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Ach, ty předvolební časy,
jak zatočí asi s hlasy? …
Když jsem si přečetla příspěvky minulého a tohoto čísla zpravodaje, myslím si, že předvoleb-

ní čas by možná mohl být častěji, třeba každý půlrok. Déle bychom totiž prožívali období, kdy
všichni všechno víme a je nám jasné jak se věci mají dělat a kdy spontánně hodnotíme svoje činy
tak nějak „bez masky a přetvářky“, kdy jsme z toho také i trochu „naměkko“ a hlavně, těšíme se
na naše další velké úkoly a z velké lásky ke svému městu uděláme všechno, aby nám vzkvétalo
až k nebesům… A jsme pro to ochotni a schopni udělat snad cokoli, třeba narovnat i ty zatáčky...
Já osobně mám naše město ráda tak akorát, ani málo, ani moc. On totiž každý extrém je tak tro-
chu „vohubu“… K. Jarolímková

Vážení čtenáři Novohradského zpravo-
daje a občané Nových Hradů a osad, chtěla
bych Vás pozvat na

Slavnostní koncert
ke 100. výročí státnosti,

který se uskuteční v neděli

28.10.2018 od 15 hodin
v Kulturně-spolkovém domě

Koncertem bychom měli pomyslně uzav-
řít naše letošní společné kulturní, spole-
čenské a vzdělávací aktivity, ve kterých
se různými způsoby odráželo vzpomínání,
slavení a poznávání české a novohradské
historie k tzv. „osmičkovým“ výročním.

Budu velmi ráda, když bude tento Slav-
nostní koncert nejenom o dalším vzpomí-
nání, ale že společným přípitkem si sami
navzájem a naší zemi popřejeme vše dobré
na dny a události příští, které budou koná-
ny v pravdě a lásce. Snad toto mé přání
není příliš přehnané.

Za Kulturní a informační centrum města
Nové Hrady – Květa Jarolímková

Poděkování od starosty města zastupitelce Ale-
ně Kedrušové, která se už na další čtyřleté ob-
dobí rozhodla nekandidovat. K.J.

Česko-rakouské malování ve Windhaagu si
užili nejstarší žáci naší základní školy.
Více k tomu uvnitř čísla.                           K.J.

Setkání na Mýtinách patřilo do letošních několika setkání v rámci pro-
jektu Naše Domovy/Unsere Heimaten.                                            K.J.

Soptíky na vodě a jejich záchranářské zkuše-
nosti uvidíte i dalších fotografiích uvnitř čís-
la NZ. K.J.

Zahájení školního roku na Základní škole Nové
Hrady. Všem dětem přeji radost z nového poz-
návání a objevování světa!     K. Jarolímková
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Poslední zasedání zastupitelstva města Nové Hrady 2018

České a rakouské děti se společně namalovanými obrázky. Třeba ten s mostem – jako symbolem
spojení „dvou břehů“, viďte?                                                                                                 K. J.

Dialog za oknem. Co je asi jeho obsahem? Mož-
ná najdete uvnitř čísla nebo uvnitř sebe… K.J.

Poslední zastupitelstvo a konec jedné dlouhé éry
Na posledním jednání zastupitelstva města

v tomto volebním období jsme vedle projed-
návání v principu standardních bodů měli i
my, jako zastupitelky a zastupitelé, možnost
trochu bilancovat. Všem kolegyním a kole-
gům jsem poděkoval za práci pro město v za-
stupitelstvu, výborech i komisích. Myslím si,
že jako celek jsme pracovali všichni ve snaze
o rozvoj našeho města a pro co nejspokojeněj-
ší život našich občanů, bez zbytečných bojů-
vek a slovních přestřelek a v drtivé většině
věcně a s chladnou hlavou. Jsem rád, že
opravdu vysoké procento hlasování bylo bez
ohledu na politickou příslušnost přijímáno
ve velkém společném souhlasu a že jsme
uměli vyslechnout jeden druhého, což bych
vedle stejného nasazení a úspěchů přál i zastu-
pitelstvu, které vzejde z následujících komu-
nálních voleb.

Zářijové jednání zastupitelstva bylo záro-
veň příležitostí k rozloučení se s panem Miro-
slavem Šlencem v roli zastupitele města. Pan
Šlenc se ze zdravotních důvodů rozhodl již
v nových volbách nekandidovat a uzavřel tak
svoji několik desítek let trvající práci pro měs-
to Nové Hrady. Je to neskutečné, že jeho akti-
vita započala již v roce 1971, kdy se stal
členem a předsedou tehdejší bytové komise
města. V letech 1976 – 1981 působil v roli vo-
leného tajemníka městského úřadu a od roku
1981 – 1991 byl předsedou neboli starostou.

I později byl v období 1991 – 2006 v rámci
zastupitelstva města pověřován řízením fi-
nančního výboru zastupitelstva a finanční ko-
mise rady. Já osobně jsem měl možnost více
ho poznat od mého nástupu do zastupitelstva
v roce 2002, a to zejména při projednávání
rozpočtů či řešení prodeje a rekonstrukce Re-

zidence. Když se pak v roce 2006 zformovala
současná koalice, která většinově byla tvořena
v komunální politice nepříliš zkušenými kole-
gyněmi a kolegy, byl jsem rád, že z pozice
místostarosty podpořil snažení nás „mladých“
a přispíval svými zkušenostmi, které pro nás
byly velmi cenné. V období 2006 – 2014 jako
místostarosta a v posledním volebním období
jako člen rady města a předseda finanční ko-
mise rady města pomáhal mimo jiné připravo-
vat rozpočet města, podílel se na přípravě a
vyhodnocování žádostí našeho dotačního a
příspěvkového programu, zúčastňoval se kon-
trolních dnů na stavbách či zajišťoval různá
místní šetření. Pro mnoho novomanželů pak
byl také oddávajícím, který je vyslal na cestu
manželského života…

pokračování na str. 3

Během září jste mohli „Novohradský domov“
a Doudlebsko poznat i prostřednictvím foto-
grafií na výstavě v Koželužně. Patrioti si jistě
tuto příležitost nenechali ujít…
Více uvnitř čísla.                                       K.J.
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Přes svůj věk si zachoval bystrý úsudek a
také cit pro správná rozhodnutí. Těžko mohu
hodnotit působení pana Šlence v době, kdy
jsem byl ještě žákem školy, nicméně vím, že i
jeho političtí oponenti vždy oceňovali, že ve
snaze přispět k rozvoji města byl vždy velmi
aktivní a dovedl využít i svých konexí s vyso-
kými politiky pro získání financí pro město.
Tato vlastnost by sice měla být samozřejmá,
ale i v rámci celé republiky není příliš z pozice
opozičního zastupitele častá.

Já sám jsem velmi rád, že jsem mohl s pa-
nem Šlencem spolupracovat. Byl pro mne
vždy garantem toho, že se nebudeme bavit
o nějakém problému z pohledu nějaké ideolo-
gie či nějaké vlastního zájmu, ale čistě z po-

hledu potřebnosti pro město a jeho občany. Za
celých 12 let našeho fungování na radnici jsem
neslyšel žádné „stranické“ pohledy na věc, na-
opak jasné a i argumenty podložené myšlenky.
Zároveň ale též uměl přijmout názor druhých a
nebál se přiznat, když se jemu osobně nebo
nám společně třeba i něco nepovedlo. Spíše
byl pak ještě o to více zapálený, aby už jsme se
těch chyb vyvarovali…

Známým a kamarádům jsem vždycky říkal,
že naše „ideologická debata“ spočívá v tom,
zda máme nebo nemáme chodník. A když ho
máme, zda je v dobrém stavu či ne. A jistě
uznáte, že k podobnými debatám žádné stra-
nické příručky nejsou třeba…

Díky zdravotnímu stavu se pan Šlenc roz-
hodl, že do dalších voleb již nepůjde. Stejně
jako na zastupitelstvu bych mu chtěl jménem
svým i jménem zastupitelek, zastupitelů, rad-

ních a dalších kolegyň i kolegů poděkovat za
těch téměř padesát let práce pro město moc
poděkovat. A troufnu si říci či spíše napsat, že
bez ohledu na politickou příslušnost by toto
poděkování odsouhlasila i velmi velká část
občanů.

Chtěl bych panu M. Šlencovi popřát přede-
vším hodně zdraví, pohody v kruhu jeho tak
milované rodiny a také klidu a odpočinku na
zahrádce. Zároveň si myslím, že někdo s tak
velkým vztahem ke svému městu těžko opustí
veřejný život a že se nikdy nepřestane zajímat
o dění ve městě. Věřím, že tak i do budoucna
budeme moci počítat s jeho radami, postřehy a
že v případě stabilního zdraví třeba bude mít
chuť pomoci aktivně i v nějaké komisi.

Tak ještě jednou velké díky a ještě hodně
let mezi námi!

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Zápis ze 114. schůze městské rady
ze dne 15.08.2018

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

Omluveni:
Miroslav Šlenc, člen rady

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 113. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 113. jednání rady města.

� 2. Odkup pozemku – Kudlač
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. 2338 v k.ú. Vyšné cca
o výměře 300 m2 a pověřuje tajemnici MěÚ
Nové Hrady zveřejněním na úřední desce
města.
(Rada obdržela od manželů Kudlačových,
Vyšné žádost o odkoupení části pozemku
parc. č. 2338 v k.ú. Vyšné cca o výměře
300 m2. Pozemek sousedí s jejich nemovi-
tostí a bude využíván jako zahrada. Dle sdě-
lení starosty města byla tato žádost již
souhlasně projednána v osadním výboru při
místním šetření.)

� 3. Odkup pozemku – Zemanová
Rada města bere na vědomí žádost Marcely
Zemanové o odkoupení pozemků parc. č.
2306 a č. 2307, vše v k.ú. Vyšné a postupuje
žádost k projednání osadnímu výboru Na-
kolice, Obora, Vyšné.
(Rada obdržela od Marcely Zemanové žá-
dost o odkup pozemků parc. č. 2306 o vý-
měře 84 m2 a parc. č. 2307 o výměře 85 m2

vše v k.ú. Vyšné. Pozemky sousedí s nemo-
vitostmi, které má ve vlastnictví.)

� 4. Smlouva o sml. budoucí – “Vyšné 81,
Olejníková – úprava NN“
Rada města souhlasí se Smlouvou č.:
1030043232/001 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. na akci: Vyšné 81, Olejníko-
vá – úprava NN, za jednorázovou úhradu ve
výši 10.000 Kč bez DPH a postupuje návrh
zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti SETERM CB
a.s., České Budějovice návrh smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na akci: Vyšné 81, Olejníková – úprava NN.
Smlouvu bude zatížen pozemek parc. č.
2299 v k.ú. Vyšné.)

� 5. E.ON – zřízení nového odběrného místa
Rada města schvaluje Smlouvu o připojení
distribuční soustavě z napěťové hladiny níz-
kého napětí č. 12415601 s E.ON Distribuce,
a.s. České Budějovice a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Distri-
buce, a.s. České Budějovice návrh Smlouvy
o připojení k distribuční soustavě.)

� 6. Pronájem – trafika
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor v objektu čp. 45, Nové Hrady na po-
zemku par. č. st. 79/1 v k.ú. Nové Hrady,
Martině Machové, Olešnice čp. 192 na dobu
určitou pěti let s tříměsíční výpovědní lhů-
tou, za částku 400 Kč/m2/rok a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Martiny Machové žádost
o pronájem nebytových prostor, nám. Re-
publiky čp. 45, Nové Hrady.)

� 7. Obnovení komunikace
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti 1. jihočeská zemědělská a.s., Svébohy
o obnovení komunikace za účelem přístupu
na okolní pozemku v k.ú. Mýtiny a pověřuje
starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od společnosti 1. jihočeská
zemědělská a.s., Svébohy žádost o obnove-
ní komunikace za účelem přístupu na okolní
pozemku ve správě společnosti.)

� 8. Pojištění vozidel
Rada města souhlasí s novým pojištěním
vozidel v majetku města dle návrhu společ-
nosti FM partner spol s r.o.
(Rada obdržela od F.M. Partner spol. s r.o.
České Budějovice návrh na celkové pojiště-
ní vozidel v majetku města.)

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

� 10. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 11. Čp. 191 podání žádosti
o dotaci – sociální byty
Rada souhlasí s přípravou a podáním projek-
tové žádosti k rekonstrukci objektu čp. 191
v N. Hradech pro sociální byty v rámci IROP,
specifického cíle 2.1., kolové výzvy 79 a
pověřuje starostu zajištěním přípravy a po-
dání dotační žádosti.
Rada projednala možnost podání žádosti
o dotaci na realizaci 12 bytů v domě čp. 191
v Komenského ulici v N. Hradech. V rámci
programu na výstavbu sociálních bytů jsou
nastavená pravidla s udržitelností 20 let. Za
účelem rekonstrukce objektu pro startovací a
sociální byty byla již zpracována projektová
dokumentace a rozpočet. Pan místostarosta
Bc. Vochoska sdělil, že u tohoto objektu vidí i
možné komerční využití a sociální byty by
spíše preferoval mimo centrum města. Rada
souhlasila s přípravou a podáním projektové
žádosti s tím, že dotace bude přijata pouze
za předpokladu, že byty budou moci být
využívány v souladu se zájmy města (sluš-
ní nájemníci, podpora mladých rodin, han-
dicapovaných osob apod.).

� 12. VZ – vybavení zahrady na jeslích
Rada města schvaluje dodavatele veřejné
zakázky: Nové Hrady – zřízení komunitní-
ho centra – vybavení zahrady, společnost
FLORA SERVIS s.r.o., Brno.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru vyhodnocení veřejné zakázky:
Nové Hrady – zřízení komunitního centra –
vybavení zahrady.)

INFORMACE Z RADNICE

Poslední zastupitelstvo...
(pokračování ze str. 2)



4 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ říjen 2018

INFORMACE PRO VOLIČE

V souladu s ustanovením § 15 odst.1 písm. b) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastu-
pitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o konání voleb
do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018.

Pro volbu byly stanoveny
následující okrsky č.:
1. Nové Hrady, Česká ulice čp. 74,

Kulturně – spolkový dům
2. Nové Hrady, Pasivní dům čp. 467
3. Byňov čp. 110, zasedací místnost

Osadního výboru Byňov,
Štiptoň, Jakule

Volební místnosti budou otevřeny
v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. října
2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič po příchodu do volební místnos-
ti prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem České
republiky.

