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Vánoční
Čím dál více mám pocit, že v posledních letech podzimní měsíce

utíkají čím dál rychleji. Možná je to tím, že se v nich odehrává tolik
událostí, že se téměř bez všimnutí posouváme v roce až směrem k měsí-
ci poslednímu, který je často plný protikladů. Na jedné straně si říkáme,
že bychom chtěli klid a pohodu před i během Vánoc, na straně druhé
sami propadáme předvánoční (a letos i předadventní) nákupní horečce.
Rádi bychom též zvolnili pracovní tempo, což ale bývá těžké, protože
většinou stále něco doháníme nebo se vždy objeví něco nového, co
vnímáme jako nutné ještě stihnout…

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Až budete číst prosincové číslo Novohradského zpravodaje, třeba už
bude Martinův kůň po kolena ve sněhu. A tohoto pěkného Martina na
koni namalovala Anička Pávková z 1. třídy.                                   K. J.

Na této fotografii vidíte „básničkový trénink“ na to, jak se neztratit
v labyrintu slov a věcí. Více uvnitř čísla.                                       K. J.

Malé ohlédnutí za podzimem nabízejí páťáci.
Více slovem i fotografiemi uvnitř čísla.   K. J.

Zatímco v listopadu jsme se někteří báli při
Strašidláckém odpoledni, v prosinci se bude-
me těšit na Ježíška. Ale to až po četech…,
o všem uvnitř čísla.                                  K. J.

V prosincovém zpravodaji se tentokrát hlásí
o slovo i zvířátka… nejvěrnější přátelé člověka.
ZKO Nové Hrady informuje o závodech. K. J.

Být sám sobě strůjcem štěstí,
radosti i lásky, abychom měli

z čeho čerpat a dávat dál

Měsíc prosinec je stejný jako každý
druhý měsíc co se týče počtu dnů a

možná jedinou jeho odlišností je, že je
vždycky poslední v řadě (v roce).

To je už tak dáno a prosinec s tím nic
nenadělá. Vždycky na něj „spadne“

bilancování toho, co jsme za rok
provedli pěkného (anebo taky ne?).

Zajímavé je, že většinou při hodnocení
uplynulého období začínáme tím, že
jsme něco nestihli, že jsme si moc
nadrobili, omlouváme se sami sobě
a blízkým za ne-čas a za to, že jsme
neudělali to, ale ono… A tak mne
napadá, nechtělo by to nejdřív spíš

„zbilancovat“ to pěkné, chvíli se z toho
těšit a činit tak s vědomím, že máme

svůj život ve svých rukách jak jen je to
možné, že si jej vážíme, že o něj

s láskou pečujeme a pak to s radostí
předáváme dál? Tak já všem čtenářům
Novohradského zpravodaje do prosince

přeji - až budete „sebe-bilancovat“
(pokud tedy tak činíte), buďte na sebe

hodní a neplísněte se (to za Vás
případně udělá určitě někdo jiný),

staňte se strůjcem svého štěstí i lásky
a pak to s chutí  „přehoďte“ na druhé.
Vždyť Vánoce jsou přece o dávání…

K. Jarolímková

pokračování na str. 4
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Zápis z 89. schůze městské rady
ze dne 18.10.2017

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 88. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 88. jednání rady města.

� 2.  "Byňov, K 2303/2, Tesař
– úprava NN"
Rada města souhlasí se Smlouvou č.:
1030039416/001 o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene se společností E.ON
Distribuce České Budějovice na akci: By-
ňov, K2303/2, Tesař – úprava NN, za jedno-
rázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH
a postupuje návrh zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Distri-
buce návrh smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na akci: Byňov,
K 2303/2, Tesař – úprava NN. Smlouvou
budou zatíženy pozemky parc. č. 475 a
č. 2574 v k.ú. Byňov.)

� 3. "Nové Hrady, K 62/9, Jurištová
– NN"
Rada města bere na vědomí návrh Smlouvy
č.: 1030036584/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene. Rada pověřuje
starostu města dalším jednání ve věci sladě-
ní návrhu vedení trasy dle smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene a
projektu nového chodníku.
(Rada města obdržela od společnosti E.ON
Distribuce České Budějovice návrh smlou-
vy o zřízení věcného břemene na akci: Nové
Hrady, K 62/9, Jurištová – NN. Smlouvou
budou omezeny pozemky parc.č. 985/1 a
č. 816/8 v k.ú. Nové Hrady. Po prostudová-
ní nákresu rada rozhodla, že před jednáním
o uzavření smlouvy musí být zajištěn soulad
s projektovou dokumentací na realizaci no-
vého chodníku od autobusového nádraží ke
křižovatce u Českého domu.)

� 4. Jihočeský kraj – prodloužení
realizace projektu Oprava komunikací
Nové Hrady – Zahradní II – 1. etapa
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí dotace od Jihočeské-
ho kraje č. SDO/OEZI/2192/2017 na akci:
Oprava komunikací Nové Hrady – Zahradní
II – 1. etapa a pověřuje starostu podpisem
dodatku.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje Doda-
tek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
SDO/OEZI/2192/2017 na akci: Oprava

komunikací Nové Hrady – Zahradní II –
1. etapa. Dodatkem se prodlužuje termín rea-
lizace projektu do 31.12.2017 a následně i
termín vyúčtování.)

� 5. Jihočeský kraj – prodloužení realizace
projektu Zásahový oděv pro hasiče
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke
smlouvě o poskytnutí dotace od Jihočeské-
ho kraje č. SDO/OEZI/1654/2017 na akci:
Zásahový oděv pro hasiče a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje doda-
tek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
SDO/OEZI/1654/2017 na akci: Zásahový
oděv pro hasiče. Dodatkem se prodlužuje
termín realizace projektu do 30.11.2017 a
termín vyúčtování.)

� 6. Odkup části parcely
Rada obdržela žádost manželů Vaňkových,
paní M. Plchové, manželů Helčlových a
manželů Šulcových o odkoupení části par-
cely č. 827/16 a č. 824/1 v k.ú. Nové Hrady.
Rada města bere na vědomí žádost o prodej
části pozemků parc. č. 827/16 a č. 824/1 v
k.ú. Nové Hrady s tím, že žadatelé budou
vyzváni k upřesnění žádosti.

� 7. Odprodej pozemku
Rada města bere na vědomí žádost Markéty
Morongové a Františka Štangla o odprodej
pozemků parc.č. 302/1 a č. 300/2 v k.ú.
Nové Hrady, s tím, že o pozemky již bylo
zažádáno a žádost postoupena zastupitel-
stvu města.
(Rada obdržela od Markéty Morongové
a Františka Štangla, Nové Hrady žádost
o odprodej pozemku parc. č. 302/1 a č.
300/2 v k.ú. Nové Hrady, za účelem výstav-
by rodinného domu. Rada konstatovala, že
o pozemek již v nedávné době požádali jiní
zájemci a jejich žádost byla projednána a
bude předložena zastupitelstvu města.)

� 8. Odprodej pozemku
Rada města bere na vědomí žádost Povodí
Vltavy, s.p. o prodej pozemků pod stavbou
vodního díla v k.ú. Vyšné a pověřuje staros-
tu dalším jednáním.
(Rada obdržela od Povodí Vltavy, s.p. Čes-
ké Budějovice žádost o prodej pozemků pod
stavbou vodního díla k úpravě koryta drob-
ného vodního toku Tetřeví potok v k.ú. Vy-
šné. Město má zájem, aby úpravou koryta
v k.ú. Vyšné byla řešena protipovodňová si-
tuace v této lokalitě, osady Vyšné, včetně
přípravy projektové dokumentace.)

� 9. Sociální komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
sociální komise ze dne 11. října 2017 a při-
děluje byt 0+1 č. 7 v DPS Nové Hrady Petru
Bulovi, Zahradní čtvrť 340, Nové Hrady.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise konané 11. října 2017 s doporučením
pro radu.)

� 10. Prodej pozemku
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 233/10 o výměře 114 m2 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů Janě Borovanské, Údolí

čp. 72 a Jiřímu Dobrovskému, 5. května čp.
205, Nové Hrady, za částku 100 Kč/m2 a po-
stupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemku
parc. č. 233/10 v k.ú. Údolí u Nových Hra-
dů, rada projednala žádost Jany Borovanské
a Jiřího Dobrovského.)

� 11. Výpůjčka nebytových prostor
Rada města schvaluje výpůjčku nebytových
prostor v objektu čp. 45, nám. Republiky,
Nové Hrady Klubu mládeže Nové Hrady,
na dobu určitou na dobu 1 roku a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru výpůjčky nebyto-
vých prostor v objektu čp. 45, nám. Repub-
liky, rada projednala žádost Klubu mládeže
Nové Hrady o tyto prostory.)

� 12. Odkup pozemku
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Koželuhových o odkoupení pozemků parc.
č. 827/16 a č. 827/53 v k.ú. Nové Hrady a
pověřuje starostu místním šetřením.
(Rada obdržela od manželů Koželuho-
vých, Nové Hrady žádost o odkoupení po-
zemku parc. č. 827/16, č. 827/53 v k.ú.
Nové Hrady.)

� 13. Výběrové řízení – Oprava
komunikace "Zahradní II  – 1. etapa"
Rada města schvaluje dodavatele veřejné
zakázky Oprava komunikací Nové Hrady -
Zahradní II – 1. etapa, společnost Milan
Ertl, Kaplice a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
spol. s r.o. České Budějovice Protokol
o posouzení nabídek, Zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek, Odborný posudek a
podklad pro posouzení a hodnocení nabí-
dek k veřejné zakázce: Oprava komunikací
Nové Hrady – Zahradní II – 1. etapa. Nabíd-
ku podaly čtyři společnosti, nejnižší nabíd-
ku podala společnosti Milan Ertl, Kaplice
ve výši 5.804.423,90 Kč bez DPH.)

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

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

� 16. Přezkum hospodaření
Rada města bere na vědomí Zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření města Nové
Hrady.
(Rada obdržela Zápis z dílčího přezkoumá-
ní hospodaření města Nové Hrady s tím, že
nebyly zjištěny žádné nedostatky. )

Zápis z 90. schůze městské rady
ze dne 27.10.2017

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Miroslav Šlenc, člen rady

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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s hlasem poradním:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
Omluveni:
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 89. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 89. jednání rady města.

