
Leden 2019 číslo 1, ročník XXIV Cena 5 Kč

Není čert jako čert… s některými se dá na na-
šem náměstí jednou za rok i kamarádit…, tedy
pokud jste předtím nezlobili…                 K. J.

Že by se tenhle Mikuláš skamarádil i s čertem?
No, na novohradském náměstí je možné asi co-
koli… K. J.

Prosincový ohňostroj nad náměstím osvítil
nejen okolní domy, ale také nás, hodné i
zlobivé… K. J.

Rozsvícený vánoční strom jako jeden ze symbolů
Vánoc zdobil novohradské náměstí a byl svěd-
kem mnoha setkávání, shonu i zastavení. K. J.

Zasněžená informační galerijní stojna, kterou
jste „potkávali“ na náměstí během prosince,
zvala na Andělskou výstavu…                 K. J.

Na zasněženém náměstí se i letos sešlo několik
lidí, aby si společně v Česku a s Pavlem Heidin-
gerem zazpívali vánoční písně a koledy. K. J.

Pro rok 2019
Na této titulní straně zpravodaje je několik různorodých fotek, které mají jedno společné, a to

je místo konání. Ať už čert, Mikuláš, vánoční strom, zpívající lidé, osvětlená radnice, galerijní
stojna, dětský sbor a ohňostroj, všechno to je na novohradském rynku, všechno se to tam událo
a vešlo. A tak chci popřát roku 2019, aby byl také pěkně různorodý a pestrý, aby se v něm udály
samé dobré a spravedlivé věci a aby nám k tomu dopomáhala naše dobrá vůle.

Za KIC, NZ i za sebe Květa Jarolímková

Bez školních pěveckých sborů bychom si zahájení adventu na náměstí asi sotva už dokázali před-
stavit. A letos si zasloužili malí zpěváčci i paní učitelka obzvlášť pochvalu nejen za pěkné vystou-
pení, ale i za „odolnost“ před nepříznivým počasím.                                                            K. J.
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Andìlé slétli mezi nás 5. 12. 2018 Novohrad�tí èerti opìt v plné zbroji ve støedu 5. 12. 2018

Poèertovská zábava a diskotéka v Hotelu Máj, 7. 12. 2018

Z andìlské výstavy v Novohradské galerii Ko-
�elu�na, 1. � 16. 12. 2018Pøedvánoèní setkání seniorù v Hotelu Máj, 8. 12. 2018

Skupinové foto s Jiøím Je�kema �jeho�
rádiem, 5. 12. 2018

Adventní novohradská mozaika

Vánoèní koncert pro dìti ze základní �koly se uskuteènil 11. 12. 2018

Vánoční koncert v Kulturně-spolkovém domě, 16. 12. 2018
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Zápis z 1. schůze městské rady
ze dne 05.11.2018

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

Omluveni:

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 120. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 120. jednání rady města.

� 2. Pronájem – čp. 13 (Drogerie)
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor v objektu čp. 13, Nové Hrady na po-
zemku parc. č. st. 38 v k.ú. Nové Hrady, Mi-
chaele Sojkové, Srubec, na dobu určitou
pěti let s tříměsíční výpovědní lhůtou, za
částku 365 Kč/m2/rok a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu nebyto-
vých prostor, nám. Republiky čp. 13, Nové
Hrady rada obdržela žádost od Michaely
Sojkové.)

� 3. Žádost – Údolská ulice
Rada města bere na vědomí žádost Ing.
Mojmíra Švarce, Údolí o řešení dopravní si-
tuace v Údolské ulici a navazující komuni-
kaci v Údolí a pověřuje starostu dalším
jednáním s orgány Policie ČR.
(Rada obdržela od Ing. Mojmíra Švarce,
Údolí žádost o řešení trvalého porušování
zákonné úpravy nedovoleného vjezdu, prů-
jezdů, parkování a omezení rychlosti jízdy
cyklistů ulicí Údolskou směrem na silnici
č. 154 v obci Údolí. Rada konstatovala, že
kontrola dodržování dopravních předpisů
náleží Policii ČR, které bude tato informace
předána a dále bude opětovně řešena otázka
možného omezení cyklistů.)

� 4. Provedená kontrola – Mateřská škola
Nové Hrady, Základní škola Nové Hrady,
Technické služby města Nových Hradů
Rada města bere na vědomí protokoly o pro-
vedených kontrolách příspěvkových orga-
nizací města.
(Rada obdržela protokoly o provedených
kontrolách v příspěvkových organizacích
s tím, že nebyly zjištěny nedostatky.)

� 5. Pronájem pozemku v k.ú. Štiptoň –
Kámen a Písek, spol. s r.o.
Rada města schvaluje pronájem pozemku
parc. č. 945/6 o výměře 2 792 m2 v k.ú. Štip-
toň společnosti Kámen a písek, spol. s r.o.
Český Krumlov, na dobu určitou pěti let, za
částku 2 Kč/m2/rok a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu rada pro-
jednala pronájem pozemku v k.ú. Štiptoň.)

� 6. Pronájem prostorů k výuce –
Hovančík Princová
Rada města schvaluje výpůjčku nebytových
prostor v Kulturně-spolkovém domě Nové
Hrady Mgr. Heleně Hovarčík Princové,
Nové Hrady na dobu určitou do 31.05.2019.
Rada města stanovuje paušální úhradu ná-
kladů na provoz ve výši 500 Kč/měsíc.
(Po zveřejnění záměru výpůjčky nebyto-
vých prostor v Kulturně-spolkovém domě
v Nových Hradech rada projednala žádost
Heleny Hovarčík Princové.)

� 7. MŠ Nové Hrady – návrh rozpočtu na
rok 2019
Rada města schvaluje rozpočet Mateřské
školy Nové Hrady na rok 2019.
(Rada projednala po zveřejnění návrh
rozpočtu Mateřské školy Nové Hrady na
rok 2019 s tím, že provozní dotace činí
1.139.000 Kč.)

� 8. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících správních řízení, ve kterých je
město účastníkem řízení a neměla k nim
připomínky.)

� 9. KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ
KRAJ – Dotační program
Rada města bere na vědomí informaci o se-
mináři k dotačnímu programu Ministerstva
vnitra na ochranu měkkých cílů.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje informaci o semináři k dotační-
mu programu Ministerstva vnitra na ochranu
měkkých cílů, jehož cílem je zabezpečení
veřejných budov.)

� 10. Publikace MV
Rada města bere na vědomí informaci
o publikaci "Jsem zastupitel/ka".
(Rada obdržela od Ministerstva vnitra pub-
likaci "Jsem zastupitel/ka", která má po-
moci orientovat se v problematice místních
samospráv.)

� 11. Nabídka – cisternová automobilová
stříkačka CAS25
Rada města schvaluje prodej hasičského
auta KAROSA CAS K 25-L 101 obci Žár,
za částku 230.000 Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od obce Žár nabídku na od-
koupení hasičské stříkačky CAS25.)

� 12. "KDO MÁ RÁD"
Rada města bere na vědomí informaci o za-
jištění 8. ročníku dětského dne a benefiční-
ho koncertu "Kdo má rád".
(Starosta informoval radu o jednání ve věci
vyhodnocení 8. ročníku dětského dne a be-
nefičního koncertu "Kdo má rád", který se
konal v areálu zámku Nové Hrady.)

� 13. ČEVAK – Výzva vlastníkům
vodovodů a kanalizací
Rada města bere na vědomí informaci spo-
lečnosti ČEVAK a.s. k tvorbě finančních
prostředků na obnovu vodovodů a kanali-
zací.

(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.
vyjádření k výzvě Ministerstva zemědělství na
možné riziko nedostatečné tvorby prostředků
na obnovu vodohospodářského majetku.
Společnost provedla kalkulaci a porovnání
s tím, že město vytváří dostatečnou rezervu
finančních prostředku na obnovu vodovodů
a kanalizací z nájemného.)

� 14. E.ON ČR, s.r.o. – plynárenské
zařízení
Rada města souhlasí s prodejem plynárenské-
ho zařízení STL Plynovod: LPE D63 317 m,
STL přípojka: LPE D32 166 m, 6 ks, které
vzniklo stavbou ZTV Pod Zámeckým Nové
Hrady společnosti E.ON Distribuce, a.s. Čes-
ké Budějovice za částku 472.400 Kč bez DPH
a postupuje návrh zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Distri-
buce, a.s. České Budějovice návrh kupní
smlouvy na prodej zařízení označené: ZTV
Pod Zámeckým, Nové Hrady.)

� 15. Tělovýchovná jednota N.H. –
vrácení tělocvičny
Rada města bere na vědomí žádost Tělový-
chovné jednoty Nové Hrady na zahájení jed-
nání o vrácení tělocvičny v Nových Hradech
do správy města a pověřuje starostu a mís-
tostarostu Mgr. Jarolímka dalším jednáním.
(Rada obdržela od Tělovýchovné jedno-
ty Nové Hrady žádost o zahájení jednání
o vrácení tělocvičny v Nových Hradech od
TJ Nové Hrady do správy města.)

� 16. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících stavebních řízeních a neměla k nim
připomínky.)

� 17. Úřad pro zastupování státu –
výběrové řízení
Rada města bere na vědomí informaci o rea-
lizaci majetku státu v k.ú. Nakolice.
(Rada obdržela od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových informaci
o realizaci majetku státu, pozemku parc. č.
27 v k.ú. Nakolice, formou zjištění vhodné-
ho nabyvatele výběrovým řízením s aukcí.)