Rozdělení do okrsků:
Okrsek č. 1
Čp. 140, ulice 5. května, Česká, Hradební,
Husova, Komenského, Na Vyhlídce,
náměstí Republiky, Navrátilova, Údolská,
Údolí

Okrsek č. 2
Čp. 250, čp. 356, čp. 136, čp. 137, čp.
158, čp. 206, Zahradní čtvrť, Jižní Město,
Polní, Pod Vodárnou, Vilová čtvrť, Síd-
liště míru, Vitorazská, Pod Zámeckým,
Obora, Nakolice, Vyšné, Štiptoň, Veveří

Okrsek č. 3

Byňov, Jakule

Mgr. Vladimír Hokr v.r., starosta města

Komentář k článku pana místostarosty
a k výrokům některých jiných kandidátů

V minulém NZ pan místostarosta J. Vocho-
ska prezentoval svoji verzi vývoje jednání
ohledně areálu roty. Protože vím, kteří kon-
krétní lidé z krajské i celostátní ČSSD nám od
roku 2009 chtěli v této věci pomoci a opravdu
pomohli, rád bych i s ohledem na jejich pozi-
tivní snahu, aby si někdo nemyslel, že právě
oni nedodrželi své slovo či něco podobného.

Moc dobře si vybavuji postup jednání i to,
se kterým ministrem a dalšími politiky za
ČSSD jsem jednal o převodu areálu roty na
město. A jsem přesvědčen, že i přes jejich sna-
hu pomoci nakonec někdo na Policejním pre-
zidiu na nás udělal podraz, resp. hrál svoji hru.
Zároveň však i nadále věřím, že stávající pan
ministr J. Hamáček na základě námi nedávno
podané žádosti napraví toto pochybení a zruší
předchozí kroky s tím, že naše město bude
moci opět jednat o převodu či koupi.

K sdělení pana místostarosty, že při nyněj-
ších vyjednáváních je připraven pomoci, však
musím konstatovat, je škoda, že s touto nabíd-
kou přichází až nyní a že až doposud jsem mu-
sel všechny cestičky prošlapávat sám…

Přestože při zákulisních jednáních o rotě
nikdy nešlo o nějaké „levárny“, je logické, že
nelze ve všech fázích jednání o všem podrob-
ně informovat. Minimálně v radě města (a co
to šlo i v zastupitelstvu a třeba i v NZ) jsem
však vždy o jednáních informoval – jen jmé-
no jistého pana Voráčka jsem dlouho veřejně
nemohl sdělit.

Proto samozřejmě již od úvodního momen-
tu (rok 2011) všichni radní věděli, že získání
dolní části areálu (povedlo se nakonec v roce
2014) a následné jednání o samotném hlavním

objektu a horní části bylo podmíněno tím, že
převezmeme náklady na provoz celého objek-
tu. Když se navíc pan místostarosta chválí tím,
že stabilizoval a de facto zachránil technické
služby svým dohledem nad ekonomikou TSM,
je úsměvné, že by mu jako dobrému ekonomo-
vi tak dlouho unikala v jejich rozpočtu položka
za provoz objektu.

Samozřejmě to tak není, stejně tak jako
dobré fungování TSM není zásluhou pana
místostarosty, ale především paní ředitelky
Aleny Kedrušové. V mých očích by měla být
za dobré fungování vyzdvihována především
ona a s ní i všichni zaměstnanci, kteří každo-
denně plní své úkoly a pečují o město a měst-
ský majetek. Samozřejmě i jim se občas něco
nepovede, ale důležité je, že se snaží tyto drob-
nosti napravit a jejich aktivita má jasně
vzestupný trend.

Nebudu se již vracet ke koupi hotelu Máj a
řešit, kdo více přispěl k jeho získání. Jen si do-
volím připomenout, že zastupitelky a zastupi-
telé našeho sdružení tuto koupi podpořili
všemi hlasy a nebáli se jako vždy plně převzít
odpovědnost za tento významný krok. Jak to
bylo u ČSSD je snadno dohledatelné…

Poslední věcí, ke které bych se rád vyjádřil,
je evergreen týkající se stavu kultury ve městě.
Již před posledními volbami někteří kandidáti
ČSSD veřejně zpochybňovali kvalitu kultury
ve městě a tvrdili, jak je třeba hodně věcí změ-
nit. Vzpomínám si, jak pak byli mnozí překva-
peni, když měli odpovědět na otázku, který
člen rady města je odpovědný za oblast kultu-
ry. Ano, hádáte správně. Byl a je to pan
místostarosta Vochoska.

Proto je pro mne úsměvné, když podobnou
kritiku slyším i před těmito volbami. A to ne-
jenom z ohlasů debatních kroužků, ale i od ně-
kterých kandidátek a kandidátů. Ten úsměv
(ale spíše je to smutné) vyvolává to, že rozpočet
kultury připravuje rada a schvaluje zastupitel-
stvo. Žádná položka nebyla nikdy zpochybňo-
vána, stejně tak na jednáních kulturní komise
nikdy nezazněl požadavek na nějaké změny
v nabídce akcí či rozsahu. A kdo že byl v pos-
ledním volebním období členem této komise
nebo se jednání účastnil jako pověřený člen
rady města? Např. paní B. Vochosková, pan
I. Dorotovič a pan místostarosta Vochoska. Já
osobně jsem se jednání často účastnil také,
proto mohu také na prstech jedné ruky spočítat
nějaké výhrady či podněty, které od jednotli-
vých členů komise zazněly. Že ale bude před
volbami zase vše jinak, je stejně jasné, jako že
po létu přijde podzim…

Přes určité názorové rozdíly s panem mís-
tostarostou nechci však být negativní. A zejmé-
na ne k dalším kolegyním a kolegům z ČSSD,
kteří v posledních volebních obdobích podpo-
rovali koaliční snažení a pilně se zapojovali do
společné práce. Všichni tito lidé, stejně jako
všichni další aktivní občané mají moji úctu a
chtěl bych jim moc poděkovat za všechnu tu
energii a práci, kterou dali ve prospěch rozvo-
je města, osad a našich občanů. Moc si této
práce a pomoci vážím a věřím, že ji společně
využijeme i do budoucna.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
(SNK Občané pro zdravé město)

Upozorňujeme
žadatele o dotaci

dle Programu
pro poskytování dotací
zájmovým organizacím

z rozpočtu města Nové Hrady,
že termín pro podání žádosti

na rok 2019 je stanoven

do 31. října 2018
Podrobné informace jsou zveřejněny

na internetových stránkách města
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Sdružení nezávislých kandidátů Občané pro zdravé město se představují
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Sdružení nezávislých kandidátů
Občané pro zdravé město

Naše silné stránky aneb proč volit zrovna nás…
1) Máme Hrady rádi! Máme opravdu rádi Nové Hrady, naše

osady a chceme, aby se zde lidem dobře žilo! Pro někoho možná klišé
nebo prázdný slogan, my jsme však již za posledních 12 let dokázali, že
to tak opravdu je… Jsme hrdí na to, že Nové Hrady jsou naším domo-
vem, a o tento domov chceme společně s Vámi pečovat! Základní moti-
vací našich kandidátů je řešení veřejně prospěšných záměrů, nikoli
uspokojování vlastního ega a osobních mocenských či podnikatelských
záměrů.

2) Znáte nás! Nejsme kandidáti na jedno použití, nejsme kan-
didáti jen pro získání hlasů ve volbách! Převážná většina našich kan-
didátů se již několik volebních období zapojuje do práce na správě
města. Všichni žijeme v našem městě a osadách (většina téměř celý ži-
vot), proto naši spoluobčané ví, jak se celou dobu chováme a co od nás
mohou očekávat. Naši kandidáti pracují po celé volební období aktivně
v zastupitelstvu, radě města, různých komisích či výborech. I noví čle-
nové našeho sdružení byli dlouhodobě aktivní v různých spolcích a těší
se na nové výzvy v rovině komunální. Práce pro město a jeho občany
nás společně baví a budeme v ní pokračovat bez ohledu na výsledek
voleb.

3) Jsme TÝM! Nejsme skupina statistů uměle vytvořená jako
doplněk k jedné výrazné individualitě. Po celé volební období se pravi-
delně scházíme, společně diskutujeme připravované kroky a zásadní
rozhodnutí ovlivňující rozvoj města. Jako tým jsme si také s ohledem
na profesní znalosti rovnoměrně rozdělili práci a přijali odpověd-
nost za přípravu a plnění jednotlivých částí programu.

4) Máme kvalitního a prověřeného kandidáta na starostu!
Každá loď musí mít svého kapitána. Ten náš již za 3 volební období
ukázal, že je připraven s plným nasazením pracovat pro město. Netrpí
syndromem neomylného vladaře, naopak vtahuje členy týmu i občany
do rozhodování a spolupráce. Při vykonávání funkce starosty se může
opřít o rodinné zázemí, dostatek zkušeností a jazykovou vybavenost.
Je lidský, slušný, otevřený a vnímavý k potřebám občanů.

5) Chceme a umíme naslouchat občanům! Všem, kteří se na
nás obracejí se svými podněty a žádostmi, se snažíme naslouchat a zej-
ména pomoci. Je jasné, že ne vždy můžeme vše okamžitě vyřešit, přes-
to se o to i ve složitých případech snažíme. Nepostihla nás arogance
moci, ani nejsme přesvědčeni o své neomylnosti. Proto ve věcné disku-
si umíme přijmout i cizí názor či návrh a následně se podílet na jeho
uskutečnění. Nebráníme se uspořádat místní referendum k důležitým
otázkám života města, pokud o to občané projeví zájem.

6) Víme, co chceme, a plníme sliby! Pro každé volební obdo-
bí nabízíme volební program, který je složen z malých či větších úkolů,
jejichž vyřešení přináší postupný rozvoj města i osad a čím dál kvalit-
nější život jeho občanů. Vyhodnocení plnění programů z minulých vo-
lebních období ukazuje, že plníme své sliby a že volební program pro
nás není jen cárem papíru či nástrojem k získání moci. Při plánování in-
vestičních akcí myslíme především na potřeby široké veřejnosti. Snaží-
me se o to, aby nové či zrekonstruované objekty sloužily co největšímu
počtu slušných obyvatel, a ne hrstce „vyvolených“.

7) Jsme dobří hospodáři a umíme přivést dotační peníze pro
město a osady. Díky velké aktivitě získáváme významné finanční pros-
tředky z různých krajských, státních i evropských fondů a programů.
V období 2014 – 2018 jsme pro město a osady získali více než 72 mi-
liónů korun. Naše úspěšnost plyne z dobrých nápadů, kvalitní přípravy
žádostí a je též důsledkem toho, že zaměření našich projektů je směro-
váno k řešení reálných potřeb města a jeho občanů. Proto jsou naše žá-

dosti úspěšné i bez podpory stranických aparátů, „kmotrů či strýčků“
nebo předsedů výběrových komisí. Městské finance se snažíme hlídat
jako řádní hospodáři, za pomoci výběrových řízení hledáme ekonomic-
ky nejvýhodnější varianty a nepoužíváme městské peníze k líbivým
před- či po-volebním vábničkám.

8) Jsme aktivní nejen na radnici! Díky vlastnímu aktivnímu
zapojení v nejrůznějších spolcích, sportovních a zájmových organiza-
cích máme zkušenosti s jejich fungováním, známe jejich potřeby a
problémy. Podporujeme práci s mládeží, vytvořili jsme systém podpory
volnočasových aktivit pro všechny generace a snažíme se i osobně po-
máhat se zajištěním financí z různých dotačních titulů pro spolky a or-
ganizace.

9) Učit se, učit se, učit se! Tento slavný výrok samozřejmě
padá i na nás. Přestože jsme získali za posledních 12 let mnoho zkuše-
ností, moc dobře si uvědomujeme, že se pořád máme co učit. Jsme proto
otevření k přijímání podnětů a rad od občanů, samostatně se vzděláváme
v různých oblastech spojených se správou města, sledujeme práci v ob-
cích v rámci mikroregionu, kraje či republiky a navazujeme i kontakty
za hranicemi. Díky takto pestrým formám spolupráce nejsme izolováni
od nových informací a lépe čelíme menším i větším problémům.

10) Preferujeme zdravý rozum, slušnost, otevřenost a trans-
parentní jednání! Zdravý selský rozum při řešení rozvoje města či
problémů jeho občanů je společně se slušností v mezilidských vztazích
základem pro naše společné fungování. Vždy jsme se snažili a máme i
nadále zájem o spolupráci s ostatními stranami a hnutími, stejně jako se
spolky, organizacemi či jednotlivci. Nebudeme nikdy kopat umělé pří-
kopy a naším zájmem je občany ve městě spojovat. Výběrová řízení
k různým pozicím hodláme i nadále provádět co nejotevřeněji tak, aby
na dané pozice nastupovali ti nejvhodnější a nejkvalitnější uchazečky
či uchazeči. V rámci otevřenosti vždy budeme prosazovat účast odbor-
níků a také zástupců jiných stran ve výběrových komisích.

Sdružení nezávislých kandidátů
Občané pro zdravé město

Hlavní body volebního programu
pro období 2018–2022

Co nabízíme a o co chceme usilovat?

1) Opravíme hotel Máj a rozšíříme nabídku kulturních a spole-
čenských akcí v rámci zrekonstruovaného sálu (koncerty, zába-
vy, divadelní představení a jiné akce).

2) Parkování pro občany na náměstí, turisté na odstavném
parkovišti! Vylepšíme celoroční systém parkování na náměstí
s větším ohledem na potřeby obyvatel města a osad. Odkloníme
parkování turistů z náměstí na nové parkoviště na autobusovém
nádraží.

3) Nové parcely pro rodinné domy. Připravíme projektové doku-
mentace a následné zasíťování pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě Jižní město II. a v lokalitě Pod Vodárnou. Nabídneme
nové stavební parcely pro zájemce o stavbu rodinných domů na
základě jasných a transparentních podmínek.

4) Výstavba nových bytů pro všechny generace. Na základě
připravených projektových dokumentací postupně zahájíme

pokračování na str. 7
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rekonstrukce objektů pro vybudování nových startovacích či sociál-
ních bytů (horní patro Českého domu /5 bytů/ + domy čp. 191
/12 bytů/ a čp. 188 /4 byty/ v Komenského ulici).

