Květen 2022

číslo 5, ročník XXVII

Cena 5 Kč

Modrožlutý úvodník
Modrá a žlutá barva má už přes dva měsíce úplně nový význam. Kombinace těchto barev
symbolizuje velkou sílu, ale i tíhu. Barevná kamenná mozaika na fotografii vznikla v době, kdy
většina z nás barvila velikonoční vajíčka. Je to hodně těžká mozaika. Dítě ji neunese a dospělí
jen taktak. Můžete si ji přijít potěžkat do Koželužny a při té příležitosti se podívat i na minivýstavu fotografií s maxitématem současných dnů, uvnitř NZ je pozvání. Stejně tak si můžete ve zpravodaji přečíst i pozvání do humanitárního skladu v našem městě. Nabídka, která tam je
momentálně soustředěná, směřuje ke všem lidem ocitajícím se v nějaké materiální nouzi. Každý
kousek pomoci je dobrý.
Pozvánek v květnovém zpravodaji je ale mnohem víc. „Číše“, koncert dechovek, taneční zábava, muzejní přednáška, literární beseda, sraz Mazd, Běh pro paměť národa, komentovaná prohlídka výstavy v Koželužně, aktivity Komunitního centra, svěcení kaple na Mýtinách, Velká
jarní výprava, Novohradská flétna, ZUŠ open a další… Jsou to všechno pozvánky na normální
společenský život, který je pro nás stále ještě samozřejmý. Tak si pojďme přát a svými silami
podporovat všechno to, co je potřeba pro modré nebe a žluté slunce nad námi. Šťastný a bezpečný květen pro všechny čtenáře i nečtenáře zpravodaje!
K. Jarolímková

Sklad humanitární a sociální pomoci najdete
i v našem městě. Podrobnější info přináší
L. Sovová uvnitř NZ

Na výstavě obrazů Václava Benedikta se můžete
na chvíli ztratit v jeho fantazii a barvách, a to
až do 29.5.

Podvečer v čítárně městské knihovny nabídl
i setkání s poezií paní Zdeny Šáchové.
Více o podvečeru s poezií a fotografiemi
se dočtete uvnitř NZ

Lapač světla na fotografii láká na aktivity v komunitním centru. Bohatou nabídku KC
se dozvíte na dvou stranách uvnitř NZ

I v dubnu opět několik nadšenců uklízelo svět.
Více v článku od M. Brychty

Nejmladší „čtenáři“ jsou v městské knihovně vždycky srdečně vítáni
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Broučci na velikonoční procházce na Státní hrad Nové Hrady

květen 2022

Den Země v ŠD #(

FOTOOHLÉDNUTÍ
za dubnovými aktivitami dětí z MŠ a ŠD N. Hrady

Velikonoční tvoření v ŠD #$

Řád spokojeného strávníka a děti ze ŠD

Odemykání zahrádky s Koťátky

Velikonoční tvoření v ŠD
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INFORMACE Z RADNICE
Zápis ze 116. schůze městské rady
ze dne 21.03.2022
Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta
Miroslav Vrchota, člen rady
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
s hlasem poradním:
Ing. Vladimír Schusser
Omluveni:
Ing. Eva Ševčíková, člen rady

Bylo projednáno:
 1. Kontrola usnesení ze 115. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 115. jednání rady města.
 2. Prodloužení realizace projektu –
Zastupitelstvo Jčk
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1644/21,
reg. č. 439-02-11/21 s Jihočeským krajem a
pověřuje starostu podpisem dodatku.
(Rada projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace SDO/OEZI/1644/21,
reg. č. 439-02-11/21 v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí od Zastupitelstva
Jihočeského kraje ve věci prodloužení realizace projektu nejpozději do 30.06.2022 a
prodloužení termínu vyúčtování a vypořádání dotace nejpozději do 15.07.2022.)
 3. Žádost o finanční dar
– Zdravotní klaun
Rada města bere na vědomí žádost organizace Zdravotní klaun, o.p.s. o poskytnutí
finančního daru a postupuje žádost k projednání finanční a sociální komisi.
(Rada projednala žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Nové Hrady ve věci financování programů organizace
Zdravotní klaun, o.p.s. Účelem organizace je
pomoc dětským a geriatrickým pacientům
procházet proces léčky s úsměvem.)
 4. Žádost o finanční dar – Linka
bezpečí, z.s.
Rada města bere na vědomí žádost Linky
bezpečí, z.s. o poskytnutí dotace a postupuje
žádost k projednání finanční a sociální komisi.
(Rada obdržela od Linky bezpečí, z.s. žádost
o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč.)
 5. Oprava přivaděče vody náhon
vodopádu – Terčino údolí
Rada města bere na vědomí návrh rozpočtu
od společnosti Pokrývka spol. s r.o. na opravu koryta náhonu na vodopád v Terčině
údolí a pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada projednala zjednodušený návrh rozpočtu od společnosti Pokrývka spol. s r.o.
na opravu koryta náhonu na vodopád v Terčině údolí. Rozpočet předpokládá s částkou
cca. 891 000 Kč. Vzhledem k náročnosti
prováděných prací a vytíženosti stavební
společnosti je navrženo rozetapovizování
celé opravy na cca. 5 etap.)
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 6. Vyúčtování nájemného – ČEVAK, a.s.
Rada města bere na vědomí vyúčtování nájemného z provozování veřejného vodovodu a kanalizace za r. 2021 od společnosti
ČEVAK a.s.
(Rada města projednala vyúčtování nájemného z provozování veřejného vodovodu
a kanalizace za r. 2021 od společnosti
ČEVAK a.s.)
 7. Zápis sociální komise
Rada města bere na vědomí zápisy z jednání Sociální komise a současně na základě doporučení od Finanční komise
schvaluje poskytnutí prostředků pro společnosti: Hospic sv. Jana N. Neumanna,
o.p.s. ve výši 10.000 Kč, PREVENT 99,
z.ú. ve výši 5.000 Kč, Hospicová péče sv.
Kleofáše, o.p.s. ve výši 10.000 Kč, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. 4.000 Kč, Archa Borovany
15.000 Kč.
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 22
v DPS Nové Hrady paní M. Fritzové, Byňov.
Rada města schvaluje zařazení paní J. Gruberové, Nové Hrady do seznamu uchazečů
DPS (byt bude přidělen po uvolnění některého z bytů v DPS).
Rada města neschvaluje přidělení bytu v DPS
Nové Hrady paní I. Rafaelisové, Nové Hrady.
(Rada projednala zápis z jednání Zápis Sociální komise ze dne 13.12.2021, zápis Soc.
komise ze dne 7.3.2022 a zápis Fin. komise
ze dne 02.03.2022 (bod 2. - Žádosti o poskytnutí dotace) s doporučením pro radu.)
 8. Nájemník DPS – TSM Nové Hrady
Rada města bere na vědomí Informaci TSM
Nové Hrady a souhlasí s neprodloužením
nájemní smlouvy panu J. Vobrovi, Nové
Hrady.
(Rada projednala návrh TSM Nové Hrady
o ukončení/neprodloužení nájemní smlouvy
panu J. Vobrovi, Nové Hrady z důvodu opakovaného porušování provozního řádu.)
 9. Rozpočtové opatření č. 3/2022
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/2022.
(Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady, Ekonomického odboru návrh rozpočtového
opatření č. 3/2022.)
 10. Rozbor hospodaření + účetní
závěrka 2021 – MŠ Nové Hrady
Rada města schvaluje zlepšený hospodářský výsledek Mateřské školy Nové Hrady
za rok 2021 ve výši 531,99 Kč a schvaluje
jeho převod do rezervního fondu a fondu
odměn.
Rada města schvaluje roční účetní závěrku
Mateřské školy Nové Hrady za rok 2021.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady účetní závěrku za rok 2021, rozbor
hospodaření za rok 2021 a návrh na rozdělení výsledku hospodaření. Hospodaření
skončilo ziskem ve výši 531,99 Kč, který
navrhují převést do rezervního fondu a fondu odměn.)
 11. Rozbor hospodaření + účetní
závěrka 2021 – ZŠ Nové Hrady
Rada města schvaluje zlepšený hospodářský výsledek Základní školy Nové Hrady za
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rok 2021 ve výši 806,87 Kč a schvaluje jeho
převod do rezervního fondu.
Rada města schvaluje roční účetní závěrku
Základní školy Nové Hrady za rok 2021.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady účetní závěrku za rok 2021, rozbor
hospodaření za rok 2021 a návrh na rozdělení výsledku hospodaření. Hospodaření
skončilo ziskem ve výši 806,87 Kč, který
navrhují převést do rezervního fondu.)
 12. Rozbor hospodaření 2021 – Služby
Nové Hrady, s.r.o.
Rada města schvaluje zlepšený hospodářský výsledek Služeb Nové Hrady s.r.o. za
rok 2021 ve výši 243 498,78 Kč a schvaluje jeho převod na Nerozdělený zisk minulých let.
Rada města schvaluje roční účetní závěrku
Služeb Nové Hrady s.r.o. za rok 2021.
(Rada obdržela od Služeb Nové Hrady s.r.o.
účetní závěrku za rok 2021, rozbor hospodaření za rok 2021 a návrh na převedení
výsledku hospodaření na účet Nerozdělený zisk minulých let. Hospodaření skončilo
ziskem ve výši 243 498,78 Kč.)
 13. Rozbor hospodaření 2021 – TSM
Nové Hrady
Rada města schvaluje zlepšený hospodářský
výsledek Technických služeb města Nových
Hradů za rok 2021 ve výši 3 543,15 Kč.
(Rada obdržela od Technických služeb města Nových Hradů rozbor hospodaření za rok
2021. Hospodaření skončilo se ziskem ve
výši 3 543,15 Kč.)
 14. Žádost – Pupavová
Rada města bere na vědomí žádost paní
J. Pupavové, bytem Nové Hrady o posouzení
stavu stromů u pozemků parc.č. KN 1254/60
k.ú. Údolí Nových Hradů a KN 2568/4
v k.ú. Žár u Nových Hradů.
Rada pověřuje Komisi pro životní prostředí
prověřením kvality a stavu stromů.
(Rada projednala žádost paní J. Pupavové,
bytem Nové Hrady o posouzení stavu stromů u pozemků parc.č. KN 1254/60 k.ú.
Údolí u Nových Hradů a KN 2568/4 v k.ú.
Žár u Nových Hradů.)
 15. Zápis – Komise pro kulturu,
cestovní ruch a podnikání
Rada města bere na vědomí Zápis z 9. schůze Komise pro kulturu, podnikání a cestovní ruch.
(Rada obdržela Zápis z 9. schůze Komise
pro kulturu, podnikání a cestovní ruch.)
 16. Žádost – SDH Údolí
Rada města schvaluje úhradu nákladů na
rozšíření ŘP sk. B na B 96 pro řidiče SDH
Údolí u Nových Hradů za předpokladu, že
50 % nákladů bude hradit uchazeč a 50%
nákladů bude hrazeno z rozpočtu města
Nové Hrady.
(Rada projednala žádost SDH Údolí u Nových Hradů ve věci úhrady nákladů na rozšíření ŘP sk. B na B 96 pro řidiče SDH
Údolí u Nových Hradů.)
 17. Žádost – D. Balo
Rada města bere na vědomí informaci pana
D. Bala o konání akce při srazu majitelů
pokračování na str. 4
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pokračování ze str. 3
vozů Mazda MX-5 a pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada projednala informaci pana D. Bala o
konání akce při srazu majitelů vozů Mazda
MX-5 a o zastávce a krátkodobého, hromadného zaparkování vozů v blízkosti náměstí dne 8.5.2022.)
 18. Vyúčtování lékařské pohotovostní
služby – Zdravotní poliklinika T.S.
Rada města bere na vědomí a souhlasí s vyúčtováním lékařské pohotovostní služby v Trhových Svinech za II. pololetí roku 2021.
(Rada obdržela od Zdravotního zařízení
polikliniky města Trhové Sviny vyúčtování lékařské pohotovostní služby v Trhových
Svinech za II. pololetí 2021. Za druhé pololetí roku 2021 bylo v rámci lékařské pohotovostní služby ošetřeno 69 občanů našeho
města a osad, podíl města na úhradě nákladů
tak činí 77.080,- Kč.)
 19. Oznámení o ukončení provozu –
Česká pošta, s.p.
Rada města bere na vědomí oznámení České pošty s.p., pobočka České Budějovice
o ukončení provozu Výdejního místa Byňov k datu 31.3.2022.
(Rada projednala oznámení České pošty s.p.,
pobočka České Budějovice o ukončení provozu Výdejního místa Byňov k datu 31.3.2022.)
 20. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající stavební řízení.
(Rada byla starostou informována o probíhajícím stavebním řízení a neměla k němu
připomínky.)
 21. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající správní řízení.
(Rada byla starostou informována o probíhajících správních řízeních, ve kterých je
město účastníkem řízení, a neměla k nim
připomínky.)

