebo na jiné vý-
znamné akce. S výjimkou paní poslankyně
Mgr. Vlasty Bohdalové (ČSSD) si však nikdo
v posledním volebním období oficiální cestu
do našeho města neudělal. Někteří poslanci
alespoň našli čas na naše pozvání odpovědět a
omluvit se, drtivé většině však nestojíme ani
za mail či smsku.

Pokud bych tak měl jako jeden z úhlů po-
hledu na volby přijmout aktivní zapojení členů
Poslanecké sněmovny, bylo by jen několik
málo jejích členů, kteří zcela konkrétně naše-
mu městu byli nějak nápomocní.

Při snaze o získání části areálu bývalé roty
Pohraniční stráže to byl především pan posla-
nec Roman Váňa (ČSSD), který nám jako
předseda Výboru pro bezpečnost dokázal po-
radit, jak formulovat žádost a co, jak a s kým
projednat. A přestože byl zvolený za Olo-
moucký kraj, přijel se do našeho města
s problematikou seznámit!

V době, kdy měla místní nezisková organi-
zace Společnost Rožmberk problémy s vypla-
cením dotace, osobně jsem zkoušel pomoci a
kontaktovat některé poslance s žádostí o po-
moc při problému, který neziskové organizaci
způsobila úřední chyba. Ta však mohla stát
tuto neziskovku a potažmo naše město cca.
300 000,- Kč. Po dlouhých složitých jednáních
se nakonec povedlo situaci vyřešit i díky jedná-
ní v parlamentu a zcela zásadním způsobem
nakonec napravení chyby pomohli rozhýbat ji-
hočeský poslanec a místopředseda sněmovny
Ing. Jan Bartošek (KDU-ČSL) a také pan pos-
lanec Ing. Pavel Kováčik (KSČM).

Jediným „poslancem“ s dlouhodobým a i
osobní účastí podpořeným zájmem o naše
město je paní poslankyně V. Bohdalová, která
pravidelně naše město navštěvuje při kultur-
ních a společenských akcích (zejména Novo-
hradská číše, festival Jihočeské Nové Hrady
ad.) a organizuje si zde i poslanecké dny, při
kterých se setkává a diskutuje s občany (a i
nám na radnici sdělí novinky, které jsou pro
fungování samosprávy a úřadu důležité).
Díky její podpoře jsme také v letošním roce
zdarma a jako první v okrese získali nový
vzdělávací program pro naší školku.

Tím však výčet končí…
Přestože pomoc našemu městu není jistě

jediným kritériem pro to, komu dát svůj hlas,
osobně působení poslanců v krajích, za které
jsou zvoleni, vnímám jako důležité. Myslím
si, že je dobře, když poslanci nejsou „zalezlí“
jen ve sněmovně či ve svých kancelářích a
když přijdou občas mezi normální lidi, mají
povědomí o jejich problémech, vnímají jejich
podněty či připomínky a v případě možnosti
případně také poradí či pomohou.

Jsem rád, že přes možná až příliš pesimis-
tický úvod mého článku nakonec i já mohu
touto cestou poděkovat konkrétní paní posla-
nkyni a konkrétním pánům poslancům za spo-
lupráci a pomoc našemu městu a věřím, že i
v příštím volebním období bude naše město
pro členy Poslanecké sněmovny místem, do
kterého občas zavítají či se jím budou alespoň
trochu zabývat.

Z debat s kamarády vím, že vybrat tu
správnou stranu či hnutí nebude asi jednodu-
ché. U některých stran je zde zklamání z jejich
skandálků, některé neumí vysvětlit, co vlastně
chtějí, jiní zase vyvolávají umělé problémy či
strach, aby pak mohli „zachraňovat“. A ně-
kteří nabízí zázračná, naivní a až hloupě jed-
noduchá řešení všeho, že se až člověk musí
smát. Tak, jak se v tom má člověk vyznat…

Přesto věřím (asi naivně), že volební vý-
sledky budou založeny spíše na reálném obsa-
hu programu stran a hnutí než na počtu
rozdaných předvolebních slibů, koblih, guláš-
ků, květin či nahnědlých strašáků týkajících se
nereálných problémů. Přeji všem, nejen no-
vohradským, uvážlivou volbu a chci doufat,
že i po volbách a ustavení nové vlády budeme
dál patřit k té civilizovanější části Evropy a že
se nebudeme muset stydět za ty, které jsme si
zvolili nebo vlastní neúčastí u voleb dopustili,
že byli zvoleni! Mgr. Vladimír Hokr

INFORMACE PRO VOLIČE
V souladu s ustanovením § 15 odst.1 f) zák. č. 247/1995 Sb.,

o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,

o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

ve dnech 20. a 21. října 2017
Pro volbu byly stanoveny následující okrsky č.:

1. Nové Hrady, Česká ulice čp. 74, Kulturně-spolkový dům Nové Hrady
2. Nové Hrady, Pasivní dům čp. 467

3. Byňov čp. 110, zasedací místnost Osadního výboru Byňov, Štiptoň, Jakule

Volební místnosti budou otevřeny v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a  v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič  po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

Rozdělení do okrsků:
Okrsek č. 1

Čp. 140, ulice 5. května, Česká, Hradební, Husova, Komenského, Na Vyhlídce,
náměstí  Republiky, Navrátilova, Údolská, Údolí

Okrsek č. 2
Čp. 250, čp. 356, čp. 136, čp. 137, čp. 158, čp. 206, čp. 143, Zahradní čtvrť, Jižní Město,
Polní, Pod  Vodárnou, Vilová čtvrť, Sídliště míru, Vitorazská, Pod Zámeckým, Obora,

Nakolice, Vyšné, Štiptoň, Veveří
Okrsek č. 3

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

tak se na našich schůzkách intenzivně připravujeme na další kolo obvo-
dové soutěže (Podzimní kolo hry Plamen), které připadlo na 7. října
2017. Pořadatelem je tentokrát Obec Horní Stropnice. Do Podzimního
kola obsadíme dvě družstva starších. Novým Hasičským školním ro-
kem jsme také přivítali do našich Soptíkových řad tři nové členy.
Na přelomu září (16. 9.) jsme se s jedním družstvem starších zúčastnili
hasičské soutěže „Memoriál zakládajících členů SDH Žár“ v disciplíně
požárního útoku, kde jsme dokázali vybojovat zasloužené třetí místo.

Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka

POZVÁNKA
Zveme všechny děti na tradiční již jubilejní

10. ROČNÍK DRAKIÁDY,
který se uskuteční v neděli

15. ŘÍJNA 2017 od 14.30 HOD.
na louce u rybníka Olejový ve Vilové čtvrti.
Připravena je soutěž o nejhezčího draka

vlastní výroby (nemusí létat)
a řada dalších soutěží v létání o ceny.

Drobné dárky a opékání špekáčků.

NEZAPOMEŇTE DOMA SVÉ RODIČE

ZO KSČM

Výzva ke spolupráci
přípravy stolního kalendáře na rok 2018
Všechny zástupce spolků, zájmových organizací, škol a dalších

subjektů, kteří plánují kulturní, sportovní nebo společenskou akci
pro veřejnost v našem městě a osadách, žádáme o dodání podkladů
do stolního kalendáře na rok 2018.