5) Pitná voda pro město i osady! Budeme pokračovat v zajišťování
doplňkových zdrojů pitné vody k posílení zásobování města vo-
dou (nové vrty a jejich připojování k minimalizaci rizika sucha).
I nadále budeme podporovat budování studní v osadách, kde není
vodovod.

6) Kvalitní podmínky vzdělávání našich dětí a občanů! Jasná fi-
nanční, materiální a morální podpora činnosti mateřské a základní
školy a jejich aktivit. Podpora aktivit místního muzea, knihovny a
galerie jakožto vzdělávacích institucí pro mládež, občany a turisty
(přednášky, expozice, výstavy).
Komunitní centrum – zrekonstruovaný areál bývalých jeslí (od led-
na 2019) jako další zázemí pro vzdělávací a výchovné aktivity
(MŠ, ZŠ, školní družina, keramická dílna, knihovna, mateřské cen-
trum) s nabídkou pro celé rodiny.

7) Podpora práce s mládeží. Rozvoj spolkových a volnočasových
aktivit.

− zvýšíme přímou finanční podporu pro práci s mládeží a akce za-
měřené na děti a rodiny.

− budeme všemi dostupnými způsoby podporovat aktivity místních
spolků a organizací.

8) Zvýšení bezpečnosti chodců.
Na frekventovaných komunikacích vybudujeme tyto chodníky:

− Vitorazská II. etapa (včetně parkovací plochy u hrobky)
− od autobusového nádraží směrem ke kapličce,
− od křižovatky u lesovny v Jakuli směrem k Jakulskému rybníku,
− od zdravotního střediska směrem k zahrádkářské kolonii Klondajk.

9) Moderní rozhlas. Na základě zajištěné dotace vybudujeme nový
moderní rozhlas, který kompletně pokryje město a osady (realizace
jaro 2019). Navýšení počtu hlásičů a souběžná realizace protipo-
vodňových opatření na hlavních tocích.

10) Podpora sborů dobrovolných hasičů. Vyčleníme prostředky pro
nákup dopravních automobilů (pro SDH Údolí 2020 a SDH Nové
Hrady nejpozději do 2022) a další techniky pro místní hasiče pro
zvýšení jejich akceschopnosti. Podpora oddílu mladých Soptíků.

11) Otevřeme veřejnou diskusi k otázce zřízení městské policie!
V současné době s ohledem na klesající kriminalitu a vysokou
nákladovost zřízení a provozu městské policie nevnímáme její
zřízení za aktuálně přínosné. Do budoucna ji vidíme pouze jako
řešení reálného ohrožení občanů či ochrany majetku a nechceme,
aby sloužila k plnění městské pokladny a k nepřiměřené kontrole
občanů a turistů. Na druhou stranu se i nadále budeme snažit o za-
jištění ochrany občanů a jejich majetku + dodržování pravidel sil-
ničního provozu ze strany Policie ČR. Pokud by však občané
vnímali nutnost zřízení městské policie jako cesty k řešení něja-
ké nově vzniklé situace (např. prudké zvýšení kriminality
apod.), jsme připraveni vyhlásit místní referendum a plně res-
pektovat názor většiny občanů v této otázce!!!

12) Nový sběrný dvůr a posílení hnízd pro tříděný odpad.
Na základě zajištěné dotace vybudujeme nový sběrný dvůr, zvýší-
me počet kontejnerů a hnízd pro tříděný odpad, udržíme nabídku
svozu BIO a tzv. kontejnerové dny.

13) Další rozvoj osad a osadních aktivit.

− chceme podporovat tradiční i nové akce pořádané místními orga-
nizacemi, zejména slavnosti, masopust, dětský den, májka, ha-
sičské soutěže, setkání rodáků.

− budeme pokračovat ve výstavbě spolkového domu v Byňově,
postavíme chodník v Jakuli, budeme řešit bezpečnost na úsecích
komunikace II/154 ve Štiptoni.

− Údolí: Zahájit výstavbu vodovodu a kanalizace od pivovaru
směrem na H. Stropnici, Zajistíme nákup nového hasičského do-
pravního automobilu pro činnost SDH Údolí. Zlepšíme zázemí pro
osadní a spolkové aktivity na hasičské louce (voda, WC).

− Nakolice: Pokračovat v opravách sálu (např. fasáda) a jeho okolí
+ využít nový vrt ve prospěch občanů osady (sál, občané).

− Vyšné: zlepšení zázemí pro osadní aktivity u pergoly a podpora
aktivity místních občanů v péči o osadu (např. údržba studánky,
vyřezávání náletu).

− Obora: zázemí pro setkávání v blízkosti hřiště (pergola + pose-
zení).

14) Podpora kvality bydlení a aktivního zapojení našich seniorů.
− pokračovat v postupném zlepšování podmínek pro bydlení

v DPS (rekonstrukce bytů, pořízení nového výtahu).

− pokračovat v dobré spolupráci se Seniorklubem a finančně a ma-
teriálově podporovat aktivity pro seniory (Hrátky s pamětí, tvůr-
čí díly pro seniory (keramika, ruční práce), jóga + cvičení pro
zdraví, univerzita třetího věku ad.).

15) Ve výběrových řízeních vybrat schopné ředitele či ředitelky
pro MŠ, ZŠ a TSM! V roce 2020 by měla proběhnout otevřená a
transparentní výběrová řízení s důrazem na kvalitu uchazečů, kteří
budou schopni jednotlivé organizace dále rozvíjet a zvyšovat kvali-
tu! Ředitel = odborník, manažer, motivátor, osobní příklad.

16) Udržet pestrou nabídku kulturních akcí. Podpora tradičních
akcí (masopust, čertovský rej, dětské dny, Novohradská číše, festi-
val Jihočeské Nové Hrady s Jaroslavem Svěceným, městské hry a
slavnosti), nové akce na základě poptávky ze strany občanů, záro-
veň však chceme udržet rozmanitost nabídky jak pro občany, tak i
pro návštěvníky města.

17) Podpora podnikatelů a drobných živnostníků ve městě i osa-
dách! I nadále hodláme udržet přijatelné ceny nebytových prosto-
rů pro udržení a rozvoj podnikatelských aktivit (restaurace,
obchody, služby). Budeme se snažit o pozitivní přístup k místním
zemědělcům při pronajímání (propachtování) pozemků. Budeme
pokračovat v zadávání menších zakázek pro místní firmy a živnost-
níky a informovat větší firmy o možnosti využívání místních živ-
nostníků a firem jako subdodavatelů u velkých akcí.

18) Město přátelské občanům!
− budeme pokračovat v krocích omezujících nárůst poplatků a slu-

žeb (voda, odpady, teplo).
− Městský úřad: lidský přístup, kompetentnost, dostatek informací

pro občany (např. kalendář pro občany, informace o dění ve měs-
tě, o možnostech dotací Zelená úsporám, kotlíkové dotace, deš-
ťovka ad).

− Technické služby města: další zkvalitňování služeb (zimní údrž-
ba, pořádek, sečení, zámecký park, bytový fond, péče o majetek
města). Prodej palivového dřeva občanům.

19) Péče o město a osady
− vytvoříme kvalitní zázemí TSM v areálu bývalé roty - moderni-

zace a vybavování kvalitní technikou.
− budeme pokračovat v postupné obnově a rozšiřování vodohospo-

dářského majetku (vodovod, úpravny vody, kanalizace, čistírna
odpadních vod, vrty).

− dokončíme rekonstrukci chodníků, komunikace a rozšíření par-
kovacích ploch v Navrátilově ulici – II. etapa (rok 2019), včetně
kompletní opravy vodovodu a kanalizace.

− budeme pokračovat v obnově Zámeckého parku jako bezpečné-
ho místa k procházkám a odpočinku

20) Udržíme zdravé hospodaření města!
− snažit se získávat dotační peníze a smysluplně je využívat.
− efektivní fungování městských objektů a jejich využití (tělocvič-

na, pasivní dům, Český dům ad.)
− pro hlavní aktivity našeho volebního programu jsme již do-

kázali zajistit dotační prostředky nebo víme, jak jednotlivé
cíle pokrýt z vlastního rozpočtu a jiných zdrojů!

Naše další plány a konkrétní návrhy najdete ve volebním programu!
SNK Občané pro zdravé město má v komunálních volbách č. 2.
Váš hlas pro nás znamená hlas pro naplnění společného cíle:
Nové Hrady – zdravé město přátelské všem generacím!

(pokračování ze str. 6)
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Hodnocení mého volebního období
Po svém zvolení v posledních volbách jsem

pracoval pro naše město v několika funkcích.
Byl jsem členem rady, kde jsem měl na starost
hlavně provádění místních šetření a účast na
kontrolních dnech. Většinu volebního období
jsem byl i oddávajícím při svatebních obřa-
dech. Poslední rok jsem musel ze zdravotních
důvodů svatby omezit, což mne mrzelo, proto-
že jsem se během obřadů potkával se zajíma-
vými lidmi a často i dětmi a vnoučaty mých
kamarádů a známých. Někdy jsem se setkal
i s rodiči současných snoubenců, které jsem
před mnoha lety oddával.

Radou města jsem byl pověřen řízením fi-
nanční komise, kde jsme projednávali výbě-
rová řízení, připravovali rozpočet a hodnotili
žádosti místních spolků v našem dotačním
programu. Komise, myslím, pracovala velmi
dobře, většina členů se pravidelně zúčastňova-
la jednání. Za to bych jim chtěl za sebe i radu
poděkovat.

Dále jsem se podle časových a zdravotních
možností účastnil i jednání sociální komise.
Ta řešila hlavně přidělování bytů v pečovatel-
ce (DPS) a městských bytů. I zde byla jednání
bez komplikací a vždy jsme se uměli domlu-
vit. Rada tak měla připravené podklady a
mohla přidělení bytů nebo jiné věci v klidu
schválit.

Zejména poslední rok je hodně bohatý
na stavební akce. Na většinu se nám zejmé-
na díky starostovi a kolegovi radnímu Mi-
chalu Jarolímkovi povedlo sehnat dotace.
Jsem hlavně rád, že se daří rekonstrukce bý-
valých jeslí. Lidé se mohou těšit hlavně na
novou a moderní knihovnu, také školní druži-
na a další organizace zde budou mít své pros-
tory vevnitř i na zahradě. Práce tu tradičně
velmi dobře provádí firma Archatt pod vede-
ním stavbyvedoucího Honzy Šalomouna. Já
společně se stavebním dozorem Honzou Bě-
lohlavem a Maruškou Mrkvičkovou z měst-
ského úřadu vše dohlížíme a máme radost, že
už práce jdou do finiše.

Celkem si myslím, že se toho v tomto vo-
lebním období zase dost povedlo. Město zís-
kalo hodně dotací, dělalo se hodně kulturních
a jiných akcí. Nemalými penězi jsme podporo-
vali i práci spolků a jiných organizací. Mám ra-
dost, že o město dobře pečují Technické služby,

což je hlavně zásluha ředitelky A. Kedrušové
a jejích zaměstnanců. Dobře funguje i radnice,
kde se starosta a celá rada může spolehnout na
celý tým v čele s paní tajemnicí J. Káplovou.

Myslím si, že nejen já, ale celé vedení měs-
ta může být spokojené s tím, co vše se za toto
(i předcházející) volební období povedlo. I já
se rozhodně nestydím za svoji práci a jsem
rád, že jsem mohl pomoci. Jsem moc rád, že
jsme koupili hotel a připravili jeho rekonstruk-
ci. Občané si ho dříve postavili, tak je dobře,
že zase patří městu. Povedla se sehnat nová
stříkačka pro hasiče a zajistit nové vrty s vodou.
Snažili jsme se i o postupné opravy vodovodů a
kanalizace. Jsou také připravené projekty na
nové byty.

Myslím, že jsme byli úspěšní. O to více ne-
rozumím tomu, že se pro nové volby jeden
z nás (Pepík Vochoska) rozhodl spojit s někte-
rými lidmi z opozice a nyní i kritizuje věci,
u kterých s námi společně byl, nerozporoval je
a mohl je tedy i ovlivňovat. Naší koalici jsme
úspěšně drželi dvanáct let. Udělali jsme hodně
práce, kterou i občané oceňovali. Velkou zá-
sluhu na tom má starosta Míťa Hokr, píše pro-
jekty, shání peníze, umí jednat s lidmi a snaží
se jim pomáhat. A i další členové rady se sna-
žili, jak kdo uměl. Myslím, že jsme byli dobrá
parta, i když jsme určitě i my udělali nějakou
tu botu. Proto jsem zklamán, že se Pepík od
nás odvrací a spojuje se s lidmi, kteří byli v mi-
nulosti proti nám. Nerozumím tomu.

Ze zdravotních důvodů jsem se rozhodl
v nových volbách nekandidovat. Končí tak
moje dlouholetá práce v zastupitelstvu a ve ve-
dení města. Chtěl bych poděkovat občanům za
jejich přízeň a podporu. Snažil jsem se ji ne-
zklamat a snad se i něco povedlo. Děkuji
také všem pracovníkům městského úřadu a
technických služeb. Rád jsem se všemi spo-
lupracoval a přeji všem hodně úspěchů i do
budoucna.

Před říjnovými volbami chci vyzvat voliče,
aby přišli k volbám. A hlavně aby zvážili,
komu dají svůj hlas. Byla by škoda, kdyby
naše město nepokračovalo v tom, co se nám
v posledních letech dařilo. Věřím, že k tomu
přispějí i moji nástupci  na naší kandidátce.

Miroslav Šlenc,
člen rady města a zastupitelstva (KSČM)

Jarmila Kubaláková

Proč nekandiduji
a na co neumím

odpovědět
Vážení spoluobčané,

zřekla jsem se všech politických am-
bicí a chráním si své zdraví, které je pro-
měnlivé. Nechtěla jsem ani psát žádný
článek, ale vzhledem k častým dotazům,
které dostávám od svých známých na uli-
ci nebo v obchodě, tak činím. Hlavně pro-
to, abych už nemusela opět opakovat zase
to samé.