(Rada projednala žádost ředitelky TSM Nové
Hrady ve věci nákupu Zametače KM-T Agrometall. Jedná se o zametač za traktor, který
nahradí stávající zametač z roku 1994, na kterém je již problematická údržba i nákup
náhradních dílů. Cena zametače je cca
200.000 Kč.)
Zápis ze 117. schůze městské rady
ze dne 04.04.2022
Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta
Miroslav Vrchota, člen rady
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
s hlasem poradním:
Ing. Vladimír Schusser

Bylo projednáno:
 1. Kontrola usnesení ze 116. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 116. jednání rady města.
(Rada provedla kontrolu usnesení ze 116.
jednání rady města a neměla k nim připomínky.)
 2. Město Nové Hrady – zřízení veřejné
sbírky Na pomoc Ukrajině
Rada města schvaluje zřízení veřejné sbírky pro veřejně prospěšný účel "Na pomoc
Ukrajině" v období od 06.04.2022 do
30.09.2022 a pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada projednala návrh na zřízení veřejné
sbírky pro veřejně prospěšný účel "Na pomoc Ukrajině". Zřízený transparentní účet
bude sloužit pro úhradu nákladů spojených
se zajištěním základních životních potřeb
jako jsou např. úhrady ubytování, nákup vybavení, úhrady energií, zajištění stravování,
dopravy a dalších služeb jako je např. zajištění vzdělávání aj.). Transparentní účet
bude zřízen na dobu určitou, a to s platností
od 06.04.2022 do 30.09.2022. Sbírka bude
probíhat platbami na zřízený účet nebo do
pokladničky (umístění pokladniček: prostory Komunitního centra a MěÚ Nové
Hrady).)

 22. Smlouva – Lesy ČR
Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce
s Lesy České republiky, s.p. o výpůjčce
a dočasném užívání budovy č.p. 423 na pozemku parc.č. KN st. 847 a budovy č.p. 422
na pozemku parc.č. KN st. 845, k.ú. Nové
Hrady po dobu humanitární pomoci od
22.03.2022 do 22.09.2022 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada projednala návrh Smlouvy o výpůjčce s Lesy České republiky, s.p. ve věci výpůjčky a dočasného užívání budovy č.p. 423
na pozemku parc.č. KN st. 847 a budovy
č.p. 422 na pozemku parc.č. KN st. 845,
k.ú. Nové Hrady. Jedná se o dvě bytové
jednotky 4+1, které budou sloužit po dobu
humanitární pomoci od 22.03.2022 do
22.09.2022.)

 3. Pronájem nebytových prostor čp. 43
Rada města schvaluje záměr pronajmout od
01.06.2022 nebytové prostory v domě čp.
2
43, Nové Hrady o celkové ploše 35,31 m na
dobu pěti let s tří měsíční výpovědní lhůtou
2
za min. částku 500 Kč/m /rok a pověřuje tajemníka MěÚ zveřejněním na úřední desce
města.
(Rada projednala vypršení nájemní smlouvy pro nebytové prostory v čp. 43. Stávající
nájemní smlouva vyprší dne 31.05.2022.
Rada města souhlasí se zveřejněním neby2
tových prostor o celkové ploše 35,31 m na
dobu pěti let s tří měsíční výpovědní lhůtou
2
za min. částku 500 Kč/m /rok.)

 23. TSM – žádost o povolení nákupu
Zametače KM-T Agrometall
Rada města schvaluje koupi zametače
KM-T Agrometall pro TSM Nové Hrady za
pořizovací cenu cca 200.000 Kč.

 4. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo –
ARCHATT Památky spol. s r.o.
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke
smlouvě ve věci "Stavební úpravy domu
Komenského ulice č.p. 188, Nové Hrady"
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se společností ARCHATT Památky spol.
s r.o. a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada projednala návrh Dodatku č.2 ke
smlouvě se společností ARCHATT Památky spol. s r.o. ve věci realizace díla Stavební
úpravy domu Komenského ulice č.p. 188,
Nové Hrady. Dodatek řeší rozdělení rozpočtu na část díla, pro kterou byla přidělena
dotace z Programu regenerace MPR a MPZ.
Cena díla se nemění.)
 5. Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo –
ARCHATT Památky spol. s r.o.
Rada města schvaluje Dodatek č. 3 ke
smlouvě ve věci "Stavební úpravy domu
Komenského ulice č.p. 188, Nové Hrady"
se společností ARCHATT Památky spol.
s r.o. a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada projednala návrh Dodatku č. 3 ke
smlouvě se společností ARCHATT Památky spol. s r.o. ve věci realizace díla Stavební
úpravy domu Komenského ulice č.p. 188,
Nové Hrady. Dodatek řeší navýšení ceny
díla na částku 15.904.455,74 Kč s DPH (navýšení o 864.532,51 Kč s DPH). Navýšení
ceny díla je způsobeno nutnými stavebními
pracemi do stávajících, nevyhovujících,
stropních konstrukcí domu.)
 6. Výměna řídícího systému CZT
Rada města schvaluje realizaci výměny řídícího systému v centrální kotelně CZT Zahradní čtvrť, Nové Hrady od společnosti
TERMS CZ s.r.o. pro investora Služby
Nové Hrady s.r.o.
(Rada projednala nabídku na výměnu řídícího systému v centrální kotelně CZT
Zahradní čtvrť, Nové Hrady. Výměna je
navržena z důvodu nespolehlivosti a ukončené podpory výrobce u stávajícího systému. Nabídka společnosti TERMS CZ s.r.o.
pro investora Služby Nové Hrady s.r.o. činí
644.746 Kč s DPH.)
 7. PREVENT – Závěrečná zpráva
o realizaci služby terénní sociální práce
ve městě Nové Hrady za rok 2021
Rada bere na vědomí Závěrečnou zprávu
o realizaci služby terénní sociální práce ve
městě Nové Hrady za rok 2021 od organizace PREVENT 99 z.ú., Strakonice.
(Rada obdržela od organizace PREVENT 99
z.ú., Strakonice Závěrečnou zprávu o realizaci služby terénní sociální práce ve městě
Nové Hrady za rok 2021.)
 8. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající stavební řízení.
(Starosta informoval radu o probíhajících
správních řízeních.)
 9. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající stavební řízení.
(Rada byla starostou informována o probíhajícím stavebním řízení a neměla k němu
připomínky.)
 10. Zpráva – ČEVAK, a.s.
Rada města bere na vědomí výroční technickou zprávu společnosti ČEVAK a.s.
o provozování vodohospodářského majetku
města Nové Hrady za rok 2021.
pokračování na str. 5
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INFORMACE Z RADNICE
pokračování ze str. 4
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.,
České Budějovice výroční technickou zprávu o provozování vodohospodářského majetku města Nové Hrady za rok 2021.)
 11. Kritéria přijímání dětí pro školní
rok 2022-2023 – Mateřská škola N. Hrady
Rada města souhlasí s kritérii pro přijímání
dětí do Mateřské školy Nové Hrady pro
školní rok 2022-2023 dle návrhu ředitelky
MŠ N. Hrady Mgr. Olgy Tuscherové.
(Rada obdržela od ředitelky MŠ N. Hrady
Mgr. Olgy Tuscherové návrh kritérií pro
přijímání dětí do Mateřské školy Nové Hrady pro školní rok 2022-2023. Kritéria jsou
stejná jako v minulých letech, tzn. hlavním
podkladem pro rozhodnutí o přijetí je věk
dítěte. Při splnění základních podmínek
bude též přihlíženo na sociální důvody