Uveďte prosím název akce, datum (příp. čas a místo) konání, po-
řadatelskou organizaci, případně elektronicky dodejte fotografii
k dané akci z letošního roku.

Termíny akcí pro rok 2018 nahlaste prosím v Kulturním a infor-
mačním centru Nové Hrady (budova radnice) nejpozději do 3. listo-
padu 2017.

Tímto také žádáme všechny podnikatelské subjekty, živnostníky,
spolky,… kteří jsou uvedeni v seznamu kontaktů, nebo naopak ne-
jsou a chtěli by být, aby své kontakty překontrolovali, resp. doplnili,
tak aby tento přehled dobře sloužil obyvatelům našeho města a osad.

Předem všem moc děkuji za ochotu a spolupráci.
Ing. Jitka Duspivová, KIC Nové Hrady

Kontakt: Kulturní a informační centrum Nové Hrady
nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady
tel.: 386 362 195, e-mail: infoc@novehrady.cz

VU3V
Vitruální univerzita 3. věku zahajuje další semestr. Téma zimního

semestru bude Včelařský rok, připojit se může každý, kdo má chuť na
nové informace, nebo každý, kdo chce objevovat informační zdroje
v každém věku. Sejdeme se poprvé 10. 10. 2017 v 16 hodin v počítačo-
vé učebně II. stupně ZŠ Nové Hrady.

Na setkání se těší Lucie Sovová, tel. 774 766 676

Poděkování

Už 15 let nás na našich výletech
provází manželé Hokrovi

A nejen to, oni nám pomáhají vyhledávat zajímavá místa, na kte-
rých nás osobně doprovází s pečlivě připraveným programem. Bě-
hem cesty nás velice poutavě seznamují se zajímavostmi našeho
kraje. Zažili jsme s nimi hodně pěkných zážitků. Protože celý zájez-
dový program velice pečlivě naplánují, zajistí oběd, vstupenky do
areálů hradů, kostelů a dalších zajímavých památek.

Protože p. Krňáková s p. Přibylovou velice pečlivě zapisovaly
celá léta vše, co se v jejich klubu událo, mají přesné údaje o tom, kte-
ré zámky i kostely za celou dobu 15 let s manžely Hokrovými projeli.
A nebylo jich málo, jen tak pro zajímavost: uskutečnili jsme 31 zá-
jezdů po Čechách i do Rakouska.

Je pravda, že se také někdy něco nepovedlo, ale dobrá parta senio-
rů a jejich veselá nálada vždy zvítězila.

Platilo tady staré pořekadlo, nelze vyhovět lidem všem, vše nepo-
vedené je zapomenuto. A podle toho, že je 2x ročně autobus plně na-
plněn, svědčí o tom, že senioři budou jezdit ještě dlouho. A rádi!
Doufají, že s manžely Horkovými.

Tím jim také chceme za těch 15 let velice upřímně poděkovat.
Senioři z Č. Velenic
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Mateřská škola dostala dárek
Při zahájení nového školního roku obdrželo Město Nové Hrady

pro potřeby mateřské školy dva balíčky vzdělávacích programů.
V každé školní budově tak budou moci paní učitelky využít tento
vzdělávací program při práci s interaktivní tabulí i k jiným aktivitám.
S tímto produktem již delší dobu pracují např. v Jindřichově Hradci,
kde se již v červnu v doprovodu starosty města s tímto produktem se-
známily učitelky naší mateřské školy. Program umožňuje nové for-
my výuky a velmi aktivního zapojení dětí. Na základě této vlastní
zkušenosti s praktickým využitím a na základě doporučení jindři-
chohradeckých učitelek MŠ projevila o celý balíček zájem i naše ma-
teřská škola. Díky aktivitě paní poslankyně Mgr. Vlasty Bohdalové
(ČSSD) jsme pak tento produkt získali bezplatně. Tak ať se dětem líbí a
pomáhá k jejich rozvoji.

Mgr. V. Hokr

Koncert k 10letému
výročí Fermaty

Koncert k 10letému výročí Fermaty se uskutečnil 27. června 2017
v Kulturně-spolkovém domě v Nových Hradech. Jako host vystoupil
školní sbor Novohradský zvoneček, kterého čeká oslava výročí v příš-
tím roce.

Součástí odpoledního programu nebyla jen pěvecká vystoupení
obou sborů, ale i dvě prezentace mapující prostřednictvím fotografií
činnost pěveckého sboru Fermata od počátku jeho vzniku (únor 2007).
Koncert navštívilo 6 bývalých absolventek a členek sboru, z nichž ně-
které dokonce vystoupily na pódiu se současnými členy. Ve spolupráci
se společností Humanitas byly nakoupeny dary pro absolventy Novo-
hradského zvonečku a Fermaty ve školním roce 2016/2017 a v průběhu
programu slavnostně předány.

Poděkování náleží nejen všem zúčastněným sboristům, nýbrž i pří-
tomným posluchačům, dále paní Haně Staňkové za sladké pohoštění,
paní Květě Jarolímkové za pomoc při organizaci a Tereze Kříhové za
pořízené fotografie.

I přes málo početné publikum se koncert vydařil. Bouřka zabránila
dokončení celé druhé prezentace, ale s tím si sboristé velmi rychle pora-
dili, když spontánně „naskákali“ na pódium a známým „zazpíváme si“
završili netradiční a výjimečnou akci. Dlouholetou činnost základní
školy ve sborové činnosti ocenil přítomný starosta města Mgr. Vladi-
mír Hokr. Kromě pana starosty někteří z diváků osobně po koncertu
rovněž vyslovili uznání, znovu si připomněli, kolik akcí Fermata
absolvovala, a byli mile překvapeni.

pokračování na str. 9
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V průběhu let opustilo Fermatu z 9. tříd na 40 absolventů a sborové
činnosti se věnovalo na 110 žáků. Nelze nezmínit i zájem některých
členů z řad absolventů o sborový zpěv po ukončení docházky na zá-
kladní škole. Připomenout tak můžeme tříletou činnost pěveckého se-
skupení Gaudioso a účast bývalých sboristů při veřejných vystoupeních
a soutěžích mimo oblast Novohradska.

Uvidíme, zda ten jubilejní 10. rok nebyl pro Fermatu poslední. Zdá
se, že přilákat žáky na II. stupni ZŠ k této pravidelné činnosti je stále
obtížnější.

Mgr. Jana Štorová, DiS.

Koncert školních sborů pro spolužáky
26. června si žáci školních pěveckých sborů připravili vystoupení

pro spolužáky 1. – 9. tříd v kulturně-spolkovém domě. Hlavním důvo-
dem byla oslava 10letého výročí existence školního sboru Fermata.
Přítomní měli také možnost zhlédnout aktivity sboru v uplynulých 5 le-
tech. Sboristé si tak prostřednictvím fotografií připomněli veřejná vy-
stoupení, zahraniční výjezdy a sborové soutěže. Reakce spolužáků -
především z I. stupně - byly velmi pozitivní. Snad se podařilo do sboro-
vého zpěvu přilákat další zájemce. Mgr. Jana Štorová, DiS.

