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Pozvánky
na listopad

3. – 4. 11. Jóga v tělocvičně ZŠ

10. 11. Svátek sv. Martina
v klášteře
(pozor na změnu, ve stolním
kalendáři byl jiný datum!)

11. 11. Dětská burza v KSD

14. 11. Přednáška Bratři Čapkové
v KSD

16. 11. Den poezie v knihovně

16. 11. Divadlo v Hotelu Máj

do 19. 11. Výstava obrazů
E. Vačkářové v Koželužně

21. 11. Přednáška a promítání
M. Koželuha v KSD

25.–26. 11. Cvičení pro zdraví
v tělocvičně ZŠ

26. 11. Předvánoční setkání
seniorů v Hotelu Máj

28. 11. Hrátky s pamětí v KSD

A jedno upozornění:
Podzimní listování ČSOP se ruší!

Milí senioři našeho města a osad,
v minulém čísle NZ, a také i nyní v listopadovém, si můžete přečíst mnoho pozvánek na nej-

různější akce a aktivity, které jsou zejména pro vás – seniorskou kategorii, a jejich uskutečnění je
plánováno do konce roku. Neděste se toho všeho, není to úplně povinné, je to především nabídka
vyplívající z ocenění našeho města Obec přátelská seniorům. Navíc spoustu těchto akcí mohou
využít i mladší či nejmladší ročníkyJ

Dvě ústřední myšlenky, které zazněly při předávání ocenění v Praze, nejsou jistě žádné no-
vum, ale když se vysloví, tak váha jejich pravdy je zřejmá: 1. Klasická rodina – máma a táta, děti,
prarodiče – je bezesporu základní „buňka“ společnosti a pokud skutečně a dobře funguje, je to
štěstí pro všechny generace. 2. Obce a města by měly věnovat pozornost nejen betonu, asfaltu a
trubkám, ale prioritně lidem, podporovat jejich společenské zapojení a vytvářet dle svých mož-
ností takové podmínky, aby společně mohly žít všechny generace důstojně a vzájemně se oboha-
covaly. A já tímto tlumočím a předávám „pražské dík“ všem, co mají smysl pro dobré
prorodinné myšlenky. K. Jarolímková

V Kulturně-spolkovém domě jsme v říjnu přiví-
tali tuto návštěvu (viz. fotka) a já věřím, že ni-
kdo z publika zaplněného sálu nelitoval, že
přišel. Pro někoho to byla vzpomínka na mládí
a pro jiného na dětství.                            K. J.

V listopadovém čísle NZ nás s podrobným
článkem informují rybáři o závodech pro děti i
dospělé. Snad bude i z fotek patrné, jak pěkná
nálada při těchto akcích panovala.         K. J.

Novohradští Soptíci s diplomem. Za co jej zís-
kali? To se dozvíte uvnitř čísla NZ.         K. J.

Děti z turistického kroužku školní družiny si vý-
lety v říjnu užívaly opravdu naplno a jak je vi-
dět na této fotografii, tak si se spadaným listím
dobře rozuměly… více uvnitř čísla.         K. J.

Naše město obdrželo ocenění MPSV v rámci
soutěže Obec přátelská seniorům a přivezlo si
domů nejen diplom s 1. místem ve své katego-
rii (1001–3000 obyvatel), ale také „příslib“
odměny ve výši 900.000 Kč.                     K. J.

V říjnu jsme zahájili další výstavu v Koželuž-
ně, na které svoje obrazy představila paní Eva
Vačkářová, obyvatelka Údolí u Nových Hra-
dů. Více o tom se dozvíte uvnitř čísla.     K. J.
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Zápis z 86. schůze městské rady
ze dne 13.9.2017

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:
Omluveni:
Miroslav Šlenc, člen rady

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 85. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 85. jednání rady města.

� 2. Koupě pozemku
Rada města souhlasí s prodejem pozemků
parc. č. 300/2 a č. 302/1 v k.ú. Nové Hrady
manželům Radkovi a Evě Dědinovým,
Zahradní 362, Nové Hrady za částku
390,-Kč/m2 a dle podmínek pro prodej po-
zemků v lokalitě Pod Zámeckým. Rada
města postupuje návrh ke schválení zastupi-
telstvu města.
(Rada obdržela od manželů Dědinových,
Nové Hrady žádost o koupi stavebních po-
zemků parc. č. 300/2 a č. 302/1 v k.ú. Nové
Hrady.)

� 3. Koupě pozemku
Rada města bere na vědomí žádost p. Miro-
slava Maška, Benešov o odkoupení poze-
mku parc. č. 439 v k.ú. Obora u Vyšného a
postupuje žádost Osadnímu výboru Nakoli-
ce, Vyšné, Obora k místnímu šetření.
(Rada obdržela od p. Miroslava Maška, Be-
nešov žádost o odkoupení pozemku parc. č.
439 v k.ú. Obora u Vyšného.)

� 4. Gališová – prodej pozemku
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. 791/1 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů a pověřuje tajemnici MěÚ
Nové Hrady zveřejněním na úřední desce
města.
(Rada obdržela od osadního výboru pro
Údolí souhlasné vyjádření k žádosti pí. Ga-
lišové o koupi části pozemku parc. č. 791/1
v k.ú. Údolí u Nových Hradů cca o výměře
500 m2.)

� 5. Borovanská, Dobrovský – prodej
pozemku
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. 233/10 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů a pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hra-
dy zveřejněním na úřední desce města.
(Rada obdržela od osadního výboru
souhlasné vyjádření k žádosti pí. Boro-
vanské a p. Dobrovského o odkoupení
pozemku parc. č. 233/10 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů.)

� 6. Žádost o poskytnutí dotace –
p. Duspiva
Rada města schvaluje dotaci z Programu
pro poskytování dotací na realizaci vrtané
studny, kopané studny a prohloubení stá-
vající studny, jako zdroje pitné vody z roz-

počtu města Nové Hrady, p. Ladislavu Dus-
pivovi čp. 18 ve výši 50.000,-Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od p. Ladislava Duspivy,
Nakolice čp. 18 žádost o poskytnutí dotace
na realizaci vrtané studny, na parc. č. 39
v k.ú. Nakolice.)

� 7. CAS – financování
Rada města bere na vědomí informaci o pře-
vodu financování hasičského auta do roku
2018.
(Rada obdržela od Ministerstva vnitra ČR
informaci o převodu financování hasičské-
ho auta do roku 2018.)

� 8. Mateřská škola – darovací smlouva
Rada města souhlasí s přijetím peněžitého
daru v hodnotě 1.500,-Kč Mateřskou školou
Nové Hrady.
(Rada obdržela návrh darovací smlouvy pro
Mateřskou školu Nové Hrady od p. Jarosla-
va Deutsche, na částku 1.500,-Kč.)

� 9. Zvonek z Novohradských hor
Rada města bere na vědomí zprávu o prů-
běhu letošního ročníku soutěže Zvonek z
Novohradských hor a poděkování pí. Ivany
Hokrové za podporu při organizování této
soutěže. Rada města děkuje paní I. Hokrové
a celému týmu organizátorů a partnerů sou-
těže za její organizaci.
(Rada obdržela od pí. Ivany Hokrové, Nové
Hrady poděkování za podporu při organizo-
vání soutěže Zvonek z Novohradských hor a
zprávu o průběhu letošního ročníku soutěže.)

� 10. Zápis kontrolního výboru
Rada města bere na vědomí Zprávu kontrol-
ního výboru o provedené kontrole a postu-
puje zprávu na jednání zastupitelstva města.
(Rada projednala Zápis kontrolního výboru
ze dne 15.2.2017, Zápis z provedené kon-
troly ze dne 8.12.2016 a vyjádření tajemni-
ce městského úřadu k provedené kontrole ze
dne 20.12.2016.)

� 11. Pronájem věř. prostranství
Rada města souhlasí s hostováním CIRKUSU
ASTRA na veřejném prostranství – Jánská
louka.
(Rada obdržela od p. Josefa Aleše – CIRKUS
ASTRA žádost o pronájem veřejného pros-
tranství pro hostování cirkusu ve dnech
20.-21.9.2017.)

� 12. Výpověď z nájmu
Rada města bere na vědomí výpověď z ná-
jmu nebytových prostor na náměstí Repub-
liky čp. 43 a pověřuje tajemnici MěÚ Nové
Hrady zveřejněním na úřední desce města.
(Rada obdržela od pí. Marie Vochozkové,
Nové Hrady výpověď z nájmu nebytových
prostor na náměstí Republiky čp. 43, a to
k 31.12.2017.)

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

� 14. Správní rozhodnutí
Rada města bere na vědomí správní řízení.

� 15. Prodej pozemku – Hofer
Rada města souhlasí s prodejem pozemků
parc. č. st. 451/1 o výměře 73 m2 v k.ú. Nové
Hrady za částku 140,-Kč/m2, parc.č. 259/33
o výměře 262 m2 v k.ú. Nové Hrady za část-

ku 100,-Kč/m2 p. Pavlu Hoferovi, Zahradní
čtvrť 386, Nové Hrady a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemků,
rada opětovně projednala žádost p. P. Hofe-
ra o koupi pozemků v k.ú. Nové Hrady.)

� 16. Poděkování hejtmanky
Rada města bere na vědomí poděkování
hejtmanky Jihočeského kraje všem hasičům
jednotky dobrovolných hasičů při likvidaci
následků silné vichřice a připojuje se k po-
děkování všem členům hasičských sborů,
kteří se podíleli na zásazích.
(Rada obdržela od hejtmanky Jihočeského
kraje poděkování všem hasičům jednotky
dobrovolných hasičů, kteří zasahovali v so-
botu 19. srpna od brzkých ranních hodin a
ve svém volnu se podíleli na likvidaci ná-
sledků bouřky doprovázené silnou vichřicí,
která postihla značnou část Jihočeského
kraje.)