� 2. Sociální komise – organizační
pracovník
Rada města schvaluje Bc. Ilonu Volfovou
organizační pracovnicí sociální komise
rady města od 01.11.2017.
(Rada obdržela návrh na změnu organi-
začního pracovníka pro sociální komisi,
z důvodu ukončení pracovního poměru stá-
vajícího organizačního pracovníka.)

� 3. Rozpočtové opatření č. 13/2017
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 13/2017.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 13/2017. Do rozpočtu jsou zahr-
nuty dotace na volby, v příjmové i výdajové
části.)

Zápis z 91. schůze městské rady
ze dne 01.11.2017

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 91. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 90. jednání rady města.

� 2. Odkup pozemku
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Olejníkových, Vyšné o odkup části poze-
mku parc. č. 2299 v k.ú. Vyšné a postupuje
žádost k místnímu šetření Osadnímu výboru
Nakolice, Obora, Vyšné.
(Rada obdržela od manželů Olejníkových,
Vyšné žádost o odkup pozemku parc. č.
2299 v k.ú. Vyšné. Tento pozemek sousedí
s jejich nemovitostí.)

� 3. Nájem Apatyka
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostor v Husově ulici čp. 14, na
dobu určitou a pověřuje tajemnici MěÚ
Nové Hrady zveřejněním na úřední desce
města.
(Po zveřejnění záměru pronájmu rada pro-
jednala žádost pí. Jiráskové o pronájem
nebytových prostor s tím, že návrh není

v souladu s požadavky při zveřejnění zá-
měru.)

� 4. Ministerstvo financí – stanovisko
Rada města bere na vědomí stanovisko Mi-
nisterstva financí k uzavření smlouvy se
společností ČEVAK a.s., na provozování
infrastruktury města a pověřuje starostu je-
jím podpisem.
(Rada obdržela od Ministerstva financí sta-
novisko k uzavření smlouvy se společností
ČEVAK a.s., na provozování vodohospo-
dářské infrastruktury. Ministerstvo tímto
stanoviskem dalo souhlas s uzavřením
smlouvy pro období 2018–2020 s tím, že
smlouva nemá žádné negativní dopady na
hospodaření města Nové Hrady a neshleda-
lo též rizika, která by bránila uzavření
smlouvy.)

� 5. ČEVAK a.s. – plán investic
Rada města schvaluje Plán investic od spo-
lečnosti ČEVAK a.s., České Budějovice
pro rok 2018 a pověřuje starostu dalším jed-
náním ve věci přípravy realizace vybraných
akcí.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.,
České Budějovice aktualizovaný Plán in-
vestic pro rok 2018. V návrhu plánu investic
jsou navrženy prioritní akce, které provozo-
vatel doporučuje Městu Nové Hrady jakož-
to vlastníkovi vodohospodářského majetku
k realizaci. Návrh se týká zejména obnovy a
doplnění technologie na čistírně odpadních
vod (kalolis, chem. hospodářství), staveb-
ních úprav a obnovy technologie na úpravně
vody, napojení vrtů ad.)

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

� 7. TSM – rozpočet
Rada města schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu Technických služeb města No-
vých Hradů na roky 2019–2020.
Rada města schvaluje rozpočet Technic-
kých služeb města Nových Hradů na rok
2018.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2019–2020 a návrh roz-
počtu na rok 2018. Rozpočet předpokládá
výši dotace na provoz 9.300.000 Kč a
500.000 Kč na investice. Tyto prostředky
budou řešeny v rámci rozpočtu města na rok
2018, který projedná na svém jednání zastu-
pitelstvo města v prosinci 2018.)

� 8. MŠ Nové Hrady – rozpočet
Rada města schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu Mateřské školy Nové Hrady na
roky 2018–2020.
Rada města schvaluje rozpočet Mateřské
školy Nové Hrady na rok 2018.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady střednědobý výhled rozpočtu na roky
2018 - 2020 a návrh rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet předpokládá výši dotace na pro-
voz 1.100.000 Kč. Tyto prostředky budou
řešeny v rámci rozpočtu města na rok 2018,
který projedná na svém jednání zastupitel-
stvo města v prosinci 2018.)

� 9. ZŠ Nové Hrady – rozpočet
Rada města schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu Základní školy Nové Hrady na rok
2018 - 2019.
Rada města schvaluje rozpočet Základní
školy Nové Hrady na rok 2018.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady střednědobý výhled rozpočtu na roky
2018 - 2019 a návrh rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet předpokládá výši dotace na pro-
voz 2.800.000 Kč. Tyto prostředky budou
řešeny v rámci rozpočtu města na rok 2018,
který projedná na svém jednání zastupitel-
stvo města v prosinci 2018.)

� 10. Město Nové Hrady – střednědobý
výhled
Rada města souhlasí s návrhem středně-
dobého výhledu rozpočtu města na rok
2018–2021 a postupuje návrh ke schválení
zastupitelstvu města.
(Rada projednala návrh střednědobého vý-
hledu rozpočtu města na roky 2018–2021.
Od letošního roku je nutno střednědobý vý-
hled rozpočtu města schvalovat v zastupi-
telstvu města. Před jednáním zastupitelstva
bude střednědobý výhled projednán na spo-
lečném jednání Finančního výboru Zastupi-
telstva města a Finanční komise Rady města
s tím, že je předpokládáno, že střednědobý
výhled bude každoročně upřesňován na zá-
kladě aktuálního vývoje a přidělených do-
tačních prostředků.)

� 11. Odměny zastupitelů
Rada města souhlasí s návrhem odměn ne-
uvolněným členům zastupitelstva města a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada projednala návrh na změnu odměňo-
vání zastupitelů od 01.01.2018, neboť do-
chází ke změně zákona o obcích a musí být
změněn i systém odměňování zastupitelů.)

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

� 13. Výpůjčka kanceláře – KIC
Rada města schvaluje výpůjčku nebytových
prostor v objektu čp. 46, nám. Republiky,
kanceláře v Kulturním a informačním cen-
tru s Jihočeským krajem a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru výpůjčky kanceláře
v prostorách KIC, rada schválila výpůjčku
prostor pro destinaci Novohradsko-Dou-
dlebsko.)

� 14. Nájem – M. Vochozková
Rada města schvaluje ukončení nájemní
smlouvy s Marií Vochozkovou na nebytové
prostory nám. Republiky čp. 43, Nové Hra-
dy k 31.10.2017.
(Rada obdržela od Marie Vochozkové,
Nové Hrady žádost o zkrácení výpovědní
lhůty a ukončení nájmu v nebytových pros-
torách v objektu Nové Hrady, nám. Repub-
liky čp. 43, neboť zde již nepodniká a
prostory již předala Technickým službám
města Nových Hradů.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

pokračování na str. 4
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� 15. Komunitní plán služeb

Rada města schvaluje Ing. Ladislavu Bárto-
vou do řídící skupiny Komunitního pláno-
vání sociálních služeb na území ORP
Trhové Sviny.

(Z důvodu ukončení pracovního poměru
Dagmar Šabatkové u města Nové Hrady,

starosta navrhl jako členku řídící skupiny ke
komunitnímu plánu služeb Ing. Ladislavu
Bártovou.)

� 16. Celnice

Rada města bere na vědomí zájem pana
F. Chrastiny o koupi objektu bývalé celnice
a části přilehlých pozemků. Rada pověřuje
starostu města zajištěním znaleckého po-
sudku, který by taktéž řešil objem finanč-
ních prostředků vložených nájemcem do
zlepšení technického stavu budovy.

(Rada města byla panem F. Chrastinou in-
formována o zájmu odkoupit objekt bývalé
celnice a část přilehlých pozemků. Rada
konstatovala, že v současné době nemá pan
Chrastina žádné nedoplatky na nájemném,
je tedy možno o prodeji jednat. Způsob pro-
deje bude projednán s Finančním výborem
Zastupitelstva města. Rada pověřila staros-
tu města zajištěním znaleckého posudku,
který by taktéž řešil objem finančních pros-
tředků vložených nájemcem do zlepšení
technického stavu budovy.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

Prosinec je v souvislosti s koncem roku také měsícem bilancování a
hodnocení. Z pohledu našeho města jistě i my budeme mít rok 2017
spojený s mnoha významnými událostmi. Mohli bychom mluvit o zís-
kání titulu Obec přátelská seniorům, o zahájení některých investičních
akcí, o získání dotací na akce, které se rozbíhají či budou v blízké době
zahájeny. Byl to též rok krásných kulturních akcí a zajímavých setkání.
Jsem ale přesvědčený, že pro většinu z nás bude tento rok hlavně „má-
jový“. Ne, že bychom měli květen celý rok, ale proto, že se nám jako
městu podařilo koupit hotel Máj. Nešlo však jen o koupi, ale též o pří-
pravu projektu k jeho následné rekonstrukci a nalezení způsobu jeho
využití. Osobně jsem velmi rád, že se podařilo život v Máji obnovit a že
se díky pronájmu stal hotel opět místem, kam se chodí na dobré jídlo,
pivo, vínko, ale taky za muzikou a na akce. Zde je nutno říci, že právě
tým kolem Moniky, Jindry, Marušky, Míši a dalších si zaslouží velký
kompliment za to, jakým způsobem se jim vše podařilo a daří…

Nejen bilancováním se ale můžeme v prosinci zabývat. Především
musíme myslet na další měsíce a celý rok. Nebude zajímavý jen z po-
hledu osmiček spojených s různými výročími, ale měl by přinést i mno-
ho z pohledu investičních akcí (přestavba bývalých jeslí, hotel Máj,
nákup nového vozu CAS pro hasiče…). A opět jsou naplánovány mno-
hé kulturní, společenské a spolkové akce. Jednou z nejvýznamnějších
bude bez pochyby i 40. ročník Novohradské číše, které se po roce opět
(a snad již natrvalo) vrátí domů do N. Hradů a do sálu v Máji.

Přestože je nutno ještě hodně věcí udělat, věřím, že zbyde i trochu
času na odpočinek a vychutnání pohody Vánoc. Kdy vlastně jindy by-
chom si ten čas měli pro sebe a své nejbližší najít, když ne v této době,
kterou máme asi většinově spojenu s pohádkami, se vzpomínkami na
dětství, se setkáními s přáteli a různými jinými tradicemi či zvyky?