Objev svůj

RYTMUS
Předposlední vyučovací školní den se část

výuky přesunula do sálu kulturně-spolkového
domu. Na závěr roku škola oslovila společ-
nost Harmonia Universalis, která nabízí pro
žáky základních škol hudebně-sociální pro-
gramy s názvem „Objev svůj rytmus“.

Každý žák při představení obdržel perku-
sivní nástroj a stal se součástí jedné ze sekcí
společného tělesa. Aktivně si vyzkoušel své
rytmické dovednosti a pomocí facilitátora a
prostřednictvím her vytvářel různé rytmické
modely. Žáci si vyzkoušeli i hru s boomwhac-
kers.

Program žáky zaujal. Jejich odezva byla
velmi pozitivní, obzvláště u žáků mladších.

Mgr. Jana Štorová, DiS.

Koncert k 10letému výročí Fermaty
(pokračování ze str. 8)
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Zahájení nového školního roku
4. září jsme ve škole přivítali 26 nových prvňáčků. Ti letošní jsou

spárovaní rovnou do tanečních – 13 kluků a 13 holčiček! Děti přišly sa-
mozřejmě v doprovodu svých rodičů. První den školní docházky je pře-
ce v životě každého kluka a holčičky velká událost, při níž táta s mámou
nesmí chybět! Nezbytností je i nová brašna na školní potřeby, které děti
v tento den dostávají. Sešity i učebnice jim zůstávají jako vzpomínka na
první krůčky ve vzdělávacím procesu. První část uvítacího dne je věno-
vána spíše právě rodičům. Dostávají informace ohledně požadavků na
vyučování, omlouvání nepřítomnosti dítěte, provozu školní družiny a
jídelny. Ve druhé části se věnujeme dětem. Zpravidla se děti představí
jménem a třídní paní učitelka s nimi krátce popovídá o tom, co všechno
je ve škole očekává. Poté děti odcházejí v doprovodu svých rodičů
domů, popř. vyřídit si přihlášení do školní jídelny a družiny. Celý
program prvního dne školy trvá nejdéle hodinu a půl.

Novým prvňáčkům přejeme úspěšné a radostné vykročení přes práh
jejich nové životní etapy, kterou je povinná školní docházka.

Mgr. Lenka Knížová

Ve školním roce 2017/2018 zahájilo výuku
131 žáků 1. – 5. tříd a 79 žáků II. stupně. První
školní den uvítalo 26 prvňáků vedení školy,
výchovná poradkyně a vedoucí školní druži-
ny. Za zřizovatele byli přítomni starosta města
Mgr. Vladimír Hokr a místostarosta Bc. Josef
Vochoska. Základní školu navštívila první
školní den i poslankyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky Mgr. Vlasta Boh-
dalová.

Mgr. Jana Štorová, DiS.

III.A
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Za kulturou do Jihočeského divadla
s dopravou zdarma!

Jihočeské divadlo má zájem dostát pří-
vlastku „jihočeské“, který má v názvu, a
přilákat na svá představení diváky i ze vzdále-
nějších míst regionu. Proto pro tuto sezónu
vyvíjíme ve spolupráci s Městem Nové Hra-
dy a dalšími městy pilotní projekt s názvem
Za kulturou do Jihočeského divadla s dopra-
vou zdarma.

Svozovou službu zdarma nabízíme na pro-
sincové operní představení Trubadúr a v jar-
ních měsících pak na činoherní komedii Je
úchvatná!

Zakoupíte-li si vstupenku na operu Truba-
dúr s termínem představení 2. prosince 2017
od 17:00 hodin v DK Metropol v Českých
Budějovicích, odvezeme vás na toto předsta-
vení autobusem zdarma! Vstupenku si může-
te zakoupit přímo v místním infocentru, a to
od října 2017. Zde nahlásíte i svůj zájem o vy-
užití hromadné dopravy do Budějovic a zpět
zdarma a o zbytek se už postaráme za vás.
Obdobným způsobem, tedy s dopravou zdar-
ma, budete mít možnost navštívit v prvním
čtvrtletí příštího roku také činoherní komedii
Je úchvatná! s Danielou Bambasovou v hlav-
ní roli.

Verdiho opera Trubadúr v režii umělecké-
ho šéfa opery Jihočeského divadla se těší vel-
kému diváckému úspěchu. Svoji premiéru
měla v lednu tohoto roku.

W. Seledec pro rakouský deník Zur Zeit
napsal: „Je obdivuhodné, čeho Jihočeské di-
vadlo v Českých Budějovicích dosáhlo v ob-
lasti velké italské opery. Potlesk obecenstva
byl zcela zasloužený a trval náležitě dlouho.“

Operu uvádíme v originálním znění s titul-
ky. Kromě českých sólistů se v hlavních rolích
představní pěvci z Japonska, Portorika, Itálie,
Bulharska a Ukrajiny. Jako Leonora se předsta-
ví Yukiko Kinjo nebo Jana Šafář Doležílková,
v roli Manrica se střídají Lázaro Calderón a Pa-
olo Lardizzone, roli hraběte z Luny ztvárňují
sólista opery JD Alexandr Beň a bulharský ba-

rytonista Krum Galabov, v basové roli Fer-
randa vystoupí Josef Škarka nebo Jan Šťáva.
Klíčovou úlohu cikánky Azuceny zpívají dvě
mezzosopranistky – v JD dobře známá Šárka
Hrbáčková a nová tvář Eliška Weissová, jed-
na z nejvýznamnějších současných českých
mezzosopranistek.

Komedie věhlasného britského dramatika
Petera Quiltera se soustředí na nejslavnější
období kariéry Florence Jenkinsové, která od
dětství toužila po hudební kariéře přesto, že
neuměla zazpívat ani notu a neměla žádný
smysl pro rytmus. Byla však přesvědčena
o svém koloraturním sopránu a absolutním
sluchu. Spolu s ní přivádí autor na jeviště po-
dobně excentrické postavy: věrného životní
partnera St. Claira - neúspěšného anglického
herce, svéráznou přítelkyni Dorothy a špa-
nělskou kuchařku Maríu, ale i „obránkyni
hudby“ a rozhořčenou kritičku Florence
paní Verindah-Gedgeovou. Do neuvěřitelné
osobnosti Florence se nakonec zamiluje i zpr-
vu zděšený klavírista McMoon, který s ní ve
hře projde nahráváním v Melotone Recording
Studiu, koncertem v hotelu Ritz Carlton, až
po závěrečný neuvěřitelný triumf ve vypro-
dané Carnegie Hall.

Náročnou interpretaci falešného zpěvu i
své komediální mistrovství na českobudějo-
vické scéně předvede mnohonásobná drži-
telka Jihočeských Thálií, oblíbená Daniela
Bambasová. V roli klavíristy McMoona se
představí Martin Hruška, v roli St. Claira Jan
Dvořák. Dále uvidíte Jaroslavu Červenko-
vou jako Dorothy, Teresu Brannu jako
Maríu a Lenku Krčkovou v roli paní
Verindah-Gedgeové.