� 17. Pozemek Mýtiny – nabídka
Rada města souhlasí s prodejem pozemků
parc. č. st. 1/1 a parc. č. st. 1/2 v k.ú. Mýtiny
p. Miloši Valíkovi, Velešín, za částku
331,-Kč/m2 a postupuje návrh ke schválení
zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od p. Miloše Valíka nabíd-
ku s výší ceny k prodávaným pozemkům
v k.ú. Mýtiny, a to ve výši 331,-Kč/m2. Dal-
ší nabídka nebyla podána /původně o poze-
mky požádali 2 zájemci, kteří byli vyzváni
k podání cenové nabídky/, proto bude na-
bídka pana Valíka postoupena k projednání
na jednání zastupitelstva města. Z18)

� 18. Připojení na kanalizaci
Rada města souhlasí s připojením nemovi-
tosti p. Jurišty na městskou kanalizaci.
(Rada obdržela od p. Pavla Jurišty, Nové
Hrady žádost o povolení připojení kanaliza-
ce na městskou kanalizaci.)

� 19. Vacková – Nakolice
Rada města bere na vědomí informaci
o jednáních ohledně prodeje pozemku
v k.ú. Nakolice a pověřuje radu provede-
ním místního šetření.
(Starosta informoval radu o jednáních
ohledně prodeje pozemku v k.ú. Nakolice
manželům Vackovým.)

� 20. Soutěž – Obec přátelská seniorům
Rada města bere na vědomí informaci
o soutěži Obec přátelská seniorům a pově-
řuje investiční a majetkový odbor ve spolu-
práci s KIC zúčtováním dotace.
(Starosta informoval radu o výhře města
v soutěži Obec přátelská seniorům. Výhra
je spojena s příslibem neinvestiční dotace
ve výši 900.000,-Kč, která musí být zúčto-
vána v roce 2017.)

� 21. Základní škola – kotle
Rada města bere na vědomí informaci o sta-
vu kotlů v základní škole a pověřuje TSM
vypracováním návrhu opatření.
(Rada města byla starostou informována
o stavu kotlů v základní škole.)

� 22. Hotel Máj
Rada města schvaluje Smlouvu o dílo č. SP
2017/31 se společností SP Studio s.r.o.,

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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Český Krumlov na zhotovení předprojek-
tové a projektové přípravy na akci: Staveb-
ní úpravy - snížení energetické náročnosti
objektu bývalého hotelu Máj v Nových
Hradech č. parc. 470 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SP Studio
s.r.o., architektonická kancelář Český Krum-
lov návrh smlouvy k stavební úpravě - sníže-
ní energetické náročnosti objektu bývalého
hotelu Máj v Nových Hradech č. parc. 470.)

Zápis z 87. schůze městské rady
ze dne 25. 9. 2017

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 86. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 86. jednání rady města.

� 2. Osadní výbor Byňov, Jakule, Štiptoň
Rada města bere na vědomí Zápis Osadního
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze dne
4.9.2017.
(Rada obdržela Zápis z jednání Osadního
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze dne
4.9.2017. Osadní výbor se zabýval připo-
mínkami občanů, prodeji pozemků a dále
jednal o kulturním domu v Byňově.)

� 3. Pozemek Mýtiny – nabídka p.
Michálek
Rada města bere na vědomí podání p. Mi-
chálka s tím, že bylo podáno po lhůtě.
(Rada obdržela od p. Michálka nabídku
k prodeji pozemků v k.ú. Mýtiny. Vzhledem
k tomu, že o prodeji bylo rozhodnuto na
předchozím jednání rady a výsledek byl te-
lefonicky sdělen žadateli, rozhodla rada, že
obálka s nabídkou od p. Michálka již nebu-
de otevřena s tím, že byla podána pozdě /po
vypršení stanovené lhůty pro podání nabí-
dek/ a bude p. Michálkovi vrácena.)

� 4. Přeložka silnice II/154, Třeboň
Rada města bere na vědomí posudek o posu-
zování vlivů záměru na životní prostředí
Přeložky silnice II/154, Třeboň.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje posudek k dokumentaci o po-
suzování vlivů záměru Přeložky silnice
II/154, Třeboň, na životní prostředí.)

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

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

� 7. Uzavření nájemní smlouvy –
restaurace v objektu Radnice
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor nám. Republiky čp. 46, Nové Hra-
dy, na dobu pěti let panu Josefu Trajerovi,
Dobrkovská Lhotka čp. 62, za částku
10.000 Kč/měsíčně a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu nebytových
prostor na náměstí Republiky čp. 46, Nové
Hrady, rozhodla o uzavření smlouvy s pa-
nem Josefem Trajerem, Dobrkovská Lhotka
čp. 62, za částku 10.000 Kč/měsíčně.)

� 8. Prostory k výuce
Rada města schvaluje výpůjčku nebytových
prostor v Kulturně-spolkovém domě Nové
Hrady pí. Heleně Hovančík Princové, Nové
Hrady na dobu určitou do 31. 5. 2018. Rada
města stanovuje paušální úhradu nákladů na
provoz ve výši 500,-Kč/měsíc.
(Po zveřejnění záměru vypůjčení prostor
v Kulturně-spolkovém domě Nové Hrady
rada projednala žádost p. Heleny Hovančík
Princové, Nové Hrady o výpůjčku těchto
prostor pro výuku cizích jazyků.)

� 9. Koupě pozemku
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 863/56 o výměře 1 122 m2 v k.ú.
Nové Hrady, p. Ing. Petrovi Šabatkovi, Pod
Vodárnou 344, Nové Hrady, za částku
500,-Kč/m2 bez DPH a dle podmínek schvá-
lených zastupitelstvem pro prodej pozemků
v této lokalitě a postupuje návrh ke schvále-
ní zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemku
parc. č. 863/56, rada opětovně projednala
žádost p. Petra Šabatky, Nové Hrady.)

� 10. Rozpočtové opatření č. 12
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 12/2017.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 12.)

� 11. Rybářství – smlouva
Rada města souhlasí s přijetím daru poze-
mku parc. č. 1544 o výměře 496 m2 v k.ú.
Mýtiny od Českého rybářského svazu, z.s.,
místní organizace Nové Hrady a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Českého rybářského sva-
zu, místní organizace Nové Hrady návrh
Darovací smlouvy k pozemku parc. č. 1544
o výměře 496 m2 v k.ú. Mýtiny. Rybáři tento
rybník nevyužívají, proto jej nabídli formou
daru městu.)

� 12. Koncese ČEVAK
Rada města schvaluje dodavatele ČEVAK
a.s. České Budějovice jako účastníka kon-
cese malého rozsahu: Nájem vodohospo-
dářského majetku města Nové Hrady za
účelem jeho správy a provozování za obdo-
bí 2018-2020 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
spol. s r.o. Protokol z jednání hodnotící ko-
mise. Odborný posudek ke koncesi malého
rozsahu k akci: Nájem vodohospodářského
majetku města Nové Hrady za účelem jeho
správy a provozování na období 2018-2020.)

� 13. Veřejná zakázka – stavební úpravy
stáv. objektu Nové Hrady parc.č. 472 a
venkovního prostranství
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci na veřejnou zakázku: Stavební úpravy
stáv. objektu Nové Hrady parc. č. 472 a
venkovní prostranství.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
spol. s.r.o. České Budějovice návrh zadáva-
cí dokumentace stavby na veřejnou zakáz-
ku: Stavební úpravy stáv. objektu Nové
Hrady parc. č. 472 a venkovního prostran-
ství.)

Zápis z 88. schůze městské rady
ze dne 04.10.2017

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 87. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 87. jednání rady města.

� 2. Cenová nabídka – zastávkové
přístřešky
Rada města schvaluje cenovou nabídku na
autobusovou zastávku od společnosti TSE
CB, spol. s r.o., České Budějovice a pověřu-
je starostu zajištěním souhlasu od majitele
pozemku s umístěním zastávky.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady cenovou na-
bídku na zastávkové přístřešky pro umístění
zastávky na autobusovém nádraží.)

� 3. Úprava přístupové cesty
Rada města bere na vědomí žádost Ing. La-
dislava Nováka, Nové Hrady o provedení
úprav přístupové cesty na pozemku parc. č.
1004/1 v k.ú. Nové Hrady a pověřuje staros-
tu místním šetřením.
(Rada obdržela od Ing. Ladislava Nováka,
Nové Hrady žádost o provedení úprav přístu-
pové cesty na pozemku parc. č. 1004/1 v k.ú.
Nové Hrady, která je v majetku města.)

� 4. Zadávací řízení – Obnova městského
opevnění
Rada města schvaluje dodavatele ARCHATT
PAMÁTKY spol. s.r.o. Třebíč veřejné
zakázky: Obnova městského opevnění na
parc. č. 59/1 v k.ú. Nové Hrady (nemovitá
kulturní památka) "MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ",
číslo rejstříku 35736/3-283 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
s.r.o. České Budějovice odborný posudek
k zadávacímu řízení na stavební práce:
Obnova městského opevnění na parc.č.
59/1 v k.ú. Nové Hrady (nemovitá kulturní
památka) "MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ", číslo
rejstříku 35736/3-283). Přestože byli oslo-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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veni 3 potenciální uchazeči (stavební firmy)
a výběrové řízení bylo zveřejněno na inter-
netových stránkách města, jedinou nabídku
podala společnost ARCHATT PAMÁTKY
spol. s r.o. Třebíč, a to ve výši 652.706 Kč
bez DPH.)