Chtěl bych proto všem popřát zejména ten klid a pohodu v čase ad-
ventním, vánočním i povánočním. Přeji všem krásné a radostné Váno-
ce, těm, co mají děti či vnoučata, co nejvíce šťastných rozzářených
dětských očí nejen u stromečku a všem ostatním mnoho příjemných
chvil v kruhu rodiny či dobrých přátel.

Do roku 2018 pak všem přeji především hodně zdraví, mnoho osob-
ních i pracovních úspěchů, co nejvíce šťastných okamžiků a celkově
spokojený život v našem městě a osadách.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

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

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

Vánoční (pokračování ze str. 1)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Nové Hrady vyhlašuje výběrové řízení na

pracovníka pro
Novohradské muzeum

DPČ (20 hodin týdně) na jeden rok s možností prodloužení
Místo výkonu práce: Nové Hrady
Předpokládaný nástup: od 1.1.2018 nebo dle dohody

Charakteristika pozice:
Muzejní činnost a správa kulturního dědictví, vzdělávací a osvětové
aktivity pro mládež i dospělé, průvodcovská činnost, propagace

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
dosažené vzdělání: minimálně středoškolské
znalosti oboru: v oboru muzejnictví a podobné výhodou
další znalosti, dovednosti a předpoklady: dovednost pracovat na
PC - MS Office, Windows, Excell, Internet, řidičský průkaz skupiny
„B“, aktivní zájem o historii a kladný přístup pro práci s lidmi, základní
znalost německého jazyka výhodou

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, bezúhon-
nost, ovládání jednacího jazyka

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

Přílohy přihlášky:
strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních pří-
slušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný do-
movským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokla-
du o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas se zpracováním osob-
ních údajů

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě
zašlete nejpozději do 15.12.2017 na adresu: Městský úřad Nové
Hrady, podatelna, nám. Republiky čp. 46, 373 33 Nové Hrady. Před-
pokládaný termín pohovoru je 20.12.2017, na který vezměte s se-
bou motivační dopis a návrh koncepce činnosti muzea. Podrobnější
informace o pracovní pozici podá: Květa Jarolímková, vedoucí KIC
N. Hrady, telefon: 602 150 208, e-mail: kic@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: 29. 11.2017
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Nové Hrady
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OZNÁMENÍ – OŽP informuje:

SVOZ ODPADU
V ROCE 2018

V roce 2018 svoz směsného komunálního odpadu zůstává beze
změny, tzn. „vývoz popelnic“ bude probíhat každý týden ve

ČTVRTEK a to i při svátcích připadajících na tento den.

V roce 2018 bude svoz „BRKO - BIO“ probíhat
JEDNOU ZA ČTRNÁCT DNÍ V PÁTEK V LICHÝ TÝDEN

v období od 11.05. do 23.11.2018.

U komodit tříděného odpadu
zůstává doba svozu nezměněna – viz svozový plán.

Místo vyhrazené městem
pro soustřeďování odpadu – za hřištěm

(Sběrný dvůr) – provozní doba:
Středa, Neděle 14.00 – 17.00 hod.

(v období od 01.11. do 31.03. 13.00 – 16.00 hod.)
(Sběrný dvůr), bude ve dnech 24.12.2017 a 31.12.2017

UZAVŘEN
Případné změny frekvence svozu či provozní doby

jsou vyhrazeny dle potřeby, nebo z provozních důvodů.
OŽP

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 čer-
stvý vzduch?

Přijďte se podívat na vzorový Pasivní dům, který je pro
Vás postaven přímo v Nových Hradech.
Zveme Vás na celoroční expozici o pasivním stavitelství
v Pasivním domě v Nových 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 uspořá-
dat 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.
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Tříkrálová sbírka 2018
Vážení a milí přátelé Tříkrálové sbírky,

rok se s rokem sešel, a i když je nyní ještě
před vánočními svátky a Tři krále máme až
po Novém roce, už se na vás obracím s infor-
macemi o sbírce, protože na začátku ledna by
se to už nemuselo stihnout.

Zde na Nových Hradech a v okolí, to zna-
mená Údolí, Štiptoň, Janovka, Byňov, Jakule
a Nakolice, budeme koledovat v sobotu 6. led-
na. Letošním tématem sbírky bude podpora
Dobrovolnického centra při Diecézní Charitě
České Budějovice.

Dobrovolnické centrum vzniklo 1. 7. 2004.
Náplní práce je organizace a řízení dobrovol-
nické činnosti tak, aby pomoc dobrovolníka
byla účelně využita tam, kde je jí nejvíce pot-
řeba. Dobrovolnické centrum je mostem mezi
občanskou společností a organizovanou profe-
sionální charitou. Cílovými skupinami, kte-
rým dobrovolníci pomáhají, jsou senioři, lidé
se zdravotním postižením, děti a dospělí ze so-
ciálně znevýhodněného prostředí a vězni. Od
roku 2011 též pacienti v českobudějovické
nemocnici.

Dobrovolníkem je člověk, který pravidelně
věnuje část svého volného času na pomoc dru-

hým lidem. Takto vykonaná práce je bez náro-
ku na odměnu. Dobrovolnické centrum ale
platí dobrovolníkům pojištění, cestovní nákla-
dy a zajišťuje jim potřebný materiál na práci
s klienty.

Rád bych nyní poprosil děti i dospělé,
kteří mají zájem se zapojit do koledování,
aby mne kontaktovali na adrese charita.no-
vehrady.jiznicechy@seznam.cz nebo na čís-
le +420 775 775 568.

Přeji všem štědré a požehnané Svátky vá-
noční a do nového roku hodně zdraví a životní
pohody.

Za Oblastní Charitu Václav Švarc

Já a dobrovolnictví
Dobrovolnictví je formou filantropie – toto

původem řecké slovo můžeme přeložit jako
„láska k člověku.“ Už jen to říká o dobrovol-
nictví mnohé. Myslím si, že bychom se měli
jako lidé mít rádi. Mít rádi jeden druhého, zají-
mat se o sebe navzájem, snažit se pochopit je-
den druhého, přijímat se vzájemně tací, jací
jsme, mít otevřené srdce…

A snad alespoň trochu z toho můžu pros-
třednictvím dobrovolnictví dát lidem, kteří to
potřebují a chtějí. A snad to není příliš málo

v tom dnešním uspěchaném světě plném
stresu a násilí. Věřím, že pro lidi s duševním
onemocněním, kterým se snažím pomáhat
alespoň malou časovou dotací ze svého živo-
ta, jsou to důležité hodnoty, protože stigmati-
zace těchto lidí v naší společnosti je opravdu
velká.

Pro mě je zase skvělá zkušenost s nimi být
– vidět jiné, nebo i stejné, pohledy na svět, kde
žijeme a na životy, jež žijeme.

Vím, že nespasím všechno a všechny, ale
možná někoho, v jeho nemoci, přivedu na jiné
myšlenky nebo dokonce mu zlepším náladu –
na hodinu, dvě… I to se totiž počítá!

Autor: Anděla,
dobrovolnice z Dobrovolnického centra
při Diecézní charitě České Budějovice

Zdroj: webové stránky Dobrovolnického cen-
tra DCH České Budějovice

Vzpomínka a poděkování
Na začátku listopadu nečekaně a náhle na-

vždy odešel z tohoto světa PAN UČITEL Vác-
lav Marek. Velká písmena k připomínce jeho
celoživotního učitelského působení jistě patří
a jsem přesvědčený, že tradiční označení
„milánkové“ či pojem „kulomet“ určitě žád-
ný z jeho žáků nemohl zapomenout a stejně
tak určitě nelze zapomenout jeho nenapodo-
bitelný způsob chůze (běhu), jeho úsměv či
způsob držení volantu při jízdě nesmrtelným
embéčkem.

Osobně jsem také patřil k těm tisícům žáků,
které pan Marek učil. A asi stejně jako ostatní
jsem ho měl rád a vzpomínal jsem na něj vždy
jako na učitele, který byl k nám žákům milý,
který nás hodně naučil, který nás uměl poba-
vit, ale v případě potřeby i pořádně seprat.

Jako starosta jsem měl možnost v posled-
ních letech vnímat i další rozměry jeho pů-
sobení ve městě i okolí. Velmi aktivně se
zapojoval do akcí spojených s ochranou pří-
rody, pomáhal při pořádání soutěží a i po od-
chodu do učitelského důchodu tak vlastně
pokračoval v předávání svých vědomostí.
Nejen dětem, ale i dospělým pak zprostřed-
kovával svoji lásku k novohradské krajině a
Novohradsku.

Po smrti svého bratra Radomila byl pan
učitel jedním z těch, kteří městu Nové Hrady
nabídli původní borovanský skanzen. Jeho
přínos pro následné přesunutí muzea, jeho in-
stalaci a další rozvoj byl obrovský a vím, jak
byl šťastný, když jsem mu ještě nedávno říkal
aktuální čísla o narůstajícím počtu návštěvní-
ků skanzenu. Stejně tak vím, že připravoval
další informace a doplnění pro expozici…

Společně jsme se v poslední době velmi
často setkávali nad problematikou historie že-
leznice. Mašinky byly celoživotní láskou pana
učitele a historii dráhy v našem regionu v mi-
nulosti též publikoval na stránkách NZ. Nyní
jsme připravovali podklady pro velkou expo-
zici o železnici, která vzniká jako aktivita
přeshraničního projektu Sdružení Růže v Bo-
rovanech. Část jeho vlastních předmětů, a
hlavně vše spojené s železnicí a naším měs-
tem, pak mělo být součástí i novohradského
muzea. Je mi moc líto, že s námi nebude moci
být u otevření těchto expozic, a zároveň cítím,
že jejich dokončením budu (budeme) moci
panu učiteli vzdát hold a poděkovat.

Těch, kteří se chtěli s panem učitelem roz-
loučit, bylo mnoho. Symbolické svíčky a
květiny u smuteční vývěsky byly dokladem
smutku, který v nás všech odchod pana učitele
Marka vyvolal. Byl jsem smutný, že jsem
z důvodu dlouhodobě plánované cesty do za-
hraničí nemohl být při posledním rozloučení
v Borovanech. Proto alespoň touto formou
chci vyjádřit úctu člověku, kterého jsem měl
moc rád, kterého jsem si vážil, který byl zdro-
jem inspirace a který byl chlapem plným člo-
věčenství a moudrosti. Jsem přesvědčený, že
to takto vnímá mnoho z nás. Proto si dovolím
do učitelsko-mašinkového nebe poslat podě-
kování za nás všechny.