NOVOHRADSKÝ ZPRAVODAJ
doložené sociální institucí a místo trvalého
bydliště, kde přednost mají děti s trvalým
pobytem v N. Hradech a místních částech
města.)
 12. Palivový přípatek – Marius
Pedersen a.s.
Rada města bere na vědomí informaci společnosti Marius Pedersen a.s. ve věci zavedení palivového příplatku od 1.4.2022.
(Rada města obdržela informaci společnosti
Marius Pedersen a.s. ve věci zavedení palivového příplatku, který je na základě platné
Smlouvy o zabezpečení svozu a likvidace
odpadů aktivován od 1.4.2022.)
 13. Žádost – Hájková
Rada města bere na vědomí žádost paní S.
Hájkové ve věci odsouhlasení pobytu žadatelky v bytě její maminky v DPS za účelem
zajištění zdravotní péče a postupuje žádost
k projednání Sociální komisi Rady města
Nových Hradů.
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(Rada obdržela žádost paní S. Hájkové ve
věci odsouhlasení pobytu žadatelky v bytě
její maminky v DPS za účelem zajištění
zdravotní péče.)
 14. Žádost o pronájem – DEXTERA
DEVELOPMENT s.r.o.
Rada města schvaluje záměr pronajmout nebytové prostor v domě č.p. 191, Komenské2
ho ulice, Nové Hrady o výměře 40 m za
2
částku 300,-Kč/m /rok, na dobu pěti let
s tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje
tajemníka MěÚ zveřejněním na úřední
desce města.
(Rada obdržela žádost od společnosti
DEXTERA DEVELOPMENT s.r.o. na
pronájem nebytových prostor v bývalé
sýpce, dům č.p. 191, Komenského ulice,
Nové Hrady. Předmětné prostory by společnost využila k provozu a zpracovávání
ovčí vlny.)

Město Nové Hrady
obdrželo osvědčení
o podílu na zlepšení
životního prostředí
Jak jsme se v roce 2021 podíleli
na ochraně životního prostředí se
společností Elektrowin a.s.?
Díky svým obyvatelům se Město Nové
Hrady může v roce 2021 pochlubit sběrem
starého elektra (lednice, mrazáky, sporáky,
bojlery, drobné elektro, atd.), určeného ke
zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti
14,74 t. Na každého obyvatele tak připadá
5,87 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím
uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba
ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i
část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu. Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního
prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Vyplývá
z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021
k úspoře produkce CO2 o 173,43 tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 67 ks
Nebylo nutné vytěžit 8 641,56 litrů ropy.
Představte si, že z tohoto množství se pokryje
spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu
z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 324 krát.
Došlo také k úspoře 88 957,90 kWh energie.
Asi stejné množství, jako kdybychom spustili
cyklus myčky nádobí 88958 krát. Podařilo se
recyklovat 8 485,94 kg železa. Toto množství
recyklovaného železa by bylo možné použít
pro výrobu 348 ks nových praček bez nutnosti
těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných
spotřebičů se podařilo získat 299,01 kg mědi,
což by postačilo pro ražbu 53158 1€ mincí,
nebo 362,90 kg hliníku, který by stačil na výrobu 24194 plechovek o objemu 0,33 l.
Děkujeme, že třídíte!
OŽP MěÚ N. Hrady
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Ochrana životního prostředí
je pro nás společnou prioritou
Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit.
Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní
prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si
město Nové Hrady vybralo ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL.
Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše město přispělo k lepšímu životnímu
prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného
společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve
spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování
prostředí a produkci skleníkových plynů.
Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos našeho
města k ochraně přírody v roce 2021. Vyplývá z něj, že díky množství
námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili 71,43 MWh elektřiny,
3
6786,82 litrů ropy, 302,97 m vody a 4,45 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 13,36 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 386,10 kg.
Každý kus vytříděného elektra se počítá, což dokazuje příklad
100 vytříděných notebooků, které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové
množství odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové
množství ropy, které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z Prahy
do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak
k ochraně životního prostředí.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby a recyklace jednotlivých elektrozařízení na
životní prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin elektrospotřebičů,
jejichž zpětný odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.
OŽP MěÚ N.Hrady

Hospodaření městských společností v roce 2021
− náklady na veřejnou zeleň města = 1.871 tis. Kč
(r. 2019 = 1.625 tis. Kč, r. 2020 = 2.402 tis. Kč)

− náklady na zámecký park = 96 tis. Kč
(r. 2019 = 68 tis. Kč, r. 2020 = 196 tis. Kč).

A.) Plnění úkolů dle Obstaravatelské smlouvy
a vyhodnocení hospodaření Technických služeb
města Nových Hradů za rok 2021
1.) Správa domů, bytů a nebytových prostor:
− na každý rok je připraven plán rekonstrukcí a oprav domů, bytů
a nebytových prostor
− celkové náklady bez správní režie = 3.918 tis. Kč; z toho náklady
na byty představují cca 85 %
− předepsané nájemné = 3.248 tis. Kč (r. 2019 = 3.113 tis. Kč,
r. 2020 = 3.046 tis. Kč)
− odvod městu ze správy domů, bytů a nebytových prostor =
163.463,- Kč (použit rezervní fond)
(r. 2019 = 974 tis. Kč, r. 2020 = 651 tis. Kč)
2.) Správa a údržba komunikací, chodníků a kanalizace:
− náklady na správu a údržbu komunikací a chodníků = 394 tis. Kč
(r. 2019 = 670 tis. Kč, r. 2020 = 342 tis. Kč)
− náklady na opravu kanalizace = 177 tis. Kč
(r. 2019 = 36 tis. Kč, r. 2020 = 336 tis. Kč)
− náklady na čištění města = 1.051 tis. Kč
(r. 2019 = 1.023 tis. Kč, r. 2020 = 1.134 tis. Kč).
3.) Správa a údržba veřejné zeleně včetně zámeckého parku:
− TSM průběžně zajišťují údržbu veřejné zeleně města
(cca 22,122 ha + stoky kolem městských cest)

4.) Správa a údržba veřejného osvětlení:

− TSM provádí pravidelnou kontrolu a případné opravy veřejného
osvětlení

− náklady na veřejné osvětlení = 797 tis. Kč
(r. 2019 = 591 tis. Kč, r. 2020 = 619 tis. Kč).
5.) Správa a údržba hřbitova:

− náklady na údržbu hřbitova = 79 tis. Kč
(r. 2019 = 100 tis. Kč, r. 2020 = 145 tis. Kč).
6.) Správa a hospodaření v městských lesích:

− vedoucím úseku správy a hospodaření v městských lesích
je Ing. Hubert Švarc, který zároveň vykonává funkci odborného
lesního hospodáře
− výměra městských lesů včetně ostatních ploch = 815 ha,
výměra lesní půdy = 792 ha
− hospodaření probíhá dle schváleného desetiletého lesního
hospodářského plánu.
Těžební činnost:
− těžba dřeva = 2.982 m3: jehličnaté 2.788 m3, listnaté 194 m3
3
3
(r. 2019 = 3.303 m , r. 2020 = 1.788 m )
3
3
3
z toho samovýroba = 139 m (r. 2019 = 275 m , r. 2020 = 171 m )
3
− přibližování dřeva = 2.900 m
− plán těžby dřeva pro rok 2022 = 3.000 m3
(závislost na vývoji ceny dřeva na trhu)
pokračování na str. 7
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Hospodaření městských společností...
(pokračování ze str. 6)

− prodej palivového dřeva = 340 m3,
cena je stanovena na 600,- Kč pro jehličnaté a listnaté měkké dřevo,
1050,- Kč pro listnaté tvrdé dřevo, včetně DPH a dopravy.
Pěstební činnost:
− obnova lesa = 2,21 ha, odstraňování klestu = 2.800 m3, ochrana
mladých lesních porostů proti zvěři = 10 ha, ochrana mladých
lesních porostů proti buřeni = 4 ha, výřez plevelných dřevin =
8 ha, stavba oplocenek = 0 m, likvidace starých oplocenek = 0 m,
prořezávky = 14,8 ha, probírky do 40 let věku porostu = 1,57 ha,
meliorace a čištění odvodňovacích stok = 0 m, oprava a údržba
lesních cest = 0 m, instalace lapačů na lýkožrouta smrkového =
60 ks;
− náklady bez správní režie = 2.992 tis. Kč, po zaúčtování správní
režie = 3.413 tis. Kč
− odvod tržeb městu = 314 tis. Kč (r. 2018 = 1.155 tis. Kč, r. 2019
= 505 tis. Kč, r. 2020 = 300 tis. Kč).
7.) Odpadové hospodářství:
− na jaře a na podzim je organizován svoz veškerého odpadu ve
městě a přilehlých osadách
− od srpna 2014 je v provozu kompostárna města, roční
2
zpracovatelská kapacita kompostárny o ploše 1.150 m je cca
1.112 tun bioodpadu, ze kterého je možné vyprodukovat cca
620 tun kvalitního kompostu
− po městě jsou umístěny schránky se sáčky pro psí exkrementy
− systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Nové Hrady se řídí podle platné
Obecně závazné vyhlášky města.
ZÁVĚR:
− v roce 2021 TSM pod vedením ředitelky Aleny Kedrušové
hospodařily s mírným ziskem 3543,- Kč
− roční provozní dotace od města = 13.950 tis. Kč
(r. 2019 = 11.100 tis. Kč, r. 2020 = 12.850 tis. Kč)
− investiční dotace = 0,- Kč
− fond investic
(investice do nových strojů, technologií a obnovy majetku):
: stav k 1.1.2021 = 2.154 tis. Kč, odpisy v roce 2021 = 770 tis. Kč
: pořízení nového majetku TSM v roce 2021: Citroen Picasso
a Renault Kango za 284900,- Kč,
malotraktor Yanmar s posypem a radlicí za 807070,- Kč
: konečný stav fondu k 31.12.2021 = 3.205 tis. Kč
− plán investic r. 2022:
: multifunkční nákladní automobil (sypač, kontejner),
předběžná cena 4.500 tis. Kč vč. DPH
: zametač KM – T Agrometall, předběžná cena 200 tis. Kč
vč. DPH.