� 5. Pronájem nebytových prostor –
barokní lékárna
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostor v Husově ulici čp. 14, na
dobu určitou do 31.12.2018 a pověřuje ta-
jemnici MěÚ zveřejnění na úřední desce
města.
(Rada na základě žádosti paní Jiráskové
projednala návrh na pronájem barokní lé-
kárny v Nových Hradech. Rada s ohledem
na plánovanou rekonstrukci objektu čp. 14

rozhodla o možnosti pronájmu na dobu ur-
čitou, a to do 31.12.2018, s tím, že proná-
jem nebytových prostorů bude vázán na
zachování takového provozu, který nebude
v rozporu s umístěním mobiliáře barokní
lékárny.)

� 6. Souhlas k spoluužívání zahrady
Rada města souhlasí se spoluužíváním za-
hrádky č. 6, která je pronajata Karlu Kos-
tečkovi. Zahrádku může spoluužívat Ing.
Ladislav Novák, Nové Hrady, za stejných
podmínek, za kterých je pronajata Karlu
Kostečkovi.
(Rada obdržela od Karla Kostečky a Ing.
Ladislava Nováka žádost o vydání písemné-
ho souhlasu k spoluužívání zahrady č. 6,
kterou má v pronájmu Karel Kostečka.)

� 7. Oznámení o uvolnění  bytu
Rada města schvaluje záměr zveřejnění
uvolněného bytu nám. Republiky čp. 59, dle

návrhu Technických služeb města Nových
Hradů.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů oznámení o uvolnění
bytu na náměstí Republiky čp. 59.)

� 8. Výpůjčka prostor
Rada města schvaluje záměr výpůjčky části
nebytových prostor v KIC Nové Hrady
a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním na
úřední desce města.
(Rada projednala návrh na výpůjčku části
prostor v KIC Nové Hrady pro manažera
Destinace Novohradsko-Doudlebsko.)

� 9. Projekt "Komunitní centrum Nové
Hrady"
Rada města schvaluje podání žádosti o pod-
poru na projekt: Komunitní centrum Nové
Hrady.
(Rada projednala návrh na podání žádosti
o podporu na projekt: Komunitní centrum
Nové Hrady. Projekt navazuje na investiční
projekt vybudování komunitního centra, je
zaměřen na realizaci aktivit přímé komunit-
ní sociální práce, při kterých budou využity
prostory nového komunitního centra. Cel-
kové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši
1.058.843,75 Kč, z toho vlastní zdroje jsou
ve výši 52.942,19 Kč.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

OŽP Informuje
Poslední svoz biologicky rozložitelného odpadu proběhne v pátek 24.11.2017
V současné době je kapacita přidělených nádob na „BIO“ naplněna.
Začátkem příštího roku budou upřesněny informace a podmínky k nádobám
a k termínům svozu pro rok 2018. OŽP

Vodohospodářský majetek města
Téma vody a vodovodů se v poslední době velmi často řeší v médi-

ích a bylo i předmětem diskusí v době před parlamentními volbami.
Naše město nepatří k těm, které by svůj vodohospodářský majetek
v dřívějších dobách prodalo, pouze si k jeho správě najímáme provozo-
vatele, který se nám o něj na základě jasně daných smluvních podmínek
stará. V roce 2012 jsme díky koncesnímu řízení dosáhli velmi výhodné
ceny a výsledek koncese přinesl stabilitu ceny, která se mění dle jasně
daných ukazatelů v řádech pár desítek haléřů ročně. Součástí ceny vod-
ného a stočného je i položka NÁJEMNÉ, která činí ročně více než
2,4 miliónu korun a která je používána na obnovu vodovodu a kanaliza-
ce (včetně čistírny odpadních vod /ČOV/ a úpravny vody).

V letošním roce nám dobíhá pětiletá koncesní smlouva, proto jsme
v radě města řešili další postup. Protože se ze strany některých politic-
kých stran objevovaly názory, že by bylo dobré řešit provozování for-
mou vlastní firmy, udělali jsme porovnání, ze kterého vyplynulo, že při
udržení stávajících podmínek koncesní smlouvy nepřináší samoprovo-
zování jistotu zlepšených ekonomických podmínek a spíše přináší ne-
jistotu ohledně řešení legislativy, zajištění potřebné kvality a také
ohledně zvládnutí poruchových situací, při kterých bychom stejně byli
závislí na najímaných dodavatelských firmách s nejistotou rychlosti je-
jich časových možností v době poruch. Proto jsme se v radě města do-
mluvili na vypsání nového koncesního řízení, které by na další tři roky
přineslo stabilního partnera v péči o náš vodohospodářský majetek.
Zároveň jsme se ale domluvili, že v případě nějakého nečekaného ce-
nového skoku či zhoršení péče ze strany provozovatele bychom otázku
samoprovozování opakovaně otevřeli a řešili.

Koncesní řízení však dopadlo dle našich předpokladů a podařilo se
udržet cenu tak, že plynule navazuje na předchozí pětileté podmínky.
Na základě koncesního řízení tak bude společnost ČEVAK i nadále pe-
čovat o náš vodohospodářský majetek.

Společně s Čevakem jsme v průběhu letošního roku řešili tři zásadní
úkoly. První spočíval v realizaci rekonstrukce aeračního systému ČOV,
který bylo po deseti letech provozu nutno vyměnit a modernizovat tak,
aby lépe zvládal zatížení zejména v letních měsících při plném provozu
a připojení závodu Dobrá voda. Tato rekonstrukce stála cca milión ko-

run a díky součinnosti všech zapojených složek se povedlo provést
veškeré práce bez výraznějšího omezení provozu čistírny.

Druhým úkolem byla oprava hydroglobu, kde jsme vyměnili příto-
kové a odtokové trubky, modernizovali elektroinstalaci a provedli
opravu opláštění horní části. Přestože původní odhady hovořily o něko-
likadenní kompletní odstávce, podařilo se nám díky nákupu nového vý-
konného čerpadla vše zrealizovat bez jakéhokoliv výpadku dodávky
vody do sítě. I zde nebyly náklady na celou akci nijak malé, nicméně i
zde platí, že bez včasné realizace bychom riskovali úniky vody či
rozsáhlou poruchu, která by mohla znamenat dlouhodobý výpadek
dodávky vody.

Třetí významnou aktivitou je dlouhodobá snaha o posílení zdrojů
vody pro město a osady. Zde jsme podali několik úspěšných dotačních
žádostí, na jejichž základě bychom měli nejenom připojit již vyvrtaný a
vyzkoušený zdroj vody v blízkosti úpravny vody Veveří, ale též provést
dva nové průzkumné vrty – jeden v N. Hradech nedaleko hydroglobu,
druhý v Nakolicích nedaleko sálu. První vrt by měl přinést další zdroj
vody, díky kterému budeme méně závislí na vodě z Jedlice a Veveří.
Druhý pak snad přinese vodu nejen pro společenský sál, ale i pro míst-
ní, kteří se k němu budou moci připojit. V návaznosti na náš program
podpory studní a vrtů by tak mohlo dojít k dalšímu zlepšení zásobování
vodou v této osadě.

pokračování na str. 5
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Ve všech třech případech, ale i v rámci celoroční klasické péče o vo-
dohospodářský majetek bych touto cestou rád poděkoval zaměstnan-
cům Čevaku za spolupráci a pomoc při řešení těchto složitých úkolů.
Přestože jsme po prvním koncesním řízení museli trochu „obrousit ur-
čité hrany“ v komunikaci, jsem rád, že jsme našli fungující model spo-
lupráce a že v posledních letech i ze strany Čevaku cítíme výrazně
vyšší míru snahy o dobrou spolupráci a profesionální péči o náš vodo-
hospodářský majetek…

Na konci října též dojde k zahájení rekonstrukce části Zahradní čtvr-
ti, kde jsme sice původně měli v plánu řešit pouze nový asfaltový po-
vrch, nicméně po upozornění ze strany Čevaku týkajícího se časté
poruchovosti a špatného stavu kanalizace i vodovodu (poruchová pol-
ská litina) jsme nechali celý úsek naprojektovat a dojde k realizaci
kompletní výměny kanalizace i vodovodu, včetně přípojek. Teprve
poté přijde na řadu původně plánovaný nový asfaltový povrch. I tato
aktivita bude velmi finančně náročná a přijde na více než 6 miliónů ko-
run. Při pohledu na stáří vodovodu a kanalizace v celém městě si však
musíme zvykat, že podobně velké náklady budou čím dál častější.

Při přípravě návrhu rozpočtu jsem proto navrhl, abychom stanovili
jasné priority pro další roky a jasným vyčleněním peněz realizovali
připravené modernizace na čistírně odpadních vod (kalolis, chemické
hospodářství ad.), na úpravně vody i u kanalizace a vodovodů v jednot-
livých ulicích (již připravený úsek v Navrátilově ulici ad.). I s ohledem
na tyto finančně náročné akce jsme se v radě shodli na tom, že můžeme
využít stability koncesní smlouvy a prostředky, které má přinést nájem-
né za období 2018 – 2020 použít k zafinancování těchto aktivit s tím, že
bychom vše realizovali již v roce 2018, abychom minimalizovali mož-
né výpadky při poruchách.

Přestože se nám v oblasti péče o vodohospodářský majetek mnoho
věcí podařilo, není vše jenom pohodové a bezproblémové. Jak jsem již
uvedl, úseků, které by si v rámci obnovy kanalizace a vodovodu zaslou-

žily postupnou realizaci, je mnoho. Neměli bychom tedy směřovat
pouze k novým investicím, ale opravdu seriózně nastavit pravidla pro
postupnou obnovu. Je v principu jedno, jestli to bude formou jakéhosi
fondu či prosté gentlemanské dohody při schvalování rozpočtů, důle-
žité však je, abychom stejně jako v minulých letech pokračovali v po-
stupné obnově.