PANE UČITELI MARKU, DĚKUJEME
ZA VŠECHNO A URČITĚ NIKDY

NEZAPOMENEME!
Vladimír Hokr

Sdružení Občané pro zdravé město
přeje všem spoluobčanům klidný

a pohodový advent, šťastné a veselé
prožití svátků vánočních
a do nového roku 2018

hodně štěstí, zdraví, životního optimismu,
osobních i pracovních úspěchů
a především spokojený život

v Nových Hradech a našich osadách.

VÁNOČNÍ  PŘÁNÍ
Přejeme všem občanům našeho města
a přilehlých osad hodně krásných chvil

prožitých v příjemné atmosféře
vánočních svátků.

Do nového roku Vám všem dále přejeme:
12 měsíců bez nemocí, 53 týdnů optimismu,
365 dnů štěstí, 8 760 hodin splněných přání,

525 600 minut pohody
a 31 536 000 vteřin lásky.

Za místní organizaci sociální demokracie
Josef Vochoska

Vánoční besídka v Nemocnici Č. Budějovice
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SOPTÍCI informují
Vážení občané Nových Hradů, dne 3. lis-

topadu jsme oslavili v naší hasičské zbrojni-
ci Helloweenský svátek (31. října). Nejsme
v těchto oslavách již žádní nováčci, a tak
jsme letošní Helloween pojali dosti straši-
delně… V průběhu roku jsme zaslali po-
zvánky těm nejděsivějším a nejstrašnějším
…účast byla více než dosti hojná: Zombie vo-
jáci, Mumie, Čaky panenka a její Matka, Jo-
ker, Matka všech zombií, Vražední řezníci,
Orientální specialisté, Doktor Jekyll a pan
Hyde, Satan Claus, Pekelná dáma, Pan?, Ná-
jemný Sniper. Úderem 17 hodiny došlo k za-
temnění okenic a začala stezka odvahy. Starší
členové SOPTÍKŮ a Soptíkovský dorost při-
pravili opravdu děsivé zážitky… Po splnění
stezky došlo na mejdan a - jedli, pili, zpívali –
věřte, byl jsem toho součástí.

Závěrem bych chtěl popřát všem členům
SDH Nové Hrady, čtenářům NZ, občanům
Nových Hradů a přilehlých osad bohatého
Mikuláše, klidné prožití svátků vánočních
a mnoho zdraví do roku 2018.

Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka

Přírodovědný klokan
11. října žáci 8. a 9. ročníku psali Přírodo-

vědného klokana v kategorii Kadet. Test obsa-
huje otázky z matematiky, fyziky, přírodopisu,
zeměpisu a chemie. K nejlepším řešitelům le-
tos patřili Patrik Miškei, Veronika Valíčková,
Blanka Dvořáková, Kamil Soukup, Maxmili-
án Šolle a Natálie Hriňová.

Mgr. Štěpánka Hanusová

Pletení z pedigu
S pedigem se na naší škole seznámilo již mnoho žáků. Každý rok pleteme s dětmi různé

výrobky (tácky, misky, ošatky). Děvčata z 9. třídy jsou již „odbornicemi“ na pletení. Pod je-
jich rukama vznikaly krásné pletené výrobky. Mgr. Kateřina Vítovcová
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Malování s malířkou
Evou Vačkářovou
V hodinách výtvarné výchovy pravidelně

navštěvujeme Koželužnu. Chodíme nejen na
samotné výstavy výtvarných děl, ale občas se
setkáváme s umělcem a pod jeho dohledem
zkoušíme různé malířské techniky.

Tentokrát jsme zkusili olejomalbu pod ve-
dením malířky Evy Vačkářové.

Paní Eva Vačkářová bydlí v Údolí u No-
vých Hradů. Maluje zátiší, květiny, městské
uličky. Její obrazy jsou plné jasných barev.

Chlapci ze 7. tříd, děvčata z 8. a 9. tříd a žáci
6. A si vyzkoušeli techniku olejomalby. Moti-
vem jejich výkresů se stal podzim se svými ba-
revnými listy. Mgr. Kateřina Vítovcová

Podzimní tvoření a malování
v V. A s malířem Podzimkem
Malíř jménem Podzimek,
přišel do krásného háje.
Příroda, hle, překrásná je!
Kdepak u nás,
kdepak v Praze,
zachytím to na obraze!
A hned otevřel své vaky,
kde měl svoje sakumpaky,
otevřel ty svoje brašny.
Měl tam nepořádek strašný.
Tuhy, štětce křížem krážem.
Vyklopil to všechno na zem.
Tady leží paleta,
tady zase špachtle ta,
tady misky, tady tuha,
tady zase tuha druhá,
kterou hledal v neděli,
tadyhle jsou pastely,
svinibrodská zeleň zaschlá,
láhev od fermeže prasklá,
všechno tu má, všechno je tu,
od gumy až po paletu –

co je mu to platno.
Zapomněl si doma plátno.
Vzdychne malíř Podzimek.
Mám se vrátit s prázdnou domů?
Pomaluji tento háj
od kraje po okraj,
trávu, hlínu, listí stromů.
A co řek, udělal.
Co je v háji, pocáká to
na divno a na strakato,
do červené žlutou přidá,
hnědou s fialovou střídá,
někam i tou zlatou stříkne,
však ono si oko zvykne.
Rukávy si vyhrne,
dělá šmouhy stříbrné,
pruhy, čmouhy, skvrny, fleky,
čmárá po tom háji celém,
neb je malíř duší, tělem.
Nazítří v tom háji divném
uznale my hlavou kývnem.

Tak tuto básničku se letošní páťáci z Áčka učili už loni, ale protože
i letos přišel Podzimek nejen do našeho kraje, nechali jsme se inspiro-
vat jeho barvami a tvořením a začali jsme tvořit také. V hodinách VV
a PV jsme malovali barevné koruny stromů, obtiskávali listy a tvořili
tak účesy podzimním vílám, vyráběli jsme z přírodnin podzimní deko-
race a vystřihovali obrázky s podzimní tematikou, kterými nám paní
učitelka vyzdobila okna ve třídě.

Nechali jsme se také inspirovat uměním Vincenta van Gogha a zku-
sili jsme vymalovat jeho všem známé zátiší: Váza s dvanácti slunečni-
cemi.

Podzim je zkrátka báječné období na to vzít štětce do ruky a nechat
se okouzlit barvami kolem nás.J

páťáci z Áčka a paní učitelka Marie Rolínková
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JE Temelín a my
V úterý 21. listopadu jsme navštívili Infor-

mační centrum JE Temelín. Protože jsme se ve
škole učili o elektrárnách a obnovitelných i ne-
obnovitelných zdrojích, byla tato exkurze pro
nás velice zajímavá.

Infomační centrum JE Temelín se nachází
v renesančním zámečku Vysoký Hrádek. Zde
jsme se dozvěděli vše o jaderné elektrárně, o její
historii, stavbě i současném provozu. V kinosále
jsme zhlédli film, prohlédli si mlžnou komoru,
viděli ochranný oblek zaměstnanců, jehož sou-
částí je i dozimetr, který měří dávky ionizujícího
záření. Paní průvodkyně nám také odpověděla
na všechny naše zvídavé otázky.

Po programu a besedě v kinosále jsme nav-
štívili ještě dvě expozice s interaktivními mo-
dely. Zde jsme si prohlédli např. zastavovací
plán, který představuje rozmístění objektů
v areálu JE, viděli jsme i model jaderného re-
aktoru i jaderného paliva, které se v reaktoru
štěpí. Vše, co jsme se dozvěděli, jsme si pak
mohli otestovat třeba v zábavném kvízu.
J Některým z nás vyšlo, že Albert Einstein
nebo Thomas Alva Edison museli být našimi
kamarády.J

A pokud jsme správně odpověděli na otáz-
ku paní průvodkyně, kolik budov se nachází
v areálu JE Temelín, dostali jsme malou od-
měnu v podobě klíčenky. A věřte, že jsme

správnou odpověď našli během prohlídky ex-
pozic skoro všichni.J

Nakonec jsme si ještě mohli zakoupit drob-
né upomínkové předměty a dárky nejen pro
nás, ale i pro naše blízké.J

V Temelíně se nám líbilo a někteří z nás by
v JE chtěli jednou i pracovat.J

žáci IV.A, V.A, V.B, Tomáš Rolínek,
Marie Rolínková a Dana Chlebuchová

Projektový den
V pátek 13. 10. si prvňáčci vyzkoušeli projektové vyučování. Projekt

zahrnoval prvky prakticky všech vyučovacích předmětů 1. ročníku.

Cílem akce bylo Tereziino údolí. Cestou jsme využili panelů naučné
stezky, kde jsme kromě seznámení se s jejich obsahem vyhledávali dě-
tem již známá písmenka. Z kamenů, listí a větviček jsme sestavovali
jednoduché rovnice a nerovnice a velká písmena tiskací abecedy. Po-
zorovali jsme podzimní přírodu a připomněli si tak aktuální učivo pr-
vouky přímo v terénu.

Z vycházky jsme se vrátili s končícím vyučováním v 11.35 hodin.
Celý další týden jsme z ní čerpali v hodinách výtvarné a pracovní vý-
chovy a především prvouky.

Děti zaslouží pochvalu za zájem o nové informace a poznatky a za
slušné chování. Mgr. Lenka Knížová
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Podzim v ŠD
Dne 30. 10. se poprvé uskutečnil turnaj

v kuželkách mezi dětmi ze školní družiny
a novohradskými seniory. Ceny a občerstvení
byly zakoupeny z odměny za první místo
v soutěži „Obec přátelská seniorům“. Jednou
z cen byl i putovní pohár, který bude vystaven
buď v klubovně seniorů nebo ve školní družině
podle toho, kdo jej právě získá. Chceme tím
vytvořit tradici takovýchto turnajů. Další je
naplánován na jaro 2018. Nyní je pohár vysta-
ven v klubu seniorů, protože jej získali za nej-
vyšší skóre shozených kuželek.
Na prvních místech se umístili:

Za seniory B. Kovář se 47 kuželkami,
Za žáky N. Šalamounová (1. třída)

se 43 kuželkami,
Smíšená dvojice senior a žák:

p. Šlencová a S. Hrubá (5. třída)
s 53 kuželkami.
Dne 1. 11. jsme se všichni proměnili v růz-

ná strašidla a příšery, neboť k nám opět po roce
zavítal Halloween s naším strašidláckým od-
polednem plným her, soutěží a tanečků. Pro
ještě lepší náladu nám paní kuchařky upekly
vynikající buchtu z dýně, kterou jsme sami
vydlabali. Velmi za ni děkujeme. Také jsme
mohli ochutnat dýňovou polévku. Ta však
byla obarvená na brčálově zelenou barvu, tak-
že konzumovat se odvážil jen málokdo.