Využijte tedy jedinečnou nabídku, kupte si
svoji vstupenku a nechte se za kulturou do Bu-
dějovic odvézt zdarma. Svozový autobus se
zastávkami v Horní Stropnici, Nových Hra-
dech a Trhových Svinech Vás po představení
bezpečně dopraví zase zpět domů. Bližší in-

formace vám rádi sdělíme v infocentru města
Nové Hrady nebo v pokladně Jihočeského
divadla.

V příštím vydání zpravodaje se na jeho
stránkách dočtete další podrobnosti o projektu
Za kulturou do Jihočeského divadla s dopra-
vou zdarma i jiné informace o Jihočeském di-
vadle.

Těšíme se na viděnou na některé z našich
pěti scén. V.D.

Představení Trubadúr

Představení Je úchvatná!

KIC Nové Hrady zve na
Podzimní zábavu v Hotelu Máj N. Hrady

Hraje

KABÁT revival
a KREDEN.cz

pátek 27. 10. 2017
od 20.00-02.00 hod.

Vstupenky v předprodeji 120 Kč
(prodejní místa pro www.cbsystem.cz

včetně KIC Nové Hrady),
na místě 150 Kč.

Kulturní a informační centrum
Nové Hrady, tel. 386 362 195,

www.kicnovehrady.cz.
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Návštěvní den
u Miloslava Šimka

Pásmo písniček, povídek, scének a vyprávění…

pátek 13. října 2017 v 19.30 hod.
v Kulturně-spolkovém domě

Zábavný pořad ve stylu legendárních „Návštěvních dnů“
Šimka a Grosmanna, v němž se představí řada bývalých
kolegů Miloslava Šimka, kteří připomenou nejznámější

scénky, povídky a písničky.

Hrají a zpívají:
Luděk Sobota, Jiří Krampol, Miluška Voborníková,
Petr Jablonský, Viktor Sodoma, Jana Svobodová,

Adriana Sobotová.

Vstupenky  200 Kč předprodej / 240 Kč na místě
Předprodej vstupenek KIC N. Hrady,

nám. Republiky 46, tel. 386 362 195, www.cbsystem.cz
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Vernisáž výstavy fotografií
Jiřího Hrbka

Na začátku září jsme zahájili další výstavu v Koželužně, a to výsta-
vu fotografií Jiřího Hrbka. A ačkoli pan Hrbek není „novohradský“, na
jeho výstavě novohradské reálie nechybí. Z pěti ucelených fotografic-
kých cyklů, kterými se představuje Hrbek jako velmi citlivý a vnímavý
fotograf, je i jedenáct hudebních fotografií z loňského koncertu „Jan
Spálený TRIO“ na Cuknštejně. Několik jeho fotografií ze zmiňované-
ho koncertu je i na přebalu CD „Terčino milé údolí“, které z koncertu
vzniklo, a je určitou poctou zdejší krajině. Právě při této příležitosti
jsem pana Hrbka poznala a viděla, co dokáže nafotit a jak „sejmout“
náladu.

A ani na dalším cyklu vystavených fotek hudba nechybí. Jsou to
portréty jazzových muzikantů, především černobílého provedení, tváře
plné emocí. Co nabízí další fotografické cykly už prozrazovat nebudu,
abyste se měli na co těšit a čím se nechat překvapit (mimo opravdu
originálních aktů).

Při vernisáži byl hostem i bluesový zpěvák a muzikant Jan Spálený,
který nepřijel k nám sám. Vzal s sebou i svůj nástroj a při vernisáži se
postaral o skvělou hudebně-fotografickou náladu. Pro všechny hosty
vernisáže byl rozhodně úžasný a nevšední zážitek, když očima mohli
sledovat na zdi fotografie z koncertu Jana Spáleného a ušima poslou-
chat jeho hudbu „naživo“. No a Jiří Hrbek ještě při tom všem samozřej-
mě „lovil“ se svým fotoaparátem mimořádné okamžiky k zachycení.

Srdečně vás zvu na tuto podzimní výstavu fotografií, která bude mít
finále o víkendu 14. – 15. října.

Na setkání při výstavě se těší K. Jarolímková

Novohradská galerie Koželužna zve na

Výstavu obrazů

OLEJOMALBA
Eva Vačkářová

Vernisáž v neděli 22. 10. 2017, 14.00 hod.
Eva Vačkářová se narodila v Čes-

kých Budějovicích, odkud se před
15ti lety přestěhovala natrvalo „na
chalupu“ do Údolí u Nových Hradů.
Novohradsko ji zaujalo svojí přírodou
a čistotou prostředí a milými lidmi.

Vždy ji bavilo kreslit a malovat,
ale díky vytíženosti v zaměstnání na to nezbýval čas. Po přestěhová-
ní do Údolí se začala plně věnovat malování - ať už je to zátiší, měst-
ské uličky a zákoutí, krajiny nebo květy, u kterých ji vždy jaro a léto
uchvacuje probuzením nového životního cyklu v přírodě. Tužkou
kreslí jen portréty, ale černobílá kresba ji zvlášť nebaví. Má ráda
hodně jasných barev, které jí lépe pomáhají vyjádřit své pocity. Je
upřímně ráda, když její obrázky někoho potěší a případně z nich
načerpá pozitivní energii, kterou se snaží do obrazů vložit.

Výstava potrvá do 19. 11. 2017, otevřeno čt-ne, 10.00–16.00 hod.
(v jiný termín na základě předchozí domluvy)

Koželužna, Komenského ulice 398, Nové Hrady, tel. 602 150 208

www.kicnovehrady.cz
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DOA aneb Dny otevřených
ateliérů na jihu Čech

V letošním roce se koná už 10. ročník zajímavé akce nazvané Dny
otevřených ateliérů, jejíž pořadatelem je Jihočeský kraj ve spolupráci
s Alšovou jihočeskou galerií. O víkendu 14. – 15. října se tak pootevřou
„brány“ ateliérů, galerií, uměleckých škol a dalších nevšedních míst,
kde se můžete potkat úžasným způsobem s výtvarnem. A hlavně (si)
někteří neříkejte, že to není pro vás. Představte si, že se dostanete do
ateliérů malířů, kde ta všechna jejich díla vznikají, kde se občas trápí
s vyjádřením sebe, kde jsou i šťastní, když najdou způsob jak „to“ bar-
vami říct. Zkrátka vás zvou k sobě na návštěvu, k sobě do „intimních“
míst svého tvoření.

Zahájení DOA se koná v pátek 13. 10. v 17 hodin ve výstavní síni
tiskárny KARMÁŠEK s.r.o. v Č. Budějovicích a pak o víkendu je to ně-
kolik desítek míst v kraji, která se nabízí. Naše Koželužna je do této
akce opět také zapojena, takže pokud nebudete chtít jinam, tak přijďte
alespoň k nám, do Koželužny. Více informací k DOA naleznete na
www.kulturni-most.cz. K. Jarolímková

Výtvarné kroužky pro děti
Pravidelné aktivity pro děti v budově bývalých
Jeslí – letošní rok otevíráme v:

¡ Pondělí 13–17 hod. Výtvarný kroužek pro děti 2–7 let
¡ Středa 13–17 hod. Výtvarný kroužek pro děti 6–15 let
¡ Sobota 14–17 hod. Tvoření pro celou rodinu, 1x za měsíc

Lucie Sovová, tel.: 774 766 676

Keramická dílna Kána
Keramická dílna Kána z.s, je nezisková organizace věnující se za

podpory Městského úřadu N. Hrady aktivnímu trávení volného času
obyvatel v našem městě.