� 18. Komise rady města
Rada města zřizuje finanční komisi, sociál-
ní komisi, komisi pro kulturu, podnikání a
cestovní ruch, prorodinnou komisi a komisi
životního prostředí.
Rada města jmenuje členy finanční komise:
Marie Mrkvičková, Mgr. Lucie Staňková
(zapisovatelka komise), Vlasta Kučerová,
Ing. Pavla Vaněčková, Jaroslav Faktor, Bc.
Roman Schmidt, Miroslav Šlenc, Josef Sý-
kora a Ing. Pavel Hamberger.
Rada města jmenuje členy sociální komise:
Lenka Roulová (zapisovatelka komise),
MUDr. Nataša Návarová, Alena Kedrušová,
Alena Staňková, Václav Švarc a Eva Brychová.
Rada města jmenuje členy komise pro kul-
turu, cestovní ruch a podnikání: Květuše
Jarolímková, Ing. Jitka Duspivová (zapi-
sovatelka komise), Marek Petrášek, Mgr.
Naděžda Štysová, Jiřina Konečná, Petr Mi-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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chale, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Pavel Hamberger
a Josef Škornička.
Rada města jmenuje členy prorodinné ko-
mise: Lucie Sovová (zapisovatelka komi-
se), Ilona Volfová, Daniel Charvát, Tomáš
Jarolímek, Zdena Horelicová, Magda Ser-
gejevová, Josef Tisoň, Josef Škornička a Jit-
ka Hambergerová.
Rada města jmenuje členy komise životního
prostředí: Zdeněk Vaněk (zapisovatel ko-
mise), Ing. Ludovít Kasan, Ing. Jiří Liška,
Karel Otteschläger, Ing. Jitka Šáchová.
(Rada projednala dle návrhů zřízení komisí
rady města a jmenování jejich členů.)

Zápis z 2. schůze městské rady
ze dne 19.11.2018

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Miroslav Vrchota, člen rady
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
s hlasem poradním:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ

Omluveni:
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta

Bylo projednáno:

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

� 2. Odkoupení pozemku – Vyšné
Rada města bere na vědomí žádost Josefa
Prázdného, České Budějovice o odkoupení
části pozemku parc. č. 2499 v k.ú. Vyšné
cca o výměře 400–500 m2 a postupuje žá-
dost Osadnímu výboru Nakolice, Obora,
Vyšné k místnímu šetření.
(Rada obdržela od Josefa Prázdného, České
Budějovice žádost o odkoupení části poze-
mku parc. č. 2499 v k.ú. Vyšné cca o výmě-
ře 400–500 m2. Pozemek by využil jako
zahradu.)

� 3. Odkoupení pozemku – Nakolice
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Brouskových, Nové Hrady o koupi poze-
mků parc č. 8, č. 1188/14 a č. 1193/3 v k.ú.
Nakolice a postupuje žádost Osadnímu vý-
boru Nakolice, Obora, Vyšné k místnímu
šetření.
(Rada obdržela od manželů Brouskových,
Nové Hrady žádost o odkoupení pozemků
parc. č. 8, č. 1188/14 a č. 1193/3 v k.ú. Na-
kolice. Jedná se o pozemky, které navazují
na nemovitost ve vlastnictví žadatelů.)

� 4. Místní šetření
Rada města bere na vědomí žádost Romana
Schmidta, Nové Hrady o místní šetření na
pozemcích parc. č. 306/4 a č. 306/1 v k.ú.
Nové Hrady, z důvodu rekonstrukce sou-
sedního pozemku a pověřuje starostu dal-
ším jednáním.

(Rada obdržela od Romana Schmidta, Nové
Hrady žádost o místní šetření na pozemcích
parc. č. 306/4 a č. 306/1 v k.ú. Nové Hrady,
a to z důvodu rekonstrukce sousedního po-
zemku.)

� 5. Smlouva o spolupráci – Pomník k 1.
světové válce
Rada města schvaluje smlouvu o spolupráci
se Společností Rožmberk na údržbě pomní-
ku z 1. světové války.
(Starosta informoval radu o spolupráci se
Společností Rožmberk na údržbě a rozšiřo-
vání pomníku k 1. světové válce.)

� 6. Pamětní list – Nejkrásnější nádraží
v ČR 2018
Rada města bere na vědomí informaci o udě-
lení ocenění nejkrásnější nádraží ČR 2018,
které bylo uděleno nádraží Nové Hrady a
děkuje panu Jiřímu Indrákovi, který se stará
o úpravu prostředí, čistotu, květiny a nevše-
dní sezónní výzdobu.
(Starosta informoval radu o pamětním listu
finalistovi soutěže o nejkrásnějšímu nádra-
ží ČR 2018, které obdrželo nádraží Nové
Hrady.)

� 7. Dražební vyhláška
Rada města bere na vědomí informaci o dra-
žební vyhlášce skladového areálu v Byňově
a postupuje informaci finančnímu výboru
a finanční komisi k projednání.
(Rada obdržela návrh dražební vyhlášky
k dobrovolné veřejné dražbě výrobního a
skladového areálu v Byňově.)

� 8. ČEVAK – varianty kalkulace
Rada města souhlasí s variantou č. 2 pro na-
výšení vodného a stočného na rok 2019
a postupuje návrh zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.
České Budějovice návrhy ceny pro vodné
a stočné na rok 2019. Varianta č. 2 počítá
s navýšením stočného o 1 Kč, varianta č. 3
počítá s navýšením stočného o 2 Kč.)

� 9. Sdělení PČR – pojistná událost
Rada města bere na vědomí rozhodnutí Policie
ČR o odložení trestní věci podezření ze spá-
chání přečinu krádeže a poškození cizí věci.
(Rada obdržela od Policie ČR rozhodnutí
o odložení trestní věci k rozlomení kamen-
ného podstavce kovového kříže u silnice
směrem na České Velenice, který je v ma-
jetku města.)

� 10. Smlouva o sml. budoucí – "Nové
Hrady, K 870/23 – úprava NN"
Rada města souhlasí se smlouvu č.:
1030047402/002 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce a.s., České Budějovice na akci:
Nové hrady, K 870/2 – úprava NN, za část-
ku 10.000 Kč bez DPH a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB a.s., České Budějovice návrh smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene na akci: Nové Hrady, K 870/23 –
úprava NN. Smlouvou bude zatížen poze-
mek parc. č. 870/2 v k.ú. Nové Hrady.)

� 11. Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska
Rada města bere na vědomí informaci o čin-
nosti Sdružení historických sídel Čech, Mo-
ravy a Slezska.
(Rada obdržela od Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska informaci
o činnosti sdružení a pozvánku na sněm
sdružení, který se bude konat v roce 2019.)

� 12. Ministerstvo vnitra – základní
registry
Rada města bere na vědomí informaci Mi-
nisterstva vnitra ČR o využívání údajů ze
základních registrů prováděné prostřednic-
tvím spravovaných informačních systémů.
(Rada obdržela od Ministerstva vnitra ČR
informaci o využívání údajů ze základních
registrů.)

� 13. Správní rozhodnutí
Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících správních řízeních, ve kterých je
město účastníkem řízení a neměla k nim při-
pomínky.)

� 14. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících stavebních řízeních a neměla k nim
připomínky.)

� 15. Finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise ze dne 14.11.2018.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ze dne 14.11.2018.)

� 16. Stanovení měsíčních paušálů za
telefonní hovory
Rada města stanovuje paušální částky za
používání telefonů dle návrhu.
(Rada projednala záležitost týkající se sta-
novení paušálů na mobilní telefony pro úče-
ly výkonu funkcí.)

� 17.  Myslivecké sdružení
Rada města souhlasí se zapůjčením sálu
v Hotelu Máj Mysliveckému spolku Nové
Hrady z.s., pro pořádání mysliveckého ple-
su dle podmínek stanovených pro spolky
v roce 2018.
(Rada obdržela od Mysliveckého spolku
Nové Hrady z.s. žádost o zapůjčení sálu Ho-
telu Máj pro pořádání mysliveckého plesu.)

Zápis ze 3. schůze městské rady
ze dne 26.11.2018

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

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

pokračování na str. 5
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Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 2. jednání rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 2. jednání rady města.

� 2. Prodej pozemků k.ú. Nové Hrady
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 824/37 (dle GP parcela vznikla od-
dělením od parc. č. 824/1) o výměře 207 m2

v k.ú. Nové Hrady Miroslavu a Evě Hel-
človým, Pod Vodárnou 321, Nové Hrady
za částku 100 Kč/m2 a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 827/16 (dle GP nová výměra vznik-
la sloučením parc. č. 827/16 díl "b" a parce-
ly č. 827/53 díl "c") o výměře 987 Janu
Koželuhovi, Pod Vodárnou 330, Nové Hra-
dy za částku 100 Kč/m2 a postupuje návrh
ke schválení zastupitelstvu města.
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 827/16 díl "a" (dle GP díl "a" bude
sloučen s parcelou č. 827/47) o výměře
139 m2 v k.ú. Nové Hrady Miroslavu a Evě
Helčlovým, Pod Vodárnou 321, Nové Hra-
dy (SJM), Zdeňku a Marii Vaňkovým, Pod
Vodárnou 322, Nové Hrady (SJM), Radimovi
a Jitce Šulcovým, Pod Vodárnou 324, Nové
Hrady (SJM) a Marie Plchové, Pod Vodárnou
323, Nové Hrady, do podílového vlastnictví,
každý ideální jednou polovinou vlastnického
práva k celku, za částku 100 Kč/m2 a postupu-
je návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada po zveřejnění záměru prodeje poze-
mků v k.ú. Nové Hrady, projednala jednotli-
vé žádosti.)