Protože 11. 11. bylo Martina, i u nás vyjel na
svém bílém koni. Obrázek namalovala Anička
Pávková z 1. třídy (na titulní straně NZ). ŠD

Strašidlácké odpoledne
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Přejeme srdečně k Vánocům,
ať přiblížíte se svým snům.
Všechno ať se Vám daří,
a pro Vás ta hvězda září.

Děti a vychovatelky ze školní družiny
„U Klouzajícího sluníčka“

Turnaj v kuželkách – ceny

Turnaj v kuželkách – soutěž dvojic

Turnaj v kuželkách – soutěž jednotlivců

Turnaj v kuželkách – výtězná dvojice

Strašidlácké odpoledne

INFORMACE ZE ŠD pokračování ze str. 10
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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

Česko zpívá koledy i v Nových Hradech

NA NÁMĚSTÍ U KAŠNY
Zveme nejen ty, kteří s námi zpívali

již v předchozích letech, ale i nové zpěváčky.

Texty koled obdržíte na místě

Kulturní a informační centrum Nové Hrady zve
na představení – kabaret

Republiko má středisková
aneb lukrativní nejistota

Hrají: Divadlo SemTamFór
a speciální host PhDr. Ivo Šmoldas

v úterý 9. 1. 2018, od 19 hodin
v Kinosále Český dům

dvouhodinové představení s přestávkou

Vstupenky v předprodeji 130 Kč (na místě 180 Kč)
KIC N. Hrady, tel.: 386 362 195

od 19 hod.

Kinosál Český dům
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Počertovská
retro diskotéka

s Martinem Hájkem
(Rádio KISS)

LUNETIC

+HOLKI

pátek 8. 12. 2017
od 20 hodin

Hotel MÁJ Nové Hrady

Vstupenky v předprodeji  250 Kč
na www.cbsystem.cz

Zveme Vás na tradiční

Zahájení Adventu
a rozsvícení Vánočního stromu

na novohradském náměstí
3. prosince 2017 od 17 hodin

Zazpívají:
Novohradský smíšený sbor

Dětské pěvecké sbory ZŠ N. Hrady
a jako host soubor Klapa Labin

Občerstvení zajištěno

KIC Nové Hrady Vás srdečně zve na

Vánoční koncert
v neděli 17. prosince 2017

od 15 hodin
Účinkují

Trio Bel Canto
Aneta Podracká Bendová / soprán

Maria Mikhailova / flétna

Libor Janeček / kytara

Uslyšíte skladby A. Michny z Otradovic,
A. Vivaldiho, J. S. Bacha,

W. A. Mozarta

a Novohradský smíšený sbor
pod vedením Mgr. Hany Kudrnové
V letošním roce slaví sbor 20 let své

pěvecké existence, přijďte mu vyjádřit

poděkování i zájem o jeho činnost.

Děkujeme.

Kulturně-spolkový dům, ul. Česká 74,
Nové Hrady, www.kicnovehrady.cz,

vstup zdrama
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Výstavní ohlédnutí z Koželužny
V letošním roce jste mohli navštívit v Novohradské galerii Koželuž-

na 8 výstav, z čehož tři byly tzv. kolektivní. Mezi těmi, kteří u nás vy-
stavovali byli novohradští rodáci či „místňáci“, výtvarní přátelé
z předchozích let, z kolektivních výstav to byl například Jarní Novo-
hradský Salon, kde to bylo již s mezinárodní účastí (vlastně světo-
vou…foto z „Newcastlů“), krásné životní výročí u nás oslavil skvělý
krajinář pan Josef Zikmund, v létě se nám svými skleněnými plastika-
mi představila mladá generace třeboňské školy z oboru zpracovatelé
skla, krásné obrázky dětí z naší základky byly k vidění na náměstí
v červnu, Hrbkovi černobílé fotografie se silnými tématy včetně loň-
ského koncertu na Cuknštejně byly k vidění na podzim…

Při výstavách jste se mohli potěšit nejen konkrétním výtvarným
předmětem, ale „otevřít si svou hlavu“ pro větší vnímání čehokoli.
Když se totiž naučíte vnímat obrazy, fotky, sochy… tak až vyjdete
z galerie, stanete se mnohem víc citlivějším a pozornějším i ke všemu
dalšímu kolem sebe. Někdy stačí i jedna návštěva výstavy „těch správ-
ných“ obrazů nebo jedno setkání s osudovou fotografií a svět se vám
mnohonásobně rozšíří. A to je jeden z hlavních důvodů a motivů pro
pořádání doprovodných programů pro děti. Součástí každé výstavy tak
byla výtvarná aktivita, která byla zaměřena hlavně na dětského diváka
(ale ani dospěláci, pokud chtěli, nepřišli o zážitky), aby už od mladého
věku měl jako člověk oči otevřené.

O jednotlivých programech jsem v NZ psala v průběhu celého roku,
takže jste jistě čtenáři zasvěcení. Poslední doprovodný program se ko-
nal v rámci říjnovo-listopadové výstavy olejomaleb Evy Vačkářové.
Děti z naší základní školy se mohly s paní Vačkářovou setkat při ko-
mentované prohlídce výstavy a pak si vyzkoušet malovat podzimní ba-
revné listy olejovými barvami, zjistit jaké mají barvy vlastnosti a vůni
(a jak špiní…). Na závěr každého programu jsme si ještě řekli „dojmy
z malování“ a paní Vačkářová i chválila. Před programem se pouze je-
den žák „přiznal“, že olejovými barvami už maloval, po programu to už
byli všichni.

Děkuji všem malým a velkým výtvarníkům, kteří se do doprovod-
ných programů Novohradské galerie Koželužna zapojili, za všechny
výtvarné pokusy a počiny, za radost při tvorbě a pedagogům z mateřské
a základní školy za spolupráci během celého letošního roku. A moc
bych vám všem přála, aby se i krásný obraz stal u vás potencionálním
adeptem na vánoční dárek.

Čistě bílý prosinec přeje Květa Jarolímková
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Předvánoční tvoření
v Koželužně

Korálkování a ozdoby na stromeček
Letošní předvánoční výstava bude trochu jinačí, než vloni

a předloni, protože se na ni může podílet každý, kdo do Koželužny
zavítá.

Od druhého 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 origi-
nální ozdoby můžete třeba i doma a pak je do Koželužny jenom
přinést.

Vánoční ozdoby pak použijeme na vánoční stromeček v Kultur-
ně-spolkovém domě, který bude zdobit sál při předvánočních kul-
turních 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,
sestřičku a klidně i pro sebe.

Termíny na víkendová tvoření:
2. a 3. 12., 9. a 10. 12. a 16. a 17. 12., od 13 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, www.kicnovehrady.cz

Barokní Apatyka zve
Otevíráme pro Vás Barokní Apatyku v Nových Hradech, kde

jsme pro vás připravili inspirativní prostor se stylově zařízenou Al-
chymistickou oficínou, pro tvorbu vašich parfémů, mýdel, olejů a
elixírů. Pracujeme na expozici apatykářství, bylinářství, parfémář-
ství a mýdlařství. Ovonět si můžete ojedinělé ARBORETUM vůní a
hudby – pestrou zahradu vonných 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.

¢ 9. 12., od 10.00–16.0 hodin
Na křídlech barokních
cherubínů

Přijďte si vyrobit svého papírového
anděla, ochutnat andělské sušenky,
vytáhnout si své andělské číslo
a tarotovou kartu. Namíchat si parfém
andělů strážných.
Cena dle provedené práce

Otevřeno mimo sezonu – v prosinci 2017
čtvrtek, pátek, 10.00–17.00, sobota 10.00–16.00 hod.
Těšíme se na vás.

www.barokniapatyka.cz

Básničkování a labyrint
Téma letošního podzimního Dne poezie (již 19. ročník) byl Labyrint

světa v souvislosti, jak jinak, než s Janem Ámosem Komenským, od je-
hož narození letos uplyne 425 let. Osobnost všeobecně známá novátor-
stvím svého myšlení, empatií i šíří své vize a jehož slova (třeba z díla
Labyrint světa a ráj srdce) jsou v labyrintu dnešního světa víc než aktu-
ální.

Ke Dni poezie se připojila i naše městská knihovna (více na str. 17
NZ) a v programu Básničkování i dvě třídy z I. stupně ZŠ N. Hrady.
A jak jsme se s labyrintem vypořádali? No, já si myslím, že by pan Ko-
menský děti pochválil, protože…

…Nejprve si děti daly svá jména na hruď. Některé měly své „pravé“
jméno a některé „levé“ (tím byla přezdívka nebo takové jméno, kterým
bychom chtěli být oslovováni). Je totiž dobré vědět, kdo jsme…

…Pak děti začaly vymýšlet otázky a na ně hledaly odpovědi (samo-
zřejmě zrýmované). Když se totiž jenom ptáme a nehledáme poctivě
odpověď, tak nám může kdokoli nakukat cokoli… Několik rýmů na
ukázku: Proč se pračka dneska chvěje? Protože se celá směje!; Proč
máš koček pět? Aby nebyl prázdný svět!; Proč se děti pořád ptají? Pro-
tože se všechno tají!...