B.) Služby Nové Hrady s.r.o.
– tepelné hospodářství v roce 2021:
Peněžní vklad: 100 000,- Kč
Nepeněžní vklad: 5.564.000,- Kč
(kotelny TS, ZŠ, MŠ, MÚ, centrální kotelna)
Hlavním předmětem činnosti Služby Nové Hrady s.r.o. je tepelné
hospodářství, vedoucím na tomto úseku je Ing. Jiří Liška. Společnost
zajišťuje výrobu tepla pro panelové domy v Zahradní čtvrti, Dům s pečovatelskou službou a Tělocvičnu. Dále provádí služby spojené s vytápěním městských objektů - Městský úřad, Základní škola, Mateřská
škola, Koželužna, Kuželna, Český dům, Spolkový dům, Technické
služby - kanceláře město, Komunitní centrum - Jesle.

7

Výsledek hospodaření:
− rok 2021 zisk = 243499,- Kč
(rok 2019 ztráta = - 29 tis. Kč, rok 2020 = zisk 275 tis. Kč)
− neuhrazená ztráta z hospodaření minulých let k 1.1.2022
= cca - 2.404 tis. Kč
(hlavním důvodem vzniklé ztráty z minulých let byly regulované
ceny tepla a vysoké odpisy).
Investice:

− v roce 2021 nebyla provedena žádná větší rekonstrukce
− kotelna Kulturně spolkového domu je provozně nevyhovující,
plánuje se nový systém vytápění.
Kogenerační jednotka ČEZ Energo s.r.o. (dále KGJ):

− smlouva s ČEZ Energo je uzavřena na dobu určitou od 1.1.2014
do 31.12.2028 (15 let)

− předmět smlouvy: dodávat tepelnou energii pro vytápění a ohřev

−

−

−

−

teplé užitkové vody osazením KGJ o výkonu 100 kW(el)/151
kW(tep) do nově vybudovaného a měřeného přípojného místa
v prostoru stávající blokové kotelny
další dohoda s ČEZ Energo s.r.o.: dodávat zemní plyn
pro všechna odběrná místa ve vlastnictví města Nových Hradů ve
stejné ceně, kterou získá tato firma na energetické burze pro
vlastní KGJ
3
: průměrná cena zemního plynu v r. 2021 = 8,29 Kč/m
3
3
(r. 2019 = 10,55 Kč/m , r. 2020 = 9,95 Kč/m )
průměrná účtovaná cena tepelné energie od ČEZ Energo s.r.o.
v roce 2021 = 251,- Kč/GJ
(r. 2019 = cca 326,- Kč/GJ, r. 2020 = 384,- Kč/GJ) - cena je
závislá na vysoutěžené ceně zemního plynu a výrobě elektrické
energie do sítě
výsledná cena 1 GJ na centrální kotelně v roce 2021 = 484,89 Kč
bez DPH
: rok 2017 = 555,31 Kč, rok 2018 = 567,10 Kč,
rok 2019 = 575,70 Kč, rok 2020 = 611,66 Kč
podíl KGJ na výrobě tepla v roce 2021 = 39,75 %
rok 2014 = 37,20 %, rok 2015 = 40,32 %, rok 2016 = 37,39 %,
rok 2017 = 37,38 %, rok 2018 = 41,07 %, rok 2019 = 37,43 %,
rok 2020 = 39,76 %.

ZÁVĚR k centrální kotelně:
Výslednou cenu tepla ovlivňuje mnoho kalkulačních položek. Mezi
nejdůležitější patří: celkový odběr tepla, konečná cena zemního plynu,
dosažená cena tepla z KGJ, obnova strojního zařízení a technologie,
opravy a režijní náklady. I přes pořád ještě přijatelnou výslednou cenu
tepla vzhledem k objemu výroby a ceně plynu v loňském roce, se stále
nedaří dosáhnout předpokládaného podílu Kogenerační jednotky na
výrobě tepla z centrální kotelny (55 – 60 %).
V roce 2021 vzrostla výroba tepla o téměř 400 GJ. Tepelné ztráty,
které jsou dané především předimenzovaným výkonem kotelny a celkovou velikostí rozvodů, se v roce 2021 zvýšily na 18 % (rok 2020 =
15,10 %). V centrální kotelně jsou nainstalované tři zastaralé plynové
kotle Hydrotherm EV-270 o výkonu 135/270 kW, které se již 15 let nevyrábí. Tyto kotle nesplňují hmotnostní koncentrace NOx dle Vyhlášky č. 415/2012 Sb. a není možné na ně sehnat potřebné náhradní díly.
U jednoho z kotlů se vyskytly potíže s elektronickou regulací a prakticky ze dne na den centrální kotelna přišla o jeden kotel. Dva zbývající
kotle dávají sice dostatečný výkon, ale při případné poruše elektronické
regulace nemá centrální kotelna náhradu.
Zásadním úkolem městské firmy Služby Nové Hrady s.r.o., je modernizace řízení a postupná výměna plynových kotlů za úspornější modely nebo příprava alternativního způsobu vytápění.
Ekonomika tepla je neustále sledovanou veličinou a vzhledem
k nejasné situaci na trhu se zemním plynem nebude rozhodování o způsobu vytápění celospolečensky jednoduché.
Za Finanční výbor Zastupitelstva města Nové Hrady
Josef Vochoska
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MAS Sdružení Růže z.s.
a projekty MAP II a MAP III pro ORP Trhové Sviny
V únoru 2022 byl ukončen projekt MAP II
(místní akční plán) pro ORP Trhové Sviny, na
který hned v březnu navázal projekt MAP III
pro ORP Trhové Sviny. V tomto projektu se
budou i nadále setkávat pracovní skupiny a
pracovat na přípravě akčních plánů a současně
bude probíhat evaluace. Implementační část v
tomto projektu bohužel není, ale předpokládá
se, že od prosince 2023 v rámci projektu MAP
IV se budou opět realizovat akční plány, které
vzejdou z tohoto projektu.
Projekt MAP II (místní akční plán) pro ORP
Trhové Sviny byl realizován od 1. 3. 2018 do
28. 2. 2022.
Po celou dobu byly zřízeny 4 povinné pracovní skupiny (PS)a to pro čtenářskou gramotnost, pro matematickou gramotnost, pro rovné
příležitosti a pro financování. V našem MAPu
jsme si zvolili i jednu skupinu volitelnou a
tou byla PS pro předškolní vzdělávání. Dohromady se do těchto skupin zapojilo celkem
23 učitelů.
Hlavním pracovním orgánem MAPu byl,
stejně jako u MAP I, řídící výbor, který byl
tvořen zástupci klíčových aktérů v území, inicioval aktivity a schvaloval všechny dokumenty projektu. V našem území měl 17 členů.
Cílem projektu bylo podpořit spolupráci
zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Jednalo se o společné setkávání, vzdělávání, plánování a informování o činnosti
v regionu. Podařilo se nám zrealizovat setkávání ředitelů a vedoucích učitelů škol a školek.
Uspořádali jsme 28 seminářů pro učitele,
ředitele a řídící výbor, 6 workshopů pro
rodiče.

Realizované akční plány:
Podpora rozvoje školních časopisů – jedná
se o rozvoj čtenářské gramotnosti formou
školních časopisů, kdy byly pro tvůrce z jednotlivých škol zajištěny společné kurzy psaní
(články, rozhovory, atd.) včetně zajištění
vzhledu časopisu. Zapojeny 4 školy (ZŠ Horní

Stropnice, ZŠ a MŠ Svatý Jan nad Malší, ZŠ
Nové Hrady a ZŠ Trhové Sviny)
Sdílený klinický logoped v MŠ – depistáž
v MŠ a následné kontrolní návštěvy; logopedka metodicky vedla logopedické asistentky. Zúčastnilo se 11 MŠ.
Výměna zkušeností mezi MŠ, ZŠ a ZUŠ –
jednalo se o aktivní zapojení ZUŠ v regionu do
života škol. Společné vzdělávání učitelů hudební výchovy, workshopy, příklady dobré
praxe, mimoškolní aktivity, které byly zajišťovány učiteli ze ZUŠ. Zapojených 12 MŠ.
Prevence rizikového chování dětí – jednalo
se o realizaci workshopů pro děti v ZŠ s cílem
u dětí nastavit správné hodnoty a posilovat
vztahy žáků v třídním kolektivu. Prevence šikany apod. Zúčastnily se všechny naše školy,
tedy 8 ZŠ.
Co dokážeme se stavebnicí – tvorba výrobků podle jednotného zadání pro žáky mateřských a základních škol. Mateřské školy a
první stupeň ZŠ stavebnice Seva, pro druhý
stupeň ZŠ stavebnice Merkur. Vyhlášení tématu na začátku školního roku, žáci v průběhu
roku pracovali na realizaci, průběžně dokumentovali svou činnost. Merkur se využíval ve
4 ZŠ (ZŠ Horní Stropnice, ZŠ Nové Hrady, ZŠ
Trhové Sviny a ZŠ Petříkov) a Seva v ZŠ i MŠ
(ZŠ a MŠ Horní Stropnice, MŠ Nové Hrady,
MŠ Mladošovice, ZŠ a MŠ Petříkov, MŠ Žár,
MŠ Borovany, MŠ Slavče, MŠ Trhové Sviny,
ZŠ a MŠ Svatý Jan nad Malší).
Podpora ICT pomocí robotiky – celoroční
volnočasová aktivita pořádaná na školách v ORP
Trhové Sviny s robotickými stavebnicemi. Tvorba robotů dle zadání pro žáky 2. stupně základních škol. Využívaly se bude stavebnice VEX
IQ robotic. Vyhlášení tématu na začátku školního roku, žáci v průběhu roku pracovali na
realizaci, průběžně dokumentovali svou činnost. Zapojení ve 4 školách v našem ORP (ZŠ
Trhové Sviny, ZŠ Horní Stropnice, ZŠ Nové
Hrady, ZŠ Borovany).