Moje kamarádka se mě ptala, proč se
vytvořila nová strana a proč je tam na pla-
kátě vyfocen pan Vochoska s panem Doro-
tovičem. Jeden byl přece vždy za ČSSD
(tedy v současné koalici), druhý dlouhá
léta jeho oponentem v opozici. Prý tomu
nerozumí. Já také ne, což jsem jí také řekla.
A řekla jsem, že se asi bude muset zeptat
jinde.

Jiná kamarádka se mě ptala, zda staros-
tovi nevadí, že se koaliční strana spojuje
s opoziční. A nechápala důvody této změ-
ny, když nikdo nemluvil o nějakém rozkolu
nebo problémech v koalici. Vím, že staros-
ta o této „spolupráci“ ví už skoro rok. Pta-
la jsem se ho, co je důvodem, ale odpověď
neznal. Navíc o změně svého kurzu a no-
vých kamarádech pan Vochoska nikomu
nic neřekl.

Já sama se divím tomu, co se stalo. A je
mi to líto. Byla jsem u skládání první koa-
lice v roce 2006. Moc dobře si pamatuji,
jak v období 2006–2010 tehdejší opozice
(i s panem Dorotovičem) tvrdě útočila na
koalici. Občané však i ve volbách 2010 a
2014 jasně řekli, koho chtějí za starostu a
jaký tým má řídit město. A myslím si, že je
práce vedení města na Hradech i v osadách
vidět. Na různých stavbách i při kulturních
a jiných akcích. Pořád se tady něco děje.

Proto jsem smutná, že někdo tuto koali-
ci a spolupráci rozbíjí. Nevím, jak to bere
Miťa jako starosta nebo ostatní na kandi-
dátce Občanů pro zdravé město. Já osobně
bych někomu, kdo takhle mění dres a ka-
marády, věřit nemohla.

A tak jsem vlastně ráda, že to nemusím
tolik řešit. Maximálně musím odpovídat na
dotazy mých kamarádek. Ale i ty raději
s některými dotazy směřuji na ČSSD.
I když už to asi není ta samá strana, která
dříve bojovala proti tomu, jak to tady u nás
vypadalo před rokem 2006.

Ne, nechápu to, že se někdo takto může
změnit. Ale to je spíše jeho problém, ne
můj. Jen by mě mrzelo, kdyby se zase Hra-
dy vracely k tomu, jak to tady bylo dříve.
Ale taky věřím v to, že si občané pamatují,
kdo kdy a kam patřil. A taky, kdo pracoval
a kdo se jenom vezl.

Mgr. Jarmila Kubaláková

Místostarostování Ladislavy Bártové
Blíží se čas voleb do zastupitelstva, už 5. a

6. října 2018, a člověk, ať chce nebo nechce,
začíná bilancovat, hodnotit a ohlížet se za prá-
vě končícím obdobím. Bylo řečeno a napsáno
hodně. O tom, co se podařilo udělat, co zbývá
dodělat a jaké další nové úkoly město čekají.

Když jsem byla zvolena před 4 lety do
funkce místostarostky města za Občany pro
zdravé město, nedokázala jsem si představit,
co to obnáší. Práce, práce a zase práce. A
k tomu navíc i díl odpovědnosti, který se zvět-
šuje a narůstá právě tím, kolik akcí město dělá
a kolik úkolů řeší. I když jsem nebyla uvolně-
nou místostarostou, pracovala jsem na radnici
každou středu. Ten to den jsem si během dal-

ších dnů v mém zaměstnání u rybářů až do ve-
čera napracovávala, abych vše zvládla a nikdo
mi nemohl vyčítat, že pro jednu práci zane-
dbávám druhou. Někdy to bylo ale hodně slo-
žité a náročné.

Na radnici jsem se na řadě věcí podílela.
Účastnila jsem se jednání Sdružení historic-
kých měst a sídel, byla jsem také členkou řídí-
cí skupiny při řešení nového Komunitního
plánu sociálních služeb ORP T. Sviny na roky
2019 – 2021. Na základě tohoto plánu mohou
poskytovatelé sociálních služeb žádat o dotaci
Krajský úřad. Dále jsem řešila pozemky Poze-
mkového úřadu, který požadoval vyjádření

pokračování na str. 9
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z hlediska územního plánu. V neposlední řadě
jsem ne jednu sobotu strávila i jako oddávající
při svatebních obřadech.

K všem úkolům jsem potřebovala i pomoc
kolegů, úředníků a dalších zaměstnanců měs-
ta. Proto bych chtěla poděkovat všem pracov-
níkům úřadu za jejich obětavou práci. Bylo mi
ctí s nimi celé čtyři roky pracovat. Mé poděko-
vání patří i pracovníkům technických služeb,
včetně paní ředitelky Alenky Kedrušové, dále
členům rady i zastupitelstva. V neposlední
řadě děkuji starostovi Miťovi Hokrovi. Mys-
lím si, že to dělá opravdu moc dobře, navíc
s nadšením a ohromnou láskou k městu. Dou-
fám proto, že povede naše krásné město i v
dalším volebním období.

Další oblastí, které jsem se také věnovala,
bylo vedení Honebního společenstva Nové
Hrady. Největší díl práce jsme zvládli v minu-
lém volební období, kdy se připravovala do
pronájmu „novohradská“ honitba. V těchto 4
letech v pozici starostky honebního společen-
stva tak především řeším běžnou agendu. I té
však není zrovna málo.

V osobním i pracovním životě se pohybuji
v oblastech týkajících se životního prostředí.
Pracuji na Rybářství Nové Hrady s.r.o. a rybá-
řem byl můj otec i děda. Láska k rybářskému
řemeslu se zkrátka v naší rodině dědí. Proto
mě potěšilo, že i můj starší syn Tonda si k to-
muto řemeslu „přičuchnul“ a pracuje na rybář-
ské fakultě Jihočeské univerzity zde na zámku
v Nových Hradech. Druhý syn Láďa se sice
trochu odklonil od rybařiny, ale i on má v sobě
silný vztah k našemu městu a přírodě.

S přírodou souvisí i můj velký koníček –
myslivost. K té mě také vedl už od malička
můj otec, který tady na Hradech zakládal mys-
livecké sdružení a byl jeho prvním předsedou.
O to víc mě těší, že i já jsem členkou tohoto
spolku a pokračuji tak v rodinné tradici.

Bohužel jsem vloni oba rodiče ztratila, a
tak už neuslyším tátovo obvyklé: „Co Ty moje
„konšelko“, co dělají Hrady, co dělají rybáři a
co myslivci?“ O to více se pak snažím, aby tať-
ka i mamka měli radost, jak se o naše město
staráme.

I když jsem velkou část života prožila ve
„velkém městě“, je moje srdíčko tady na Hra-
dech. Je to město, kterému mohu odpovědně
říkat domov a pro tento domov chci taky něco
udělat, abych se tady nejen já cítila dobře.

Proto chci kandidovat i v blížících se vol-
bách do zastupitelstva za Občany pro zdravé
město Nové Hrady. Budu velmi ráda, když
naše sdružení podpoříte svým hlasem. V pří-
padě mého zvolení jsem samozřejmě i já opět
připravena aktivně pomoci v oblastech, kte-
rým rozumím a kterým se celý život věnuji.
Ráda bych se zaměřila i na oblast sociálních
služeb a přispěla svými zkušenostmi s čerpá-
ním dotací.

Ráda bych Vás proto pozvala k říjnovým
volbám, které Vám umožní, abyste spolu-
rozhodli o tom, jak ten náš novohradský do-
mov bude v budoucnu vypadat a jak se bude
rozvíjet.

Ing. Ladislava Bártová,
1. místostarostka města

(SNK Občané pro zdravé město)

Poděkování z Konta Bariéry
Milí čtenáři NZ, v září jsem obdržela pěknou mailovou zprávu

z Konta Bariéry s poděkováním všem návštěvníkům letních promítání
Kinematografu Bratří Čadíků. U nás se toto promítání uskutečnilo na
začátku července v zámeckém parku v rámci festivalu Novohradské
Hraní 2018. Každý návštěvník, který přišel na promítání a věnoval dob-
rovolné vstupně do kasičky, se tak připojil ke všem ostatním dárcům
v ČR. Celková suma vybraných peněz byla letos rekordní 1,5 milionů
korun! Tyto prostředku půjdou na nákladné zdravotnické projekty rea-
lizované a garantované Kontem Bariéry, což jsou zejména zdravotnic-
ké pomůcky a rehabilitační přístroje pro lidi s handicapem.

Děkuji tedy i já všem divákům letního promítání za vaše darování a
přízeň. K. Jarolímková

STOLNÍ KALENDÁŘ MĚSTA
na rok 2019

Zástupce spolků, zájmových organiza-
cí, škol a všech dalších subjektů, kteří plá-
nují kulturní, sportovní nebo společenskou
akci pro veřejnost v Nových Hradech a
osadách, žádám o dodání podkladů do stol-
ního kalendáře na rok 2019 nejpozději do
2. listopadu 2018.

Uvádějte prosím datum (případně čas
a místo konání), název akce a pořadatel-
skou organizaci. Termíny akcí můžete
nahlásit osobně v infocentru nebo zaslat
elektronicky, společně s fotografií k dané
akci z letošního roku.

Žádám také všechny podnikatelské sub-
jekty, živnostníky, spolky… kteří jsou uve-
deni v seznamu kontaktů, aby své kontakty
překontrolovali, případně doplnili, tak aby
tento přehled mohl být aktuální. Ti, kteří
v seznamu nejsou a měli by zájem být uve-
deni, nebo naopak jsou uvedeni a zájem již
nemají, prosím taktéž o sdělení.

Předem všem moc děkuji za ochotu a
spolupráci.

Ing. Jitka Duspivová, KIC Nové Hrady

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

(pokračování ze str. 8)

„Patnáct odstínů
mých zastupitelů“

Jako každý druhý občan (občanka) a volič (volička) mám i já
představy a názory o věcech veřejných a přání pro dobré žití ve spo-
lečnosti. A tak jsem si začala představovat, inspirována předvoleb-
ními články a programy…., jak by mělo vypadat „mých 15 volených
zastupitelů“, kteří by dle mých představ měli spravovat či vést naše
malé městečko. Viděla bych to asi takto:

1. zastupitel – HASIČ(KA)
Otázka vody v současné době je velmi naléhavá a všichni víme,

že třeba hasiči bez ní být nemohou. Zastupitel – HASIČ by mohl
rychle zasáhnout i v případě, že by horké hlavy potřebovaly zchla-
dit, takže jeho povinností by bylo mít při jednání na zastupitelstvu
po ruce hasící přístroj. Nebo možná dva, aby to stíhal hasit zleva i
zprava…

2. zastupitel – EKONOM(KA)
Měl by to být člověk, který má vlastní zkušenosti s úspěšným bu-

dováním nějakého podniku, nebo živnostník s prosperující živností,
případně někdo, kdo zkrachoval, aby uměl poradit druhým, poučen
ze svých chyb. Určitě by měl také znát současné nejnovější myšlen-
ky o ekonomice, jejíž ukazatelé už konečně ukazují na to, že s ne-
ustálým hospodářským růstem do nebe a s těmi po....nými čísli
půjde lidstvo asi brzo „do kytek“. Zkrátka ekonom, který je dobrý
hospodář…

pokračování na str. 10
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3. zastupitel – ZEMĚDĚLEC nebo RYBÁŘ
nebo LESNÍK

Chtěla bych zastupitele, který hospodaří na půdě, v lese nebo rybní-
ce, umí to a má ke krajině láskyplný vztah. A ani by mi nevadilo, kdyby
na zastupitelstvo chodil s holínama, ekonom zase chodí s šanonama.
A pokud by mimo pracovních míst nabízel v našem regionu své pro-
dukty dalším zpracovatelům a ti zase svoje výrobky nabízeli jako nám,
spotřebitelům, tak by z toho byly ty místní regionální produkty a to by
bylo pěkné. Ale možná, že to vidím příliš idealisticky, vždyť o zeměděl-
ství vím „prd“ a sama jsem nezavařila ani jeden kompot…

4. zastupitel – ŘEDITEL(KA)
V ideálním případě by to měl být ředitel místní základní školy, který

by ostatní kolegy zastupitele zahrnoval neustálými požadavky (finanč-
ními, materiálními, personálními a duchovními) na zkvalitňování vzdě-
lávání a výchovy novohradských dětí i mládeže. Neměl by propásnout
jediný okamžik, kdy by mohl hovořit o své práci, o svých nápadech,
o svých snech a o svých školních radostech. Možná by nemusel mít až
tak velké strategické myšlení, ale hlavně by měl všechny své nápady
dokázat statečně převést do reality...