…Pak jsem dětem na podlaze vytvořila labyrint ze slov a věcí (nej-
lepší věcí byl dortík se šlehačkou) a do rukou na papíře dala neúplné
básničky o Terčině údolí (z nových Omalovánek s hezkými obrázky od
Daniely R.P.). A děti se musely z labyrintu „dostat“, pečlivě číst a zva-
žovat, které slovo nebo věc se do básničky hodí a do-utvořit ji. Buďte
bez obav, nikdo se nám v labyrintu neztratil, a tak si děti mohly nakonec
básničky pěkně přečíst… Jedna na ukázku:

Voděna

…Páťáci stihli ještě vytvořit verše na svá jména, tedy na přezdívky,
ale to už raději nechám pro čtenáře tajemstvím…

A úplně na konec jsme pak snědli zbytek dortíku, abychom nabrali
novou energii…

A vám všem přeji také dostatek energie do finálového měsíce toho-
to roku. K. Jarolímková

Voda má, děti,
velkou moc
jen ona hasí žízeň

Kdo váží si jí
a chrání ji
ten má vždy její přízeň

Kdo jí však mění
koryta
a nutí jinak proudit

Nesmí se divit
síle vln
natož ty vlny soudit
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Informace z knihovny
Mystika bratří Čapků
byl název přednášky, se kterou přijela na pozvání městské knihovny li-
terární historička PhDr. Věra Kubová, jež je plzeňská středoškolská a
vysokoškolská profesorka, lektorka Matice české a autorka mnoha
přednášek o českých spisovatelích. Přednášky pro nás udělala dvě –
jednu pro dospělé v úterý 14. listopadu, druhou další den pro starší žáky
naší základní školy. Námětem přednášky PhDr. Věry Kubové byla cha-
rakteristika doby a její vliv na uměleckou tvorbu, schopnost umělce
předvídat, nejen zobrazovat fenomény společnosti – i jak společnost
dokáže naslouchat. Osudy Karla i Josefa Čapkových dokumentují obo-
jí. Seznámili jsme se i s realitou, která dosud nebyla objasněna, anebo
interpretována jiným způsobem. Životy obou bratrů v umělecké tvorbě
obsáhly úroveň evropské moderní špičky v literatuře, žurnalistice i dra-
matické tvorbě.

Akce byla podpořena z projektu
Obec přátelská seniorům.

Den poezie,
který se každoročně koná vždy v týdnu kolem 16. listopadu na počest
Karla Hynka Máchy (narozen 16. 11. 1810) se u nás letos uskutečnil
přesně ve čtvrtek 16. listopadu. Ze svých nových veršů nám četli naši
staří známí básníci Michael Lorenc a Markéta Hejná a opět přinesli po-
vznesenou atmosféru klidu.

Akce byla podpořena z projektu
Obec přátelská seniorům.

Adventní amnestie
Od 1. prosince začíná adventní amnestie, to znamená, že hříšníkům bu-
dou prominuty pokuty za pozdní vrácení knih (pokud přijdou do kni-
hovny), navíc přihlašování nových čtenářů bude na 1 rok zdarma.
Amnestie platí až do Vánoc.

Den pro dětskou knihu s Bartem Simpsonem
a komiksem
Ve spolupráci s nakladatelstvím CREW chceme od 1. prosince využít
popularity komiksů nejen k tomu, aby do knihoven přitáhl další čtenáře,
ale také aby ty ze stávajících rizikových skupin udržel. Právě komiks je
nejžádanější žánr v nejkrizovější cílové skupině – u teenagerů. Díky
komiksům se je tak daří vracet ke čtení. Proto každý nově přihlášený
dětský čtenář obdrží jeden komiks Bart Simpson. Komiks mohou dos-
tat i ostatní čtenáři z řad dětí po vyplnění pracovního listu (limitované
na 1 komiks na čtenáře). Kdo pěkně a rád maluje, může se zúčastnit
soutěže o 10 předplatných měsíčníku Bart Simpson – čtenáři v knihov-
ně mohou do Vánoc odevzdat obrázky na témata Simsponovi, Bart
Simspon, čtení v knihovně. Z těchto obrázků nakladatelství vybere ví-
tězné, které otiskne v čísle 04/2018.

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. Vstupné 50 Kč.
Hodinový pořad čtení z knihy pohádek „Jak na příšery“ a vyprávění tří
hereček, kde se podává čaj z pravého ruského samovaru. Pořad je do-
provázen projekcí pohádek z dílny Karolíny Strykové. Hrají Daniela
Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská. Kdo byl na Čtení ke
kafi, tak tuší, že by to mohlo stát za to!

Hrátky s pamětí
Pro zájemce o hravé trénování paměti bude lekce v úterý 12. prosince
v 17 hodin v Kulturně-spolkovém domě. Vstup zdarma.

Akce je podpořena z projektu
Obec přátelská seniorům.

Prodej knih v knihovně, který jsme každý rok zprostředkovávali, se
letos bohužel neuskuteční, překážkou se stalo zavedení EET.

D. Císařová, knihovnice

Den poezie

Mystika bratří Čapků
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Zánik sklárny
v Jiříkově Údolí

Z vyprávění bývalých žáků obecné školy v Lipnici, mezi nimiž byl i
můj děda František Plch, se zachovala vzpomínka na důvod zániku
sklárny v Jiříkově Údolí.

Někdy v létě roku 1902 přespal u nového správce školy v Lipnici
Antonína Veselého neznámý sympatický člověk. Oba pánové se prý se-
známili v osobním vlaku při cestě z Vídně do Gmündu. Slovo dalo slo-
vo a česky slušně mluvící cizinec vydávající se za vynálezce se začal
zajímat o sklárnu v Jiříkově Údolí. Hlavním předmětem jeho zájmu
bylo unikátní černé hyalitové sklo, které se v této sklárně vyrábělo.

Oba vzdělaní muži vystoupili z vlaku ve stanici Gratzen (Nové Hra-
dy) a zamířili do uvedené sklárny. Cizinec hovořící s německými skláři
vídeňskou němčinou se seznámil se základy výroby záhadného skla a
slíbil správci sklárny, jehož naprostou důvěru si získal, že mu do devíti
měsíců vynalezne výrobu stejného skla, ale všech základních barev,
nikoliv jen černé.

Oba pánové do školy v Lipnici dorazili již za tmy. Druhý den ráno
došlo však k nemilé události, neboť se dostavili do lipnické školy dva
vídeňští detektivové jdoucí po stopě nějakého defraudanta Cimrmana a
s nimi byl i četník Prohaska. Ještě než Veselého host vyšel na dvorek
školy četnickým poutům v ústrety, schoval pod peřinu všechny písem-
nosti, jež měl v kapsách i skromném zavazadle. Učitel Veselý, domní-
vaje se, že jeho host je anarchista, papíry v rozčílení okamžitě vzal a
rychle vrazil do ohně roztopeného sporáku. Poté byl cizinec četníkem
odveden. Tím celá návštěva skončila. Více nikdo o neznámém pánovi
neslyšel.

Několik let poté rozhodl hrabě Buquoy, že sklárna v Jiříkově Údolí
bude zcela zrušena, neboť přestala vyrábět hlavní vývozní artikl – černé
hyalitové sklo. Zemřel totiž poslední sklář, který jediný znal výrobu to-
hoto skla a všechny písemné receptury zmizely neznámo kam.

O tom, že v lipnické škole shořely staré písemnosti pravděpodobně
pocházející z buquoyské sklárny, se v roce 1922 zmínil v Učitelském
věstníku kraje třeboňského lipnický učitel Vojtěch Vaněk z Cepu.

Nevíme úplně jistě, zda je tento příběh pravdivý nebo není. Jisté
je ale to, že ještě na začátku roku 1900 byla sklárna v plném provozu.
Sklárnu provozovala soukromá společnost Carl Stölzle’s Söhne
A.G. V 10 domech tehdy žilo, pracovalo a bylo ubytováno celkem
236 lidí. Mezi nimi bylo i 8 českých rodin včetně hostinského Matě-
je Štěrby ze Suchdola. Při sčítání lidu na začátku roku 1910 však pře-
kvapivě zde byly již pouze 3 domy sloužící lesníkům, ve kterých žilo
pouhých 16 lidí. Sedm domů bylo zcela zbouráno a osada tím prak-
ticky zanikla.

Do dneška se dochovala pouze kaplička a 3 domy, z nichž jeden je
upraven jako restaurace. Z kapličky si v době minulého režimu někdo
udělal chatu. Jiří Plch

Děkujeme všem, kteří se přišli dne 18. 11. 2017 rozloučit
s Mgr. Václavem Markem k rodinnému hrobu v Borovanech.

Rodina Strnadova a Markova

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:
¡ 1. – 20. 12. – Ježíšek Superstar – Malé divadlo, ČB
¡ 3. a 10. 12. – Čarodějnická nevěsta – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 8. 12. – Kouzelné Vánoce s Pavlem Kožíškem

– KD Vltava, ČB
¡ 9. a 10. 12. – Dalskabáty, hříšná ves – Malé divadlo, ČB
¡ 17. 12. – Cirkus – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 28. 12. – Karel, táta vlasti – Malé divadlo, ČB
¡ 30. 12. – Všechno, co jste o divadle nikdy vědět nechtěli,…

– Malé divadlo, ČB
¡ 31. 12. – Čechomoří – Malé divadlo, ČB
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ZÁVODY RODIČŮ S DĚTMI
Trenérka našeho sportovního kroužku (oddíl rekreačního sportu pod

TJ Spartak Trhové Sviny) Jana Záhorková, která je zároveň i trenérkou
sportovní gymnastiky pod TJ Spartak Trhové Sviny, nás všechny
pozvala na „Poprázdninový závod rodičů s dětmi“. Tento závod
každoročně pořádá oddíl sportovní gymnastiky, aby si rodiče
zkusili, jaké to je trénovat a pravidelně sportovat. V pátek 22. září
2017 se konal již 8. ročník poprázdninového závodu rodičů a dětí. V le-
tošním roce porovnaly síly rodiče a děti v mezioddílovém závodě (re-
kreační sport proti sportovní gymnastice) a nevedli si vůbec špatně.

V pět hodin odpoledne se sešlo v tělocvičně základní školy 16 gym-
nastů a gymnastek (z toho 6 dětí z Nových Hradů) v doprovodu tatínků,
maminek, strýčků, tetiček či starších sourozenců.

Děti změřily své síly při skoku z místa, člunkovém běhu, shybech na
kruzích, přeskoku přes švihadlo, vznosech na lavičce a šplhu na tyči.
Jejich doprovod soutěžil ve skoku z místa, člunkovém běhu, přeskocích
přes švihadlo, leh-sedech, stoji na jedné noze se zavázanýma očima a
nakonec svá záda ohýbal při pokusu dotknout se země celými dlaněmi.

Trenérky oddílu sportovní gymnastiky skvěle zvládaly organizaci a
necelých pět minut po zahájení závodu se všichni závodníci připraveni
k soutěži rozcvičovali a protahovali. Všichni se opravdu snažili a nikdo
nechtěl zůstat pozadu. Po rozcvičení byly soutěžní dvojice rozděleny
do pěti skupin a započaly v měření svých sil a dovedností na jednotli-
vých stanovištích. Zatímco dětští gymnasti šplhali na tyči na čas, jejich
rodiče se snažili ovládat stoj na jedné noze se zavázanýma očima. Po-
kud dokázali rodiče ustát 60 sekund, mohli získat plný počet bodů.