� 3. MAS Sdružení Růže z.s. – bezúplatný
převod
Rada města souhlasí s bezúplatným převo-
dem jiného dlouhodobého hmotného majet-
ku od MAS Sdružení Růže z.s. a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od MAS Sdružení Růže
z.s. návrh smlouvy o bezúplatném převo-
du jiného dlouhodobého hmotného majet-
ku, venkovní pece na pečivo stojící na části
pozemku parc. č. 1425 v k.ú. Nakolice a
dřevěného setu stolu a lavic.)

� 4. Rozpočtové opatření č. 13/2018
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 13/2018.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 13/2018.)

� 5. ZŠ Nové Hrady – návrh rozpočtu
Rada města schvaluje rozpočet Základní
školy Nové Hrady na rok 2019, ve výši do-
tace 2.800.000 Kč.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady návrh rozpočtu na rok 2019, ve kte-
rém žádá o dotaci ve výši 2.800.000Kč.)

� 6. Rozpočtové opatření č. 14
Rada města souhlasí s rozpočtovým opatře-
ním č. 14/2018.

(Rada obdržela od ředitelky TSM Nové Hra-
dy žádost o navýšení provozní dotace pro
TSM na rok 2018 o částku 400.000 Kč,
z důvodu dofinancování výplat za zaměst-
nance z úřadu práce.)

� 7. Rozpočet TSM na rok 2019
Rada města schvaluje rozpočet Technic-
kých služeb města Nových Hradů na rok
2019, ve výši dotace 10.100.000 Kč.
(Rada obdržela návrh rozpočtu Technických
služeb města Nových Hradů na rok 2019
s výší provozní dotace 10.100.000 Kč.)

� 8. Střednědobý výhled rozpočtu
Rada města souhlasí s návrhem střednědo-
bého výhledu rozpočtu na rok 2019–2021 a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada projednala návrh střednědobého vý-
hledu rozpočtu na roky 2019–2021.)

� 9. Rozpočet na rok 2019
Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu na
rok 2019 a postupuje návrh ke schválení za-
stupitelstvu města.
(Rada projednala návrh rozpočtu na rok
2019, včetně rozpočtů fondů.)

� 10. Zajištění voleb do osadních výborů
Rada města pověřuje starostu a radního M.
Vrchotu zajištěním voleb do osadních vý-
borů.
(Rada na základě usnesení z ustavujícího
zasedání zastupitelstva města o zřízení
osadních výborů projednala zajištění volby.
Po dohodě s představiteli osadních výborů z
předchozího volebního období proběhnou
volby do nových osadních výborů na začát-
ku roku 2019.)

� 11. Pronájem sálu KSD
Rada města schvaluje smlouvu o krátkodo-
bém pronájmu nemovité věci v Kulturně-
spolkovém domě a v Českém domě za část-
ku 300 Kč/za každou započatou hodinu.
(Rada obdržela návrh smlouvy o krátkodo-
bém nájmu nemovité věci a ceník za proná-
jem sálu v Kulturně-spolkovém domě.)

� 12. Zápis – sociální komise
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 16
v DPS Nové Hrady Aleně Badoškové, nám.
Republiky čp. 46, Nové Hrady.
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 20
v DPS Nové Hrady Vlastě Němcové, Ko-
menského čp. 181, Nové Hrady.
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 10
v DPS Nové Hrady Jiřině Janské, Benešov
nad Černou čp. 3.
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 7
v DPS Nové Hrady Janu Klímovi, Vilová
čtvrť 242, Nové Hrady.
Rada města souhlasí se zařazením Mgr.
Jana Fraňka, Humpolec do seznamu ucha-
zečů o byt v DPS Nové Hrady.
(Rada města projednala zápis z jednání so-
ciální komise ze dne 21.11.2018 s doporu-
čením pro radu.)

� 13. Povodí Vltavy, státní podnik –
bezúplatný převod
Rada města bere na vědomí žádost Povodí
Vltavy s.p. České Budějovice o bezúplatný
převod pozemku parc. č. 2329 a č. 2378

v k.ú. Vyšné a pověřuje starostu, Osadní
výbor Nakolice, Obora, Vyšné a finanční
výbor místním šetřením.
(Rada obdržela od Povodí Vltavy, s.p. Čes-
ké Budějovice žádost o bezúplatný převod
částí pozemku parc. č. 2329 a č. 2378 v k.ú.
Vyšné. Jedná se o pozemky v intravilánu
obce, které město Nové Hrady získalo za
účelem řešení protipovodňových opatření –
zkapacitnění propustů – mostků.)

� 14. Komerční banka a.s. – pultový terminál
Rada města bere na vědomí informaci Ko-
merční banky a.s. o možnosti zřízení plateb-
ního terminálu na městském úřadu s tím, že
s ohledem na finanční náročnost tuto nabíd-
ku nevyužije.
(Rada obdržela od Komerční banky a.s. na-
bídku na zřízení platebního terminálu na
městském úřadu.)

� 15. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících stavebních řízeních a neměla k nim
připomínky.)

� 16. Správní rozhodnutí
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících správních řízeních, ve kterých je
město účastníkem řízení a neměla k nim při-
pomínky.)

� 17. Cenové nabídky – zprac.
protipovodňového plánu N.H.
Rada města schvaluje dodavatele Vodohos-
podářský rozvoj a výstavba a.s., Praha na
akci: Zpracování digitálního povodňového
plánu pro město Nové Hrady a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady vyhodnoce-
ní veřejné zakázky na akci: Zpracování
digitálního povodňového plánu pro město
Nové Hrady. Byly obeslány 3 firmy s tím,
že nejnižší nabídku ve výši 165.000 Kč bez
DPH podala společnost Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s., Praha.)

� 18. TSM – plán zimní údržby, plán
oprav bytového fondu
Rada města bere na vědomí plán zimní
údržby a plán oprav bytového fondu.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů plán zimní
údržby komunikací a chodníků a dále plán
oprav bytového fondu.)

� 19. TSM – pololetní odměny
Rada města bere na vědomí informaci o vy-
placení odměn zaměstnancům Technických
služeb města Nových Hradů a schvaluje od-
měnu ředitelce Technických služeb města
Nových Hradů dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů informaci
o vyplacení pololetních odměn zaměstnan-
cům (za druhé pololetí roku 2018) a žádost
o stanovení odměny ředitelce TSM.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4

pokračování na str. 6
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� 20. Zápis z jednání finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise ze dne 26.11.2018 s dopo-
ručením schválit rozpočet na rok 2019.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise konané dne 26.11.2018 s doporuče-
ním.)

Zápis ze 4. schůze městské rady
ze dne 03.12.2018

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta
Miroslav Vrchota, člen rady
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
s hlasem poradním:

Omluveni:

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 3. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 3. jednání rady města.

� 2. Komerční banka, a.s. – Dodatek ke
smlouvě
Rada města souhlasí s Dodatkem ke smlou-
vě o úvěru č. 99020734329 s Komerční
bankou, a.s. Praha a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Komerční banky, a.s.
Praha návrh dodatku ke smlouvě o úvěru č.
9902073429, kterým se prodlužuje čerpání
úvěru do 31.01.2019.)

� 3. Komerční banka, a.s. – Dodatek ke
smlouvě
Rada města souhlasí s Dodatkem ke
smlouvě o úvěru č. 99020844429 s Ko-
merční bankou, a.s. Praha a postupuje ná-
vrh ke schválení zastupitelstvu města.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

Víceúčelový objekt Byňov č.p. 110,
Kanalizace a jímka na vyvážení

Město Nové Hrady realizovalo v roce 2018 za podpory Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu obnovy venkova Jihočeského kraje projekt s názvem „Víceúčelový objekt Byňov č.p.
110, Kanalizace a jímka na vyvážení“. V rámci projektu byla pořízena kanalizace a jímka na vy-
vážení víceúčelového objektu č.p. 110 v místní části Byňov, využívaného jako kulturní dům
a klubovna.

Rozpočet celého projektu byl 446.459 Kč, z rozpočtu Jihočeského kraje byla poskytnuta dotace
ve výši 50 %, tj. 223.229,50 Kč. Stejná část nákladů byla uhrazena z rozpočtu města Nové Hrady.

Vážení spoluobčané.
Jménem Sdružení ODS, KDU-ČSL a nezávislých kandidátů Vám přeji milostiplné prožití

zbytku vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání v nadcházejícím roce 2019.
„Ať nic nezaspíte a ničeho se nebojíte!“ Ing. František Štangl

(Rada obdržela od Komerční banky, a.s.
Praha návrh dodatku ke smlouvě o úvěru
č. 99020844429, kterým se prodlužuje čer-
pání úvěru do 30.08.2019 a zároveň se pře-
souvá první splátka úvěru do 30.09.2019.)

� 4. Povodí Vltavy, státní podnik –
Smlouva o smlouvě budoucí
Rada města souhlasí se Smlouvou o smlou-
vě budoucí o zřízení služebnosti č. 2624-
/2018-SML/402136 s Povodí Vltavy, státní
podnik Praha a postupuje návrh ke schvále-
ní zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Povodí Vltavy, státní pod-
nik návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení služebnosti č. 2624/2018-SML/402136.
Město jako strana oprávněná, v rámci stav-
by: Splašková kanalizace a vodovod v Údo-
lí u Nových Hradů – II. Etapa, vybuduje na
částech pozemku parc. č. 1475 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů vedení splaškové kanaliza-
ce a vodovodu.)