Otevírá v novém školním roce kursy pro děti i dospělé

Úterý 17.15 - 18.45 dospělí

Středa 14.00 - 15.00 předškolní děti

16.00 - 18.00 školní děti

Čtvrtek 17:00 - 18.30 dospělí

Pátek 9.00 - 10.30 senioři

říjen–prosinec

V dílně pod vedením zkušených lektorek vyrábíme vlastnoruční ori-
ginální misky, hrnky, vázy, keramiku do zahrady, květináče i jedinečné
dárky pro naše nejbližší. Každý dokáže vytočit svůj hrnek a udělat si
obrázek, kachel na zeď nebo keramické hodiny. Každý může alespoň
vyzkoušet, jak se mu rodí pod rukama jeho vlastní anděl. Děti i dospělí
zažívají při tvoření radost, zlepšují motoriku rukou, trpělivost i svoji
představivost.

O prázdninách proběhly v dílně dva týdenní kursy keramiky pro
děti. Je to předzvěst na příští tři roky, kdy se budou konat příměstské tá-
bory u nás i v okolí. Keramická dílna Kána zastřešuje dalších sedm or-
ganizací, které v následujících letech takové tábory budou organizovat
v  oblasti mikroregionu (Borovany, Trhové Sviny, Nové Hrady).

Děti se v prázdninovém čase věnovaly tvoření a jejich výrobky byly
překrásné. Naučily se dodržovat technologii výroby, zkusily točení na
hrnčířském kruhu i zjistily, jak mnoho trpělivosti znamená udělat pos-
tavu - skřítka , anděla či vílu. Nejobtížnější je vždy i glazování, ale ho-
tové výrobky nás přesvědčily, že i tuto techniku děti dobře zvládly.

Díky podpoře Městského úřadu, Krajského úřadu a MPSV můžeme
nabídnout do Vánoc tvoření v dílně i skupince seniorů. Těšíme se na
Vaši návštěvu i společně strávené chvíle s keramickou hlínou, která je
lékem, objevováním i hledáním vlastní cesty.

Za keramickou dílnu sepsala a případné dotazy vyřizuje
Ludmila Macková, tel. 728 116 044
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Nabídka městského
rezervačního systému CBsystem

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:

Otáčivé hlediště Český Krumlov – sezona 2018:
¡ 23. 6. – 9. 9. – Ztracený svět /představení pro celou rodinu/
¡ 6. – 23. 6. – Dracula /horor/
¡ 27. 6. – 7. 7. – Dekameron /komedie/
¡ 10. – 15. 7. – Rusalka /opera/
¡ 18. – 29. 7. – Trubadúr /balet/
¡ 8. – 11. 8. – Příhody lišky Bystroušky /opera/
¡ 14. 8. – 2. 9. – Pes baskervillský /detektivní komedie/

Divadelní představení pro děti:
¡ 14. 10. – Všechno, co jste o divadle nikdy vědět nechtěli,…

- Malé divadlo, ČB
¡ 15. 10. – Zlatovláska (premiéra I.) – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 21. 10. – Ať žijí strašidla – DK Metropol, ČB
¡ 22. 10. – O líných strašidlech – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 26. 10. – Karel, táta vlasti – Malé divadlo, ČB
¡ 28. 10. – Čechomoří – Malé divadlo, ČB
¡ 29. 10. – Zlatovláska (premiéra II.) – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 8. 12. – Kouzelné Vánoce s Pavlem Kožíškem – KD Vltava, ČB

Divadelní představení:
¡ 2. 10. – Shakespeare & Stravinskij – DK Metropol, ČB
¡ 5. 10. – Cyrano /koncertní verze/ - DK Metropol, ČB
¡ 7. 10. – Úča musí pryč! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10. 10. – Opona! – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 11. 10. – Kronikáři – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 12. 10. – Muž sedmi sester – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 13. 10. – Shakespeare v Hollywoodu, Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14. 10. – Žena v trysku století – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 16. 10. – Lékařem proti své vůli – DK Metropol, ČB

Vaše rodinná kronika krok za krokem / Lenka Peremská
Podařilo se vám prokousat matričními záznamy? Získali jste desítky
informací o svém rodě a chcete z nich sepsat kroniku, do které shr-
nete své pracné bádání? Potom je tato publikace pro vás. Pomůže
vám od prvních krůčků v samotném začátku sepisování, s určová-
ním toku příběhu, s tím, jak přehledně představit jednotlivé členy
rodu i jak text obohatit dalšími rozšiřujícími informacemi, statistika-
mi a grafickými přehledy tak, abyste ve výsledku vytvořili přehled-
nou a ucelenou rodinnou kroniku.

Muž, který hledal svůj stín. Milénium. 5. / David Lagercrantz
David Lagercrantz splétá napínavý příběh o zneužívání moci, otáz-
kách cti a stínech Lisbetina dětství, které ji stále pronásledují.

Bůh v renaultu / Michal Viewegh
Čtvrtá povídková knížka nejúspěšnějšího českého spisovatele při-
náší směs pocitů a nálad, jejichž spojnicí je empatie. Mistr silné,
mnohdy překvapivé pointy tentokrát nechává svou osvědčenou
zbraň často oněmělou. Vzdává se toho, co je bezpečně efektní, ve
prospěch toho, co je nebezpečně pravdivé.

Ta druhá / Michelle Adams
Irini Harringfordové se rodiče vzdali krátce před jejími čtvrtými na-
rozeninami, aby si mohli nechat doma její starší a psychicky labilní
sestru s destruktivními sklony. O mnoho let později jí tato sestra
oznamuje, že jejich matka zemřela, a vyzve Irini, aby se po létech
vypravila domů.
Návrat se ale promění v cosi jiného než v pietní rozloučení se zesnu-
lou matkou.

Boží oko / Barry Eisler
Bezpečí, nebo soukromí? Bezbřehý dohled je jediný způsob, jak za-
jistit bezpečnost. Právě proto vznikl tajný projekt, který zaznamená-
vá každý telefonní hovor, e-mail a vše, co souvisí s činností na
internetu. Evelyn Gallagherová se stará o kamerové sítě a aplikaci
na rozpoznávání tváří. Jenže pak odhalí program, který si spojí se
záhadnými úmrtími novinářů.

Zmizela v mlze / Michaela Klevisová
Kriminalista Josef Bergman chce strávit poklidnou dovolenou v od-
lehlé vesnici u norského fjordu. Místo rybaření se však ocitne v hod-
ně zamotaném případu. Místní psychosomatička Katrine totiž začne
dostávat výhružné vzkazy, vyčítající jí smrt její sousedky. Vzápětí
Katrine zemře další pacientka.