Zásadní pro postupné kroky je dobrá projektová příprava. Ve spolu-
práci s panem Ing. Houškou jsme tak již připravili návrhy pro realizaci
Navrátilovy ulice, části náměstí a České ulice. Nově též projektujeme
dopojení jedné větve kanalizace a vodovodu u nových parcel na Jižním
Městě. Samostatným evergreenem je projektová dokumentace pro vo-
dovod a kanalizaci v Údolí (od pivovaru k Jetzkobrunnu). Zde jsme
dlouhé měsíce naráželi na mnohé překážky ohledně možného vedení
trasy. Jsem velmi rád, že se nám nyní povedlo dojednat možnost vedení
přes pozemky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. V těchto dnech
jsem obdržel nový návrh, který věřím během zimy nejen projednáme
(věřím, že za úspěšné podpory majitelů domů v této lokalitě), ale též
dotáhneme ke stavebnímu povolení a možnosti požádat o dotaci pro
realizaci tak, aby i zde nemuseli občané v blízké době spoléhat na to,
zda bude v jejich studnách dostatek vody.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Nové Hrady

vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice

sociální pracovník Městského úřadu Nové Hrady

9. platová třída, doba neurčitá
místo výkonu práce: Nové Hrady
předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohod
pracovní úvazek: 0,5

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

Charakteristika pozice:
Zajištění agendy na úseku sociální práce na pověřeném úřadu a agendy
zajišťující sociální práci na úseku samosprávy

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
dosažené vzdělání: vyšší odborné vzdělání, v souladu s § 110 odst. 4
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů
znalosti oboru: státní správa a samospráva v sociální oblasti
další znalosti, dovednosti a předpoklady: dovednost pracovat na PC –
MS Office, Windows, Excel, Internet, 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, ovlá-
dání jednacího jazyka

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

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

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě za-
šlete nejpozději do 13.11.2017 na adresu: Městský úřad Nové Hrady,
podatelna, nám. Republiky čp. 46, 373 33 Nové Hrady. Podrobnější
informace o pracovní pozici podá: Mgr. Jana Káplová, tajemnice
MěÚ, telefon: 386 101 012, e-mail: tajemnik@novehrady.cz

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

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.

Datum vyhlášení: 25.10.2017
Mgr. Jana Káplová v.r., tajemnice MěÚ

Vodohospodářský majetek města
(pokračování ze str. 4)
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Město přátelské seniorům 2017 a předání ocenění
V minulém čísle Novohradského zpravodaje jsme podrobně infor-

movali o získání ocenění pro naše město v soutěži Obec přátelská seni-
orům, a to ocenění prvního místa v kategorii obcí s počtem obyvatel
1001-3000.

Tato soutěž, kterou pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
ve spolupráci s dalšími organizacemi, má v letošním roce první ročník a
navazuje na podobnou soutěž Obec přátelská rodině (tam naše město už
zaznamenalo rovněž několik ocenění). A ačkoli je jasné, že aktivity
pro-rodinné a pro-seniorské se v našem městě nedělají proto, abychom
za to byli chváleni „ministerstvem“, tak ocenění rozhodně potěší a fi-
nanční odměna ve výši 900.000 Kč také není zanedbatelná. A je to i ur-
čitá forma „zviditelnění pozitivního střípku tématu Rodiny“ v kontextu
seniorští občané, obec a společnost.

Pro ocenění se v úterý 17.10. do Prahy vydal starosta našeho města
Mgr. Vladimír Hokr a jako seniorský zástupce byla při slavnostním
ocenění paní Alena Badošková, která několik let pracovala jako „vůdčí
osobnost“ místního Seniorklubu. Určitě je na místě si navzájem popřát
nejen k samotnému ocenění, ale hlavně k dalším aktivitám a fungující
spolupráce všech novohradských generací. K.J.

MO ČRS Nové Hrady
hodnotí Rybářské závody 2017

Místní organizace Českého rybářského
svazu Nové Hrady provedla vyhodnocení vý-
sledků Rybářských závodů v sezóně 2017.

Dětské rybářské závody se staly již tradicí,
kterou zpestřujeme rybářskou sezónu, a také
získáváme stále nové zájemce o sportovní ry-
bolov z řad dětí. Zvolený dvoukolový systém
závodů datumově souvisí s Mezinárodním
dnem dětí. V termínech poslední sobota v květ-
nu a první sobota v červnu se soutěží střídavě
na Zevlově rybníku v Nových Hradech a na
Farském rybníku v Horní Stropnici. V průměru
se soutěže každoročně účastní 40 dětí (letos
44 dětí). Zábavné pojetí závodů se více zamě-
řuje na zdokonalování dovedností dětí, chová-
ní v přírodě a podporuje i soutěžního ducha
dětiček. Nezbytné zpestření spočívá v slad-
kých balíčcích, které každý soutěžící obdrží
při zápisu a losování stanoviště. Po dvouhodi-
novém prvním kole musí dojít k doplnění ka-
lorií pro další pokračování závodu ve formě

pěkně ugrilovaného párku a také dodržení pit-
ného režimu. Závěr soutěže musí být jak jinak
ohodnocením výsledků soutěže. Někdo je prv-
ní, někdo druhý, někdo třetí a všichni ostatní
jsou další, prostě nikdo není poslední. První
tři, mimo již tradičních cen zaměřených na do-
plnění výbavy sportovního rybáře, obdrželi le-
tos poprvé i pohár, jehož provedení bylo
vysoce hodnoceno vítězi, ale také vyprovoko-
valo všechny soutěžící k účasti na příštích zá-
vodech. Každý závodník si odnesl nějakou
maličkost rovněž pro doplnění výbavy spor-
tovního rybáře. Celkově lze i výsledky závo-
dů, co do množství ulovených ryb, označit
jako uspokojivé, i když pamatujeme i lepší vý-
sledky. Radost nám udělala zejména stále se
zvyšující zapálenost, ale i dovednost soutěží-
cích dětiček. Je to i ohodnocení vedení dět-
ských rybářských kroužků v Nových Hradech
a v Horní Stropnici.

V poledne se všichni, někdo více, někdo
méně unavený či spokojený, rozcházeli s přá-
ním pokračovat v této tradici a MO ČRS Nové
Hrady toto přání určitě naplní.

Staronovou tradici rybářských soutěží do-
spělých sportovních rybářů se rozhodla Místní
organizace obnovit. Jedním z důvodů byly i
vzpomínky těch odrostlejších rybářů na pana
Červíčka, jeho pivko a párečky, no a samo-
zřejmě i atmosféra závodů. Nakonec jsme si
řekli, že uděláme první ročník a dál se uvidí.
Tady musíme velice ocenit a zároveň i po-
děkovat za poskytnutí rybníka Bažantník,

pokračování na str. 7
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Rybářství s.r.o. Nové Hrady a zejména panu
řediteli Ing. Zvonařovi a městu Nové Hrady za
poskytnutou dotaci. Děkujeme.

Co jsme již od zahájení příprav viděli i vě-
děli, byla snaha a ochota téměř detailně akci
připravit, jak se říká od A do Z. Skupina členů,
a nutno přiznat i některých sympatizantů,byla
zavazující a teď už můžeme hodnotit akci
jako povedenou. I když vždycky se na něco
zapomene, tentokrát jsme jaksi nedopatřením
opomněli oznámit náš záměr rybám a ony se
tudíž nedostavily, alespoň ne v očekávaném
množství – takže snad příště.

Počasí jsme „naplánovali“ dobře a také vy-
šlo. Poděkovat musíme i sponzorům, kteří do-
plnili již připravené ceny o další, stejně
hodnotné a zajímavé. Akce začala vlastně již
v pátek 28. července, kdy byl postaven stan a
vytýčená stanoviště rybářů. V sobotu nám den
začínal již ve čtyři ráno a do pěti hodin bylo
vše připraveno. V pět hodin ráno jsou připrave-
ni jako první organizátoři k zajištění parkování,
aby umístili osobní auta soutěžících na vhodná
a nikoho neomezující místa v prostorech kolem
cest. Současně byla zahájena i evidence soutě-
žících a nutno poznamenat, že jejich zájem
přesahoval kapacitu míst a takřka 14 dnů před
termínem závodu museli organizátoři vyhlásit
tzv. stop-stav. Po provedené registraci a rozlo-
sování stanovišť byl v 7.00 hodin závod zahá-
jen. Nervozita ze soutěžících opadla a začalo
se rybařit. Již v prvních momentech bylo jas-
né, že ryby asi s námi nepočítaly nebo prostě
nebyly připraveny tak jako organizátoři. Na-
bídka pěkně ugrilovaných klobás, párků i dob-
ré točené pivko a samozřejmě i limonády a
káva trochu utlumily zklamání způsobené dost
nízkou aktivitou ryb. Ale co naplat, dobrou ná-
ladu to až tak moc nezkazilo. Většina rybářů to
brala tak jako pravý sportovní rybář a nahradi-

la to povídáním o svých zážitcích v sezóně,
z účasti na předešlých rybářských závodech
nebo zkušenostech z jiných rybářských revírů.
Bylo o čem povídat a sportovní rybáři se umí
zabavit a vydržet, i když ryby zrovna neberou.
V 11.00 hodin organizátoři vyhlásili hodino-
vou přestávku na doplnění kalorií a neopome-
nutí dodržování pitného režimu. Bylo horko,
takže nutnost doplňování byla zcela na místě.
Ve 12.00 hodin bylo zahájené druhé kolo zá-
vodu a ve 14.00 hodin byl závod ukončen.
Většinové názory na celkovou připravenost
závodů a požadavek k pokračování dalšími
ročníky byla oceněním zejména pro samotné
organizátory – MO ČRS Nové Hrady.