� 5. Dotace pro spolky a zájmové
organizace
Rada města souhlasí s návrhem na přiděle-
ní dotací pro spolky a zájmové organizace
v rámci návrhu rozpočtu města pro rok 2019
a postupuje návrh k projednání na jednání
zastupitelstva města s doporučením, aby
zbylé finanční prostředky do výše schvále-
ného v rozpočtu města byly ponechány jako
rezerva pro případné další žádosti.
Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy o pos-
kytnutí dotace a postupuje návrh smlouvy ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada města projednala návrh přidělení do-
tací pro spolky a zájmové organizace v rám-
ci návrhu rozpočtu města pro rok 2019, kdy
byla pro tuto podporu vyčleněna částka
1,4 milionu korun. Návrh byl zpracován
MěÚ Nové Hrady, Investičním a majetko-
vým odborem na základě došlých žádostí.
Návrh následně projednala finanční a proro-
dinná komise. Rada projednala návrh s tím,
že zbylé finanční prostředky do výše schvá-
lené v rozpočtu města doporučuje ponechat
jako rezervu pro případné další žádosti k rea-
lizaci akcí. Rada postupuje návrh rady k pro-
jednání zastupitelstvu města.)

Omluva
Při korekturách stolního kalendáře došlo k chybnému uvedení ordinační doby MUDr. J. Bie-

dermannové, tímto se omlouváme jak paní doktorce, tak i všem pacientům, a prosíme o opravu
ve Vašich stolních kalendářích. Děkujeme. Ing. J. Duspivová

Praktická lékařka pro děti a dorost – MUDr. Jindřiška Biedermannová,
Údolská 54, tel.: 724 077 641

Ordinační hodiny:

pondělí 7 – 10:30 hod.

úterý 13 – 15 hod. 15 – 18 hod. (pro zvané pacienty)

středa 7 – 10:30 hod. 10:45 – 13:15 hod. (poradna pro zvané)

čtvrtek 11:30 – 13:30 hod. 13:30 – 15 hod. (pro zvané pacienty)

pátek 7 – 10:30 hod. 10:30 – 12 hod. (pro zvané pacienty)

Masopustní výbor zve všechny,
kdo se chtějí podílet na Novohradském
masopustu, na schůzku, která se koná
v sobotu 26. ledna od 18 hodin
v Hotelu Máj.
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ŠD informuje
Prosinec bývá každý rok plný aktivit týka-

jících se Vánoc. I v loňském roce 2018 tomu
nebylo jinak. Nejprve jsme navštívili paní kni-
hovnici v knihovně. Povídali a četli jsme si
o vánočních zvycích a tradicích. Hned druhý
den se družina přeměnila na čertovskou, ale
nakonec nás navštívil i Mikuláš se svým an-
dělským doprovodem. Během celého měsíce
jsme vystavovali naše perníčky a opět jsme
vybrali ty nejkrásnější. Vyhodnocení „Vánoč-
ní perníčkované“ proběhlo po krátkém vy-
stoupení přímo u nás v ŠD a na úplný závěr
jsme si pochutnali na vánoční hostině.

A jak „Vánoční perníčkovaná“ dopadla?

Téma Nové Hrady
1. Kincl Jonáš – „Novohradské náměstí“
2. Šulcová Beáta – „Šulcovic chaloupka“
3. Maxmilián Valha – „Kostel“

Téma Vánoce
1. Míra Kodera – „Santovo spřežení „
2. Míša Mrázová – „Adventní kalendář“
3. Lucie Matějková – „Chaloupka“

Děkujeme všem za účast, podporu a po-
moc. Přejeme vám hodně zdraví a štěstí do
nového roku 2019

Perníčkovaná – téma Vánoce 1. místo

Perníčkovaná – téma Nové Hrady 1. místo Perníčkovaná – téma Nové Hrady 2. místo

Perníčkovaná – téma Nové Hrady 3. místoPerníčkovaná – téma Vánoce 2. místo

Perníčkovaná – téma Vánoce 3. místo

Čertovská družina # "
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Mikulášská nadílka #

Čertovská družina #&

Mikulášská nadílka #&

Vánoční posezení s krátkým programem #$(

ŠD informuje (pokračování)
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Vánoční čtení v knihovně

Vánoční posezení s krátkým programem #$&

Podzimní koncert
V neděli 21. října 2018 se uskutečnil Podzimní koncert školních dět-

ských pěveckých sborů v kinosále Českého domu v Nových Hradech.
Od počátku školního roku jsme se sbory měli příležitost realizovat jen
cca 7 zkoušek, přesto 21. 10. tak mohli posluchači vyslechnout výsledek
dvouměsíčního snažení.

Novohradský zvoneček navštěvuje v tomto školním roce 22 žáků,
Fermatu 12. Do Novohradského zvonečku nastoupilo 10 žáků, kteří se
sborovým zpěvem začínají. Fermatu naopak posílily sboristky, jež mají
pěveckou průpravu ze Zvonečku.

Jako host vystoupil žák trhovosvinenské základní umělecké školy
Lukáš Hart.

V rámci koncertu jsme měli možnost poprvé vyzkoušet sborové
praktikáble. Nutno dodat, že hodnotnější výsledný dojem byl znatelný
nejen po vizuální stránce, ale i po stránce akustické.

Mgr. Jana Štorová, DiS.

ZŠ informuje

ŠD informuje (pokračování)
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Velikáni za zrcadlem
18. 10. 2018 se žáci 2. stupně ZŠ zúčastnili

přednášky Velikáni za zrcadlem. Spisovatelka
Martina Bittnerová přednášela o B. Němcové
a K. H. Máchovi, našich slavných literárních
osobnostech. V závěru dala přednášející žá-
kům prostor na dotazy a toho také žáci dobře
využili. Mohli se blýsknout tím, co už z literár-
ních hodin znali nebo se ptali na zajímavosti
ze života obou literátů.

Přednáška se uskutečnila v Kulturně-spol-
kovém domě. Pro školu ji zajistila p. Císařová.

Mgr. Ivana Pelechová

Dopravní výchova
ve 4. a 5. ročníku

Dne 17. 10. 2018 se žáci IV.A a V.A
zúčastnili kurzu dopravní výchovy v Třeboni
při AUTOŠKOLE ILLE. Úvodní část pro-
běhla v DDM Třeboň, kde si žáci zopako-
vali dopravní značky a řešili na interaktivní
tabuli dopravní situace na křižovatkách
v souvislosti s bezpečností silničního provo-
zu chodců a cyklistů.

Druhá, praktická část, se realizovala na
dopravním hřišti. Žáci řešili praktické situa-
ce. Probíhala zde jízda zručnosti, operativně
řešili dopravní situace s respektováním do-
pravních značek a předpisů silničního pro-
vozu.

Teoretická a praktická část dopravní
výchovy byla vyhodnocena instruktorem
autoškoly ILLE Třeboň a příslušníkem do-
pravní policie. Žáci 5. třídy získali řidičský
průkaz cyklisty.

Kurzy dopravní výchovy se staly sou-
částí výuky na ZŠ Nové Hrady. Získané
znalosti jistě přispějí k bezpečnosti žáků
– cyklistů a chodců na pozemních komu-
nikacích.

Mgr. Marie Homolková

Hrnečky k Vánocům
vyrobené v keramické dílně Kána

V listopadu a prosinci jsme dvakrát navštívili novohradskou kera-
mickou dílnu Kána, kde jsme „tajně“ vyráběli hrnečky jako dárek
k Vánocům.

Při první návštěvě jsme předem připravené hrnečky z hrnčířského
kruhu zdobili různými obrázky a ornamenty z hlíny a pak jsme je ještě
dozdobili rytím na povrch hrnečku. Nejtěžší práci nám dalo připevnění
ouška k hrnečku, ale pod pečlivým dozorem a za odborné pomoci paní
Lidušky Mackové, které moc děkujeme, nakonec všechna ouška dobře
držela.J

Při druhé návštěvě jsme pak již vypálené hrnečky glazovali a malovali.
Všechny hrnečky se nám moc povedly a udělaly velkou radost pod vánočním stromečkem.
Do keramické dílny jsme chodili i jako předškoláčci a jsme moc rádi, že ji navštěvujeme i jako

školáci. Věříme, že budeme na keramiku chodit častěji, protože nás to v Káně hodně baví.J
prvňáčci z Áčka, paní učitelka M. Rolínková a paní asistentka Z. Horelicová

ZŠ informuje (pokračování)
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Výlet za tradicemi českých Vánoc
Ve čtvrtek 6. prosince jsme navštívili Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia

v Českých Budějovicích. Zúčastnili jsme se výukových programů Od adventu do Vánoc
(prvňáčci z Béčka) a Vánoční tvoření (prvňáčci z Áčka).

Prvňáčci z Béčka měli dopoledne plné předvánočních tradic našich předků. Dozvěděli se růz-
né zajímavosti ze života světců spojených s adventním časem, jako jsou svatý Mikuláš, svatý
Ambrož, svatá Barbora nebo svatá Lucie, která noci upije. Vyprávění bylo doprovázeno scénka-
mi, ve kterých hráli sami prvňáčci a zkusili si u toho i některé druhy předvánočních věštění. Stih-
li si i připravit pečená jablka s marmeládou a jablečný vánoční čaj, a tak je na konci čekala
výtečná hostina.J

Prvňáčci z Áčka si zase vyráběli malé vánoční dárečky pro své nejbližší, tvořili andělíčky
z ovčí vlny, malé voňavé medové svíčky ze včelího vosku, ozdobičky na stromeček s využitím
přírodního materiálu a nezapomněli ani na dárečky pro ptáčky, kdy pod rukama dětí vznikly
„dobroty“ z loje a ptačího zobu.J

Děti si adventní dopoledne v CEGV náramně užily a domů odjížděly plné zážitků ze svého
prvního školního výletu.J

prvňáčci z Áčka i z Béčka, paní učitelky M. Rolínková a L. Dušková
a paní asistentky Z. Horelicová a J. Hambergerová

ZŠ informuje (pokračování)
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ZŠ informuje (pokračování) Přírodovědný klokan
Školní kolo soutěže Přírodovědný klo-

kan proběhlo 10. 10. 2018 na naší škole
v osmých a devátých ročnících. Otázky byly
značně obtížné a z mnoha přírodovědných
oborů, zejména z matematiky, fyziky, méně
již ze zeměpisu a z přírodopisu. Nejlépe si
vedla čtveřice z deváté třídy Veronika Va-
líčková, Monika Glaserová, Patrik Miškei a
Lenka Koderová. Z „osmiček“ dosáhl nej-
lepšího výsledku Jan Čada. Všem úspěšným
řešitelům gratulujeme! Zatím se nám bohu-
žel ze strany pořadatelů nedostalo dalších
informací ohledně úspěšnosti naší školy
ani možných postupových místech.