Sdílený pracovník a terapeut pro ZŠ v ORP
Trhové Sviny – jednalo se o zřízení pracovní
pozice pracovník a terapeut na podporu rozvoje dítěte pro území ORP Trhové Sviny, který
pravidelně navštěvoval základní školy v regionu a spolupracoval s učiteli i žáky. Pilotní
projekt pro ZŠ Trhové Sviny, ZŠ a MŠ Svatý
Jan nad Malší, ZŠ praktická Trhové Sviny a
Domeček.
Pokusy v chemii, fyzice a přírodopisu – seznámení s chemickými, fyzikálními a biologickými principy na základě jednoduchých pokusů
inspirované například programy Techmania Plzeň apod. Pokusy probíhali s učiteli, popř. se
studenty fakulty JČU. Zúčastnili se 3 ZŠ (ZŠ
Horní Stropnice, ZŠ Nové Hrady a ZŠ Trhové
Sviny).
Cesty za poznáním – v roce 2019 se konal
výjezd dětí do několika míst. Jednalo se o Království lesa na Lipně, Zemědělské muzeum
v Netěchovicích, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Sýpka v Horní Stropnici.
Dohromady se těchto cest zúčastnilo na
400 dětí.
V roce 2021 se děti zúčastnily dalšího výjezdu, tentokrát bylo stejné místo pro všechny,
a to: Zoo Na Hrádečku a Obludiště. Tohoto
výjezdu se opět zúčastnilo na 400 dětí.
Projektové dny – společně s organizací Věda
nás baví, šlo o pokusy ve školách.

Další aktivity:
Motýli do školek – v roce 2020 jsme zakoupili do každé školky v našem ORP motýlí
zahrádku, a děti tak mohly sledovat vývoj
motýla.
Stolní kalendář s fotkami z MŠ s našimi aktivitami – v roce 2020 jsme nechali udělat stolní kalendář, ve kterém je na každý týden fotka
z MŠ s nějakou aktivitou, která byla podpořena v rámci našeho projektu
Putování po Trhovosvinensku – v roce
2021 jsme začali s novou aktivitou, kterou
jsme nazvali „Putování po Trhovosvinensku“.
Cílem bylo navštívit zajímavá místa našeho
regionu, kde děti sbíraly razítka. Tato akce
byla velice zdařilá, a nejen dětmi pozitivně
vnímaná.
Sdílené kufry do škol – v rámci podpory
čtenářské gramotnosti jsme zakoupili 10 kufrů, které jsme naplnili 16 ks knih pro děti a
1 knihou pro učitele (Nadané dítě). Tyto kufry
jsou půjčovány školám, kdy po přečtení jednou třídou, putuje kufr do jiné třídy, popř.
školy.
Pomůcky na polytechniku pro ZŠ, MŠ i
ZUŠ – do každé ZŠ, ZUŠ i MŠ jsme zakoupili
polytechnické pomůcky dle jejich výběru.
Veškeré informace o projektu MAP II pro
ORP Trhové Sviny naleznete na www.mapvzdelavani.cz v sekci ORP Trhové Sviny.
Za MAS Sdružení Růže z.s. Lucie Kolářová

květen 2022

NOVOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

MAS Sdružení Růže z.s. pořádá
v Nových Hradech

WORKCAMP
Aktivitu zajištuje MAS Sdružení Růže z.s.
ve spolupráci s městem Nové Hrady,
a to v termínu 12. – 21. 8. 2022
Workcamp je označení pro mezinárodní dobrovolnický projekt během kterého spolu pracuje a tráví volný čas skupina dobrovolníků
z různých konců světa. Obvykle se pracuje 6 hodin denně, 5 dní
v týdnu. Práce většinou nepředpokládá zvláštní kvalifikaci nebo
předchozí zkušenosti a je neplacená. Přihlásit se mohou studenti ve
věku 18 – 26 let.
Workcampy vycházejí z potřeb v dané lokalitě a vznikají ve spolupráci organizace INEX (www.inexsda.cz) s místními partnery. Součástí
projektů je nejen dobrovolnická práce, ale i společné aktivity dobrovolníků a místní veřejnosti. Workcampy také nabízí příležitost ke vzdělávání se v daném tématu projektu, poznávání regionu i seznámení
s konkrétní neziskovou organizací nebo obcí a její činností.
Rádi bychom rozhodili sítě hlavně do New Castle (Nových Hradů)
v celém světě, se kterými udržuje město Nové Hrady kontakty. Byli bychom moc rádi, kdyby se zapojila i místní mládež.
Našim cílem je nabídnout účastníkům workcampu zajímavé tvůrčí
(pracovní) a volnočasové aktivity, při kterých se mohou seznámit nejenom uvnitř kolektivu, ale především s místními. Naším cílem je získat
od účastníků zpětnou vazbu ve vnímání města a zároveň díky účastníkům získat nové možnosti při realizování aktivit pro všechny věkové
kategorie. Program bude koncipován tak, aby umožňoval co největší
interaktivitu účastníků.
Co budou účastníci v Nových Hradech dělat? 1.) Připravovat zázemí pro turistický ruch v parku Terčino údolí a zámeckém parku Nové
Hrady. Udržovat přírodní cesty, odklízet klestí, pomáhat při obnově náhonu umělého vodopádu, pomáhat při údržbě naučných stezek (obnova
a údržba panelů a stanovišť) 2.) Dále se mohou podílet na tvůrčích, kulturních a prorodinných aktivitách - Family point – hry pro veřejnost (šachy, Člověče nezlob se, hry a soutěže pro děti), pomáhat se zajištěním
kulturního programu (divadelní představení pro děti, galerie, hudební
minifestival), podílet se na marketingu kulturních akcí a turistických cílů
a mohou také vytvořit videopozvánku do Nových Hradů v angličtině
nebo rodném jazyce.
V době volna bude účastníkům zajištěna prohlídka města Nové Hrady,
starosta města seznámí účastníky s historií i současností města, seznámí je
s přípravou a realizací přeshraničních česko-rakouských projektů, s naučnými stezkami v nejbližším okolí. Bude organizován mezinárodní
večer, společné grilování, sportovní vyžití (tenis, beachvolejbal, basketbal, koloběžky). Budou se moci aktivně zapojit do mezinárodního
šachového turnaje, nebo se spolupodílet na organizaci atd.
MAS Sdružení Růže z.s., Lucie Kolářová
kontakt: 773 370 895
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ZÁPIS
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole
Nové Hrady od 1. 9. 2022 se uskuteční v termínu
6. 5. 2022 od 7:30 – 12:00 hod.
a 9. 5. 2022 od 8:00 – 10:00; 12:00 – 15:00 hod.
v duhové budově MŠ Nové Hrady, Hradební 175, Nové Hrady
Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do srpna,
pokud ještě MŠ nenavštěvují.
U zápisu je potřebné doložit:
n žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou dětským
lékařem (k vyzvednutí v MŠ nebo na www.msnovehrady.cz –
více info k zápisu)
n doklad o trvalém pobytu
n rodný list dítěte
Podání žádostí je možné v těchto dnech (6. a 9. 5. 2022)
i následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy: fnupeuq
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
(nelze jen poslat prostý email)
3. poštou
4. osobní podání: do schránky před Mateřskou školou,
Hradební 175, Nové Hrady
Potvrzení přijetí žádosti a přidělení registračního čísla
v tomto případě proběhne e-mailem.

O výsledcích zápisu budou zákonní zástupci
informováni na webových stránkách školy.