Závěrem zbývá jen poděkovat všem zain-
teresovaným sponzorům, organizátorům a
samozřejmě soutěžícím a současně všem spo-
lečně popřát, aby se tato akce stala další tradicí
na Novohradsku ke zpestření volných chvil i
pěkných zážitků strávených posezením s rybá-
ři u vody v krásné přírodě Novohradska.

Petrův zdar.
Za MO ČRS Nové Hrady

Ing. Ludovít Kasan, předseda MO

MO ČRS Nové Hrady
hodnotí Rybářské závody 2017
(pokračování ze str. 6)
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Zdroj: Český statistický úřad (www.volby.cz)

VÝSLEDKY VOLEB
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017
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Začínajícím podnikatelům podává pomocnou
ruku Jihočeská hospodářská komora

Odhodlání začít podnikat je krokem k ne-
závislosti. Je to také velký skok do neznáma,
na kterém je dobré mít svého průvodce. Ta-
kového společníka při startu do podnikání
připravila Jihočeská hospodářská komora
v podobě příručky pro začínající podnikatele
s názvem „Jak začít podnikat“.

Ze statistik, které vydala společnost CRIF
vyplývá, že mladí se do podnikání nehrnou,
a to z důvodu příliš velké byrokracie a ne-
komplexního umístění informací, které ne-
jsou koncentrovány na jednom místě. Toto
tvrdí i dvě pětiny začínajících podnikatelů.
Dle jejich názoru nedisponují dostatečným
množstvím informací potřebných k založení
vlastního byznysu. Informace čerpají přede-
vším od rodiny, známých a z internetu. Polovi-
na z dotázaných uvedla absenci jakékoliv
informace o podnikání ve škole, další třetina
sice prvotní informace k byznysu ze školy má,
nicméně je považuje za nedostatečné.

Jihočeská hospodářská komora je organi-
zací, která sdružuje podnikatele v Jihoče-
ském kraji. Podpořit podnikatele v jeho
činnosti, je jedním z poselství Jihočeské hos-
podářské komory, která je připraví na začátky
podnikání, dále jim doporučí, na jaké další in-
stituce se lze obrátit, jaká je aktuální nabídka
kurzů a vzdělávání pro podnikatele v Jihoče-
ském kraji.

„Obrací se na nás řada osob s různými do-
tazy týkající se podnikatelského prostředí. Ať

už se jedná o stávající podnikatele, tak o lidi,
kteří se svým podnikáním chtějí začít. Jelikož
se u nás sdružuje čím dál více dotazů, které se
týkají začátku podnikání, rozhodli jsme se při-
pravit průvodce, který obsahuje souhrnný pře-
hled o nejdůležitějších krocích při vstupu do
podnikání,“ uvedl Luděk Keist, ředitel úřadu
Jihočeské hospodářské komory. Začínajícím
podnikatelům Jihočeská hospodářská komo-
ra nabízí další řadu zajímavých služeb, jako
je například kurz Podnikatelské minimum,
rekvalifikační kurz Základy podnikání či
poskytuje asistence k zahájení podnikání a
zároveň působí jako informační místo.

V Jihočeském kraji se otevírají začínajícím
podnikatelům i další možnosti. Jihočeská agen-
tura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s.
například úspěšně realizuje již druhý ročník
startupového kurzu IdeaSTART, který nabízí
80 hodin workshopů a konzultací se zkušenými
mentory. Jihočeský vědeckotechnický park,
a.s. ve spolupráci s Jihočeským krajem zase
pro změnu v letošním roce vyhlásil startupo-
vou soutěž s názvem Jihoczech.

„U obou těchto aktivit je Jihočeská hospo-
dářská komora partnerem. Naší snahou je roz-
šiřovat nabídku služeb v regionu, a to nejen
prostřednictvím našich činností, ale i partner-
stvím s dalšími regionálními institucemi. Jiho-
česká hospodářská komora nabízí všem
firmám a zájemcům o podnikání informační
servis. Zájemci se tak mohou dozvědět, co

kdo v kraji nabízí za podnikatelské služby,
jaké jsou podpory pro podnikání napříč vše-
mi evropskými, národními i regionálními
programy, a na které místo je ideální se ob-
rátit. Nezavíráme tedy před firmami dveře.
Pokud informaci nevíme okamžitě, tak jí
zjistíme, ověříme a předáme,“ říká Luděk Ke-
ist a zdůrazňuje, že právě to je posláním hos-
podářských komor.

Inspiraci k podnikání dnes můžeme najít
všude kolem nás. Luděk Keist doplňuje, že
jednou z nich může být i příručka Jak začít
podnikat: „Je třeba si uvědomit, že podnikatel
nezažívá nový úspěch každý den, čelí problé-
mům, ale i těžkým výzvám na to ho nelze při-
pravit žádnou sebeobsáhlejší knihou.

Příručku je možné si vyzvednout ve všech
oblastních kancelářích Jihočeské hospodářské
komory, ke stažení je na webových stránkách
www.jhk.cz.

JIHOČESKÁ PODHORANKA
slaví 40. výročí svého vzniku

Zveme příznivce dechovky, fanoušky, přátele,
bývalé muzikanty a zpěváky i zpěvačky kapely,

aby si s námi toto výročí připomněli.

V sobotu 25. listopadu 2017 od 19 hodin v tanečním sále
Kulturního domu v Trhových Svinech zahrají a zazpívají

současní i bývalí členové Podhoranky.
Na shledání, milé povídání s hosty, na společné muzicírování

i následné přátelské posezení při veselé písničce se těší
celá kapela v čele s Františkem Chuchlem.

Vstupné dobrovolné

POZVÁNKA NA

setkání bývalých
i současných zaměstnanců

ŽPSV Nové Hrady
a jejich přátel,

které se uskuteční 18. listopadu 2017
od 14 hodin v hostinci Na Jakuli.

14 – 16 hod. – zahájení setkání
od 17 hod. – večeře a volná zábava

při hudbě s možností tance
Srdečně zvou pořadatelé
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Beseda o bezpečné
cestě do školy

26. září se prvňáčci v rámci výuky prvouky
zúčastnili besedy s přednáškou pana Martina
Brychty. Tématem byla bezpečnost na cestě
do školy. Akce měla dvě části – teoretickou a
praktickou.

Pan Brychta nejprve dětem vysvětlil pra-
vidla bezpečného chování na cestě do školy a
pak si vše vyzkoušely prakticky v terénu.

Panu Brychtovi tímto děkujeme za spolu-
práci a doufáme, že nebyla poslední. Akce
měla u dětí úspěch a byla pro ně velkým pří-
nosem. Mgr. Lenka Knížová

SOPTÍCI informují
Vážení občané Nových Hradů, v přede-

šlém čísle NZ jsem Vás informoval o termínu
podzimního kola Hry Plamen, které se konalo
7. října v Horní Stropnici. Naše účast byla
v podobě dvou družstev starších. Přestože
nám počasí moc nepřálo, tak nás to nijak neod-
radilo dát do soutěže vše. Zasloužilý výsledek
se tedy dle očekávání dostavil a naši Soptíci
vybojovali první a sedmé místo.

Tímto bych rád poděkoval všem členům
SDH Nové Hrady, kteří se podíleli na přípravě
Soptíků, městu Nové Hrady za možnost vy-
užívání prostorů bývalé Roty a Technickým
službám města N. Hrady za zajištění dopravy
na soutěž. Poslední dík patří našim Soptíkům
za jejich odhodlání vyhrát a udržet týmového
ducha.

Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka

Veřejná diskuse o novohradské základní škole
Dne 2. října a následně pak i 4. října proběhlo v Kulturně-spol-

kovém domě setkání rodičů žáků naší základní školy se zástupcem zři-
zovatele, tedy starostou města Mgr. Vladimírem Hokrem, ředitelem
školy Mgr. Karlem Kříhou, a předsedou Školské rady Mgr. Davidem
Kaftanem, Ph.D.

Nutno říci, že na samém počátku tohoto setkání byl dopis několika
rodičů adresovaný v červnu tohoto roku školské radě. Dopis obsahoval
několik otázek, z kterých byla cítit jistá míra kritičnosti a nespokoje-
nosti s různými aspekty fungování školy. Dopis však nepřinesl jen kon-
krétní otázky, ale také podnět k zamyšlení o tom, jak zlepšit a
zintenzivnit komunikaci mezi rodiči žáků na jedné straně a vedením
školy, zřizovatelem a školskou radou na straně druhé. A právě říjnová
dvě diskusní setkání byla prvním krokem směrem k otevřenější
komunikaci.

Na první termín byli pozváni rodiče žáků prvního stupně a v pří-
padě druhého setkání se pak očekávala účast rodičů, jejichž děti cho-
dí na druhý stupeň. Nutno přiznat, že účast rodičů v obou případech
nebyla příliš vysoká a zůstala za očekáváním pořadatelů setkání. Na

druhou stranu byla tato absence kvantity vyvážena kvalitou dotazů pří-
tomných.