Loupež bez cavyků / Catharina Ingelman-Sundberg
Ligu důchodců nikdo nezastaví. A její členové teď momentálně
potřebují peníze – hodně peněz. Zpříjemnit a rozveselit život sta-
rým lidem něco stojí. A proč nenapodobit svět velkých financí a ne-
rozdělovat bonusy?

Rozcouraná duše / Marcela Mlynářová
Jedna z nejprodávanějších autorek (Důchodkyně nestřílejte a řada
jiných) přichází s další knížkou, v níž líčí své pojetí aktivního života
ženy po šedesátce. Má čas na sebe i na své záliby, je vyzbrojena šar-
mem i elegancí, a především díky životním zkušenostem je schopná
vnímat svět kolem sebe s humorným nadhledem.

Okénko do knihovny

pokračování na str. 16

Městská knihovna Nové Hrady informuje

Připravujeme na listopad
Hrátky s pamětí v Kulturně-spolkovém domě

pod vedením lektorky Růženy Lepšové

Poetický podvečer – Setkání se známými básníky
v rámci celorepublikové akce DEN POEZIE
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Vycházka na pohodu č. 7
V pátek 29. 9. se uskutečnila závěrečná

Vycházka na pohodu, která ukončila sérii
těchto vycházek od května do září a byla urče-
na pro širokou veřejnost. Pro malé ohlédnutí
témat jenom zmíním, že v květnu to byly Pří-
běhy novohradských domů, v červnu Církevní
novohradská zastavení, v červenci Buquoyská
krajina a Příběhy novohradských domů pro
děti, v srpnu Poetická procházka Terčiným
údolím pro děti a Zámecký park a jeho histo-
rie. A téma sedmé vycházky bylo Městské
opevnění Nových Hradů. Průvodcem byl
Mgr. V. Hokr, který s přehledem a velmi dob-
rou znalostí místní historie provedl skupinu
zájemců s cca dvouhodinovým komentářem.
Jako doprovodný program pak bylo ještě ve-
černí promítání v KSD.

Už samotná nabídka vycházek částečně
předurčila skladbu účastníků. Nerozhodovalo
o tom ani tak bydliště, jako spíš zájem se něco
nového dozvědět, třeba o místě, kde žiji nebo

které jsem navštívil(a). A paradoxně i samot-
ní účastníci někdy posouvali hranice toho, co
zatím víme, protože kladli otázky, které nás
přiměli hledat nové informace a odpovědi.
V každém případě to byla vždy příjemná set-
kání lidí, kteří na konci vycházky odcházeli
„poznamenáni“ novým zážitkem a poznáním,
které jim obohatilo vnímat naše město a okolí
mnohem intenzivněji.

Jako doprovodný program ke každé vycház-
ce byla ještě v podvečer nějaká další aktivita,
například koncerty, promítání starých foto-
grafií o Nových Hradech či dokumentárního
filmu. A právě dokumentárním filmem o No-
vohradsku pod názvem „V jednom vše, ve
všem jen jedno“ jsme sérii procházek začínali
a rovněž končili. A možná, aniž si to všichni
uvědomili, se nám některé myšlenky z filmu
proplétaly během vycházek a nutily nás za-
mýšlet se více o čase, krajině, lidech a jejich
příbězích.

Vzhledem k tomu, že všechny finanční ná-
klady související s vycházkami a některými
doprovodnými programy byly hrazeny z do-
tačního titulu Jihočeského kraje „Jižní Čechy
Pohodové“, nemusely být tyto „Vycházky na
pohodu“ zpoplatněné. K. Jarolímková

¡ 17. 10. – Knězovy děti – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 18. 10. – Papá, že se nestydíš! – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 18. 10. – Charleyova teta – KC Panorama, Hluboká n. Vltavou
¡ 18. 10. – Don Juan – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 20. 10. – Je úchvatná! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 20. a 23. 10. – La traviata – DK Metropol, ČB
¡ 21. 10. – Zavolejte Jeevese – JD, ČB
¡ 22. 10. – Zpívám, tedy jsem (večer písní o písni) – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 24. 10. – Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách

– Jihočeské divadlo, ČB
¡ 25. 10. – Vítání se svobodou – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 25. 10. – Dekkadancers na jihu – JD, ČB
¡ 26. 10. – Kati – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 27. 10. – Trubadúr – DK Metropol, ČB
¡ 31. 10. – Zelňačka – KD Vltava, ČB
¡ 1. 11. – Mátový nebo citron? – Divadlo U Kapličky, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady,
hrané prohlídky:
¡ 4., 11., 18. a 25. 10. – Divadelní prohlídka Budějovického Budvaru

– Pivovar Budvar, ČB
¡ 6. 10. – Bratři Ebenové: Benefice pro charitu – DK Metropol, ČB
¡ 12. 10. – JF: Warhol a underground – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 13. 10. – Návštěvní den u Miloslava Šimka – KSD Nové Hrady
¡ 14. 10. – Sto zvířat & Jana Jelínková – Café Klub Slavie, ČB
¡ 18. 10. – Jihočeská filharmonie & Han Kim – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 19. 10. – J.A.R. s novým albem – Café Klub Slavie, ČB
¡ 20. 10. – Mirai a Poetika – KD Vltava ČB
¡ 21. 10. – Vladimír Mišík & ETC – Café Klub Slavie, ČB
¡ 24. 10. – JF: Příhody včelích medvídků – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 27. 10. – Kabát revival a Kreden.cz – Hotel Máj Nové Hrady
¡ 27. 10. – Petr Kolář – Café Klub Slavie, ČB
¡ 2. 11. – Český filharmonický sbor Brno – Katedrála sv. Mikuláše, ČB
¡ 3. 11. – Vojtěch Adamčík: klavírní recitál s hosty

– Koncertní síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 9. 11. – Ondřej Ruml – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 10. 11. – Gaia Mesiah – Café Klub Slavie, ČB
¡ 11. 11. – Voxel s Cimbálovkou – Café Klub Slavie, ČB
¡ 16. 11. – František Nedvěd „70“ se skupinou Tea Break

– KD Vltava, ČB
¡ 17. 11. – Děda Mládek Illegal Band – Café Klub Slavie, ČB
¡ 23. 11. – Vypsaná fixa – Café Klub Slavie, ČB
¡ 25. 11. – Michal Hrůza – Café Klub Slavie, ČB

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

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem
pokračování ze str. 15
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MISTROVSTVÍ SVĚTA V KARATE (WGKF) 2017
Tomáš Hermann vybojoval dvě bronzové medaile
Ve dnech 16. – 17. září se v rumunské Bu-

kurešti konalo Mistrovství Světa v karate Goju
Ryu pod záštitou Světové federace karate
Goju Ryu. Tohoto šampionátu se účastnilo
914 závodníků ze 39 zemí.

S výpravou státní české reprezentace Goju
Ryu odletěl také jeden z trenérů oddílu TJ Ka-
rate Nové Hrady Tomáš Hermann. Byl vybrán
českou reprezentací stylu karate Goju Ryu na
toto mistrovství za výborné výsledky na Šam-
pionátech Austrian Open 2017 a Akademické
MČR 2017.