5. zastupitel – UČITEL(KA)
Vzhledem k tomu, že vzdělávání a výchova je grunt pro kvalitní lid-

skou společnost, chtěla bych ještě jednoho zastupitele - UČITELE.
Mohl by to být nadšený dějepisář, který by spolupracoval s místním
muzeem, líčil by dětem pravdivě historii 20. století s využitím všech
dostupných pomůcek, které naše příhraniční město má. Nebo nadšený
češtinář, který by začal vydávat školní časopis jako přílohu NZ a pros-
třednictvím něho by děti učil kritickému myšlení, lásce k mateřskému
jazyku, přiměřeně by je vedl k zájmu o budoucnost města-svého domo-
va a naučil by je v rozhovorech s místními občany ptát se na věci důleži-
té. Ale mohl by to být i nadšený přírodopisec, který by dbal na
praktickou ochranu přírody a s „pozemkářem“ by založil školní prospe-
rující zahradu. Mohl by to být i jazykář, který by chtěl překonat součas-
ného starostu ve znalostech cizích jazyků, a děti by naučil ještě
novohradštinu, aby se všichni dobře dorozuměli. Ale mohl by to být sa-
mozřejmě i výtvarkář, protože výtvarná výchova je ideální k tomu,
abychom lépe vnímali. Protože při pozorování předmětu, který máme
namalovat, zapojujeme intenzivně oči, hlavu i ruce, zkoumáme objekt a
pak přenášíme na plátno to, co vidíme. Ten kdo maluje, je vždy o něco
víc vnímavější k tomu, co vidí kolem sebe. Třeba krásu nebo ošklivost.
Shrnu-li to, je vlastně asi jedno, jakého zaměření by druhý zastupitel -
UČITEL měl být, hlavně by měl mít rád děti, své kolegy, rodiče, svoji
práci, občanskou společnost, město a taky sám sebe…

6. zastupitel – SPORTOVEC
V ideálním případě sympatický muž do 40ti let, aby se na něj dalo

při zasedání zastupitelstva dobře koukat a aby třeba přilákal do práce
v komunální politice nějaké mladé nespokojené občanky, které by se
tak mohly seberealizovat. Bylo by dobré, aby měl zkušenosti s kolek-
tivními sporty a ctil pravidla fair play nejenom v tělocvičně…

7. zastupitel – PODNIKATEL(KA) v cestovním ruchu
Pro naše město i Novohradsko by bylo určitě prospěšné, kdyby za-

stupitelem byl někdo, komu je cestovní ruch přiměřeně blízký. Jednak
proto, aby uvažoval s přesahem za městské hradby, ale zase aby nechtěl
udělat z našeho opravdu krásného kraje „Atrakci“. Měl by promyšleně
podporovat kvalitní základní služby cestovního ruchu (vždyť je mohou
využívat i neturisti) a měl by i přemýšlet o tom, koho že to láká k nám
domů na návštěvu.? Rozhodně by měl naše město a kraj propagovat při-
měřeně umírněně, protože mne fakt nebaví chodit v létě na moje oblíbe-
ná místa za městem a potkávat tam cizí nesympatické lidi…

8. zastupitel – UMĚLEC (UMĚLKYNĚ)
Tak to by byl můj oblíbenec. Prostě někdo, kdo je aktivní umělec

(malíř, sochař, muzikant, herec) anebo šéf nějaké kulturní instituce. Ně-

kdo, kdo by ostatním zastupitelům neustále kulturně „šlapal na paty“,
když by chtěli dát na Kulturu málo peněz – jako že až co zbyde…? Ne-
ustále by kolegy kulturně vzdělával a kultivoval ve věcech krásných, ve
věcech múzických, přečetl by jim občas i báseň před začátkem zasedání
zastupitelstva, vodil by je na výstavy do naší galerie, kde by jim nabízel
ke koupi umělecká díla místních či regionálních malířů. Případně by si
tam malování mohli zastupitelé i vyzkoušet (stejně jako to tam dělají
novohradské děti), aby věděli, jak vzniká obraz a jak je úžasné a vzru-
šující vlastníma rukama vytvořit umělecké dílo... A také by podporoval
přesah výtvarných aktivit do veřejného prostoru, neboť veřejná pros-
tranství vypovídají o vztazích mezi lidmi…

9. zastupitel – PSYCHOLOG(LOŽKA)
Pokud by se nenašel psycholog či psychoterapeut, tak alespoň ně-

kdo, kdo má všech pět pohromadě, myslí s citem a logicky. Někdo
moudrý, životem „vyzkoušený“, kdo se nebál říct pravdu za jakéhokoli
režimu, kdo má přirozenou autoritu a morální kredit radit druhým. Kdo
by řekl třeba: tak neblbněte a myslete…, nebuďte tak malověrní..., tak
s pravdou ven… a tady, ne až za rohem… atd...

10. zastupitel – MLAĎOCH
Lidské mládě, které se ještě ani neumí zeptat na věci, které jsou do-

spělákům už jasné… Věk MLAĎOCHA by měl být max. do 30 let, čím
míň, tím líp. Nejenom, že by snížil věkový průměr zastupitelů, ale do-
kázal by do veřejného prostoru přinést a tlumočit opravdu potřeby a
přání mladých lidí, neboť starší si jen myslí, že ví, co mladí chtějí…

11. zastupitelka – MLAĎOŠKA
Ještě jednoho mladého zastupitele -zastupitelku bych chtěla, proto-

že ve dvou se to lépe táhne…a navíc ten věkový průměr…

12. zastupitel – SENIOR (SENIORKA)
To by měl být senior se všemi radostmi, neduhy a problémy stáří.

Princip je podobný jako u MLAĎOCHA, totiž jenom SENIOR ví nejlé-
pe, co potřebují jeho vrstevníci…

13. zastupitel – NEZNÁLEK
Tento zastupitel by měl být schopen všechno nechápat. Byl by to ta-

kový „trenažér“, na kterém by si ostatní zastupitelé zkoušeli argumen-
tovat svoje návrhy, vize a myšlenky. A pokud by to pochopil on, tak
pak by bylo pravděpodobné, že všichni další občané tomu porozumí
rovněž. A nemyslete si, že je to špatný nápad (klidně bych i doporučila
takového „trenažéra“ platit z městského rozpočtu), protože v dnešním
světě zákonů, pravidel, vyhlášek, nařízení, sociálních sítí, zaručených
zpráv se už lze jen stěží orientovat a rozumět…

14. zastupitel – KOUZELNÍK
No comment...

15. zastupitel – LÍDR (pohlaví nerozhoduje)
Mohl by to být takový Tom Hanks, který by vyluštil každou mis-

trovskou šifru nebo jeden ze sedmi statečných (třeba ten sympaťák
s harmonikou) nebo jako Kevin Kostner, co uměl tančit s vlky nebo
Henry Fonda, jenž zvládnul ukočírovat dvanáct rozhněvaných mužů
(včetně sebe)…

16. zastupitelem bych chtěla být já. Vím toho o životě a o lidech už
docela dost, nikdy jsem nebyla úplně líná a snad ani blbá, pokusila jsem
se vychovat děti, manžela (no, to moc nevyšlo…), veřejný prostor mne
pořád ještě tak nějak zajímá, optimismus a ideje ještě také neztrácím a
hlavně, pořád mám tolik neuskutečněných nápadů ve prospěch celku,
až mi z toho někdy i „hrabe“. Jenže, teď jsem si uvědomila, že jsem se
zapomněla přihlásit do nějakého úplně nezávislého sdružení a nabíd-
nout se. Tak třeba příště, a tímto uvolněnou šestnáctou židli dávám
všanc… Tedy pardon, šestnáctá židle neexistuje.

Květa Jarolímková, t.č. redaktorka NZ

PS Pokud jste se aspoň jednou při čtení zasmáli, nebylo mé psaní
marné. Vždyť s úsměvem jde všechno líp…

„Patnáct odstínů mých zastupitelů“
(pokračování ze str. 9)
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Setkání na Mýtinách
Na předposlední zářijovou sobotu jsme vás pozvali do míst nedaleko za městem, do míst bý-

valé obce Kropfschlag, dnes nazvané Mýtiny. Stejně jako na jaře na Jedlici, tak i na Mýtinách
jsme chtěli připomenout zlomek dřívější existence a historie „obce na hranici“, která ve druhé po-
lovině minulého století postupně zanikla. To, co se z ní dochovalo, je mimo vzpomínek i kaple,
kterou může navštívit poutník, turista, cyklista, no, zkrátka člověk, pokud do těchto míst zavítá.

Při setkání zazpíval v kapli Novohradský smíšený sbor a u kaple rakouská malá dechová hud-
ba. Vedle kaple jsme měli pověšené plány a staré fotografie obce, texty se vzpomínkami rodačky
z Mýtin a básně z knihy Mizející tvář Novohradských hor. Za kaplí byly také vystaveny obrázky
žáků 6. a 7.třídy ZŠ N. Hrady, které symbolizovaly a připomínaly okna mýtinských domů a je-
jich obyvatele. Manželé Šáchovi připravili i malou „ochutnávku“ starých ovocných odrůd, hlav-
ně jablka, které se v těchto místech nacházely. No a pro zpříjemnění odpolední atmosféry bylo
možné si dopřát i kávu nebo čas s výborným štrůdlem, posadit se ke kapli a nechat se zahřát
mazlivým zářijovým sluncem. Příjemné zastavení na závěr letošního léta. Děkuji všem za po-
moc, návštěvu i vzpomínání na Mýtinách, tedy na Kropfschlagu. K. Jarolímková

Toto setkání je součástí projektu Naše Domovy – Unsere Heimaten
v rámci projektu Fond malých projektů, který je součástí programu
INTERREG V–A Rakousko – Česká republika.

Pozvánka na podzimní setkání
na Mandelsteině

Město Nové Hrady vás zve na závěrečné
česko-rakouské Kulturní setkání v rámci
projektu Naše Domovy/Unsere Heimaten,

které se koná v sobotu 27.10.2018
od 15 hodin v Rakousku na Mandelsteině.
V hudební části programu vystoupí Novo-
hradský smíšený sbor.

Pro zájemce o dopravu bude zajištěna autobusová doprava,
odjezd ve 14 hodin z náměstí – doporučujeme se přihlásit předem
na IC v přízemí radnice.

KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz
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Soptíci informují I
Vážení občané Nových Hradů, po krátké

odmlce Vám přináším informace o naší prázd-
ninové činnosti.

Ve dnech 25.8. a 26.8. jsme připravili pro
naše MH (Soptíky) Výcvik na vodní hladině.
Tento výcvik měl MH přinést nahlédnutí co
naše JSDHO dokáže a jaké máme vybavení
pro záchranu jak na vodní hladině tak i na sou-
ši. Program se skládal:

Obsluha motorového člunu – (pádlem,
motorem), Záchrana tonoucího z motorové-
ho člunu.

Využití věcných prostředků pro záchranu
z vodní hladiny – záchranný házecí pytlík, im-
provizovaný záchranný házecí barel, použití
záchranné vesty s příslušenstvím, lanové za-
jištění záchranáře za pomocí speciálních uzlů.

Záchrana tonoucího ze souše – vytažení
záchranáře, který zajistil tonoucího za po-
moci lana. Poskytnutí první pomoci (resusci-
tace – zde jsme měli k dispozici resuscitační
figuríny a to v podobě Novorozenec, Dospí-
vající, Dospělý). MH tak prováděli resuscita-
ci s využitím našich věcných prostředků jako
je – Ambuvak s resuscitační maskou, AED –
automatizovaný externí defibrilátor a využití
Fixační páteřové desky.

Nedílnou součástí výcviku na vodě bylo
také celodenní školení obsluhy na našem no-
vém výjezdovém automobilu SCANIA, kte-
ré má již statut zásahového vozidla JSDHO
N. Hradů.

V průběhu dne tedy MH získávali cenné
zkušenosti jak v záchraně a využití prostřed-
ků, ale i jak pracuje tým /nedílná skupina a jak
je důležité neustále opakovat to o čemž si
myslíme, že „dokonale“ známe. Z mého po-
hledu a ohlasu MH a jejich rodičů byla akce
velmi úspěšná.

Závěrem poděkování: rodičům našich MH
za projevenou důvěru, TJ Nové Hrady panu
Vítězslavovi Jelínkovi st. za technickou pod-
poru, panu Petrovi Aksamitovi za technickou
podporu, Městu Nové Hrady za finanční pod-
poru, poslední poděkování bude pro všechny
Hasiče našeho sboru kteří se podíleli na pří-
pravě a celodenním programu (dámo a pánové
bez vaší pomoci by nebylo možné tuto akci
uskutečnit) DĚKUJI Vám.

Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka

pokračování fotografií na předposlední barevné straně NZ
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Výstava ovoce v Nových Hradech
O víkendu 20. a 21. října se v Kulturně-spolkovém domě bude ko-

nat výstava tradičních odrůd ovoce pěstovaných v česko-rakouském
příhraničí. Uvítáme, pokud přinesete i vlastní výpěstky. Plody by
měly mít velikost a vybarvení typické pro danou odrůdu a měly by být
pokud možno i se stopkou. Příjem vzorků bude probíhat v pátek
19. října od 16.00 do 19.00 hodin v sále Kulturně-spolkového domu,
pro návštěvníky bude výstava otevřena v sobotu 20. a v neděli 21. říj-
na vždy od 10.00 do 17.00 hodin.

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Exkurze 20.–21.10.2018
MAS Sdružení Růže pořádá dvoudenní exkurzi zaměřenou na pěs-

tování a zpracování ovoce a dalších místních produktů. Exkurzi zahájí-
me v Nových Hradech návštěvou výstavy ovoce, po obědě navštívíme
genofondový sad v Dolním Třeboníně a zamíříme na BIO farmu Slu-
nečná u Želnavy, kde strávíme podvečer s majitelem panem Štěpán-
kem. Zde si prohlédneme mini mlékárnu, vlastní jatka a výtvarnou
galerii, ochutnáme různorodost místních produktů. Druhý den náš čeká
návštěva pěstitelské pálenice a zpracovny ovoce pana Gregory ve Lhe-
nicích. Cestou zpět se stavíme na oběd a ochutnávku piva v Žumberku,
kde si také prohlédneme historickou tvrz a expozici zaměřenou na
rybnikářství.  Návrat do Nových Hradů předpokládáme do 16.00.

Organizační poplatek za exkurzi na jednoho účastníka je 300 Kč,
ubytování, stravování i program jsou hrazeny z Fondu malých projektů
příhraniční spolupráce.
Přihlášky prosím na tel.: 724 643 050,
popřípadě mail: manazer@mas.sdruzeniruze.cz

Zuzana Guthová

Soptíci informují II
Vážení občané Nových Hradů, začátkem školního roku začíná i rok Hasičský… Naší první

schůzkou (7.9.) jsme posílili náš kroužek o pět nových členů. Touto posilou můžeme v nadchá-
zejících soutěžích nasadit vždy dvě plně obsazená družstva. První schůzka je vždy plánovací jak
budeme postupovat v nadcházejícím roce a jak se rozdělíme do soutěžních družstev. Další
schůzka byla již v podobě tréninku na blížící se Obvodové podzimní kolo Hry Plamen, které
v letošním (školním Hasičském roce)pořádáme mi SDH Nové Hrady, kdy termín připadl na
13.10.2018, místo konání Hřiště TJ Nové Hrady, tímto Vás také srdečně zveme. V průběhu
prázdnin jsme obdrželi od našich kamarádů Hasičů z obce Žár pozvání na již desátý ročník (Ha-
sičské soutěže v požárním útoku) s názvem Memoriál zakládajících členů SDH Žár, která se ko-
nala 15.9.2018. Bohužel pro nemoc našich MH jsme se účastnili jen s jedním soutěžním
družstvem… Sobotní dopolední počasí nám moc nepřálo, ale Žárští Hasiči mají dlouholeté zku-
šenosti se zajištěním těchto akcí a tak zázemí bylo připraveno na jedničku s hvězdičkou. Naše
soutěžní družstvo pro nemoc MH bylo doplněno z druhé skupiny našich MH, i tak jsme dokázali
soutěž vyhrát a potvrdit, že neustálé cvičení a opakování přináší svou odměnu.