Úvod každého setkání obstaraly krátké vstupy ředitele, starosty a
předsedy školské rady. Všichni tři stručně představili subjekty, které
zastupují a role, které mají v souvislosti se školou plnit. Poté pak násle-
dovala diskusní část, kdy byl dán prostor pro dotazy rodičů. Její součás-
tí se staly i otázky ze zmíněného dopisu. Každý, kdo přišel, tak mohl
vyslechnout, jak bude ředitel školy řešit podněty, které mu byly v dopi-
se či v rámci diskuse předneseny a jak mu bude zřizovatel či školská
rada pomáhat. Každé ze setkání přineslo více jak dvě hodiny živé a ko-
rektní diskuse, do které se k potěšení pořadatelů zapojilo i několik
přítomných učitelů.

Celkově je potřeba poděkovat všem, kteří přišli. Zvláště pak rodi-
čům, protože právě oni jsou těmi, kteří svým zájmem a aktivním přístu-
pem mohou vyvolávat účinný tlak na zvyšování kvality novohradské
základní školy. Závěrem je proto možné říci, že veřejná diskuse tímto
neskončila, ale právě začala.

Michal Jarolímek, člen Rady města a školské rady
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Síla lidskosti
Dne 3. 10. 2017 jsme se v Českém domě

zúčastnili společně se žáky 4. – 9. ročníků po-
řadu o N. Wintonovi. Pořad nám měl připome-
nout situaci v předválečném Československu
a hrdinský čin N. Wintona, který zachránil
před smrtí v koncentračních táborech 669 ži-
dovských dětí.

Zhlédli jsme dokumentární film o převozu
dětí do Anglie a vyslechli vyprávění o organi-
zátorovi těchto převozů a jeho životě. Nicholas
Winton záchranu židovských dětí nepovažo-
val za nic výjimečného a nikdy o něm nemlu-
vil. Wintonova manželka náhodou našla na
půdě jejich domu dokumenty o převozu a na-
lezla seznam zachráněných dětí.

Pořad byl velmi pěkný a hodně všechny
zaujal. Elen Kubíčková (VII.A)

Vystoupení Novohradského
zvonečku v Kamenné

Dětský pěvecký sbor Novohradský zvone-
ček se představil v sobotu 30. září v kulturním
sále v obci Kamenná. Přijal pozvání pořadate-
lů a zazpíval několik písní v rámci setkání se-
niorů. Obec Kamenná zajistila pro sboristy jak
dopravu, tak i pohoštění. Pro více než polovi-
nu členů Novohradského zvonečku to bylo
zcela první vystoupení se sborem na veřejnos-
ti. Velmi nás rovněž potěšilo, že odezva pořa-
datelů na naše vystoupení byla pochvalná.

Mgr. Jana Štorová, DiS.

Loutkové představení
22. září nám výuku zpestřilo loutkové divadlo. Protože se představe-

ní konalo v tělocvičně školy, měli jsme herce i loutky doslova na dosah
ruky. Navíc se někteří žáci přímo zapojovali do děje, což byl pro ně velký
zážitek. Neobvyklé loutky nás pobavily a inspirovaly k vlastnímu tvoře-
ní. Zkusili jsme pak v hodinách výtvarné a pracovní výchovy vyrobit
z kašírované hmoty loutky vlastní. Nebyla to snadná práce! Museli jsme
být trpěliví. Ale povedlo se a z výsledku máme velkou radost!

Mgr. Alena Štajnerová
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Cesta na pohádkový
Madagaskar

Letošním školním rokem nás budou prová-
zet lev Alex, zebra Marty, žirafa Melmen
a hrošice Glorie. Proč? Protože se společně,
teda alespoň povídáním, filmem a na mapě,
vydáme na Madagaskar. Budeme zjišťovat za-
jímavosti o tomto ostrově, o jeho flóře a fauně,
ale i o tom, jak se na takový ostrov dostat.
Také budeme porovnávat skutečný život s tím
pohádkovým a ilustrovaným. A proto první
výprava vedla právě na Madagaskar, a to
na muzikál do Českých Budějovic. Strávili
jsme příjemné odpoledne ve společnosti již
zmíněných průvodců naší celoroční hry plné
krásných písniček a tanečních vystoupení.
A protože 4. říjen je Mezinárodní den zvířat,
navštívili nás zase po roce pejsci z chovatel-
ské stanice Celeste Cascata paní vychovatel-
ky Cepákové. Dozvěděli jsme se hodně věcí
o chovu pejsků a důležité informace v péči
o domácí mazlíčky. Také jsme již začali vy-
rážet na různé vycházky do přírody s turistic-
kým kroužkem. ŠD
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NÁVŠTĚVNÍ DEN
v Kulturně-spolkové domě

V pátek 13., ano i takové termíny „se používají“…, jsme uspořáda-
li zábavně-hudební akci „Návštěvní den u Miloslava Šimka“, a to
v Kulturně-spolkovém domě. Večer složený z písniček, povídek, scé-
nek a vyprávění byl takovým vzpomínkovým pořadem na jednu úspěš-
nou etapu divadla Semafor a na Miloslava Šimka a jeho humor. Diváci
večera tak měli příležitost si během dvouhodinového pořadu nejen za-
vzpomínat, ale také se od srdce zasmát a pobavit. Na návštěvě u nás byli
a pro diváky se skvěle rozdávali Miluška Voborníková, Jana Svobodo-
vá, Adriana Sobotová, Luděk Sobota, Jiří Krampol, Viktor Sodoma a
Petr Jablonský. A já věřím, že se všem divákům u nás na návštěvě líbilo
alespoň tak, jako se líbilo všem účinkujícím.

Krásný podzim a (s)mějte se. K. Jarolímková

Podzimní „koncertní zábava“
V závěru října jsme (po nějaké době…) uspořádali – dnes už v měst-

ském Hotelu Máj – „koncertní zábavu“, na které vystoupily kapely
Kredencz a plzeňský Kabát revival. A ačkoli by se na sál ještě dost ta-
nečníků vešlo, tak ti přítomní to zejména při „Kabátech“ celkem slušně
tanečně rozjeli. A bylo fajn (hlavně pro pořadatele), že jsme, až na jed-
nu výjimku, nemuseli při akci nijak významně využívat pořádkovou
službu. To víte, při kombinaci alkoholu a „tvrdší muziky“ se může stát
cokoli…, a tak děkuji všem, že jste se dobře bavili a že jste nám dali na
vědomí i nějakou tu „pochvalu za akci“. K. J.

Kredencz

Kabát revival
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Cestovní agentura MIBOR Nové Hrady zve na

VÝLET DO

ADVENTNÍ VÍDNĚ
Termín: 17. prosinec 2017 (neděle!)
Odjezd: 6.45 hodin – z náměstí v Horní Stropnici (u pošty),

v 7.00 hodin z náměstí v Nových Hradech (Rezidence),
7.30 hodin České Velenice hotel Konzul,

Borovany či Trhové Sviny po dohodě.

Program: Okruh centrem města – parlament, Nová radnice,
Burgtheater, minoritský kostel, Svatoštěpánský chrám,

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

Volně si budete moci vychutnat atmosféru adventních trhů
a návštěvu kulturních programů v Nové radnici.

Cena: 580 Kč
Přihlášky: Informační centrum Nové Hrady, Horní Stropnice

Knihovna Benešov nad Černou

Podrobné informace:
manželé Hokrovi, 5. května 333, Nové Hrady.

Tel.: 777 041 118 – Hokr Vladimír, st.
776 633 640 –  Hokrová Ivana

Město Nové Hrady, Seniorklub
a starosta města Mgr. Vladimír Hokr zvou

na tradiční

Předvánoční

setkání seniorů
v neděli 26. listopadu 2017

od 14 hodin v Hotelu Máj

k poslechu a tanci
hrají muzikanti z PODHORANKY

a NAHY AND BAGR – folková kapela
občerstvení zajištěno

Pro občany z okolních osad
bude zajištěna doprava na akci a zpět.

Autobus zastaví na zastávkách ČSAD a pojede takto:
13.00 h – Obora, 13.05 h – Vyšné, 13.10 h – Nakolice
13.40 h – Jakule, 13.45 h – Byňov, 13.50 h – Štiptoň

Zpět pojede cca v 18.30 hodin.
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Vernisáž výstavy
olejomaleb

Poslední výtvarné setkání tohoto roku
v Koželužně je právě probíhající výstava ole-
jomaleb paní Evy Vačkářové. Výstava začala
vernisáží v neděli 22.10. tradičně od 14 hodin,
a tak si každý, kdo měl chuť na „výtvarno“,
mohl zpříjemnit sváteční odpoledne třemi de-
sítkami olejomaleb. Eva Vačkářová, která už
několik let žije trvale v Údolí u N. Hradů, se
ke svému koníčku – malování – dostala naplno
až po odchodu do „důchodové fáze“ a nyní si
malování plně užívá. Na její výstavě můžete
vidět zátiší, historické uličky Č. Krumlova,
květiny, krajiny, tedy to, co maluje nejraději.

Jsem velmi ráda, že jsem mohla v naší gale-
rii uspořádat výstavu dalšímu člověku, který je
tzv. „místní“, a představit Vám Evu Vačkářo-
vou v trochu jiném, tedy „výtvarném světle“.

Výstava je prodejní a potrvá do 19. listopa-
du. Otevřeno máme od čtvrtka do neděle, od
10 do 16 hodin a všichni jste srdečně zváni.

K. Jarolímková

Doprovodný program k výstavě
Jiřího Hrbka aneb foto-hrátky
V rámci skvělé výstavy fotografií Jiřího Hrbka si našly cestu na vý-

stavu i žákyně sedmé třídy Základní školy N. Hrady s Mgr. Kateřinou
Marešovou. Na dvě vyučovací hodiny to bylo tak akorát, aby se nám
všem podařilo fotky „důkladně prostudovat“, abychom skutečně viděly
a věděly na co se to vlastně díváme… na obrazy, které jsou plné emocí…
a pak, ve druhé části návštěvy, jsme si i trochu těch emocí pokusily na-
fotit samy. A to už bylo pro všechny o něco víc zábavnější… Tak tedy
nabízím nějaké k nahlédnutí – smích i údiv… A tak věřím, že si děvčata
z výstavy nějaký hezký zážitek odnesla. K. Jarolímková
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POKRAČOVÁNÍ Z KOŽELUŽNY
Výstava a focení nás zmohlo, až jsme se z toho
položily… K.J.