V soutěži kumite (sportovní zápas dvojic
dle pravidel WGKF) v kategorii muži + 84 ki-
logramů měl náš borec v kategorii celkem
30 závodníků. V prvním kole nastoupil Givi
Kavtaradze bojovník z Gruzie, kterého Tomáš
dokázal porazit 3:0 bez větších potíží. Ve dru-
hém kole čekal na Toma ostřílený domácí re-
prezentant Adrian Batschi, kterého Tomáš i
přes velikou podporu domácích fanoušků pře-
konal 2:0 a postoupil do semifinále, ve kterém
bohužel náš borec podlehl Andrei Grinevi-
chi reprezentantu Běloruska 1:5. Tento zá-
vodník se tímto stal prvním finalistou a tím
se Tomáš dostal do repasáže, kde se ve tvr-
dém souboji střetl o bronzovou medaili
s Mihelicem Rene reprezentantem Rakouska,
kterého dokázal porazit 5:2. Velikou radost ze

získaného cenného kovu vystřídala příprava
na druhý den, kdy se měl konat závod týmů.

Závod týmů se vždy koná na závěr soutěže,
kdy již všichni členové jednotlivých družstev
prošli několika souboji ve svých váhových
kategoriích a únava a mnohdy drobná zranění
poznamenávají výkony jednotlivých členů
týmu. O to více však se navzájem členové
družstva podporují. Jedná se o kolektivní vý-
kon pětičlenných týmů, jejichž členové nastu-
pují jednotlivě postupně proti sobě bez rozdílu
hmotnosti, který tým nasbírá více vítezství,
tak samozřejmě vyhrává. Český tým, kterým
byl Tomáš členem, vybojoval v prvním kole
významné vítězství proti Italskému družstvu
5:2. V dalším kole bojů se náš tým utkal s re-
prezentanty Portugalska a podlehl ve složitých
soubojích 3:0. V repasáži se dokázal český
tým prosadit přes tým Uzbekistánu a další
bronzová medaile pro české barvy byla na svě-
tě. Veliká radost všech členů české výpravy
byla veliká.

Tomáš přiváží domů nejen dva cenné kovy
z Mistrovství světa, ale také neocenitelné zku-
šenosti, které bude předávat našim členům na
tréninku. Děkuji Tomášovi za vzornou repre-
zentaci v zahraničí a všem, co mu fandili
v jeho sportovním úsilí.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Na Mistrovství světa WGKF 2017 v Bukurešti
vybojoval Tomáš Hermann dvě bronzové me-
daile v disciplíně kumite

Na Mistrovství světa WGKF 2017 v Bukurešti vybojoval
Tomáš Hermann v kategorii kumite muži + 84 kg bronzo-
vou medail Bronzový český tým na Mistrovství světa WGKF 2017 v Bukurešti

A je to tady, na co jsme se těšili!
!LIGA MISTRŮ! Ve fotbalu 2017 – 2018. Nejslavnější a nejsledo-

vanější klubová soutěž napříč všech her zeměkoule. Zase budeme vidět
hrát mužstva, jako jsou Real, Manchester, Barcelona, Juventus atd.
a také vynikající hráče v čele s Messim, Ronaldem, Neymarem, Cava-
nim, Pogbou a dalšími.

Všichni očekáváme utěšené góly a přihrávky, nádherné tvrdé střely
do růžků, super kombinace, výtečné kličky ala Zidane. Moc se těším!
Těšit by se mohli i naši fotbaloví protagonisté na Hradech i bývalí hráči
a funkcionáři „hradeckého“ fotbalu. Budeme se od špičkového fotbalu
tady na Hradech co učit a také se naučíme! Máme to na Hradech
v nohách i v hlavě.

Těším se i na nádherné kulisy, tedy na fantastické fanoušky na všech
stadionech. Tady musíme mi Češi hodně přidat (týká se to také
fanoušků)!

Tatínkové i maminky by mohli svým ratolestem určité části utkání
„nahrát“, neboť LM začíná ve 20.45 hodin, a to už kluci spí. Je zde také
„Evropská liga“ a v té máme 3 zástupce: Plzeň, Slávii a Zlín. Tam jsou
také dobrá mužstva. Někdy se hrají zápasy „ Evr. Ligy“ i v 19.00 hodin.

Jedno vím, že Angličané už nejsou takoví, že by si hráli jen na svém
„písečku“. To samé Španělé, Němci, Italové, Francouzi a další. Manches-
ter United se vždy těší na Bayern Mnichov, Real Madrid si to rozdá třeba
s Juventusem Turín atd. Zápasy jsou kreativní zejména pro fanoušky.

Závěrem… Když se tak koukám do ochozů cizích stadionů, plných
diváků, tak trochu závidím a je mi tak nějak smutno. Proč? ...Návštěvy
jsou tam 30, 60 i 80 tisíc a fanoušci jsou fotbalem nadšeni. Byť je fotbal
jenom hra. U nás je to také hra. Díky hokeji a florbalu však méně obsa-
zovaná fanoušky! Miroslav Hruška
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Město Nové Hrady pořádá v rámci projektu Nové Hrady –
Město přátelské seniorům 2017 za podpory

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Cvičení a seminář

JÓGA
Cvičení a seminář povedou

Doc. Ing. Helena Kratochvílová a Květa Kabátová

Termín konání:
3. a 4. listopadu 2017 (pátek a sobota)

Místo konání:
tělocvična ZŠ N. Hrady (Komenského 30, 373 33 N. Hrady)

Začátek semináře:
v pátek 3. 11. 2017 v 18:00 hod., donést vlastní karimatku

Obsah semináře:
pátek 3. 11.

18.00–19.00 hod. cvičení
od 20.00 hod. přednáška (SU-JOK, diagnostika)

sobota 4. 11.
8.00–9.00 hod. cvičení
9.30–10.00 hod. oční jóga
14.30–16.00 hod. cvičení
16.30–17.30 hod. diskuse, dotazy

Cena kurzu:
bez poplatku

Závazné přihlášky potvrďte do 22. října 2017
u paní Vaněčkové na tel. 723 219 387

Nordic Walking
sport pro aktivní seniory

Nejprve se zamysleme nad tím, kdo je vlastně senior? Kdy se jím
stáváme? Odchodem do důchodu nebo po dosažení určité věkové hra-
nice? Jistě záleží na životním stylu, na našem přístupu k životu. Je na
nás, kam chceme hranici „seniora“ posunout. Prostředkem, jenž umož-
ňuje pomyslné posouvání této meze, může být právě Nordic Walking,
česky Severská chůze.

Severská chůze zpomaluje stárnutí
Severská chůze působí na člověka citlivě. Je prokázáno, že zpoma-

luje proces stárnutí. Pravidelná a vhodná pohybová aktivita má pozitiv-
ní vliv na zdraví, emoce, nezávislost i soběstačnost jedince. Severská
chůze se stává preventivním, ale i léčebným prostředkem v životě seni-

orů a působí tak na celkovou kvalitu je-
jich života.