Závěrem bych chtěl poděkovat za pomoc všem Hasičům SDH N.H. za pomoc při přípravě a
účasti na této soutěži. Vedoucí  mládeže SDH Radek Homolka
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Zahájení nového
školního roku

Ve školním roce 2018/2019 zahájilo výuku
přes 210 žáků 1. – 9. tříd. První školní den uví-
talo 31 prvňáků vedení školy, výchovná po-
radkyně, vedoucí školní družiny a starosta
města Mgr. Vladimír Hokr. Třídními učitelka-
mi jsou Mgr. Lenka Dušková a Mgr. Marie
Rolínková, která zajistila pro žáky prvních tříd
památeční odznáčky. ZŠ N. Hrady

Novohradsko - Doudlebsko
V úterý 18. 9. 2018 děvčata z 6. a 7. tříd

místo do učebny výtvarné výchovy zamířila
do Koželužny. Zhlédla výstavu fotografií
Novohradsko – Doudlebsko a zasoutěžila si
v poznávání míst nejen z Nových Hradů, ale
i dalších přilehlých měst. Následovalo výtvar-
né tvoření pro projekt „Naše Domovy“.

Mgr. Kateřina Vítovcová

Kvalitní vzdělání
a šachy

V kvalitním vzdělání je budoucnost na-
šich dětí (vnoučat). Co to ale je kvalitní
vzdělání? Stručnou odpověď nám posky-
tuje následující rovnice: kvalitní vzdělání
= školní vzdělání + schopnost myslet +
technická či humanitní orientace + fyzic-
ká zdatnost.

Oblast – schopnost myslet včetně psy-
chické odolnosti a částečně i technická
orientace – velmi rozvíjí šachy. Proč tomu
tak je? Odpověď je ve čtyřech základních
přínosech šachové hry:

1) Šachy podporují všestranný rozvoj
intelektuálních schopností dítěte – zlep-
šují paměť, kombinační a analytické schop-
nosti, schopnost číst, intuici, kreativitu, …

2) Šachy pozitivně ovlivňují charak-
terové vlastnosti dítěte – učí děti soustře-
dit se na to, co dělají; učí děti rozhodovat se
a přijímat za tato rozhodnutí zodpověd-
nost; učí děti, že bez poctivé práce se nedo-
sáhne požadovaných výsledků, …

3) Šachy učí děti myslet! Pozice v ša-
chu se mění každým tahem, proto děti musí
neustále vyhodnocovat situaci a vybírat si
některé z nabízejících se řešení. Většinou
existuje více dobrých řešení, děti se učí vy-
brat to nejlepší.

4) Šachy jsou otevřená záležitost a tím
jsou blízké skutečnému životu. V tom také
nejsou k dispozici všechny potřebné infor-
mace a je zapotřebí se rozhodovat na zákla-
dě údajů, které jsou právě k dispozici.
Musíte používat hlavu!

I ve školním roce 2018/2019 budou
otevřeny šachové kroužky. Pravidelná čin-
nost započne v listopadu 2018. V ZŠ Nové
Hrady (Hradební ulice 169, učebna II. tří-
dy) bude probíhat výuka každé školní pon-
dělí od 14.00 hodin. V ZŠ a MŠ Horní
Stropnice (aula) se bude konat výuka kaž-
dý školní pátek od 13.00 hodin.

Zaměření činnosti v šachových krouž-
cích a další informace najdete na webo-
vých stránkách http://sohranicar.cz/.

Kontakt na šachového trenéra je
tel. 721 996 663
nebo e-mail Vilibald.Rolinek@seznam.cz.
Přihlaste své dítě včas.

Vilibald Rolínek

NOVOHRÁDKY
každé úterý od 10 hod. v pasivním

domě pro miminka od 4 měsíců do 3 let

Maminky, dětičky, přijďte se pobavit,

zasmát se, zazpívat si,

strávit příjemnou hodinu.

Začínáme 2. 10. 2018

Více informací tel.: 724 505 248
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Malování
ve Windhaagu
Jednou z aktivit projektu Naše Domovy / Un-

sere Heimaten bylo i druhé česko-rakouské set-
kání dětí z našeho města a Windhaagu. První
bylo v červnu u nás, kdy děti společně malovaly
motivy z našeho města, takže vznikly pěkné
společné obrazy (byly vystaveny v létě u Ko-
želužny), a v září se malování uskutečnilo ve
Windhaagu. Scénář setkání byl podobný, ako-
rát počasí rozhodlo o tom, že jsme nemohli
malovat venku, ale v Green Belt Centru. Děti
byly tedy motivovány expozicí, třeba fotogra-
fiemi či vystavenými exponáty, a opět malo-
valy ve dvojích, aby si tak procvičily i své
jazykové dovednosti. Kéž by taková setkání
byla častěji, protože věřím, že by tím všechny
děti získaly více „komunikačního sebevědo-
mí“ a o kousek by  vyrostly.

K. Jarolímková
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Zámecké léto plné vědy
Centrum nanobiologie a strukturní biologie Mikrobiologického ústa-

vu Akademie věd České republiky, které sídlí v místním empírovém
zámku, se i letos může pochlubit velmi zajímavými prázdninovými zá-
žitky.

Každý rok v létě se zámek stává domovem mladým vysokoškol-
ským nadšencům z mnoha zemí, kteří pod odborným a kvalifikovaným
vedením realizují v jednotlivých výzkumných skupinkách vědecké
projekty v rámci dvou souběžně běžících letních škol. První škola s ná-
zvem „Vysokoškolský letní výzkum v molekulární biofyzice“ je určena
pro studenty amerických univerzit, které vybírá Princetonská univerzi-
ta, zatímco „Letní škola molekulární biofyziky a systémové biologie“
je pořádaná pod záštitou Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a
účastní se jí studenti z Evropy, např. z Maďarska, Polska, Rakouska,
Ukrajiny, Běloruska nebo Ruska, a také z České republiky. Tyto letní
školy umožňují studentům získávat zkušenosti z nejrůznějších vědních
oborů prostřednictvím práce na skutečných vědeckých problémech,
poučit se o různých metodologických přístupech, účastnit se přednášek
a seznámit se se studenty z různých zemí a škol.

Ani letošní rok nebyl výjimkou a začátkem července přivítalo měs-
tečko v podhůří Novohradských hor 11 potenciálních budoucích vědců
ze Spojených států a 19 evropských vysokoškoláků. Tito vybraní stu-
denti bakalářských a magisterských oborů dostali příležitost pracovat
na počítačích v oblasti vědecké teorie, či experimentálně v laboratořích
vybavených prvotřídními přístroji, jako je např. světově unikátní dvou-
fotonový polarizační laserový skenovací mikroskop, proteinový difrak-
tometr nebo zařízení pro neinvazivní měření iontových toků přes
membrány buněk. Večer se konaly přednášky k aktuálním vědeckým
tématům; mezi hlavní přednášející patřili: Prof. Jannette Carey z Prin-
cetonské univerzity, Prof. Nasir Uddin z Larkinovy univerzity v Mia-
mi, nebo RNDr. Pavel Spurný z Astronomického ústavu AVČR.
Letošní letní školy byly zpestřeny pobytem Dr. Rosianny Gray z Uni-
versity of Alabama, USA, která v rámci Fulbrightova stipendijního
programu strávila v novohradském vědeckém pracovišti 6 týdnů, a bě-
hem letních škol vedla vědecký projekt pro dva středoškolské studenty
z Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích tematicky
zaměřený na mikrobiologii.

Studenti se nenudili ani ve dnech, kdy žádná přednáška naplánovaná
nebyla – byl pro ně připravený jiný program. A tak si zkusili rafting
z Českého Krumlova po řece Vltavě, či si užili pravé české opékání
buřtů. Nejoblíbenější aktivitou se opět stal tzv. Food Festival, kdy si
studenti v rámci bufetu ozkoušeli jídla jiných kultur, které po skupinách
sami připravili. Ve svém volném čase také chodili do místní posilovny,
jezdili po Nových Hradech na kolech a chodili hrát basketbal s místní-
mi obyvateli. Víkendy měli tito mladí vědci sami pro sebe, a tak je vě-
novali výletům po okolí – seznámili se s romantickým krajinným
parkem v údolí říčky Stropnice – Terčiným údolím, vydali do blízkého
Rakouska, a někteří i do krajského města České Budějovice. Vzhledem
k letošnímu extrémně teplému počasí využili velmi hojně také
koupaliště v blízké Horní Stropnici.

Poslední den se nesl ve slavnostnějším rázu. Nejprve proběhla stu-
dentská konference. Již několik dní se účastníci letních škol na tento
okamžik pilně připravovali. Na konferenci představili výsledky své
práce a soutěžili před vědeckou porotou o cenu rektora. Na zámecké ba-
lustrádě pak vedoucí centra Prof. Rüdiger Ettrich, jeho zástupce Dr. Ba-
bak Minofar a starosta města Nové Hrady Mgr. Vladimír Hokr předali
ocenění nejlepším studentům a všichni účastníci obdrželi certifikáty za
účast. Večer byl zakončen společným rautem na rozloučenou s živou
kapelou. Studenti si ho opravdu užili s novými kamarády i se všemi zá-
meckými vědeckými pracovníky. Pozitivní ohlasy potvrdily úspěšnost
letošních letních škol a pocit z dobré práce. Tak zase za rok!

Mgr. Hana Ash
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Beseda o samotářích z knihy Raději zešílet v divočině
Jaké je odejít se současné „civilizace do divočiny“, alespoň té šumavské? Jaká je tma upros-

třed šumavských lesů? Jak plyne čas a myšlenky samotářům?... Tak na podobné otázky jsme
hledali odpovědi při setkání s Alešem Palánem (13.9. v KSD), autorem knihy Raději zešílet v di-
vočině, která je mimořádně úspěšná (došlo v krátké době už ke třem vydáním). Některým asi na-
skakovaly další otázky v hlavě i po setkání a mnozí z nás jme zřejmě i našli odpovědi právě
v představované knize o samotářích ze Šumavy. Pokud patříte mezi lidi s dobrým čtenářským
vkusem a rádi o věcech života přemýšlíte do hloubky, tak je to kniha právě pro vás. To si pište…,
tedy, to si čtěte… K. Jarolímková

KIC Nové Hrady zve na
PODZIMNÍ KONCERTNÍ ZÁBAVU

SMOKIE REVIVAL
PRAHA

Jeden z nejúspěšnějších a nejvýraz-
nějších revivalů v ČR. Nezapomenutelné
charisma Chrise Normana excelentně imi-
tuje finalista soutěže „Československo má
talent“ Marcel Norman.

INA URBANOVÁ BAND
Zpěvačky Suzi Quatro nebo Tinu Tur-

ner vám přesvědčivě představí česká roc-
ková zpěvačka Ina Urbanová.

Show pro publikum s neomezeným
počtem odžitých let…

V pátek 26.10.2018 od 21 hodin
v Hotelu Máj Nové Hrady,
vstupné 200 Kč, předprodej na

KIC N. Hrady, nám. Republiky 46,
www.kicnovehrady.cz
nebo www.cbsystem.

KIC a město Nové Hrady vás zvou na

Slavnostní koncert ke 100. výročí
založení Československé republiky

v neděli 28.10.2018 od 15 hodin v Kulturně-spolkovém domě

Hvězdy Emy Destinnové
Účinkuje TRIO HARMONIA

Milena Buriánková-klavír,
Pavlína Augustinová Přikrylová – soprán,

Miroslav Ondra-tenor

Uslyšíte výběr písní, árií a duetů z širokého reper-
toáru Emy Destinnové, který byla ve své době slavná
zpěvačka s dramatickým sopránem, sklízela slávu na
světových pódií a byla průkopnicí všeho nového.

Po slavnostním přípitku bude následovat dopro-
vodný program:

Módní přehlídka „Šarm a elegance První repub-
liky“ ve spolupráci s Agenturou Kultur-Kontakt a
Novohradským divadelním spolkem.

Koncert i módní přehlídka je s volným vstupem. Těšíme se na slavnostní setkání.

Tento koncert je součástí projektu „Novohradská Hudební Trikolóra“ v rámci Podpory
oslav 100 let české státnosti Jihočeským krajem.

Podzimní hradní
Novohradské slavnosti

Kde ty staré

časy jsou?
Sobota 27.10. 2018

Tradiční akce s historickým šermem,
tanečnicemi, kejklířem, sokolníkem
a trubači.  Hry pro pážata a mladé
dámy. Během dne speciální dětské

prohlídky se služkami Květuší a Zlatuší.
Začátek v 10.30 hodin,

předpokládaný konec v 15.45 hodin.
Součástí vstupného na slavnosti

je vstup zdarma na prohlídku hradu.
KIC Nové Hrady zve na Muzikál podle Shakespearova Othela

IAGO
Největší láska, Největší zrada

Hudba a texty: JANEK LEDECKÝ, Divadlo Hybernia Praha
Hrají: Janek Ledecký, David Gránský, Milan Peroutka, Dasha,

Michal Novotný, Petr Vondráček a další.
sobota 17.11.2018, začátek představení ve 14 hodin

cena vstupenky 360 Kč, doprava bus 320 Kč
odjezd z Nových Hradů v 8.30 hodin z autobusového nádraží

Vstupenky na Kulturním a informačním centru N. Hrady (přízemí radnice),

tel. 386 362 195, www.kicnovehrady.cz
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Výstava fotografií z našeho kraje
Třítýdenní výstava fotografií v Koželužně přilákala nejen místní

patrioty, ale i lidi ze širokého okolí a hosty Hotelu Rezidence. Všichni
byli zvědaví, jaké krásy na fotkách uvidí a věřte, že řada z nich sice ně-
která místa poznala, ale pro mnohé z nich to byly i krásné tipy na výlety.
Při zahájení výstavy se sešli čtyři ze sedmi fotografů, autorů 51 snímků
z Novohradsko-Doudlebska, téměř všichni hosté vernisáže (i další náv-
štěvníci v průběhu výstavy) si vyzkoušeli „poznávačku“ a při tom se i
docela pobavili. Každý, kdo se pokusil uhádnout místa na fotografiích,
tak získal i malou odměnu ve formě místních regionálních produktů vě-
nované destinační společností N-D. O výstavu už projevili zájem další
kolegové z kulturních zařízení v našem regionu. Že je u nás hezky jistě
víme, ale při zastavení před fotografií si to třeba ještě více uvědomíme…

K. Jarolímková

DOA aneb Dny otevřených
ateliéru opět i v Koželužně

O víkendu 13.–14.10.2018 bude v jižních Čechách již 11. ročník
přehlídky tvorby umělců pod názvem Dny otevřených ateliérů. A nejen
umělců, ale i galerií, takže se v rámci programu představí i Koželužna.
V této době bude u nás probíhat výstava Novohradská krajina Vladisla-
va Karby, a to i ve spolupráci s novohradskou kovárnou. A protože ko-
várna bývala kdysi domovem pana Karby, budou zde ke shlédnutí
rovněž jeho obrazy, které tam věnovali jeho příbuzní. Návštěvníci vý-
stavy v Koželužně budou moci pokračovat do kovárny za poloviční
cenu vstupného.