Barokní Apatyka zve
V závěru listopadu otevíráme pro Vás Barokní Apatyku v Nových Hradech. Připravili jsme

pro vás inspirativní prostor se stylově zařízenou Alchymistickou oficínou, pro tvorbu vašich
parfémů, mýdel, olejů a elixírů. Pracujeme na expozici apatykářství, bylinářství, parfémářství
a mýdlařství. Ovonět si můžete ojedinělé ARBORETUM vůní a hudby – pestrou zahradu von-
ných látek z celého světa. Koupit si čaje, mýdla, svíčky a malé dárky z Art galerie. Otevíráme
i barokní ateliér tvůrčího psaní a malování. Přijďte si ovonět zdarma své módní doplňky (šátky,
rukavičky, kapesníčky atd.). Nebo si vyrobit voňavé dárky.

Otevřeno mimo sezonu v listopadu – prosinci: čtvrtek, pátek, sobota 10.00 – 17.00 h
Těšíme se na vás. Barokniapatyka.webnode.cz

Předvánoční tvoření
v Koželužně

ozdoby na stromeček a ještě něco…
Letošní předvánoční výstava bude trochu jinačí, než v loni a před-

loni, protože se na ni může podílet každý, kdo do Koželužny zavítá.
Od prvního prosince začneme v Koželužně vyrábět tradiční a ne-

tradiční vánoční ozdoby, které pověsíme v přízemí Koželužny, a to
třeba i takové, jaké známe (my starší) z dětských let. Takže trochu i
„retro“…, ale originalitě se vážně meze nekladou. Vyrábět originál-
ní ozdoby můžete třeba i doma a pak je do Koželužny jenom přinést.

Vánoční ozdoby pak použijeme na vánoční stromeček v Kul-
turně-spolkovém domě, který bude zdobit sál při předvánočních
kulturních akcích.

No a když už zavítáte do Koželužny „za ozdobami“, tak si budete
k tomu ještě moct vyrobit dáreček pod stromeček. Při tvoření navá-
žeme na letní výstavu Skla a budeme vyrábět skleněné náramky či
korálky na krk, takže dárky pro maminku, babičku, tetičku, sestřič-
ku a klidně i pro sebe.

Termíny na víkendová tvoření:
2. 12., 9. 12. a 16. 12., od 10 do 16 hodin,
další termíny budou nabídnuty dětem z MŠ a ZŠ N. Hrady.

Pořádá Novohradská galerie Koželužna,
více info. K. Jarolímková, tel.: 602 150 208



listopad 2017 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 17

Informace z knihovny
Malí modeláři

Podzimní prázdninový čtvrtek se tvořivé děti dočkaly slíbeného mo-
delářského dopoledne pod vedením zkušeného lektora Radka Bittera.
Většina čtenářů NZ jistě v mládí vyzkoušela vystřihování a lepení růz-
ných předmětů a objektů z časopisu ABC, který vychází již přes šedesát
let. A představte si, že ty modelářské přílohy jsou tam dodnes. Děti při-
šly natěšené a byla radost sledovat je, jak jsou při práci soustředěné,
jak se zlobílci zabrali do práce a zapomněli zlobit a povídálci přestali
povídat, to všechno zásluhou našeho lektora. Některé děti si přály,
aby modelářské dopoledne trvalo až do večera, jiné by uvítaly stálý
modelářský kroužek. Pan Bitter nám slíbil, že v příštím roce zase přije-
de. Budeme se těšit.

Mystika bratří Čapků
V úterý 14. listopadu vás zveme na přednášku s literární historič-

kou PhDr. Věrou Kubovou, která se koná v Kulturně-spolkovém domě
v 18 hodin. Ve středu 15. listopadu se na tuto přednášku mohou těšit
žáci 8. 9. tříd ZŠ.

Den poezie
Ve čtvrtek 16. listopadu se můžeme těšit

na poetický podvečer v knihovně s básníky
Markétou Hejnou a Michaelem Lorencem, za-
čátek je v 18 hodin.

Kniha jako dárek,
den otevřených dveří

V sobotu 2. prosince od 10 do 16 hodin si
můžete přijít prohlédnout knihovnu a hlavně si
prohlédnout nové knihy, které si zde budete
moci zakoupit pro sebe nebo pro své blízké
k Vánocům. Zájemci budou mít během listopadu možnost objednat si
konkrétní titul, nebo si vybrat v prosinci (do 20.) z nabídky v knihovně.

Literární salon pro děti
Bojíte se čerta? Bojíte se strašidla? Nebo čarodějnice? Tak se přijďte

poradit do našeho literárního salonu, jak na ně! S každou bytostí na svě-
tě se totiž dá domluvit, jen musíte najít společnou řeč! V sobotu 9. pro-
since můžete s dětmi navštívit Literární salon – Jak na příšery, který se
bude konat v Kulturně-spolkovém domě od 15 hodin. Vhodné pro děti
od 5 let a jejich rodiče a prarodiče.

Hodinový pořad ČTENÍ z knihy pohádek „JAK NA PŘÍŠERY“ a
vyprávění tří hereček, kde se podává čaj z pravého ruského samovaru.
Pořad je doprovázen projekcí pohádek z dílny Karolíny Strykové. Hrají
Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská. (Kdo byl na
Čtení ke kafi, ví, že to bude stát zato!)

Hrátky s pamětí
Pro zájemce o hravé trénování paměti bude první lekce 12. prosince

v 17 hodin v Kulturně-spolkovém domě. Další lekce budou 2., 9., 16. a
23. ledna 2018, vždy v 17 hodin. D.C.

Je tu nová Knižní šifra
Hledejte knihy ukryté v obraze

Luštěte s námi a vyhrajte knihy!
http://www.martinus.cz/kniznisifra/

Okénko do knihovny
Deník šílené novinářky / Dagmar Dandová
Dopadlo to špatně... vzali se / Alena Jakoubková
Až po uši / Jana Benková
Velké srdce Mika Larssona / Olle Lönnaeus
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Informační centrum Nové Hrady
INFORMUJE…

V úterý 24. října jsme se zúčastnili již tradičního podzimního setká-
ní pracovníků informačních a kulturních center turistické oblasti Novo-
hradsko – Doudlebsko, tentokrát konaného ve Velešíně. V první části
jsme každý za své město zhodnotili letní turistickou sezonu, předali si
zkušenosti „ze zákulisí“ pořádaných akcí, informovali se o plánova-
ných akcích na příští rok a prodiskutovali nové možnosti a nápady pro
společnou propagaci v rámci celé destinace. Dalším tématem k diskuzi
byla prezentace na veletrzích cestovního ruchu v příštím roce, plánovány
jsou veletrhy ve Vídni (11. – 14. 1.), v Brně (18. – 21. 1.), v Praze (15. –
18. 2.), v Českých Budějovicích (20. – 21. 4.) a v Plzni (20. – 22. 9.), kde
se s ostatními íčkaři vystřídáme. Pan Jarolímek (za Destinační společ-
nost Novohradsko – Doudlebsko) nás také informoval o dotačních
programech na podporu cestovního ruchu, o realizovaném projektu
GrenzRad, další plánované exkurzi po muzeích a expozicích v našem
regionu, ale také o plánované kategorizaci a certifikaci organizací des-
tinačního managementu ze strany CzechTourismu. Podmínkou pro zís-
kání certifikace destinační společnosti jsou minimálně tři certifikovaná
infocentra v regionu, jediným certifikovaným infocentrem v naší desti-
naci je ale pouze naše íčko a minimálně další dvě infocentra tedy prav-
děpodobně budou muset projít certifikačním procesem.

Ještě bych vás ráda in-
formovala o dvou nových
propagačních materiálech,
které jsme vytvořili nejen
pro návštěvníky našeho
města, ale mohou být vo-
dítkem i pro místní. Jeden
z nich se týká Zámeckého
parku (ten svojí grafikou
navazuje na vloni vydaný
leták k Terčinu údolí)
a druhý zve k sousedům
do Rakous. V tomto letá-
ku jsme přiblížili celkem
21 tipů na výlet přes hranici do nejbližšího
okolí. Oba letáky jsme vydali za finanč-
ní podpory Jih

očeského kraje z dotačního programu
Podpora cestovního ruchu v JčK.