Severská chůze přináší
do života seniorů řadu
pozitivních změn

Pravidelné procházky a cvičení
s holemi přináší do života seniorů řadu
pozitivních změn. Severská chůze za-
pojuje celé naše tělo – až 94 % jeho
svalů. Za pomoci holí je mnohem snaz-
ší se celkově více protáhnout a uvolnit.
Pravidelný pohyb a tedy i chůze s ho-

lemi působí na naši psychiku, dodává příjemný pocit radosti, harmo-
nie a svěžesti, probouzí chuť do života. Kladně ovlivňuje všechny
funkce organizmu, svalovou a mozkovou činnost, krevní oběh, trávení.
Významně zvyšuje pohyblivost páteře, odlehčuje kolenům. Severská
chůze pomáhá v prevenci a rehabilitaci, zejména při obtížích s dolními
končetinami nebo po zranění. Snižuje riziko osteoporózy, předchází
křečovým žilám, ulevuje cévám. Je vhodnou formou pohybu pro kardi-
aky, o diabeticích nemluvě. Díky chůzi s holemi získávají senioři více
optimismu do života, zlepšuje se pohyblivost, správné držení těla, cel-
ková rovnováha.

Při lekcích a kurzech Severské chůze také oceníte možnost navazo-
vat nové sociální kontakty. Se Severskou chůzí nejsou naštěstí spojena
žádná věková omezení.

Severská chůze působí blahodárně nejen fyzicky, ale i psychicky.
Tělo a duše zde kráčejí ve shodě.

Milí senioři, těším se na Vás na našich spo-
lečných lekcích!

Lenka Brychtová
Nordic Walking Novohradsko

Město Nové Hrady
ve spolupráci s Nordic Walking Novohradsko pořádá

CYKLUS KURZŮ
Nordic Walking PRO SENIORY

Kurzy jsou vhodné pro VŠECHNY, kteří si se mnou přijdou
Nordic Walking vyzkoušet a také pro všechny, co už Severskou
chůzi provozují a chtějí si techniku osvěžit nebo vylepšit. Kurzy na
sebe budou tematicky navazovat.

Termíny kurzů:
¡ 14. 10. 2017 (sobota) od 14.00 do cca 16.00 hod.

Místo konání: Zámecký park Nové Hrady
Sraz na zámecké louce u zadního schodiště.

¡ 21. 10. 2017 (sobota) od 14.00 do cca 16.00 hod.
Místo konání: Novohradské podhůří
Sraz na adrese Komenského 176 (za Kavárnou Kousek)

Cíle kurzů
- nácvik správné techniky chůze
- korekce chyb a osobní zpětná vazba v terénu
- principy funkčního protahování a trénink s holemi
- zdravotní benefity NW
- historie Nordic Walking
- téma správných holí, výstroje a sportovních doplňků pro NW

Užitečné informace
- Maximální počet účastníků na lekci je 6 osob, a to z důvodu

zajištění kvality kurzu
- Kurzy povede akreditovaný instruktor Lenka Brychtová
- Na všechny naše hodiny Vám rádi zapůjčíme kvalitní Nordic

Walking hole

(Často se přihodí, že klient má doma hole turistické - ty jsou však
naprosto nevhodné k chůzi Nordic Walking. Více o rozdílech mezi
Nordic Walking holí a holí turistickou se můžete dozvědět na našich
webových stránkách www.nordicwalking-novohradsko.com nebo
mě neváhejte přímo kontaktovat.)

Kurz je pro novohradské občany zdarma (financování v rámci
projektu Nové Hrady – Město přátelské seniorům 2017)

Závazné přihlášky na kurz prosím PŘEDEM nejpozději dva dny
před zahájením kurzu – telefonicky nebo do sms zprávy
na tel. 776 850 854 nebo na email brychtova.lenka@post.cz

K přihlášení můžete také využít elektronický přihlašovací
formulář, který naleznete na našich webových stránkách
www.nordicwalking-novohradsko.com

Při velmi špatné předpovědi počasí si vyhrazuji právo změny
termínu!

Děkuji a těším se na Vás. Lenka Brychtová
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STV GROUP – PRÁCE, KTERÁ VÁM DÁVÁ SÍLU

Jsme největší český výrobce velkorážové munice a jedna z předních
společností v oblasti oprav vojenské techniky a dodávek náhradních
dílů. Do našeho areálu v Poličce hledáme nové kolegy

¢ OPRAVY TECHNIKY (až 35 000 Kč)
Elektromechanik, Konstruktér, Technik, Lakýrník, Autoelek-
trikář, Automechanik, Vedoucí optik

¢ OPRAVY ZBRANÍ (až 29 000 Kč)
Mistr dílny, Technolog, Lakýrník, Zámečník

¢ VÝROBA STŘELIVA (až 28 000 Kč)
Výrobní dělník, Seřizovač, Skladník, Technolog, Technik zku-
šebny, Kontrolor (balistik)

¢ VÝROBA MUNICE (až 40 000 Kč)
Technolog, Pyrotechnik, Mistr ve výrobě, Dělník do výroby,
Výrobní dělník munice (předák), Výrobní dělník výbušniny,
Výrobní dělník výbušniny (předák)

Nabízíme:
¡ Náborový příspěvek 10 000,- Kč
¡ Příspěvek na stravování
¡ 5 týdnů dovolené
¡ Zvýhodněné volání pro celou rodinu
¡ Osobní rozvoj – školení, zbrojní průkaz, průkaz pyrotechniky
¡ Zázemí stabilní nadnárodní společnosti

V případě zájmu o některou z nabízených pozic
nás neváhejte kontaktovat:

Andrea Ondrůchová – nábor, tel.: +420 778 773 445
E-mail: andrea.ondruchova@stvgroup.cz
Bližší informace na www.PrijdDoSTV.cz

TĚŽBU DŘEVA,
PŘIBLÍŽENÍ

A ODVOZ DŘEVA
VYTĚŽENOU HMOTU

VYPLATÍME
V HOTOVOSTI

PŘED ODVOZEM
TÉŽ VÝKUP LESNÍCH POZEMKŮ

A HOTOVÉ I KŮROVCOVÉ
KULATINY

PLATBA PŘEDEM

TEL. 774 532 901,
608 902 420

Pronájem nebytových prostor
v Benešově nad Černou

Nabízíme k pronájmu atraktivní nebytové prostory

Hotelu Černá
v Benešově nad Černou, č.p. 129.

V současné době jsou prostory vybaveny pro provozování
restaurace pro 60 míst k sezení s barem,

včetně vybavení kuchyně.

Prostory lze využít i k jiné podnikatelské činnosti.

Výhodná poloha v centru obce.
K dispozici je vlastní parkoviště.

Možnost umístění předzahrádky v letním období.
Pronájem možný ihned.

Kontaktní informace:
Mobil: 720 484 630, e-mail: opelka@centrum.cz

řádková inzerce

¡ Koupím byt v Nových Hradech, nejlépe „Zahradní čtvrť“
(1+1 nebo 2+kk). Tel: 601 591 760.

¡ Prodám zděný byt 2+1 s balkonem po rekonstrukci, 3. patro,
850 000 Kč, cena k jednání. Tel: 721 826 442

¡ Prodám dvoje zánovní akumulační kamna. Tel.: 723 612 475
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