MAZDA MX-5
v Nových Hradech
v sobotu 7.5.2022 v čase cca 10.00-11.30 h
Potvrzený počet vozů mazda MX-5: 29
Bezmála 30 roadsterů Mazda MX-5 (automobil se dvěma sedadly) navštíví Novohradské hory při jednom z letošní srazů klubu majitelů těchto vozidel (www.mx-5klub.cz).
Zastávka v Nových Hradech se uskuteční v sobotu 7.5.2022 s plánovaným příjezdem kolem 10.00 h a odjezdem kolem 11.30 h. Vozy
budou zaparkovány na náměstí Republiky na vyhrazených místech.
Všechny členy klubu spojuje nadšení z neopakovatelných zážitků
při jízdě v „mx pětce“, která poskytuje pravý řidičský zážitek okořeněný větrem ve vlasech a ideálně modrou oblohou nad hlavou. Několikrát ročně vyrážíme společně na srazy nejen po celé České republice,
které jsou vždy organizovány „dobrovolníky“ z našich řad.
Při naší zastávce v Nových Hradech si můžete vozy MX-5 všech
generací (od roku 1989) prohlédnou a také si promluvit s řidiči. Na
setkání zvou pořadatelé akce.
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Novohradská příroda je opět o něco hezčí!
Dne 17. 4. 2022 se sešli členové spolku Cech sv. Huberta společně s
rodinnými příslušníky a předsedou ČSOP Nové Hrady Láďou Starým,
aby společně uklidili další část naší krásné přírody v lokalitě Bažantnice, tedy okolo rybníku Písař a okolí cesty vedoucí do Kapinosu. Po
dvouhodinovém úklidu hráze rybníka Písař, jeho okolí a cesty, jsme nasbírali celou káru různého odpadu. Pochopitelně převažovaly plasty,
kterých byly rovné dva pytle, následoval pytel plechovek a nejméně
bylo půl pytle skla. Mezi dalšími odpady jsme sebrali linoleum, igelitové obaly z balíků sena a raritou byl rozbitý suchý záchod. Je smutné, že
ani cedule, které informují návštěvníky o tom, že se nacházejí ve významné přírodní lokalitě, tyto neodradí od odhazování odpadků a poškozování našeho životního prostředí. Dále jsme sejmuli ochranné
pletivo ze stromů, které byly sázeny před dvaceti lety a které lemují cestu od Písaře.
Po provedeném úklidu jsme se odměnili opečenými buřty a poté
jsme odvezli nasbíraný odpad vytřídit na sběrný dvůr k odborné
likvidaci.
I přesto, že jsme o této akci informovali v našem Novohradském
zpravodaji a tato byla otevřena všem občanům nejen Nových Hradů,
byla účast veřejnosti nulová. Zda to způsobily Velikonoční svátky, nechuť podílet se na úklidu po negramotných spoluobčanech či cokoliv jiného, nevíme, každopádně věříme, že zájem o ochranu přírody bude
vzrůstat a časem se najdou lidé, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijí, a nejen že jej budou chránit, budou se o něho i starat, a to nejen
pro sebe, ale především pro budoucí generace.
Pokud se k nám bude chtít čtenář či čtenáři Novohradského zpravodaje přidat, budou mít další možnost na svátek práce dne 1. 5. 2022, kdy

vyrazíme v 9.30 hodin z autobusového nádraží pod nový hradečák, kde
projdeme stráň „Kyslíkáč“ a uklidíme zde les a okolí hlavní pozemní
komunikace vedoucí do města, neboť stav lesa je zde tragický a podobá
se více smetišti než vstupní bráně do našeho města. Úklid bude zakončen opět opékáním buřtů a společným povídáním, třeba o přírodě.
Závěrem našeho článku si vás dovolujeme pozvat na další veřejnou
akci, kterou chystáme na neděli dne 8. 5. 2022, která proběhne mezi
osadou Nakolice a Vyšná. Od desíti hodin se zde sjedeme s drobným
pohoštěním, kdy vyhodnotíme loňskou akci Zasaď strom, zasaď život,
při které jsme s podporou města Nové Hrady vysadili v této lokalitě
300 jilmů. Povídat si budeme nejen o akci, jilmech, ale především o lesnících a lidech, kteří se dlouhodobě starají o naši přírodu a naše krásné
lesy.
Všem, kteří chrání naši přírodu, děkujeme a těšíme se na shledání.
Za Cech sv. Huberta, z.s. Martin Brychta, předseda
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Co se dělo ve školce…
Konec měsíce března byl v naší školce velmi nabitý. Předškoláci ze
třídy Sluníček opět navštívili keramiku, aby mohli pracovat s hlínou a
tvořit. Své výrobky v dubnu dokončili a paní Macková je dětem do MŠ
přivezla. Všem se jejich výrobky moc povedly. Předškoláci také navštívili muzikoterapii v Komunitním centru, stejně jako všechny ostatní třídy
již dříve. Užili si hudební pohádku s netradičními hudebními nástroji a jinými ozvučnými předměty.
V úterý 22. března jsme společně odemykali školní zahradu. Děti si
s paní učitelkami připravily jarní klíče a zahradní náčiní. S básničkou
jsme jaro přivítali, odemkli přírodu i herní prvky a pustili se do úklidu.
Nikdo se práce nebál, odměnou bylo dětem dovádění a hraní nejen na
pískovišti.
Ve středu 23. března proběhla v MŠ schůzka s rodiči předškoláků
s panem učitelem Pávkem a výchovnou poradkyní paní Marešovou ze
ZŠ. Pan učitel seznámil rodiče s průběhem zápisu i požadavky, které
jsou na děti kladeny před nástupem do první třídy. Účast rodičů na
schůzce byla veliká a my moc děkujeme pedagogům ze ZŠ za informace pro rodiče předškoláků. Další týden v úterý pak předškoláci navštívili 1. a 5. třídu, seznámili se s prostředím školy, aby věděli, kam půjdou
k zápisu, který proběhl ve dnech 1. a 2. dubna. Rodiče předškoláků měli
ve školce možnost zapsat se na dané časy, nečekat ve frontě, a zápis tak Velikonoce u Žabiček
mohl proběhnout plynule.
Na začátku dubna se děti ze tříd Koťátek, Sluníček a Žabiček vystřídaly na návštěvě
v knihovně. Paní knihovnice děti seznámila s prostředím knihovny a dětským oddělením plným pohádkových knížek. Děti měly možnost si knížky prolistovat a prohlédnout.
Děkujeme paní knihovnici, že jsme knihovnu mohli navštívit.
Ve středu 6. dubna proběhl ve školce screening zrakových vad u dětí. Do školky dorazili odborníci z optiky v Trhových Svinech. Rodiče měli možnost nechat své dítě preventivně vyšetřit. Každý rodič pak obdržel výsledky měření s doporučením, jak dál
postupovat při zjištění jakékoli odchylky.
I v dubnu všechny třídy opět navštívily paní učitelky ze ZUŠ. Pro děti měly připravené velikonoční písničky, rytmické a pohybové hry s padákem. Dětem se zpívání líbilo a
na další měsíc máme naplánovanou další návštěvu.
Divadlo Bambini za námi do školky dorazilo v pátek 8. dubna a přivezlo nám Pohádkové písničky. Hravou formou se děti seznámily s různými hudebními nástroji, zazpívaly si známé písničky a užily si plno legrace.
Úterý 12. dubna bylo v naší školce přímo velikonoční. Udělali jsme si krátkou procházku na Státní hrad, kde jsme mohli vidět krásnou velikonoční výzdobu. A odpoledne
jsme na zahrádce školky připravili pro rodiče s dětmi velikonoční tvoření. Děti s rodiči si
mohly vytvořit velikonoční výzdobu. Děti zdobily vajíčka, tvořily kuřátka, zajíčky nebo
ovečky. Počasí nám přálo a celá akce se velmi vydařila.
Děti ze třídy Sluníček a Broučků se zúčastnily velikonoční soutěže v ZOO Dvorec.
S paní učitelkami vytvořily velikonoční výzdobu, která byla rozmístěna po zoologické
zahradě. Návštěvníci mohli hlasovat, která z výzdob se jim nejvíce líbila. Hlasovat šlo
také na FB ZOO Dvorec. Dětem se díla podařila a teď všichni čekáme, jak soutěž dopadne. Ale všichni víme, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. J
Vaše novohradská školka

Velikonoce u Broučků

Sluníčka v knihovně

Koťátka v knihovně
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Duben ve školní družině
Ve spolupráci s vedoucí školní jídelny paní Švepešovou jsme
uspořádali soutěž o „Nejlepšího jedlíka“. Společně s kuchařkami
se snažíme děti motivovat k tomu, aby se pořádně najedly. V jídelně došlo ke zlepšení prostředí (nový jídelní servis, salátový a
kompotový bar, atd.) a pestrosti stravy. Ve středu 13. 4. byly předány „Řády spokojeného strávníka" pro děti, kterým v jídelně
nejvíce chutná. Pro všechny paní kuchařky upekly vynikající
muffiny. Soutěž bude probíhat i nadále mezi jednotlivci, ale také
mezi odděleními. V průběžném hodnocení nejvíce snědených
obědů v rámci oddělení vyhrává „Červené oddělení“ (3. A a 4. A)
Jako výhra bude pro děti připraven dort.
Velikonoce proběhly ve znamení tvoření různých dekorací a přáníček, čtení pohádek s velikonoční tématikou a připomenutí si zvyků a tradic souvisejících s tímto
krásným jarním svátkem.
Den Země jsme nemohli slavit venku, ale i tak děti při našem znalostním kvízu
s tajenkou předvedly skvělé znalosti o naší planetě, ekologii a přírodě.
ŠD

Velikonoční tvoření

Řád spokojeného strávníka
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BLÁZINEC
s Miroslavem Táborským
Radost nad ustupující epidemií vystřídaly obavy z válečných konfliktů na východě Evropy a člověk se s obavami začíná ptát, zda tento
blázinec někdy skončí a život bude zase normální… Na to nám v dubnu
přijel dát odpověď herec Miroslav Táborský se svým Blázincem, divadelní hrou, v níž bravurně předvedl patnáct rolí, a to i včetně dámských.
S využitím poeovského hororu a vlastního nadání pro komiku nám ukázal, jak vypadá svět, když se ho zmocní chovanci z psychiatrického
ústavu. Bohužel měl člověk občas hořký pocit, že tento obraz světa velice dobře poznává. Zjištění, že když dáte šílenci moc, on se stane normálním, je krutý obraz toho, co se děje nejen u nás, ale i za hranicemi. Tlusté
zdi blázinců lžou o tom, jak tenká je hranice mezi normálními a šílenci.
Nikdy si totiž nemůžete být jisti, že ten, kdo stanovuje pomyslnou hranici normality, není sám blázen. Nakonec zbývá jen humor, zatleskat herci
za skvělý výkon a jít domů s pocitem vnitřní katarze, protože právě teď
nám mohlo dojít něco, co už dlouho tušíme, ale mimo divadlo si to
odmítáme přiznat.
V. Veberová