Skok snožmo z místa normalizovaný na výšku sportovce byl určen
pro oba soutěžící v páru. Dlouháni tedy dostali citelný handicap a často
zde dosahovaly děti vyšších bodových ohodnocení, než jejich vzrostlý
dospělý doprovod. Když dospělí dělali leh-sedy, děti se snažily udělat
co nejvíce vznosů na lavičce. Zkuste si to schválně doma a uvidíte, jak
jste na tom. Při přeskoku přes švihadlo jsme si všichni uvědomovali,
jak může být půlminuta dlouhá. Při této disciplíně se výrazně stíraly
rozdíly mezi mladšími a staršími závodníky.

Tradičně nejobtížnější z disciplín byly pro děti shyby na kruzích.
Některým z mladých borců stačily síly na přitažení z visu jen jednou,
nebo se nepřitáhli vůbec, i v případě, že se nejednalo o nejmladší soutě-
žící. Několika málo soutěžícím se ale naopak podařilo přitáhnout i de-
setkrát. My dospělí jsme zatím ohýbali záda a napínali šlachy nohou ve
snaze rozhodčím předvést, že umíme položit dlaně na zem bez pokrčení
nohou v kolenou. Většina z nás obstála. Před poslední disciplínou se
musela nejprve uklidit celá tělocvična a soutěžící se připravili na člun-
kový běh. Všichni se opravdu snažili a dali do běhu všechno za hlasité-
ho povzbuzování svého doprovodu a také trenérek.

Vyhlášení výsledků jsme se dočkali všichni bez úrazu. Úplně každý
dětský soutěžící byl spravedlivě odměněn a nejlepší tři soutěžící obdr-
želi diplom a medaili.

Největší poděkování patří samozřejmě trenérkám oddílu sportovní
gymnastiky, které tyto závody zorganizovaly a připravily odměny pro
všechny zúčastněné děti.

Dagmar Kaftanová, Daniela Koštelová, Jana Záhorková

Divadelní představení:
¡ 1. a 20. 12. – Přísámbůh! – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 2. 12. – Trubadúr – DK Metropol, ČB

– doprava autobusem zdarma z N. Hradů, H. Stropnice a T. Svinů!!!
¡ 3., 29. a 30. 12. – Kronikáři – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 4. a 31. 12. – Mikádo – DK Metropol, ČB
¡ 4. 12. – Don Juan – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 5. 12. – Úča musí pryč! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 6. 12. – Když se zhasne – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 7. 12. – Kati – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 8. a 29. 12. – Kalifornská mlha – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 9. a 28. 12. – Shakespeare & Stravinskij – DK Metropol, ČB
¡ 9. 12. – Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách

– Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. 12. – Opona! – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 11. 12. – Famílie (Divadlo Na Fidlovačce) – DK Metropol, ČB
¡ 12. 12. – Holka nebo kluk – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 13. 12. – Je úchvatná! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 13. 12. – Dívčí válka – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 14. 12. – Kráska a zvíře – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 16. 12. – Balet extra #1 – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 17. 12. – Dítě a kouzla& Kouzla a dítě – DK Metropol, ČB
¡ 18. 12. – Země úsměvů – DK Metropol, ČB
¡ 19. 12. – Knězovy děti – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 19. 12. – Zpívání v dešti – DK Metropol, ČB
¡ 20. 12. – Divadlo Víti Marčíka: Setkání před Betlémem

– Kostel sv. Rodiny, ČB
¡ 21. 12. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 27. 12. – La traviata – DK Metropol, ČB
¡ 31. 12. – Shakespeare v Hollywoodu – Jihočeské divadlo, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 1. 12. – Lake Malawi – Café Klub Slavie, ČB
¡ 2. 12. – Rozkrock křest CD a Všichni svatí – Café Klub Slavie, ČB
¡ 3. 12. – Asonance – DK Metropol, ČB
¡ 3. 12. – Adventní koncert na Hluboké – Kostel sv. Jana Nepomuka,

Hluboká n. Vlt.

¡ 4. 12. – Pavel Šporcl – Pavilon T1, Výstaviště ČB
¡ 5. 12. – Koncert Společná věc – KD Slavie, ČB
¡ 6. 12. – Marcel Zmožek – KD Vltava, ČB
¡ 6., 7., 11. a 12. 12. – Jihočeská filharmonie a Nezmaři:

Vánoční koncert – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 6. 12. – Do černého /veřejná diskuze/ – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 7. 12. – Adventní koncert – Klášter Borovany
¡ 7. 12. – PechaKucha Nigth Č. Budějovice vol. 9 – Budova E.ON, ČB
¡ 8. 12. – David Stypka & Bandjeez – Café Klub Slavie, ČB
¡ 8. 12. – Lunetic a Holki, Retro mikulášská párty s M. Hájkem

– Hotel Máj, N. Hrady
¡ 9. 12. – Třeboňští pištci – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 9. 12. – Adventní koncert na Hluboké – Kostel sv. Jana Nepomuka,

Hluboká n. Vlt.
¡ 9. 12. – Zrní – Café Klub Slavie, ČB
¡ 9. 12. – LiStOVáNí slaví 15 let! aneb Ahoj Nazdar Čau

– Malé divadlo, ČB
¡ 10. 12. – Nezmaři a žáci ZUŠ Borovany – KD Borovany
¡ 12. 12. – Jižani – KD Veselí n. Luž.
¡ 12. 12. – Gospelové Vánoce – Klášterní kostel Piaristické nám., ČB
¡ 15. 12. – Večery S koncerty v Divadle U Kapličky, ČB
¡ 16. 12. – Adventní koncert v klášterním kostele P. Marie, ČB
¡ 16. 12. – Týnfest 2017 – MKD Sokolovna, Týn n. Vlt.
¡ 16. 12. – Vánoční punč – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 17. 12. – JF: Vánoční koncert – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 17. 12. – Adventní prohlídka divadla – Jihočeské divadlo, Ateliér 3D, ČB
¡ 19. 12. – Jižani – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 21. 12. – Vánoční Cimbal Classic – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 21. a 26. 12. – Soubor opery Jihočeského divadla: Vánoční koncert

– Katedrála sv. Mikuláše, ČB
¡ 23. 12. – Pokáč: Vánoční besídka „Vlasy“ – Klub K2, ČB
¡ 25. 12. – Vánoční čaj o páté – Parkhotel Hluboká n. Vlt.
¡ 1. 1. 2018 – Novoroční koncert k 25. výročí vzniku ČR – DK Metropol, ČB

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

CBsystem
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Grand Prix v karate Plzeň 2017
Tomáš Hermann vybojoval stříbro

V sobotu 30. září 2017 se v Plzni uskuteč-
nil Evropský pohár v karate Grand Prix. Mezi-
národního šampionátu se účastnilo více jak
523 závodníků ze 115 klubů a škol karate ze
Slovenska, České republiky, Polska, Ukrajiny,
Ruska, Arménie, Rakouska, Švýcarska, Fran-
cie, Dánska, Belgie, Německa, Holandska,
Litvy, Estonska, Izraele, Kanady a Austrálie.
Turnaje se účastnily reprezentační týmy jednot-
livých států, aby si vyzkoušely své závodníky
před evropskými a světovými šampionáty. Úro-
veň soutěže rovněž zvýšila i přítomnost řady
rozhodčích s mezinárodní licencí World kara-
te federation.

V dopoledních hodinách proběhla soutěž
kata a kata týmů, po této disciplíně byl slav-
nostní ceremoniál a zahájení soutěže. V odpo-
ledních hodinách se naplno rozhořely boje
sportovního zápasu dvojic – kumite. Po složi-
tých soubojích s reprezentanty Belgie a Švýcar-
ska se do finále probojoval Tomáš Hermann
v kategorii muži nad 84 kg. Finální zápas
s belgickým reprezentantem byl velice nároč-
ný a po uplynutí časového limitu bylo skóre
3:3, bohužel Belgičan získal první bod zápasu
a tak rozhodovalo pravidlo „Senchu“, kdy zá-
vodník, který získá první bod, v případě rov-
nosti skóre vítězí.

Nyní se Tomáš intenzivně připravuje na
Mistrovství ČR v karate, které se bude konat
3. prosince v Karlových Varech.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Tomáš Hermann vybojoval 2. místo na Grand
Prix v Plzni

Novohradští karatisté uspěli na domácím zápasišti
Celkem sedm medailí vybojovali naši závodníci na krajské lize v karate

V sobotu 30. září 2017 se ve sportovní hale
v Horní Stropnici konalo III. kolo Krajské ligy
v karate. Tuto soutěž organizovala Tělový-
chovná jednota Nové Hrady a celou sportovní
akci zajišťovali členové oddílu karate. Této
krajské soutěže se účastnilo devadesát pět zá-
vodníků z jedenácti oddílů a škol karate z celé-
ho Jihočeského kraje.

Soutěž začala po deváté hodině disciplí-
nou kata – souborná cvičení, kde závodníci
musí zacvičit technicky správně povinnou se-
stavu složenou z postojů, krytů, úderů a kopů
proti imaginárním útočníkům. Proti sobě na-
stupovali vždy dva soutěžící rozlišení červe-
nou (AKA) a modrou (AO) šerpou. Po
odcvičení obou závodníků se rozhodčí pomo-
cí barevných praporků přiklonili k barvě šerpy
vítěze.

V kata mladší žáci 7–9 let soutěžili Tadeáš
Zahradník a Barbora Čičolová, bohužel se jim
přes veškerou snahu nepodařilo postoupit ze
základní skupiny cca dvaceti protivníků. Lépe
se vedlo v kategorii mladších žákyň Nikoletě
Zahradníkové, které se podařilo úspěšně pro-
jít prvním kolem v silně obsazené kategorii,

ale do semifinále se již neprobojovala. V ka-
tegorii starší žákyně 12–13 let vybojovala
Natálie Machová bronzovou medaili. Dařilo
se i Tomášovi Balkovi v kategorii starších
žáků, který v disciplíně kata získal bronzo-
vou medaili a další bronz pro naše barvy
vybojoval Lukáš Němec v disciplíně kata
v kategorii juniorů. V kategorii kata muži
zvítězil Jaromír Švenda.