Mgr. Lenka Kučerová

Šelmy psovité na ZŠ
V rámci výuky přírodopisu v osmém roč-

níku jsme uvítali milou nabídku paní Vlasty
Cepákové, která nám spolu se svými svěřen-
kyněmi Fanny, Eliškou, Julií a Ájou přišla
přednášet o chovu plemene jezevčík hladko-
srstý králičí. Paní Cepáková je navýsost kvali-
fikovanou odbornicí, protože založila vlastní
chovnou stanici a se svými fenkami získala i
několik skvělých výsledků na mezinárodních
soutěžích. Dozvěděli jsme se mnoho zajíma-
vých informací o chovu tohoto plemene, poro-
du i odchovu štěňat. Fanny, Elišce, Julii i Áje
se u nás líbilo natolik, že některé z nich v prů-
běhu výkladu spokojeně usnuly. Přednáška se
nám moc líbila a doufáme, že se s malými je-
zevčicemi zase někdy uvidíme! Moc děkuje-
me paní Vlastě Cepákové a přejeme jí mnoho
dalších skvělých umístění na soutěžích!

Mgr. Lenka Kučerová

Přednášky Ing. Jiřího Srpa
ze SŠRV Jakuba Krčína Třeboň

Ve škole proběhly dne 6. 12. 2018 v dopoledních hodinách čtyři přednášky Ing. Jiřího Srpa ze
Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína Třeboň. Společně se žáky jsme vybrali
témata: Jeseteři (7. A a 8. A), Antibiotika a antikoncepce v našich vodách (8. B) a Voda na Zemi
(6. A). V každé třídě uspořádal Ing. Srp 45 minutovou přednášku, která byla poutavá, plná zají-
mavých informací a leckdy i smutná s ohledem na to, co už člověk dokázal v naší přírodě zničit a
pokazit. Přednášky se nám velmi líbily a budeme rádi, pokud nás pan inženýr zase někdy s podo-
bnými tématy navštíví. Mgr. Lenka Kučerová

Regionální výchova v 9. A
Buquoyská hrobka v Nových Hradech

Další cesta naším regionem vedla 31. 10. 2018 na novohradský hřbitov a do Buquoyské
hrobky tak trochu symbolicky těsně před dušičkami. Naší průvodkyní byla opět pracovnice
Novohradského muzea Ing. Jitka Šáchová. Nejdříve nás seznámila s významnými osobnost-
mi, které jsou pochovány na novohradském hřbitově, a pak nás provedla celou hrobkou. Na
konci pak mohli žáci zapálit svíčku na místech posledního odpočinku svých blízkých.

Mgr. Lenka Kučerová
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ZŠ informuje (pokračování)

Výsadba lip na počest stého výročí vzniku
samostatného československého státu

Žáci 6. A, 7. A, 8. A a 8. B zasadili v parkové části města celkem šest lip. Výsadba proběhla
v rámci předmětu Seminář z biologie a ve spolupráci s Městem Nové Hrady Ing. Jitkou Šácho-
vou a Ing. Lukášem Šáchou. Více informací a fotodokumentaci si můžete prohlédnout na ná-
stěnce v prvním patře ZŠ, která je společným dílem všech žáků biologického semináře.

Mgr. Lenka Kučerová

Návštěva Městské knihovny
Nové Hrady – 6. A, 7. A

V rámci předmětů přírodopis a zeměpis vytváří žáci samostatně
referáty. Proto jsme se společně vydali do Městské knihovny, aby-
chom zjistili, jaké knížky mohou žáci pro své referáty využívat
a současně, jaké další možnosti získávání informací knihovna nabí-
zí, např. objednání konkrétní knihy z jiné větší knihovny nebo vy-
hledávání titulů na internetu. Paní knihovnice nám vše vysvětlila a
ukázala žákům různé možnosti vyhledávání informací. Takže jen
pevně doufám, že příští referáty nebudou už jen z Wikipedie.

Mgr. Lenka Kučerová
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ZŠ informuje (pokračování)

Dravci, sovy a člověk
Přednáška o dravcích a sovách dne 22. 11.

2018 byla tentokrát trochu neobvykle pořádána
v tělocvičně ZŠ Nové Hrady, a tak jsme byli
zvědaví, jak se dravci s podmínkami uzavřené
místnosti vypořádají. Pořadatel – sokolník Jan
Brož z Dvora zvířat z Horních Dvorců u Strmi-
lova (okr. Jindřichův Hradec) však své svěřen-
ce již od mládí učí předvádění v uzavřených
prostorách, takže zejména dospělí dravci a
sovy se spokojeně prolétali nad našimi hlava-
mi. Mohli jsme takto pozorovat například výra
velkého, kalouse ušatého, puštíka obecného,
orla bělohlavého, poštolku obecnou, karanča
a další dravce a sovy. Při této letecké přehlídce
jsme se průběžně dozvídali mnohé zajímavé
informace o těchto druzích. Na konci si pak
mohli někteří z nás nechat usednout některého
z krásných dravců a sov na sokolnickou ruka-
vici. Přednáška se všem moc líbila.

Mgr. Lenka Kučerová

Ježíškova vnoučata
V týdnu od 3. do 10. 12. se žáci 1. B a 2. A

zapojili do projektu Ježíškova vnoučata, kdy
vytvářeli vánoční přání pro seniory z domovů
důchodců po celé republice. Přání seniorům
předají lidé z redakce Českého rozhlasu. Žáci
1. B použili techniku razítkování. Vyryli vá-
noční motiv do podtácků, natřeli temperami
a obtiskli. Žáci 2. A nakreslili obrázek vos-
kovkami a celé přetřeli vodovkami. V rámci
mezipředmětové propojenosti jsme při hodi-
ně napsali krásná přání, která jistě udělají se-
niorům radost.

za 1. B Mgr. Lenka Dušková,
za 2. A Lucie Šromová

Koželužna plná andělů
Ve středu 12. prosince jsme navštívili Novo-

hradskou galerii Koželužnu a zhlédli zde An-
dělskou výstavu. Výstavou nás provázela paní
Květa Jarolímková z novohradského KIC.

Prohlédli jsme si andělské obrázky a obra-
zy malované pastelkami, olejovými barvami
či tužkou, viděli jsme anděly malované na
plátně, na kachli nebo na skle a poznali jsme,
že fantazii se v umění meze nekladou a že kaž-
dý umělec nakreslil nebo namaloval svého an-
děla tak, jak nejlépe dovedl a jak si toho svého
anděla v danou chvíli představil.

Všechny obrázky a obrazy byly opravdu
moc pěkné, ale velkou radost jsme měli, když
jsme zjistili, že se i naše obrázky andělů, které
jsme namalovali ve škole, také staly součástí
výstavy.

Na konci prohlídky jsme si ještě v Kože-
lužně vyrobili vánoční andělská přáníčka, kte-
rými jsme o Vánocích potěšili naše kamarády
a blízké.

prvňáčci z Áčka, paní učitelka M. Rolínková
a paní asistentka Z. Horelicová
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ZŠ informuje (pokračování)

Prvňáčci na hradě
V pátek 14. prosince jsme se s prvňáčky z Béčka vydali na prohlíd-

ku místního hradu, konkrétně na expozici Vánoce u pana správce. Ad-
ventní nálada nás pohltila již při otevření prvních dveří, jelikož zde byl
vzduch provoněn všudypřítomnými krásnými perníkovými výtvory
místních šikovných lidí. Od paní průvodkyně jsme se dozvěděli, jak
trávili advent obyvatelé hradu před sto lety, jaké dostávali od Ježíška
dárky a na čem si pochutnávali při štědrovečerní večeři. Prvňáčci také
úspěšně odhalili několik zašifrovaných pohádek v rámci tohoto advent-
ního okruhu. Děkujeme všem pracovníkům hradu Nové Hrady za krás-
nou prohlídku.

I. A Mgr. Lenka Dušková a Jitka Hambergerová

Koželužna plná andělů
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Zpívání u Vánočního stromu
Na první adventní neděli nebylo sice příliš příznivé počasí, a přesto

to neodradilo mnohé z nás přijít na rozsvěcování Vánočního stromu na
náměstí a společně symbolicky zahájit adventní čas. Tento okamžik
nám zpříjemnili muzikanti z Podhoranky a dva dětské sbory z novo-
hradské základní školy pod vedením Mgr. Jany Štorové. Na „odstarto-
vání“ rozsvícení Vánočního stromu jsem pozvala na pódium děti
z první „áčkové“ třídy ZŠ (jako odměna za andělské výkresy na výstavě
v Koželužně) a první adventní svíci tradičně a úspěšně zapálil starosta
našeho města Mgr. Vladimír Hokr. A ještě jedno nové nasvícení, a to
novohradské radnice, zajistili zaměstnanci TSM. No a tato všechna
slavnostní světla, včetně těch uvnitř nás samotných, nás provázela až
do novoročních dnů.