Opravdová láska novohradská

Město Nové Hrady zve

Focením zachycujeme jedinečnost našeho pohledu, žádná fotka
není stejná, protože je vždycky jiné oko v hledáčku. Fotíme, abychom
zachytili prchavost krásy, okamžik a někdy fotíme také proto, abychom
se o tento náš jedinečný pohled mohli podělit s druhými. A to se právě
stalo 7. dubna v Městské knihovně Nové Hrady, kde se čtyři odvážní
amatérští fotografové (Renata Cábová, Marie Poláková, Marcela Bedriová a Patrik Veselý) podělili o své snímky ze svých putování většinou
novohradskou krajinou a nám divákům k nim poskytli komentář. Tento
fotografický podvečer jsme si doplnili poezií dlouholeté obyvatelky a
milovnice Nových Hradů a okolí, paní Zdeny Šáchové, která nás také
poctila svou návštěvou a znovu se podívala do svého pracovního působiště, které bylo kdysi „kolébkou“ mnoha novohradských občanů.
Možná i z té doby pocházejí verše plné citu, něhy, porozumění a lásky
k rodině, k novohradskému kraji, které nám přednesla její dcera Ivana
Košínová. I díky nim název celého podvečera Opravdová láska novohradská získal jakýsi přidaný smysl. Všem, kteří se zúčastnili, děkuji, že
pomohli vytvořit milou, přátelskou a uvolněnou atmosféru a těším se na
další setkání.
V. Veberová

Koncert
a večerní zábava
v Hotelu Máj
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Sobota 14.5.2022
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Program:
13.00 - 14 hod.

PETŘÍKOVSKÁ KAPELA
14.30 - 16 hod.

Jihočeská PODHORANKA
16.30 - 19 hod.

Kapela JIŽANI
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z odpoledního koncertu
bude věnován na pomoc UKRAJINĚ
20.00 - 01 hod. Večerní zábava „3 na 3“

VESELÁ MUZIKA
a kapela ROKEŘI
Hraje dechová hudba

Vstupné 100 Kč
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Připravujeme na červen výstavu

Èas v umìní
Umìní v èase
Skupinová výstava českých a rakouských umělců
z Novohradska a Waldviertelu

Výstava obrazů Václava Benedikta
pokračuje i v květnu
O velikonočním víkendu jsme otevřeli novou výstavu s názvem
Nové Kompozice-Nové Hrady. Autorem obrazů, které zde můžete vidět ve všech podlažích galerie, je malíř Václav Benedikt a Vy se
můžete pokusit jim porozumět anebo jenom „ochutnat“ jejich sladkou
barevnost. Jeho výtvarný rukopis je patrný ve všech dílech, někdy je až
provokativní, odráží se v něm Benediktova fantazie a smysl pro originální pohled na všechno kolem sebe a také úžasná hravost.
V květnu je galerie Koželužna otevřena:
středa, pátek–neděle, 10–16 hod. Další info na tel.: 602 150 208
K. Jarolímková

Zahájení 4.6.2022 od 14 hod.
Jak se odráží čas v umění
a jakou proměnu umění v čase prochází?
Motivem k výstavě se stal mohutný barokní
hodinový stroj z věžních hodin kostela sv. Petra a Pavla v Nových Hradech, který byl vyroben na konci 17. století. Na hřídeli krokového
kola je vyznačena signatura bechyňského hodináře J. Hönera, který stroj opravoval v roce
1749. Uběhla dlouhá doba… a rozebrané hodiny byly znovu nalezeny v roce 2015 v kolně jednoho z novohradských domů. Po zrestaurování
byly tyto věžní hodiny umístěny v Novohradském muzeu. Je fantastické stroj vidět a přemýšlet o Čase…
Výstava otevřena:
červen / st, pá–ne, 10–16 h / červenec / út–ne, 10–16 h
Galerie Koželužna, Komenského 398, Nové Hrady,
www.kicnovehrady.cz, FB galerieKozeluzna

Výstava fotografií s cílem pomoci
V květnu můžete navštívit v Koželužně benefiční výstavu fotek
z Ukrajiny pro Ukrajinu, kterou sestavil Jan Kypet Šmíd (v roce 2019
měl u nás výstavu snímků Novohradska pořízených z dronu). Jeho současná výstava vznikla jako reakce na otázku, kterou si autor položil –
„Jak bych mohl konkrétně já ještě pomoci lidem z válkou zasažené Ukrajiny?“ A protože je Jan mimo jiné i fotografem, tak volba padla na
uspořádán výstavy snímků z míst nyní zmítaných válkou. Jedná se
o soubor fotografií, které vznikly již dříve při jeho cestě autem do Kyrgystánu, jenž vedla právě přes Ukrajinu. Tato expedice se odehrála
v roce 2016, dva roky po událostech Euromajdanu, tedy událostech masových demonstrací, ke kterým značná část výstavy
odkazuje.
Například fotografie Památeční zeď
padlých za svobodu Ukrajiny z té doby
v kontrastu s dneškem vás určitě přiměje
k zamyšlení nebo i něco napoví. Získané finanční prostředky z dobrovolného vstupného poputují v plné výši do válečné
oblasti k podpoře obyvatelstva. Děkujeme všem, kteří na výstavu do Koželužny
zavítáte. Otevřeno je: st, pá-ne, 10-16 hod.
V jiný termín dle předchozí domluvy na
tel.: 602 150 208.
K. Jarolímková
Osobní setkání s fotografem Janem K. Šmídem u výstavy v Koželužně
se uskuteční ve středu 25.5. od 18 hodin. Zveme všechny, kteří mají
zájem nejen o fotografie, ale též o jejich zobrazené téma. Těšíme se na
neformální setkání a společné sdílení „novodobých pocitů“ ze současného světa.

Připravujeme na léto
¢ Česko-rakouský plenér v rámci projektu
„Čas v umění a setkávání“
29.–31.7. v Nových Hradech
Dvě 3denní letní výtvarné setkání pro neprofesionální malíře
v N. Hradech a ve Weitře. Výtvarný materiál a lektorné hrazeno z projektu. Další info. a přihlášky na kontaktu galerie do
30.6.2022.

¢ Jiná výtvarka

8.–12.8.2022, 8.30–16.30 h
Výtvarné aktivity, různé výtvarné techniky i způsoby tvoření,
ve spolupráci s profesionálními malíři. Poplatek dle použitého
výtvarného materiálu, pro děti od 10 do 15 let. Další info. a přihlášky na kontaktu galerie do 30.6.2022.
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Zveme Vás na další ročník akce

Běh pro Paměť národa
Hraniční přechod Nové Hrady – Phyrabruck

V sobotu 28.5.20225
Program:

− 10.15 hod., první start na trasách 5 km, 10 km
a rodinný běh 1,5 km
Novohradské muzeum vás zve na další

MUZEJNÍ PŘEDNÁŠKU
ve středu 18.5.2022, 18 hod.

Příběh Luisy Gollové

ve světle napoleonských válek
František Kopecký
Přednáška představí období napoleonských válek, upřesní události,
které předcházely příběhu novohradské „zachránkyně“ Luisy Gollové. Autor se bude věnovat i vybavení napoleonských a rakouských vojáků, a to včetně ukázky uniformy a výzbroje. Přednášející
se dlouhodobě zabývá napoleonskou problematikou a podílí se na
každoroční rekonstrukci slavné bitvy tří císařů u Slavkova.
Pořádá: Novohradské muzeum (1. patro-sál),
Česká ulice 74, Nové Hrady
další info na tel.: 386 362 195, FB kicnovehrady.cz

− 13.30 hod. Vyhlášení vítězů
− 14.00–17.30 hod. Procházka po trati dlouhé 10 km
s historikem Janem Ciglbauerem, který uvede množství
informací a příběhů kolem Železné opony
− 17.30–0.00 Společné posezení u ohně, opékání vuřtů, hašení
žízně pivem a tak :)

Pro účastníky běhu zdarma návštěva
Skanzenu Železné opony
Pořádá Post Bellum, z.ú. ve spolupráci s Novohradským muzeem
města Nové Hrady a destinací Novohradsko-Doudlebsko
Další info k záměru akce a propozice běhu na www.postbellum.cz,
www.pametnaroda.cz