Za novohradské íčko Ing. Jitka Duspivová

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:
¡ 11. 11. – Zapomenutý čert – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 12. 11. – Antologia – to nejlepší z černého divadla – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 19. 11. – Tajemství fontány – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 26. 11. – Rumcajs loupežníkem – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 28. 11. – Lajka vzhůru letí – Malé divadlo, ČB

Divadelní představení:
¡ 6. 11. – Návštěva mladé dámy /recitál o lásce/ - Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 7. 11. – Země úsměvů – DK Metropol, ČB
¡ 7. 11. – Hotel Blackout – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 8. 11. – Postřižiny z postřižin – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 8. a 9. 11. – Charleyova teta – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 8. 11. – Opona! – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 9. 11. – Jídelna aneb Vařím, vaříš, vaříme… - Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 10., 23. a 28. 11. – Don Juan – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10. 11. – Utajený koncert #5 – ČB
¡ 10. 11. – Žebrácká opereta – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 11. a 21. 11. – Příležitost dělá zloděje – Jihočeské divadlo, ČB

¡ 11. 12. – Rozmarné léto – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 12. 11. – Dva – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 14. 11. – Úča musí pryč! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14. 11. – Zpívání v dešti – DK Metropol, ČB
¡ 15. 11. – Mikádo – DK Metropol, ČB
¡ 15. 11. – Ani za milion – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 18. 11. – Žena v trysku století – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 18. 11. – Kronikáři – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 22. 11. – Knězovy děti – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 22. 11. – Když se zhasne – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 24. 11. – Kráska a zvíře – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 25. 11. – Trubadúr – DK Metropol, ČB
¡ 27. 11. – La traviata – DK Metropol, ČB
¡ 28. 11. – Lháři – KD Borovany
¡ 29. 11. – Papá, že se nestydíš! (Dcera pracuje v Paříži)

– Divadlo U Kapličky, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 7. 11. – Laco Deczi a Celula New York – KD Slavie, ČB
¡ 7. 11. – Ziburovi: Cesta do Santiaga (beseda) – DK Metropol, ČB
¡ 7. 11. – LiStOVáNí: Co by můj syn měl vědět o světě – Malé divadlo, ČB
¡ 9. 11. – Ondřej Ruml – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 10. 11. – Gaia Mesiah – Café Klub Slavie, ČB

KIC Nové Hrady hledá
nové dobrovolníky a brigádníky

na letní kulturně-turistickou sezonu 2018
Oslovujeme tímto středoškoláky a vysokoškoláky,

kteří by měli zájem pracovat, spolupracovat a získávat
nové zkušenosti při přípravě a konání kulturních akcí

v našem městě v roce 2018.
Jaké vlastnosti při tom využijete? – zodpovědnost, empatii,

vstřícnost, fyzickou sílu a smysl pro humor.
A důležitá je chuť něco chtít dělat, neboť  přemlouvání

k práci nemáme v kompetenci J

Hledáme nové brigádníky – referenty
do Informačního centra N. Hrady

pro období květen–říjen 2018
Jaké dovednosti jsou k tomu potřeba? – kladný vztah

k lidem, základní znalost regionu Novohradsko-Doudlebsko
a dobrá orientace v mapách a informacích „všeho druhu“.
Výhodou je všeobecná znalost současné nabídky služeb
v cestovním ruchu a základní povědomí o historii našeho

města. Důležitým předpokladem je základní komunikativní
dovednosti v německém jazyce (případně i v angličtině).

Nutnost je minimální věk 18 let.
Vzkaz všem potencionálním zájemcům – pokud se nám

přihlásíte včas, tedy nejpozději do 10.12.2017, bude dostatek
času se na „dobrovolnicko-brigádnickou práci připravit“.

Kontakt pro jednání, KIC Nové Hrady, Květa
Jarolímková, kic@novehrady.cz, tel.: 602 150 208

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem



listopad 2017 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 19

Město Nové Hrady
zve v rámci akcí z ocenění Obec přátelská seniorům na

PŘEDNÁŠKY O NOVOHRADSKÉ KRAJINĚ
OČIMA A ZÁŽITKY PRŮVODCE

MILANA KOŽELUHA

Hory a krajina
21. listopadu 2017 od 18 hodin

(autor fotky Milan Koželuh)

Od pramenů řek k lidem
11. prosince 2017 od 18 hodin

(autor fotky Milan Koželuh)

Novohradské hory jsou nejjižnějším pohořím České republiky.
Jejich nadmořská výška přesahuje tisíc metrů, nejvyšší

hora, Kamenec, je 1.072 metrů nad mořem.
Z hlediska horopisu jsou pokračováním Šumavského

masivu. Navíc jsou součástí horského celku, který
z větší a vyšší části leží v Rakousku.

Masiv Novohradských hor je prameništěm mnoha
významných řeka a potoků. Jsou tu nejmenší vorosplavné

toky v Evropě s dodnes patrnými úpravami řečišť
a nádržemi na zadržování vody.

Jejich zvláštnost a neuchopitelnost ale vyjádřil už na konci
19. století neznámý autor v knize Čechy, kde o nich napsal
–„Pravdu pověděl, kdo nazval Nové Hrady kusem ráje, a to,
ač na půdě české, nám Čechům přec neznámého, jakoby

na kraji světa kdesi položeného.“
M. Koželuh

Přednášky s promítáním fotografií se uskuteční
v Kulturně-spolkovém domě a jsou na ně zváni nejen

senioři, ale i další milovníci Novohradských hor.

KSD, ulice Česká 74, Nové Hrady,
další informace na tel.: 602 150 208, www.kicnovehrady.cz

Opětovný výlet za zdravím
Ve dnech 2.–5. 5. 2018

pořádá Seniorklub Nové Hrady vícegenerační

zájezd do termálních lázní

ve Velkém Mederu
na Slovensku

Cena zájezdu na osobu (bez ohledu na věk) je 1.500 Kč.

V ceně JE zahrnuto:
- ubytování

- cesta zájezdovým autobusem tam i zpět.

V ceně NENÍ zahrnuto:
- vstupné do areálu lázní (které činí na 2 x celý den

+ 1 x 4 hodiny = zhruba 30 euro – dle věku)
- jídlo, pojištění, nadstandardní procedury

(masáže, čištění pokožky rybičkami, solná lázeň, aj.)
V areálu lázní je více možností občerstvení studenou
i teplou kuchyní a nápoji. Snídaně a večeře je možno

připravit z vlastních zdrojů v kuchyňkách
na ubytovacím zařízení.

Poslední den, tj. 5.5.2018, bude komentovaná prohlídka
nedalekých Nových Zámků.

Zájemci se nahlásí do 31.1.2018 u paní Hambergerové
na telefonu 725 713 655.

Po zájemcích požadujeme závaznou zálohu
500 Kč do 31.1.2018.

Celá částka tj.1.500 Kč/osoba
musí být splacena do 15.4.2018.

Bližší informace na výše uvedených telefonech
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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

řádková inzerce

¡ Prodám zánovní elektrický sporák se sklokeramickou deskou
(v záruce). Tel.: 723 612 475.

¡ Prodám elektrocentrálu 750W. Nová, nepoužitá.
Cena 1 400 Kč. Tel.: 724 272 668

Jaromír Bosák a jeho fanynky
Populární komentátor začíná vždy: „Zdravím všechny fanynky a fa-

noušky kopané“. Ono to moc nezabírá. Ve zdejších končinách zřejmě
fanynky fotbal nevynalezly. Musím se však na to podívat z pohledu No-
vých Hradů. Vzpomněl bych si na dvě skutečné fanynky hradeckého
fotbalu. Byly to paní Jelínková st. a paní Bočková st. Když seděly na la-
vičkách a bavily se mezi sebou nebo s jinými lidmi, zdálo se, že je fot-
bal nezajímá. Omyl! Někdy jsem náhodou fotbal mužů neviděl, ale
když jsem je potkal na městě nebo jinde, zeptal jsem se, jak hráli muži,
tak mi správně odpověděly a k tomu řekly, kdo dal gól a jak hráli doros-
tenci a žáci! Tohle byly skvělé fanynky, pravé! Važme si fanynek. Jde
o budoucnost fotbalu u nás na Hradech i po celé republice. Samozřej-
mě, za ta léta přišlo na Hrady spousta maminek s kočárky, aby viděly ty
svoje muže hrát fotbal.
Nakonec je třeba se zmínit i o velkém fanouškovi „mužskému“. Byl to
pan Zajac st. a chodil na Hradech na žáky, dorostence a hlavně na
„muže“. Každý zápas emotivně prožíval. Někteří diváci si ho lehce do-
bírali, ale on se nedal a obrátil vždy všechno v žert. Fotbalu však
rozuměl hodně. Vychoval dva syny Michala a Pepíka. Oba mají dobrý
vztah k fotbalu. Pepíka bych dal do kategorie výborných hradeckých
analytiků.

Závěrem… Kdysi jsem sledoval „ME“ a viděl jsem všechny zápasy
kromě 2 záznamů. Potkal jsem pana Zajace a ten mi řekl, že viděl vše i
ty záznamy. Tomu říkám fanoušek! Miroslav Hruška

Město Nové Hrady pořádá v rámci projektu
Nové Hrady – Město přátelské seniorům 2017

za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Cvičební seminář pro seniory
pod vedením Ludmily Rakové
fyzioterapeutka, cvičitelka I. tř. Zdr. TV – Český Brod

Sobota 25. listopadu 2017
Praktická část od 13.00 do 17.00 hod.

Teoretická část a dotazy od 18.00 do 19.00 hod.

Neděle 26. listopadu 2017
Praktická část v neděli od 8.30 do 9.30 hod.

Program: Praktická část
- stručná anatomie a fyziologie hybného systému, funkční
vyšetření svalových dysbalancí, optimální rozsahy pohybů,

- nápravná cvičení zjištěných svalových dysbalancí,
- individuální dotazy a problémy.

Teoretická část:
- přednáška zaměřena na problematiku zjištěných svalových

dysbalancí a dotazů z praktické části.

Vezmi s sebou: úbor a obuv pro cvičení v tělocvičně, psací
potřeby pro vlastní poznámky, froté ručník běžného rozměru

(pomůcka pro cvičení), podložku pro cvičení (karimatku)

Místo konání: Nové Hrady, tělocvična ZŠ Nové Hrady
(Komenského 30), teoretická část proběhne v učebně školy

(vchod od tělocvičny)

Cena kurzu: bez poplatku

Informace a závazné přihlášky: Zdeňka Vaněčková, tel. 723 219 387

Upozornění: kapacita semináře je omezena.