Po soutěži kata se konal slavnostní nástup
všech soutěžících a rozhodčích. Tentokrát
bylo zahájení věnováno minutou ticha vzpo-
mínce na činovníka Jihočeského svazu karate
pana Dobrina Stojčeva, který náhle zesnul
19. září 2017. Za město Nové Hrady přivítal
přítomné starosta Mgr. Vladimír Hokr, který
popřál všem soutěžícím hodně sportovních
úspěchů a závod slavnostně zahájil. Po slav-
nostním přivítání všech přítomných hlavní
rozhodčí Jihočeského svazu karate Ing. Jan
Barát všechny závodníky pozdravil a předsta-
vil panel rozhodčích. Odpoledne začala dis-
ciplína kumite – sportovní zápas dvojic dle
pravidel WKF. Zde proti sobě nastupují zá-
vodníci v jednotlivých věkových a váhových

kategoriích a jsou rozděleni podle pohlaví. Zá-
pas trvá od 1,5 minuty u mladších žáků až po
3 minuty u dospělých. Soupeři jsou opět rozli-
šeni barevnými šerpami modrou a červenou a
barvě také odpovídají chrániče na ruce a nohy.
V kategorii muži nad 84 kg zvítězil Jaromír
Švenda. Mezi mladšími žákyněmi získala
bronzovou medaili Barbora Čičolová. Další
bronzový kov pro naše barvy přidal Tomáš
Balko v kategorii starších žáků.

Domnívám se, že jsme společně dokázali
připravit důstojné podmínky pro krajskou
soutěž a podle kladné reakce diváků, rodičů,
závodníků, ale také rozhodčích a vedoucích
oddílů se nám organizace povedla.

Rád bych poděkoval realizačnímu týmu ve
složení: Tomáš Balík – rozhodčí, Martin Her-
mann ml. – rozhodčí, Jaromír Švenda a Petr
Zachař – koučové našich závodníků, pořada-
telům Milanovi Machovi, Broňovi Němcovi,
Janě Balkové, Lukášovi Pavlíkovi a samo-
zřejmě všem závodníkům a dalším členům
oddílu. Děkuji pánům Szipulovi a Miklovi
za zajištění vybavení a občerstvení pro tuto
soutěž, za pomoc s přípravou technického
zázemí a ozvučení sportovní haly.

Rád bych poděkoval všem závodníků za
vzornou reprezentaci oddílu a města a ještě
jednou blahopřeji medailistům k pěkným vý-
sledkům a přeji všem mnoho zdaru v dalším
sportovním snažení.

Martin Hermann, předseda oddílu Karate

Jaromír Švenda zvítězil v disciplíně kata i kumite

Novohradští karatisté na III. kole Krajské ligy v karate
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Kluci, vydržte!
Počet členů fotbalu se zvýšil na 330 000.

O fotbal je stále zájem. Existují totiž květ-
nové a zářijové nábory mládeže, hlavně ma-
lých adeptů – mají zájem, ale musí se
vlastně najít náhrada za odcházející žáky
do dorostu. Udržet žáky u fotbalu by měla i
rodina. Příklad, maminka by občas měla
pustit malému fotbalistovi „kopanou“, aby
si něco okoukal (doplněk venkovního fot-
balu a tréninku).

Když táta přijde domů, jsou zásadní
2 možnosti

1. Táta přijde později domů a řekne:
„Na co se to díváš: Že tě to baví!“

2. Táta přijde později domů a řekne: „Já
jsem ten začátek fotbalu nestihl. Jak hra-
jou, je to pěkný zápas, kdo dal gól?“

Tyto varianty se občas dějí. Někdy je to
smutné.

Zatím co v hokeji jsou stálí favorité na
medaile již více než 50 let přesně 7 – Kana-
da, USA, Rusko, Švédsko, Finsko, Česká
republika, Slovensko, tak ve fotbalu je me-
dailistů 15. Je tam prostě mnohem větší
konkurence. Jak je možné, že Řecko jako
nasazené 15. mužstvo (r. 2004) vyhraje
„Euro“ v Portugalsku? To nikdo téměř ne-
uhodl. Ani Řekové ne! Jak je možné, že na
„Euru“ ve Švédsku vyhráli Dánové, kteří
byli náhradníky za vyloučené Jugoslávce
(r. 1992). Jak je možné, že na „Euro“ ve
Francii se dostali Albánci a Island pokořil
Anglii? Tady vidíte, jak se fotbal vyrovná-
vá. Josef Masopust, který získal Zlatý míč
– Evropy pro nejlepšího fotbalistu r. 1962
s oblibou říkal: „Nikdo nám tehdy nevěřil,
když jsme letěli do Chile na MS. Povídali
nám, nerozbalujte kufry, protože pojedete
hned domů!“ Bylo z toho 2. místo. Je to
možné? V roce 1976 jsme vyhráli „Euro“
v Jugoslávii. Papírově jsme měli skončit za
Holandskem, Německem a domácí Jugo-
slávií. Jak je to možné? V roce 1996 na
„Euru“ v Anglii jsme se neměli dostat ani
mezi nejlepší „osmičku“. Bylo to však ji-
nak a zaslouženě jsme získali 2. místo. Poté
se hráči uplatnili i na „západě“. Např. Pavel
Nedvěd, Karel Poborský, Radek Bejbl, Jiří
Němec, Pavel Kuka, Patrik Berger, Vláďa
Šmicer, Pavel Kouba, Miroslav Kadlec a
další, nechci na někoho zapomenout. Ti
všichni šířili slávu naší republiky. Jak je to
možné?

Závěrem…
Všechno je možné! Ti kluci tomu dali

celý život a určitě to neměli vždy lehké.
Proto fanoušci je milovali a nedali na ně
dopustit. Miroslav Hruška

ZKO Nové Hrady hovoří
o MČR mládeže a juniorů Spolku ČKNO 2017

Základní kynologická organizace Nové Hra-
dy pořádala ve dnech 4.–5. 11. 2017 „Otev-
řené mistrovství mládeže a juniorů Spolku
ČKNO 2017“

Stát se pořadateli mistrovství republiky
byla velká čest nejenom pro naši ZKO, ale
také pro celé město Nové Hrady. Byli jsme
velice poctěni, když přišla nabídka Českého
kynologického svazu, abychom se stali pořa-
dateli toho významného celorepublikového
závodu. Tuto nabídku jsme velice rádi přijali, i
když s vědomím, že nás to bude stát mnoho
práce a úsilí. Zorganizovat závod takového
rozsahu, není vůbec jednoduchou záležitostí.

Zahájení celé soutěže proběhlo slavnost-
ním nástupem všech soutěžících. Po předsta-
vení rozhodčích a zástupců kynologického
svazu, již dostal slovo starosta města Nové
Hrady Mgr. Vladimír Hokr, který poblahopřál
všem soutěžícím k úspěchům a zároveň po-
zval návštěvníky na prohlídku města a okolí.
Tímto mu děkujeme, že si nenechal ujít, pro
nás, tak významný den.

Závodilo se ve dvou věkových kategoriích.
Mládežníci ve zkušebních řádech IPO-VO,
IPO1, ZVV1 a junioři v IPO2. Každá z těchto
zkoušek se skládá ze tří oddílů a to stopa, pos-
lušnost a obrana. Z toho vyplývá, že bylo za-
potřebí nejenom připravit cvičiště, ale vybrat
vhodné terény na vypracování celkem dvaceti
stop. O tuto činnost se velice zasloužili, Josef
Machát, který vybral velice kvalitní terény a
Petr Starý, který po celou dobu soutěže za-
vážel závodníky na předem určená místa.
Mezitím se střídali dle rozlosování jednotliví
závodníci na cvičišti v předvádění poslušností
a obran a bylo se opravdu na co dívat. I zde po-

máhali další členové naší ZKO jako např. Mi-
lan Vicány, Helena Táchová a Petr Bureš.
O moderování celého závodu se postaral Petr
Rolínek. Na posuzování předvedených výko-
nů se podílelo hned několik rozhodčích.
Hlavní rozhodčí celé soutěže byla Ing. Lea
Šveráková dále Ing. Lenka Novotná, Milan
Zborka a Pavel Kovář. Z diváckého hlediska,
asi nejatraktivnější oddíl tedy obrany, figuro-
val svazový figurant Ing. Josef Neužil.

Vedoucí placu Josef Machát netrpělivě
vyčkával, až uvidí svého psa Apolla Daniel
Bohemia, kterého propůjčil Lucii Zárubové.
S velkým potěšením sledoval jeden z nejlep-
ších výkonů a to i přes vysoký věk Apolla
(9 let), který zvítězil v kategorii IPO1
s počtem bodů stopa 97, poslušnost 88,
obrana 81 (přičemž maximum v každé skupi-
ně je 100 bodů).

Mistrem mládeže se stala Denisa Zborková
s fenou Iness vom cap Arkona a počtem bodů
stopa 98, poslušnost 86, obrana 91. Získala zá-
roveň ocenění za nejlepší stopu závodu.

Juniorským mistrem se stala Jana Hořejší
se psem Red Bull ze Stříbrného kamene s poč-
tem bodů stopa 91, poslušnost 91, obrana 95.
Zároveň získala ocenění za nejlepší obranu zá-
vodu.

V neděli odpoledne následovalo slavnostní
vyhlášení a uctění celého závodu státní hym-
nou. Na předávání cen, byl přizván jako čestný
host, ten nejpovolanější, jehož jméno je neod-
myslitelně spojeno s tímto krásným sportem.
Nebyl jím nikdo jiný, než nositel titulu Mistr
sportu, šestinásobný Mistr České republiky,
Vícemistr světa FCI 2007 a český reprezentant
Martin Pejša. Předávání pohárů z jeho rukou,
bylo pro soutěžící jistě velkou událostí. Tímto
bylo ukončeno „Otevřené mistrovství mládeže
a juniorů Spolu ČKNO 2017“

Chtěli bychom tímto poděkovat městu
Nové Hrady za podporu.

Za ZKO Nové Hrady Rolínek Petr

řádková inzerce

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

¡ Prodám fóliovník, rozměr 3 x 2 x 2 m.
Cena 1 500 Kč. Tel.: 724 272 668

¡ Koupím byt v Nových Hradech 2+1 nebo
2+ kk v přízemí nebo v 1. patře.
Právní servis zajištěn. Tel.: 602 351 927

ZVV1Jana Hořejší

Lucie Zárubová a Apoll Daniel Bohemia
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