K. Jarolímková

Čertovsko-Mikulášský rej na novohradském náměstí
Den, kdy se nám pořádně a ne-bezpečně zaplní novohradské náměstí, je vždy 5. prosince.

A i když je to každý rok skoro stejné, neboť ten Mikuláš nikdy nezapomene přijít a čerti se z pek-
la vždycky vynoří, jsme pokaždé zvědaví, jaký ten Čertovsko-Mikulášský rej bude. A nejsou
zvědavé jenom děti… No, tak jak to letos dopadlo, to už všichni zvědaví vědí, a kdo zvědavý ne-
byl, tak se může podívat alespoň na několik fotografií… pokračování na str. 17
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Čertovsko-Mikulášský rej na novohradském náměstí
(pokračování ze str. 16)

A za to, jaké to bylo, bych chtěla poděkovat všem děsivým čertům a
„dalším tajemným osobám“, laskavému Mikuláši a milým andělkám,
ohňové Elišce Hrdličkové, za čertovské hrátky děkuji čertici Martině
T.K. a čtyřem neposlušným čertíkům, za výbornou organizační spolu-
práci děkuji Honzovi Hriňovi, Pepovi Škorničkovi, Ing. Pavlu Ham-
bergerovi, také Radku Bandíkovi a všem hasičům, zaměstnancům
TSM (zejména nepostradatelnému elektrikáři Pepovi Horalíků), děkuji
svým kulturním kolegyním a dalším dobrovolníkům, Jiřímu Ježkovi
děkuji za skvělé zvučení a svícení do tmy, děkuji občerstvovacím stán-
kům, děkuji také za pěkné počasí, no a také za pěkné ohlasy těch, kteří
se přišli podívat, jak je to s tím dobrem a zlem na zemi…

K. Jarolímková
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Po-čertovská zábava a diskotéka
Dva dny po Čertovsko-Mikulášském řádění na náměstí bylo ještě

jedno „řádění“ na Po-čertovské zábavě a diskotéce v Hotelu Máj. Nej-
prve se na pódiu vystřídaly dvě kapely – sympatická rakouská Lost Vo-
yagers a energická česká Seven´s, a pak to před půlnocí převzal DJ
Martin Hájek a „dojel“ diskotékou. Pro pořadatele to sice byly chvílemi
trochu „horké“ chvilky, ale co také po-čertovské atmosféře chtít, že…
Takže bez dalšího komentáře a ještě něco alespoň na fotografiích.

K. Jarolímková

Předvánoční setkání seniorů
Adventní čas je několik let v našem městě spojován nejenom s tra-

dičními vánočními aktivitami, ale i s různými dalšími setkáváními oby-
vatel našeho města a osad. Tak jako třeba pravidelné Předvánoční
setkání seniorů, při kterém se povídá, zpívá i tančí. Při tom letošním set-
kání, které se konalo 8. prosince v Hotelu Máj, moc pěkně vyhrávala
cimbálová muzika Kyničan, která u nás byla poprvé, a pak zahrála Mla-
dá kapela, která je naopak „novohradskou stálicí“ a hostem při podo-
bných kulturních a společenských příležitostech. Svou osobní účastí a
vánočním přáním vyjádřil starosta města svůj zájem o nejstarší spolu-
občany a já doufám, že si všichni senioři pěknou náladu a setkání užili.

K. Jarolímková

Zazpívali jsme si koledy
na bílém náměstí

Asi nejlepší vánoční i zimní atmosféru mělo zpívání koled na ná-
městí, a to díky čerstvě napadaném sněhu a slavnostně rozsvícených svě-
tel. A milá nálada byla samozřejmě i proto, že jsme společně zpívali
koledy a vánoční písně, tak jako v celém Česku. Letošní hudební dopro-
vod si vzal na bedra pan Pavel Heidinger, čehož se zhostil skvěle. Do-
konce dostaly děti i „rolničkový a včelkový přídavek“. Výborný punč na
zahřátí, který byl opravdu třeba, připravila Maruška Hrbáčků z Restaura-
ce Tereza. Zpívaná půlhodinka byla hezká ve své obyčejnosti.

K. Jarolímková
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Vánoční koncert pro děti
Nevím sice, kdo se na „výchovný“ Vánoč-

ní koncert těšil víc, zda já, děti nebo učitelé,
nicméně po zhruba hodinovém programu byli
„v předvánoční dobré náladě“ asi všichni.
Hudební seskupení Yellou Sisters stihlo při-
jet tak akorát… svým vystoupením ukázalo
dětem další způsoby hudebního vyjádření…
děti oslavující v prosinci narozeniny stihly na-
malovat vánoční přání… jediný mužský člen

Yellou Sisters předvedl na mikrofon jak se
dělají bubny… několik kluků si to mohlo
úspěšně vyzkoušet… děti z prvního stupně
dostaly dárky a k několika starším dětem přile-
těli andělé… došlo i na společné zpívání… a
pokud by program trval ještě další hodinu, asi
by bylo stále co zažívat… Jo, a publikum bylo
skvělé a taky díky za pochvaly spokojenosti…

K. Jarolímková
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Vánoční koncert
O třetí adventní neděli jsme zvali na tra-

diční Vánoční koncert, tedy správněji spíš
adventní koncert, i když Vánoce už klepa-
ly na dveře. A letos jsme dveře otevřeli
v Kulturně-spolkovém domě dvěma účinku-
jícím. Tím prvním byl Pražský hradčanský
orchestr pod vedením Mgr. Josefa Kocůrka,
který do vystoupení zahrnul jak adventní
klasiku a koledy, tak i známé lidové písnič-
ky či prvorepublikové „hity“, a to vše ve
skvělém podání. Druhým účinkujícím byl
Novohradský smíšený sbor vedený Mgr. Ha-
nou Kudrnovou. Sbor si pro posluchače sta-
čil připravit několik hudebních novinek, a to
přesto, že v roce 2018 se účastnil mnoha vy-
stoupení v rámci projektu Naše Domovy a od-
zpíval skutečně „co se dalo“. Celý koncert měl
velmi milou atmosféru díky účinkujícím a jis-
tě i díky návštěvníkům, a tak jedno z mých
přání na závěr bylo, aby všichni tuto atmosfé-
ru předali dál svým blízkým a známým a aby
je radost z hudby těšila až do konce roku. Tak
snad se to všem vyplnilo. K. Jarolímková
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Poděkování a přání
Kulturní a informační centrum děkuje všem institucím, ale

hlavně lidem, za spolupráci při pořádání hudebních, divadel-
ních, výtvarných, společenských, poznávacích, vzdělávacích,
muzejních, knihovnických, osvětových, turistických, propa-
gačních… akcí a aktivit v roce 2018. Každé dobré spolupráce
si velmi vážíme.

Děkujeme i všem, kteří nám poskytli podklady do městské-
ho stolního kalendáře na rok 2019.

A přejeme si, aby i rok 2019 nás všechny obohatil na duši,
srdci a tělu a ať v celé společnosti je více prostoru pro naslou-
chání, pro smysluplnou práci a pro tvoření vlastního života.

Za KIC Nové Hrady Květa Jarolímková
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Andělská výstava
s malováním

Poslední výstava v Koželužně loňského roku byla nesena na kříd-
lech andělské nálady. Na jedné straně dali malíři do svých obrazů svoje
„andělské“ představy, a na straně druhé si pro sebe návštěvníci galerie
ukrajovali andělskou předvánoční atmosféru. A bylo to oboustranné
příjemné dávání a setkávání. Hodně návštěvníků zavítalo na výstavu
cestou z adventního programu na hradě a několik dětí přivedlo „své do-
spěláky“ na výstavu také, neboť se chtěly pochlubit i svými vystavený-
mi obrázky.

Třináct výtvarníků se celkem úspěšně pokusilo popasovat se zada-
ným tématem, kterým bylo „andělé jako průvodci vánočním obdobím“
a také „andělé, jako prvek obsažený v našem městském znaku“. A po-
kud ještě někdo nevěří nebo neví, že nám ten Anděl opravdu sedí na
hradbách, může se podívat na fasádu novohradské radnice.

Hned první den výstavy jsme si od rána udělali hezkým, neboť
jsme malovali „svého“ anděla s pomocí malířky Kateřiny Ašenbren-
nerové. Na toto tvoření se zájemci hlásili a těšili už hodně dopředu
a všichni si odnesli domu „andělské dílo“. No a Kateřina byla opět na
všechny trpělivě milá, a tak den strávený v Koželužně měl hezký
smysl. Z návštěvní knihy galerie lze snadno vyčíst, jak byla výstava
vnímána.

A já ještě na prahu nového roku děkuji všem, kteří se v roce 2018
přišli do Novohradské galerie Koželužna podívat na výstavy, pozorně
vnímali obrazy, zapovídali se o výtvarném umění a o současné autorské
tvorbě, radovali se z tvoření a vzájemné inspirace. Věřím, že i další vý-
stavní sezona bude přijata se zájmem a s radostí.

Květa Jarolímková
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Doprovodný program
k Andělské výstavě

I k Andělské výstavě jsem pro děti připravila doprovodný program,
takže kdo stihl v nemalé předvánoční a pestré nabídce přijít do Kože-
lužny, mohl tvořit. Áčkoví prvňáčci ZŠ N. Hrady si přišli prohlédnout
výstavu, včetně svých obrázků, a také si vytvořili papírové „andělkov-
ské“ přání pro svoje nejbližší. Podívat se přišli i předškoláci z MŠ N.