Více informací k DOA najdete na webu
www.DnyOtevrenychAtelieru.cz nebo i u nás v Koželužně.

Do Koželužny i jinam zve Květa  Jarolímková

Deváťáci se snažili
Výstava fotografií Novohradsko-Doudlebsko posloužila i jako „vý-

ukový materiál“ o našem regionu pro žáky deváté třídy novohradské
základní školy. Navštívili ji, viděli, poznávali, dozvěděli se a bylo to
s nimi i docela zábavné. Z jednapadesáti snímků uhádli „s odřenýma
ušima a lehkou nápovědou“ asi polovinu. Děkuji za zájem a návštěvu a
paní učitelce za spolupráciJ K. Jarolímková
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Malování oken pro Mýtiny
Obrázky „OKNA MÝTINSKÝCH DOMŮ“, které byly vystaveny

při Setkání na Mýtinách, vytvořili žáci ze šesté a sedmé třídy Základní
školy Nové Hrady v Novohradské galerii Koželužna. Chlapci nejprve
namalovali okna, a to technikou jednoduchého obtisku barvy z folie na
černou čtvrtku. Děvčata pak dle svých siluet vytvořila postavy z lesklé
folie a zasadila je dovnitř za okna pomyslných domů.

Kdo se pozorně podíval do postav za oknem, mohl zahlédnout i sám
sebe. Okny jsme chtěli vyjádřit pomíjivost, plynutí času i nastavení si
zrcadla. Velice mne potěšila pozitivní reakce některých návštěvníků na
Mýtinách i zájem dětí při tvoření. A paním učitelkám výtvarné výchovy
děkuji za spolupráci.

K. Jarolímková
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Novohradsko před sto lety
Když 16. října 1918 vydal císař Karel I. manifest, kterým slíbil pře-

měnu monarchie ve spolkový stát, na záchranu habsburského mocnář-
ství bylo již pozdě. Rozpad Rakouska-Uherska již nebylo možno
odvrátit. Ochotu vídeňské vlády jednat o mírových podmínkách prezi-
denta Wilsona pochopili Pražané jako kapitulaci monarchie. Vypukly
živelné demonstrace, které vyvrcholily vyhlášením samostatnosti. Za-
tímco na většině území Čech se konaly ve městech i obcích oslavy,
slavnostní průvody a bohoslužby, v oblastech s větším zastoupením ně-
meckého obyvatelstva tomu bylo jinak. Jeho zástupci se rozhodli vy-
tvořit provincie, které by měly být připojeny k Německému Rakousku.
Jedna z těchto provincií, Böhmerwaldgau, zahrnovala zhruba území od
Železné Rudy po Nové Hrady a patřily do ní i České Budějovice. Na
tomto území došlo k mnoha bojům, než mohly být stanoveny hranice
nově vzniklého státu – Československa.

S úskalími, která provázela budování nového státu, a s nelehkými
úkoly jeho úředníků i vojáků nás seznámí Jan Ciglbauer a Pavel Mörtl
v páté muzejní přednášce, která se bude konat ve čtvrtek 25. října od
18.00 hodin v sále kulturně spolkového domu a na kterou jste tímto sr-
dečně zváni. Novohradské muzeum, J. Šáchová

Střípky novohradské historie
Otázka z minulého čísla Novohradského zpravodaje byla velmi jed-

noduchá. Špitál i šatlava jistě byly pro město důležité, ale stavbou, která
byla roku 1878 zahájena, byla budova nové školy. Stála už za městský-
mi hradbami, na bývalé zahradě, která vznikla na zasypaném příkopu.
Náklady na stavbu činily 23 380 zlatých, z toho podporu 10 000 zlatých
poskytla země Čechy. První stupeň základní školy využívá tuto budovu
dodnes. Nová škola byla slavnostně otevřena již v září 1879, předtím
probíhalo vyučování v domě čp. 114 v dnešní Husově ulici. Tento dům
byl postaven roku 1790 a škola zde byla zřízena od roku 1804. Dějiny
novohradského školství jsou bohaté a pestré, hodně zajímavého si
o nich můžete přečíst v regionální literatuře, například v knize Vladimí-
ra Hokra „Příběhy novohradských domů“. Tak přidám jen jednu malou
zajímavost. V dubnu roku 1854, na počest sňatku císaře Františka Jose-
fa I. s Alžbětou Bavorskou, byly před kostelem vysazeny dvě lípy a
před školou čp. 114 dva morušovníky. Lípy byly pokáceny roku 1966,
o dalším osudu morušovníků nic nevím. Jiné morušovníky byly z ini-
ciativy mičurinského kroužku údajně vysázeny někdy v 50. letech, ale
tato výsadba asi brzy vzala za své. Není mi známo, že by dnes někde
v Nových Hradech takový strom rostl.

Nové Hrady ale měly kromě školy i špitál a šatlavu. Dokonce tyto
funkce postupně zastávala jedna a ta samá budova. Dům u horní měst-
ské brány byl postaven již v roce 1553 a původně sloužil jako špitál, po
přestavbě na konci 19. století v něm bylo zřízeno soudní vězení.

Proti špitálu kdysi stála jiná pro město důležitá budova, která byla
zbourána roku 1838. Tato budova sloužila jako:

a) sýpka b) prachárna c) solnice

Odpověď na otázku můžete poslat na e-mailovou adresu:
Muzeum@novehrady.cz, nebo raději muzeum osobně navštivte.
Zájemci o novohradskou vlastivědu jsou tu vítáni!

Novohradské muzeum, J. Šáchová
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Obsazení Nových Hradů v roce 1938
V letošním roce si připomínáme jedno z mnoha osmičkových výro-

čí. Je to smutné výročí obsazení pohraničních oblastí Československé
republiky německými vojsky, které následně vedlo k úplné likvidaci
Československa a rozpoutání II. světové války.

Po nástupu Hitlera k moci v Německu v roce 1933 a jeho plamen-
ných projevů o utlačování německé menšiny v Československu roz-
hodla naše vláda o výstavbě vojenských pevností pro odražení útoku
německých vojsk. Tyto pevnosti se stavěly zejména u německých hra-
nic. Po anšlusu Rakouska v březnu 1938 následovalo zde v dubnu refe-
rendum, kdy se 99,7 % Rakušanů vyslovilo pro připojení k německé
říši. Tím se Rakušané stali říšskými obyvateli. Připojení Rakouska k
říši způsobilo další problém naší vládě tím, že na jižní hranici nebyly
téměř pevnosti stavěny.

Hitlerovské Německo připravovalo napadení ČSR již od února 1938
štábním cvičením v okolí Cáhlova (něm.Freistadtu). Pro úder měli Něm-
ci od léta k dispozici exrakouskou 44. a 45. pěší divizí. Čtyřicátá pátá pěší
divize by byla nasazena z prostoru Cmuntu (něm.Gmünd) a Vitoraze
(něm.Weitra) směrem na Lišov. Podle dochovaných dokumentů by v pří-
padě nepodepsání mnichovské dohody Němci zahájili útok na jihu Čech
již 1.října v šest hodin ráno cvičnými jednotkami 45.pěší divize ve směru
Pyhrabruck - Nové Hrady - Olešnice nebo Harbach - Horní Stropnice -
Pěčín. Pro útok proti ČSR se připravovala i 9.pěší divize s pěšími pluky
(Infanterie regiment) IR 57, IR 116 a IR 36.

Mnichovská dohoda zástupců Francie, Velké Británie, Itálie a Ně-
mecka ze dne 30.9.1938 stanovila, že Československo musí do 10. října
1938 postoupit pohraniční území Německu. Obsazování tzv. Sudet za-
čalo 1.10.1938 ve 14.hodin obsazením 1.pásma. Dohoda totiž stanovila
čtyři pásma k záboru. První pásmo zahrnovalo jižní část republiky od
Železné Rudy po Český Krumlov.

V poledne 8.října 1938 se daly do pohybu kolony okupačních jedno-
tek na celém území jižních Čech. Hraničním přechodem Pyhrabruck -
Nové Hrady prošel s plnou parádou s praporem a hudbou IR 116 z
9.pěší divize. Německé jednotky se v Nových Hradech dočkaly okáza-
lého přivítání nadšenými německy hovořícími obyvateli. Hned u vjez-
du do města u Českého domu postavili nadšení sudetští Němci
slavobránu s nápisem Wir danken unserem Führer (Děkujeme našemu
vůdci). Ve městě se poté konalo slavnostní uvítání vojáků na vyzdobe-
ném náměstí, kde vojáci defilovali před svými veliteli na koních před
domem čp.60 řezníka Ferdinanda Kloybera. Další uvítání bylo na zám-
ku velkostatkáře Buquoye. Zámek byl celý vyzdoben vlajkami a
pochodněmi a večer byla slavnostně rozsvícena všechna okna na jeho
severní straně.

Po bezproblémovém obsazení území začalo stahování okupačních
jednotek již po 12.říjnu 1938, jako první se začal přesunovat pěším po-
chodem IR 116 z Nových Hradů až do okolí Pasova.

Sudetské Němce ještě povzbudil Hitler svým rozkazem z 20.října
1938, kde je mimo jiné uvedeno: Obsazení sudetoněmeckého území
s nasazením všech částí armády bylo vzato pod ochranu Wehrmachtu
3,5 miliónu německých soukmenovců, kteří se s konečnou platností
vrátili do Říše.

Zprávy o dalších událostech a změnách ve městě po obsazení Němci
nejsou k dispozici. Na chování Němců se dá usuzovat z toho, kolik z
nich bylo po roce 1945 vysídleno. Velká většina německých majitelů
domu byla odsunuta a jejich domy zkonfiskovány. Vlastnictví domů
bylo ponecháno u čp.49 Julie a Marie Differenzovi, čp.53 Vojtěch Hol-
ba, čp.69 Jan Rudolf, čp.71 Lukáš Kulhan, čp.73 Anna Minichová,
čp.93 Marie Jaremková, čp.98 Marie Ouzká, čp.99 Filip Steinhauser,
čp.101 Anna Kamišová, čp.115 Jan Stodolovský, čp.143 Marie Zevlo-
vá, čp.149 a 159 Karel Hojsák a čp.168 Karel Chalupa. To představuje
z 205 domů necelých 7 %.

Z obyvatel Nových Hradů se stali automaticky k 10.říjnu 1938 říšští
občané podle smlouvy mezi Německem a ČSR z 20.11.1938. Češi
mohli podle této smlouvy odejít do zbytkového ČSR. Proto se na ně-
mecké občany Nových Hradů v roce 1945 vztahovaly tzv."Benešovy
dekrety" a jejich majetek byl zkonfiskován.
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Informace z knihovny

Říjen a týden knihoven
Skautská pošta

Svaz knihovníků navázal spolupráci s Českou televizí na projek-
tu Skautská pošta https://www.ceskatelevize.cz/porady/12042957836
-skautska-posta-1918/, který se začal vysílat v září. Hra se váže k tele-
viznímu seriálu „Skautská pošta“, která vypráví o období první republi-
ky pohledem bývalého skautského doručovatele (ztvárněného Pavlem
Zedníčkem).

Do hry se zapojila i naše knihovna. Spolupráce by měla probíhat od
října do listopadu a knihovny by při ní měly zastat důležitou, ne však
jakkoli náročnou roli kontaktních míst soutěže: Děti v roli skautských
doručovatelů by zde knihovníkům odevzdávaly soutěžní zásilky a
případně za to od nich přebíraly odměny.

Protože nám knihovnám zatím nebyly předány konkrétní instruk-
ce, budou děti informovány co nejdříve formou letáků ve škole a v kni-
hovně.

Prvňáčči v knihovně
Noví školáčči navštíví poprvé knihovnu.

Velikáni za zrcadlem
je název besedy se spisovatelkou Martinou Bittnerovou, na kterou

se v říjnu mohou těšit žáci 6. – 9. tříd ZŠ.
– nejslavnější čeští spisovatelé 19. století – Božena Němcová a Ka-

rel Hynek Mácha. Jaké měli dětství, záliby, umělecké osudy?

Semínkovna
V knihovně k 1. říjnu 2018 zakládáme Semínkovnu, kterou jsme za-

ložili pro širokou veřejnost. Semínkovna je dřevěný pořadač, z něj si
můžete semínka zdarma půjčovat pro vlastní potřebu. A do něj také svá
semínka v sáčcích vkládat pro ostatní (Sáčky prosím označte názvem
odrůdy, místem sběru a rokem sběru.). Sdílíme osivo, které pochází
z vlastních rostlin a odpovídá pravidlům Semínkovny. Tak jako se
v knihovně půjčují knihy, semínkovna nabízí osivo do vaší zahrádky.
Tak jako se do knihovny knihy po přečtení vracejí, tak i při sklizni vaší
zeleniny myslete na sdílení sklizených semínek v semínkovně…

Semínkovna je svobodná iniciativa pro každého.
Semínkovna je přístupná v rámci otevírací doby knihovny.

D. Císařová, knihovnice

Okénko do knihovny
Arabská krev / Tanya Valková
Pokračování knihy Arabská žena a Arabská dcera. V časech
Arabského jara pokračuje příběh Doroty a Miriam. Islámský svět
prochází bouřlivými otřesy a čtenáři mohou vše sledovat očima Ev-
ropanky, která si myslela, že už viděla vše. Ovšem osud jí do cesty
přináší další a další důkazy o lidské krutosti a bestialitě války.

Doupě / Jakuba Katalpa
Autorka přichází s propracovaným mnohovrstevnatým románem ze
současnosti. Cesty tří protagonistek – Květy, Akiko Ikedaové a Ho-
ang Thi Anhové, se v jednom okamžiku protnou v Praze, aby pak
nadále pokračovaly vlastním směrem. Všechny tři příběhy tak před-
stavují míjení, nedorozumění i paralelnost lidských osudů.

Malinka / Dita Táborská
Příběh o krizi lidské identity, o rodičovství a mateřství v mnoha po-
dobách, dvaadvacetiletou Malku a čtyřicetiletou Alici spojí dítě, je-
hož otcem je Alicin manžel Roman...

Prózy / Karel Kryl; s kresbami autora z let 1976–1977
Kniha představuje vůbec poprvé Karla Kryla jako prozaika. Vy-
chází z autorských strojopisů a rukopisů (ve dvou případech ča-
sopiseckých otisků) uložených v Archivu Karla Kryla. Je členěna
do tří částí: první shrnuje povídky a pohádky, druhá fejetony a
úvahové, vzpomínkové a příležitostné texty, třetí tvoří rozsáhlá
próza Člověk.
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Nabídka městského rezervačního
systému CBsystem

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

Divadelní představení pro děti:
¡ 6. a 20. 10. – Bruncvík aneb jak lev do znaku přišel – Malé divadlo, ČB
¡ 12., 13. a 15. 10. – Game – divadlo, které musíte zažít – JD: Autobus ČB
¡ 14. 10. – Kocour Modroočko – DK Metropol, ČB
¡ 20. 10. – Kocourek Modroočko – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 21. 10. – Pošťácká pohádka – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 27. a 29. 10. – To, co žije pod tvojí postelí – Malé divadlo, ČB

Divadelní představení:
¡ 2. 10. – Kráska a zvíře – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 2. 10. – Téměř dokonalá láska – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 3. a 30. 10. – Letní vosy nás štípou už i v listopadu, Studiová scéna Na

Půdě, ČB
¡ 4. a 25. 10. – Holka nebo kluk – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 5. a 31. 10. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 5. 10. – Ženské nebe – Borovany
¡ 6. 10. – Kronikáři – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 8. 10. – Živý obraz – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. 10. – Opona! – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 10. 10 – Hotel Blackout – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 11. 10. – Don Juan – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 12. 10. – Kati – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 12. a 13. 10. – Prodaná nevěsta – DK Metropol, ČB
¡ 12. 10. – Světáci – Borovany
¡ 13. 10. – Ještě jednou profesore – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 13. 10. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14. 10. – Listování: Svatá Barbora – Malé divadlo, ČB
¡ 15. 10. – Don Quichot a Sancho Panza – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 16. 10. – Love…, sorry! – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 17. 10. – Ostře sledované vlaky – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 17. 10. – Úča musí pryč! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 18. 10. – Ženy v ringu aneb vše o ženách – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 19. 10. – Válka Roseových – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 20. 10. – Sluha dvou pánů – Hluboká n. Vlt.
¡ 20. 10. – Mnoho povyku pro nic – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 20. 10. – Nebezpečný experiment – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 21. 10. – Tlustý prase – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 24. 10. – Listování: Svatá Barbora – Kino Ševětín
¡ 24. 10. – Je úchvatná! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 24. 10. – La traviata – DK Metropol, ČB
¡ 24. 10. – Světáci – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 26. 10. – Klíče odnikud – DK Metropol, ČB
¡ 27. 10. – Dámský krejčí – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 28. 10. – Má vlast – DK Metropol, ČB
¡ 29. a 30. 10. – Pane, vy jste vdova! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 31. 10. – Budu všude kolem tebe – Malé divadlo, ČB
¡ 31. 10. – Dívčí válka – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 31. 10. – Její pastorkyňa – DK Metropol, ČB
¡ 31. 10. – Kupé na půdě – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 1. 11. – Elity – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 3. 11. – Kalifornská mlha – Studiová scéna Na Půdě, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady,
hrané prohlídky:
¡ 4. 10. – JF: Slavnostní koncert – DK Metropol, ČB
¡ 5. 10. – ABBA revival – Alšova Jihočeská galerie, Hluboká n. Vlt.
¡ 12. 10. – Večery s koncerty v Divadle U Kapličky, ČB
¡ 17. 10. – JF: Pohádky pro vás /Divadlo Pohádka/
¡ 19. 10. – Jihočeští trubači – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 23. 10. – Jak vychovávat kluky a nezbláznit se z toho – Hluboká n. Vlt.
¡ 24. a 25. 10. – Jihočeská filharmonie a Alfredo Zamarra – ČB
¡ 31. 10. – JF: Salome písně Karla Kryla – ČB
¡ 31. 10. – Budu všude kolem tebe – Malé divadlo, ČB
¡ 31. 10. – Kupé na půdě – Studiová scéna Na Půdě, ČB

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

Pozvání do Zwettlu
V červnovém čísle Novohradského zpravodaje jste možná zazna-

menali článek o tipech na výlet k našim rakouským sousedům, které
jste třeba využili na svoje výlety. A protože počasí nám stále přeje, přij-
měte další pozvání na výlet, opět k našim sousedům do romantického
městečka Zwettl.

Město Zwettl, česky Světlá, je větší město ve středu historického
území Waldviertelu. Nachází se zhruba 37 km od naší hranice na souto-
ku řek Zwettl a Kamp. Možná znáte Friedensreicha Hundertwassera,
který byl vynikající architekt. Byl známý pro svojí pestrost a nekonveč-
nost. Sám o sobě byl velmi extravagantní, většinou chodil s každou bo-
tou jinou. Díky své originalitě, osázením zeleně na střeše a skutečností,
že každé okno je zcela jiné, se „jeho“ domy staly jedním z turistických
magnetů nejen rakouské metropole. A proto milovníci moderního umě-
ní i zde, ve Zwettlu, mohou vidět vyhledávanou Hundertwasserovu
kašnu, která zdobí jedno ze dvou historických náměstí, a to již od roku
1994. Městečko Zwettl se ale může chlubit i dalšími historickými zají-

Zwettlovské náměstí s tipickými Hundertwasserskými fontánami

pokračování na str. 25
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mavostmi. Vidět můžete například dochova-
né části hradeb z 15. století, historické věže,
Starou radnici, náměstí Svaté Trojice s moro-
vým sloupem nebo nemocniční kostel svaté-
ho Martina.

Mnohým z nás se ale při slově Zwettl vyba-
ví spíše mužský cisterciácký klášter a pivovar.
Klášter byl založen ke konci roku 1137, jak jinak
než díky vlivu mocného rodu Kuenringů. Po
pádu Přemysla Otakara, kdy se cisterciáci sblíži-
li s Habsburky, měl klášter kolem 100 mnichů.
Dnes zde přebývá 8 mnichů, kteří obhospoda-
řují i jiné majetky. Samotná historie kláštera je
velice zajímavá a poutavá. Je až neuvěřitelné,
jak skromně zde mniši žili. V celém areálu
kláštera se topilo jen v kuchyni a v místnosti
vedle kuchyně, kde spíše pobývali nemocní.
Mniši spali na dřevěných podestýlkách v přízemí kláštera jen v prostém
oblečení. Jejich náplní života bylo modlení a práce v lesích či zahra-
dách, které obhospodařovali pro své živobytí. V areálu se nachází ar-
chitektonické stopy po časech románských, gotických i barokních.
Klášter nabízí 4 prohlídkové trasy, při níž můžete vidět Křížovou cestu,
zahradu, kostel a klenotnici nebo knihovnu, ve které se nachází sbírka
více než 60 tisíc knih, z toho velké množství středověkých rukopisů.

Po pravidelných sobotních bohoslužbách můžete najít klid v klášter-
ních zahradách, a to například v zahradě Panny Marie nebo v zahradě
Hildegardy z Bingenu, jenž je určená léčivým bylinám a zelenině. Na
Prelátské zahradě najdete růže, levandule, mátu a jiné aromatické
rostliny.

Prohlídky jsou bohužel zatím jen v němčině. Klášter můžete však
vidět i za účelem varhanních koncertů, které se konají po celý rok
v kostele. A malá, spíše velká, perlička na závěr. Zde se v klášterním ar-
chivu nachází listina z roku 1279, ke kterému se datuje první písemná
zmínka o Nových Hradech.

I milovníci piva si ve Zwettlu přijdou na své. Mniši si své klášterní
pivo vyráběli už na počátku 16. století, zdejší pivovar byl založen za-

čátkem 18. století. Současní majitelé, tedy rodina Schwarzů, získali pi-
vovar v roce 1809. V období okolo roku 1930 překonal pivovar obrov-
skou krizi, kdy jeho produkce piva „spadla“ pod 3.000 hektolitrů, ale již
v roce 1960 je v provozu plnírna s kapacitou 500 lahví za hodinu. A od
roku 2000 se město díky historickému pivovaru Zwettl pyšní titulem
Město piva.

Snad Vás naše pozvánka do městečka Zwettl natolik zaujme, že
s nadcházejícím podzimem navštívíte i tento krásný kraj Waldviertelu.

M. T. Kolářová

Nahlédnutí do Rajské zahrady a v pozadí přilé-
hající kostelPohled do křížové chodby kláštera

Máte ještě čas?
Je zvláštní, že my Češi chceme „jít“ podle „západu“. Zajímáme se

o různé výrobky, auta a další věci. Hlavní však zábavu, „západu“ „fot-
bal“, jakoby ignorujeme. Asi nám vadí, že jsou soupeři hodně před
námi a nám se nechce něco dohánět. Ono by to stálo nějakou námahu!
A i fanoušci fotbalu jsou různé povahy a také se v nich člověk nevyzná.
Brzy zapomínají. Zajímají se jen o výhry a ne o fotbal jako takový, se
svou krásou a jedinečností.

Na „západě“ brzy zjistili, jaký sport se bude především líbit obyčej-
ným lidem, ale i vyšším vrstvám společnosti.

Jak vnímají fotbal v jiných zemích? V Anglii je dobrý fotbalista víc
než ministr. Ve Španělsku, když nejde 1 den v televizi něco o fotbalu,
tak se fanoušci ptají, co se děje! V Itálii, když se nedaří fotbalu, tak to
musí řešit dokonce „vláda“! To je jen zlomek, jak to chodí na „západě“.
Jen jsem to trochu zjednodušil, realita je daleko širší.
Ale my jsme také „stíhali“.
1934 MS, 2. místo (Itálie)
1962 MS, 2. místo (Chile)
1976 ME, 1. místo (Jugoslávie)
1996 ME, 2. místo (Anglie)
2004 ME, 3. místo (Portugalsko)

Na to jaká je ve fotbalu konkurence a my malá země, tak je to vy-
nikající.

Závěrem...
Je to jasné. Zatímco Čína se chce vyrovnat světu a zavádí do základ-

ních a středních škol fotbal. My učíme žáky florbal. Když to takhle bude
pokračovat, tak u nás fotbal zahyne! A to snad my fotbalisté nechceme?!

Miroslav Hruška

Jedno z nejhezčích míst a zastavení při prohlídce kláštra

Pozvání do Zwettlu
(pokračování ze str. 24)

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky

Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky
Green Shell-typu Arakauna.

Stáří 14–19 týdnů, cena 159–195 Kč/ks

Prodej: 10. října 2018
Nové Hrady – u Novohradské hospody – 11.25 hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky

Informace: Po–Pá  9.00–16.00 hod.

Tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

¡ Koupím garáž v Nových Hradech. Tel.: 721 128 317

¡ Daruji za odvoz starší zachovalý rozkládací gauč, vhodný na chatu
nebo chalupu. Informace na tel.: 721 128 317

¡ Hledám pronájem částečně, nebo zcela zařízeného bytu nejlépe
2+1 na delší období pro mladou čtyřčlennou rodinu z Ukrajiny, v lo-
kalitě České Velenice a okolí. Spěchá. Děkuji předem za nabídky.
Tel.: 736 452 131

řádková inzerce
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Srdečně všechny zveme na
Benefiční Nordic Walking výšlap a koloběžky
pro Barunku alias #vyletirybka

Bára je úžasný človíček, který si získá vaše srdce. Je jiná než většina
dětí jejího věku, je odkázána na invalidní vozík a pomoc ostatních. I tak
dokázala to, co většina z nás neumí, krásně maluje a obrázky vyjadřuje
svou obrovskou vůli a pozitivní energii, má svůj styl, kterému říká
PUSOPIS. Jejím SNEM je získat větší soběstačnost, pokračovat v oblí-
beném malování a být jednou architektkou. PŘIDEJTE se k nám!
SPOLEČNĚ můžeme Báře splnit její SEN.

PROGRAM AKCE:
− Od 10.30 odstartuje Nordic Walking VÝŠLAP

s EXKLUZIVNÍM hostem světovým rekordmanem a absolutním
Mistrem Evropy v Nordic Walking JANKEM VAJČNEREM
proplujeme podhůřím Novohradska.
Trasa dlouhá cca 9 Km.

− Během celé akce si budete moci vyzkoušet
ČESKÉ KOLOBĚŽKY KOSTKA.

− Vyjížďky na koloběžkách KOSTKA s lektorem FitKoloběhu.

− Dále je pro vás připraven workshop,
kde si budete moci vyzkoušet  PUSOPIS.

− VÝSTAVA OBRAZU Barunky Sedláčkové alias
#VYLETIRYBKA.CZ bude po celou dobu konání probíhat
v prostorách Nordic Walking Novohradsko.

VEŠKERÝ VÝTĚŽEK POPUTUJE K RUKÁM BARUNKY
A TO NA pořízení notebooku s programem pro hlasové ovládání,
který je přizpůsoben k použití pro handicapované.

PŘIDEJTE se! SPOLEČNĚ můžeme Barče splnit její SEN!
Lenka Brychtová

Benefiční Nordic Walking výšlap



říjen 2018 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 27

Soptíci na vodě aneb pokračování fotek k článku uvnitř čísla NZ
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Sdružení nezávislých kandidátů Občané pro zdravé město
má v komunálních volbách č. 2

Váš hlas pro nás znamená hlas pro naplnění společného cíle: Nové Hrady – zdravé město přátelské všem generacím!