Hrady, a ti si stihli nejen výstavu pozorně prozkoumat, ale i namalo-
vat svůj malý andělský obrázek a jeden společný na velké plátno. Na
tom velkém budeme ještě brzo pokračovat, no a to budete koukat… co
z toho bude za veledílo.

A na závěr opět jedno velké poděkování všem dětem a pedagogům
za všechna loňská společná setkání a malování, při kterých se vždycky
toho hodně děje „před i za očima“. Všem vám přeji, abyste měli svůj ži-
vot v roce 2019 hlavně ve svých tvořivých rukách. K. Jarolímková
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Výzva pro žáky,
předškoláky i poškoláky

Jedny prázdniny – ty zimní – už skon-
čily, ale na dohled jsou prázdniny jarní.
Bylo by fajn užít si je venku, na saních,
lyžích, bobech, bruslích, nebo koulová-
ním… Ale až budete řáděním unaveni,
nebo kdyby snad počasí zimním radován-
kám nepřálo, můžete si na chvíli sednout
a tvořit. Libovolnou technikou zobrazte
gryfa – symbol síly a moudrosti. Nebo
můžete napsat krátkou povídku či básnič-
ku na stejné téma. Že o gryfech nic neví-
te? To snadno napravíte. V pátek 1. února se můžete vydat na vycházku
za novohradskými gryfy, kde určitě najdete svou inspiraci. Vycházka
začíná ve 13 hodin u kašny na náměstí.

Novohradské muzeum, J. Šáchová

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

řádková inzerce

KURZ LÍČENÍ
pro veřejnost

Vstup: 290 Kč + dárek

15. ledna 2019 od 17 hodin v Hotelu Máj

inzerce
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Informace z knihovny
Na svatou Barboru se v knihovně uskuteč-

nily dvě návštěvy dětí ze školní družiny –
poseděli jsme u vánočního čaje, popovídali
o vánočních zvycích, k tomu byla vánočka a
jablíčka a čertovská pohádka. Ve středu před
Vánoci se v knihovně zastavily Žabičky, aby
předaly za celou mateřskou školu vánoční přá-
níčko, za což dostaly na cestu domácí vánoční
buchtu. Předvánoční čas k návštěvě knihovny
využili 20. prosince i čtvrťáci s Mgr. Tomáš-
kovou a mistrně předvedli část své vánoční be-
sídky. S trochou vánočního povídání jsme si
dopřáli mísu jablíček a vánočku. Také nezapo-
mněli přinést přáníčko. Takže i já přeji všem
dětem splnění všech jejich přání a tužeb.

Ve čtvrtek 27. prosince 2018 jsme se se
čtenáři sešli v knihovně na Vánočním povídá-
ní u vánočního čaje, spousty dobrot. Posezení
se opravdu vydařilo, atmosféra výborná, bylo
to moc příjemně strávené odpoledne v té naší
útulné žlutomodré knihovně.

Výhled na I. pololetí 2019
Leden
Během ledna (i dalších měsíců) se uskuteční
zimní návštěvy dětí z mateřské školy a škol-
ních dětí. Na konci února je čeká odevzdání
výtvarných prací do soutěže „Lesy a příroda
kolem nás“, práce budou během března a dub-
na vystaveny v městské knihovně a návštěvníci budou práce hodnotit.
29. ledna přijede spisovatelka Klára Smolíková za dětmi z I. stupně ZŠ
a za předškoláky.

Únor
Na jednodenní pololetní prázdniny 1. února knihovna plánuje opět pa-
pírové modelářství, tentokrát můžeme se zručnějšími dětmi zkusit něco
složitějšího, nebo kolektivní práci.
Novohradsko – stopy lidí – autor Václav Vochozka představí novo-
hradským občanům 14. února svou novou knihu.

Březen
Březen nejspíš bude ve znamení stěhování do nových prostor knihovny.
Koncem března budeme moci pozvat dospělé čtenáře i nečtenáře a mi-
lovníky divadla a kultury na divadelní představení Listování Lukáše
Hejlíka. Bude upřesněno s předstihem dodatečně.

Duben
25. dubna přednáška pro širokou veřejnost Milana Zacha Kučery – Ta-
jemství třetí říše – Soví hory. (Milan Zacha Kučera se dlouhodobě
věnuje oblasti záhad, tajemství a vojenství. Kučera je držitelem ceny
Egona Erwina Kische za knihu Největší tajemství Třetí říše.)

Květen
Na 30. května připravujeme pro prvňáčky Pasování na čtenáře.

Vánoční zpívání

Školní družina v knihovně

Promrzlá MaruškaO dvanácti měsíčkách

U vánočního čaje a dobrot

Vánoční čaj, jablíčka a vánočka

Čtenářům a všem občanům přeji úspěšný rok 2019 plný pohody.

Knihovnice Drahomíra Císařová
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Okénko do knihovny
Novohradsko – stopy lidí / Václav Vochozka
Kniha pojednává o historii kraje, popisuje historii vzdálenou i nedáv-
nou, příběhy lidí dávno zemřelých i současníků. Kreslí osudovou lin-
ku kraje, který dramaticky střídal období vzkvětu a temna. Autor se v
osobním vyprávění vrací až do hlubokých počátků osídlení kraje, vel-
ký prostor věnuje jeho rozkvětu za vlády Buquoyů, aby se dostal až do
blízké minulosti a současnosti, kde se zaměřuje zejména na tématy
krajiny a lesa. Chronologickou linku protkává osobními příhodami se
specifickým humorným nádechem. Ve výsledku předestře čtenáři
ucelený obraz života kdysi a dnes v tajemné oblasti Novohradských
hor. Kniha obsahuje 30stránkovou fotogalerii se souborem unikátních
historických fotografií z oblasti kolem Hojné Vody, někdejšího lo-
veckého zámku Žofín nebo Černého Údolí, pocházejících z přelomu
19. a 20. století. Celkem obsahuje přes 80 historických fotografií, ak-
tuální letecké a krajinářské fotografie i porovnávací fotografie vý-
znamných míst dnes a před stoletím.

Četnické humoresky z Borovan / Václav Šrol
Četnické příběhy z období 1. republiky

Café Robinson / Jiří Žáček
Soubor básní, v Žáčkových kavárnách se odráží celý svět...

Český satirikon: (1966–2016) / Jiří Žáček
Epigramy, humoresky a parodie píše Jiří Žáček celé půlstoletí a vždy
je ilustroval Adolf Born. Z nich vznikla nová básnická kniha Český
satirikon (1966–2016). Obsahuje nejlepší Žáčkovy satirické verše a
většinu Bornových ilustrací k těmto básním.

Díky za fíky / Halina Pawlowská
Vždycky je lepší milovat než nechat se milovat. O tom je tenhle pří-
běh. Taky o tom, že se láska nedá naplánovat…

Nohama napřed: nekorektní příběh jedné rodiny / Boris Pralovszký
Román se odehrává v pohřebním ústavu, kam žádné lehkovážné vtip-
kování nepatří, a přesto rodina Horáčkových přitahuje komické situa-
ce jako magnet.

Chladnokrevně / Robert Bryndza
Chladné londýnské ráno. Velký kufr, který vyplavila Temže. Detektiv
šéfinspektor Erika Fosterová a její kolegyně Mossová už tuší, že je
uvnitř nečeká příjemné překvapení…

Věř mi / J. P. Delaney
Mladá ctižádostivá herečka Claire zoufale potřebuje práci a peníze,
proto se rozhodne přijmout nabídku stejně tak amorální jako nebez-
pečnou – má být jakousi volavkou právnické firmy…

Zero / Marc Elsberg
Pohybujete se v síti, z níž není úniku... Londýn. Tato síť shromažďuje
a analyzuje data – a milionům uživatelů slibuje lepší život a úspěch…

Čarodějnice / Camilla Läckberg
Desátá kniha série Erika Falcková a Patrik Hedström.

Muž z ostrova Lewis  / Peter May
Druhá kniha série Trilogie z ostrova Lewis.

Útěk / Peter May
Je rok 1965 a pětice teenagerů pod vedením sedmnáctiletého Jacka
Mackaye opouští své domovy v Glasgow a míří do Londýna. Chlapci
nechávají za sebou nudný život a utíkají za slávou a štěstím. Realita je
nepříjemně překvapí…

Epištoly o elitách lidu / Vlastimil Vondruška
Volné pokračování úspěšné knihy Breviář pozitivní anarchie, která
podrobně rozebírala nejrůznější problémy současnosti. Jim se věnuje
i nový titul, ale tentokrát z pohledu dvou odlišných vrstev – elity
a lidu.

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:¡ 12. 1. – Lajka vzhůru letí – Malé divadlo, ČB¡ 19. 1. – To, co žije pod tvojí postelí – Malé divadlo, ČB¡ 20. 1. – Popelka – Malé divadlo, ČB¡ 20. 1. – Rumcajs loupežníkem, Divadlo U Kapličky, ČB¡ 23. 1. – Čechomoří – Malé divadlo, ČB¡ 26. 1. – O Palečkovi – Malé divadlo, ČB¡ 27. 1. – O líných strašidlech – Divadlo U Kapličky

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2019:¡ 22. 6. – 8. 9. – Ztracený svět /dobrodružná podívaná pro celou rodinu/¡ 5. – 15. 6. – Divotvorný hrnec /muzikál/¡ 18. – 30. 6. – Dracula /horor/¡ 10. – 20. 7. – Dekameron /komedie/¡ 24. – 28. 7. – Šípková Růženka /pohádkový příběh – balet/¡ 2. – 10. 8. – Turandot /orientální pohádka v italské opeře/¡ 13. – 17. 8. – Rusalka /opera/¡ 20. 8. – 1. 9. – Ženy Jindřicha VIII. /česká komedie/

Divadelní představení:¡ 1. a 21. 1. – Prodaná nevěsta – DK Metropol, ČB¡ 9. 1. – Don G – Jihočeské divadlo, ČB¡ 9. 1. – Listování: Hry bez hranic – Malé divadlo, ČB¡ 10. 1. – Nebezpečný experiment – Jihočeské divadlo, ČB¡ 11. 1. – Tramvaj do stanice touha – Jihočeské divadlo, ČB¡ 11. 1. – Téměř dokonalá láska – Studiová scéna Na Půdě, ČB¡ 11., 12. 1. – Dvouplošník v Hotelu Westminster – Hluboká n. Vlt.¡ 12. 1. – Její pastorkyňa – DK Metropol, ČB¡ 12. a 30. 1. – V. Havel: Pokoušení – Jihočeské divadlo, ČB¡ 14. 1. – Zpívání v dešti – DK Metropol, ČB¡ 15. 1. – Kronikáři – Jihočeské divadlo, ČB¡ 15. 1. – Letní vosy nás štípou už i v listopadu – Studiová scéna Na Půdě, ČB¡ 16. 1. – Kati – Jihočeské divadlo, ČB¡ 16. 1. – Světáci – Divadlo U Kapličky, ČB

¡ 16. 1. – Opereta Gala #1 – DK Metropol, ČB
¡ 17. 1. – Dekkadancers na jihu – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 18. a 19. 1. – Pod sněhem – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 21. 1. – J. Havelka: Elity – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 23. 1. – Klíče odnikud – DK Metropol, ČB
¡ 23. 1. – Mátový nebo citron? – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 23. 1. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 24. 1. – Pane, vy jste vdova! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 25. 1. – La traviata – DK Metropol, ČB
¡ 25. a 26. 1. – S tvojí dcerou ne! – Hluboká nad Vlt.
¡ 26. 1. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 28. 1. – Kupé na půdě – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 30. 1. – A je to v pytli! /premiéra/ - Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 31. 1. – Trubadúr – DK Metropol, ČB
¡ 1. 2. – Kreutzerova sonáta – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 6. 2. – Přísámbůh! – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 9. 2. – Kominíček – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 8. 2. – Hvězdy z Hotelu Palace – Hluboká nad Vltavou
¡ 9., 22. a 23. 2. – Vraždy a něžnosti – Hluboká nad Vltavou
¡ 14. 2. – Holka nebo kluk – Jihočeské divadlo, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 6. 1. – Tříkrálový koncert – Borovany
¡ 8. 1. – Miroslav Donutil – KD Borovany
¡ 10. 1. – JF a Český filharmonický sbor – DK Metropol, ČB
¡ 12. 1. – Ortel – KD Gerbera, ČB
¡ 18. 1. – Prázdniny v Evropě /cestovatelská projekce/ – Kino Ševětín
¡ 24. 1. – JF a Bernarda Bobro – DK Metropol, ČB
¡ 26. 1. – Morčata na útěku – Rockle Music Club, ČB
¡ 30. 1. – JF: Skřítci v údolí – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 30. 1. – Richard Galliano & Jihočeská filharmonie, JF ČB
¡ 20. a 21. 2. – JF a Roman Janál – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 28. 3. – František Nedvěd: 50 let s kytarou – Beseda, ČB
¡ 29. 3. – Adam Mišík – KD Vltava, ČB

Bližší informace k výše uvedeným představením najdete na
www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.
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Mistrovství České republiky v karate 2018
Bronzová medaile pro Nové Hrady z republikového šampionátu

O víkendu 8.–9. prosince 2018 se špičky
českého karate utkaly na Mistrovství ČR v Jin-
dřichově Hradci. Okresní historické město
hostilo 752 závodníků z 91 oddílů ze všech
krajů naší země. Z Jihočeského svazu karate
se nominovalo rekordních pět naši závodníků
z oddílu TJ karate Nové Hrady: Tomáš Balko,
David a Natálie Machovi a Marek Houser.

V sobotu soutěžili dorostenecké, juniorské
a seniorské kategorie. Dopoledne probíhaly
soutěže v kata – souborná cvičení, povinné se-
stavy úderů, kopů, seků a krytů v předepsa-
ných postojích, kde je posuzováno nasazení,
správné provedení jednotlivých cviků a přesné
načasování pohybu závodníka. Soutěžil jsem
v kategorii muži Master U50 nad 40 let v dis-
ciplíně kata. V prvním kole jsem měl volný los
a čekal jsem na soupeře. Ve druhém kole naší
jedenáctičlenné skupiny překonal domácího
závodníka Jakuba Jirsu z Shindokanu J. Hra-
dec 4:1, ve třetím kole jsem z důvodu technic-
ké chyby nepostoupil přes Stanislava Věcheta
z SVČ Brno. Toto kolo bylo semifinálové,
a proto jsem postoupil do tzv. repasáže, kde se
spolu střeli všichni závodníci, kteří prohráli s fi-
nalisty v boji o třetí místo. V souboji o bronzo-

vou pozici se mi podařilo překonat závodníka
Oldřicha Lžíčaře ze Sport Clubu Flair Praha
4:1 a získal jsem pro naše barvy bronzovou
medaili.

V odpoledních hodinách se soutěžilo ve
sportovním zápase dvojic „kumite“. V této kon-
taktní disciplíně bojoval také trenér mládeže
našeho oddílu Tomáš Hermann, (v současné
době je členem české státní reprezentace kara-
te). Tomáš potvrdil roli favorita, když vybojo-
val tři tituly Mistra ČR v kumite muži +84 kg,
kumite muži bez rozdílu hmotnosti a kumite
muži tým! V kategorii kumite dorostenci
-63 kg soutěžil Tomáš Balko, který přes veš-
kerou snahu nepostoupil z prvního kola.

V neděli se utkaly kategorie mladších a
starších žáků. David Macho soutěžil v discip-
líně kumite v kategorii mladší žáci 10–11 let
do 41 kg. V prvním kole po skvělém výkonu
vítězí nad protivníkem Alexem Kirschnerem
z karate klubu Jeseník 3:0, ve druhém však
podlehl Josefovi Němcovi z TJ Karate České
Budějovice.

V kategorii starší žáci -51 kg v prvním kole
zvítězil Marek Houser nad Filipem Hanáčkem
z karate klubu SHIN MU Hodonín. Ve druhém

kole podlehl soupeři Nikolasi Olšavskému z ka-
rate Ústí nad Orlicí.

Natálie Machová remizovala 1:1 v prvním
kolem v kategorii kumite starší žákyně +50 kg,
kde se střetla se závodnicí Miroslavou Bučko-
vou z Fightu Clubu České Budějovice, bohu-
žel tato soupeřka bodovala jako první tzv.
Senchu a tak měla výhodu. V repasáži byla si-
tuace podobná, jen s nulovým výsledkem, ale
zde se rozhodli ocenit aktivitu naší závodnice
a tak postoupila do souboje o bronzovou pozi-
ci. V zápase o bronz bojovala Natálie velice
dobře, ale nakonec podlehla soupeřce Marcíno-
vé z TJ Karate České Budějovice 0:3. Přesto
5. místo v této kvalitní konkurenci je pěkný vý-
sledek. Věřím, že jsme svými výsledky kvalit-
ně reprezentovali Tělovýchovnou jednotu a
město Nové Hrady a přispěli jsme k nemalé-
mu úspěchu Jihočeského svazu karate na vr-
cholné republikové soutěži.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Martin Hermann obhájil loňský bronz v kate-
gorii kata muži Masters na Mistrovství ČR
v karate 2018

Martin Hermann s Tomášem Balkem na slav-
nostním nástupu na Mistrovství ČR v karate

Žákovský reprezentační tým David a Natálie
Machovi, trenér Martin Hermann a Marek
Houser na Mistrovství ČR v karate 2018

Fotbal jako fenomén
Všechno nejlepší v roce 2019 přeje našemu fotbalu Míra H.
Víte, rok 2018 začal téměř na všech frontách špatně. Nedařilo se hradeckým mužům, žáci če-

kali na mnohá vítězství. „Nároďák“ byl katastrofální. Klubům to také nešlo!
A najednou přišel podzim a všechno bylo jinak.
Žáci pod vedením Martina Silmbroda dosáhli na 2. místo okresu ČB. Muži se po sestupu dos-

tali v nové sezóně také na 2. místo, tentokráte III. třídy ČB. Pořád se domnívám, že Nové Hrady
jako město, by mělo hrát alespoň v „mužích“ „okresní přebor“. Zas tak malé město nejsme!

„Nároďák“ se na podzim konečně našel, pod vedením Jaroslava Šilhavého. Jen tak dále
a dobré výsledky.

No a kluby, tedy Plzeň a Slavia, zakončily podzim postupem do jarních pohárových zápasů.
A co je ještě dobré, že i fanoušci začali znovu chodit na fotbal!

Závěrem…
V televizi slyšíme: „Proč milujeme fotbal? ...Protože tam na hřišti jsme všichni stejní!“

(i Ronaldo i Messi). Fotbal je prostě fantastický sport.
Miroslav Hruška

Sportovní klub Byňov

oddíl stolního tenisu
pořádá

Turnaj pro veřejnost,
který se koná v sobotu

12. ledna 2019 od 9 hodin
v tělocvičně ZŠ Horní Stropnice

(vstup od kotelny).
Startovné: 50 Kč

Občerstvení zajištěno.
Všichni jsou srdečně zváni.
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