MÁMENÍ
Zdena Šáchová
Kdo šel tou loukou přede mnou
lehounkým krokem v časném ránu letním
snad bosý, v průsvitném šatě
z pavučinek sítí, že nezanechal stopy.
Nadnášen drobnou vážkou lehkonohou
jen mírně zhoupl sehlá stébla trav
pod tíhou těžkých chladných kapek rosy
co v ranním slunci jako perly svítí.
Teď jdu tu s tebou
pěšinkou v lukách teplým podvečerem
s nahořklou vůní puškvorců
ve skřehotání žab.
Po stopách proměn denním koloběhem
dychtivi vůně květů
prosté krásy trav.
V opojné písni stříbrného větru
nás ovane rolničkami tónů,
melodií kaskád
pak zlehounka a tiše zaniká.
Však my slyšíme ji a rozumíme.
Lačnými smysly ještě sebrat postačíme
zpožděné tóny
a jako roztroušené rosné drahokamy
si v srdci uschováme.
Pak s políbením a šťastným jasem v očích
jdem spolu dál oněmělí dojmy
v ústrety dalším setkáním.
Jako muž a žena.
Spolu.
(pozn. red. – v minulém NZ jsem udělala chybu ve
jméně autorky u básně Dubnový den. Autorkou básně byla také paní Zdena Šáchová. Tímto se paní
Z. Šáchové velmi omlouvám. K. Jarolímková)
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Informace
z městské knihovny
V dubnu knihovnu navštívily další třídy
z MŠ (Koťátka, Sluníčka a Žabičky). Všechny děti si prohlédly dětské oddělení a knihy
pro děti, přečetli jsme si pohádku, bajky a příběhy nezbedníků, Sluníčka navíc vyhledávala knížky do tematických
kufříků, s čímž si předškoláčci poradili na výbornou.
Ve čtvrtek 7. dubna mohli zájemci přijít do naší čítárny na pořad s názvem „Opravdová láska novohradská“. Zajímavé fotografické úlovky
ze svých výletů po Novohradsku nám představili Renata Cábová, Marcela Bedriová, Marie Poláková a Patrik Veselý. Promítání fotografií
bylo proloženo četbou poezie z tvorby paní Zdeny Šáchové.
Všem aktérům děkujeme za hezký večer.
¡ Ve čtvrtek 26. května od 18 hodin se v naší knihovně uskuteční
posezení s jihočeským spisovatelem Janem Štifterem, který nám
představí svou novou knihu „Paví hody“, jež vyjde letos v září.
¡ Na červen plánujeme přednášku o bylinkách, spojenou
s vycházkou, s bylinkářkou paní Radmilou Malinovskou.
Přesný termín ještě upřesníme.
Knihovnice D. Císařová

Významná výročí – květen 2022 Jaro
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

2. 5. 1947 zemř. Karel Langer, malíř (nar. 16. 1. 1878) 75
3. 5. 1922 nar. Jiří Pleskot, divadelní a filmový herec (zemř. 1. 12. 1997) 100
4. 5. 1977 zemř. Karel Höger, divadelní a filmový herec (nar. 17. 6. 1909) 45
13. 5. 1717 nar. Marie Terezie, česká a uherská královna, rakouská vévodkyně
(zemř. 29. 11. 1780) 305
16. 5. 1992 zemř. Marie Podvalová, operní pěvkyně (nar. 5. 9. 1909) 30
17. 5. 1932 nar. Miloslav Vlk, římskokatolický kněz a církevní hodnostář, od 1994 kardinál
(zemř. 18. 3. 2017) 90
19. 5. 1907 nar. Jan Pivec, divadelní a filmový herec (zemř. 10. 5. 1980) 115
20. 5. 1897 nar. Josef Švejcar, pediatr (zemř. 30. 1. 1997) 125
23. 5. 1922 nar. Karel Effa (vlastním jménem Effenberger), herec (zemř. 11. 6. 1993) 100
26. 5. 1937 zemř. Karel Kramář, právník a politik (nar. 27. 12. 1860) 85
27. 5. 1942 Jozef Gabčík a Jan Kubiš provedli atentát na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha 80
27. 5. 1952 zemř. Svojmír Mikulík, autor těsnopisné soustavy Heroutovy-Mikulíkovy
(nar. 26. 3. 1869) 70

Konečně je zpátky jaro,
ptáci mají „ROJENÍ“.
Všichni se zas zaměřili,
na milostná cvičení.
Před samičkou se natřásají,
poskakují, čepejří,
který z nich má lepší peří,
všichni spolu soupeří.
Hnízdečka si staví nová
nebo stará opraví,
dá to práci, to mi věřte,
nic je fakt nezastaví.
Eliška Búdová

Okénko do knihovny
Rande s knihomolkou / Emma Hart
Pro Kinsley jsou knihy celý její život. Nejen, že pořád něco čte, ale
spolu se dvěma kamarádkami vlastní knihkupectví v malém městě
v Montaně. A zatímco její přítelkyně mají své lásky, ona si vystačí
s fiktivními muži. Až do chvíle, kdy kamarád jejího bratra Josh z legrace navrhne, že jí pomůže najít přítele...
Když ptáčka lapají, manželé mu zpívají / Alena Jakoubková
Verena Suková, módní návrhářka a majitelka butiku s luxusním oblečením, stojí na životní křižovatce. Po desetiletém bezdětném manželství, které skončilo rozvodem, se musí rozhodnout, co si počne. Je jí
pětatřicet, práce ji zcela pohlcuje, ale ráda by konečně měla děti…
Anonymita / Ursula Poznanski
První společný případ zavede komisaře Daniela Buchholze a jeho kolegyni Ninu Salomonovou na stopu tajemného internetového fóra
Morituri, které se nachází v obtížně přístupné části internetové sítě, jíž
se přezdívá darknet. Jeho členové mohou navrhovat jména potenciálních kandidátů a následně o nich hlasovat…

Terapie / B.A. Paris
Když se Alice a Leo přestěhují do exkluzivního obytného komplexu,
splní se jim celoživotní sen. Existuje však jeden temný důvod, proč
luxusní rodinnou vilu v uzavřené komunitě mohli koupit tak výhodně
- a tím je bývalá majitelka, psychoterapeutka Nina. Co se s ní přede
dvěma lety stalo? A proč o tom nikdo ze sousedů nechce mluvit? Alicina zvědavost se změní v posedlost a ve zdánlivě dokonalém domě
se začnou odehrávat nevysvětlitelné věci.
Lov / Bernard Minier
Kriminalistu Martina Servaze přivolají na místo nehody, kde auto srazilo nahého muže s jelení hlavou. Muže, který má na hrudi vypálené
slovo spravedlnost. Ať už to znamená cokoli, jedno je jasné - v lesích
francouzského Ariege se stal lovnou zvěří člověk.
Helmut: přiběh opravdoveho člověka /
Vítězslav Hrčka & Ladislav Větvička
Soubor drobných humorných epizod představuje Helmuta, podivuhodného „opravdového člověka“, který se ocitl ve víru ostravských
rozbouřených vod devadesátých let.
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!! POZOR !!!! PROBÍHAJÍCÍ STAVBA
V KOMUNITKU!!!! POZOR !!!!
Žádáme návštěvníky KC o dodržování zákazu vstupu
do zadní části zahrady. Stále zde probíhá stavba tradiční
pece na vypalování keramiky a z bezpečnostních důvodů není dovoleno se volně pohybovat na staveništi.
Prosíme také o zvýšenou opatrnost při pohybu v dolní
části KC (příchod a vstup do poradny a komunitní dílny),
i zde nadále probíhají stavební práce na garáži určené pro Re-use
centrum.
Prosíme všechny návštěvníky, aby pro příchod do Komunitka využívali chodník z Hradební ulice (od zdravotního střediska) a pohybovali se v
této přední otevřené části komunitní zahrady. Instalovali jsme zde herní
prvky pro děti a pro odpočinek a posezení je zde stabilně stůl s lavicemi. Děkujeme!

¢ LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI

Léto se nezadržitelně blíží a Komunitko má na prázdniny připravenou nemalou nabídku příměstských táborů pro děti. V plánu jich máme
7 a termíny jsou následující.

ČERVENEC:
¡ 11. 7. - 16. 7. – sportovní tábor (lektor Vladimír Hokr)
¡ 11. 7. - 16. 7. – keramický tábor (lektor Ludmila Macková)
¡ 25. 7. - 29. 7. – turistický tábor (lektor Kateřina Konrádová)
SRPEN:
¡ 8. 8. - 12. 8. – přírodovědný tábor (lektor Lucie Sovová)
¡ 15. 8. - 19. 8. – keramický tábor (lektor Ludmila Macková)
¡ 22. 8. - 26. 8. – divadelní tábor (lektor Dominika Hornerová)
¡ 22. 8. - 26. 8. – výtvarný tábor (lektor Kateřina Konrádová)
Kapacita táboru se rychle plní a proto neotálejte s prihláškami.
Pro další informace kontaktujte koordinátorku KC Lucii Sovovou,
případně sledujte FB stránku Komunitko Nové Hrady.

¢ TVOŘIVÉ DÍLNY

Témata květnové tvořivé dílny jsou tentokrát dvě. Připravené pro
Vás máme MANDALY a LAPAČE SVĚTLA. Budeme malovat, lepit,
navlékat a třeba i zpívat:)
Dílna proběhne jako vždy v sobotu, doražte 7. 5. od 16 do 18 hodin.
Cena dle spotřebovaného materiálu (cca 50–100 Kč).
Více informací na Fb stránce Komunitko Nové Hrady.

Kontakt pro veškeré dotazy a nabídky:
koordinátorka KC Lucie Sovová, tel: 774 766 676,
email: kcnovehrady@gmail.com
Aktuální informace sledujte na FB stránce Komunitko Nové Hrady.
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Sklad humanitární a sociální pomoci
Humanitární sklad vedle lékárny funguje již 2. měsíc. Krásně se nám naplnil oblečením a vybavením domácnosti. Všem dárcům, kteří nosili a nosí oblečení, hračky, povlečení, nádobí, hygienické potřeby a jídlo, ze srdce děkujeme.
Situace ubytovaných ukrajinských rodin je víceméně stabilizovaná. Nehrozí v tuto chvíli žádná humanitární katastrofa, proto můžeme nabídnout
oblečení a vybavení i novohradským rodinám, které se momentálně nacházejí ve finanční nouzi. Pokud by někomu pomohlo najít si ve skladu oblečení
nebo botičky pro děti z druhé ruky, přijďte si vybrat. A jestli se některý rodič
nachází ve stavu hmotné nouze a přinese z ÚP potvrzení, můžeme pro něj
sehnat také základní potraviny.
Sklad funguje jen díky nemalému zájmu dárců a úžasné a obětavé pomoci
dobrovolníků, kteří v jakékoliv fázi přiložili svou ruku k dílu. Díky vám
všem, kteří jste přispěli k tomu, že u nás bylo dobře postaráno o 90 lidí bez
domova a základních jistot. Díky vaší štědrosti a ochotě se tady mohou cítit
v bezpečí, netrpí nouzí a pokud pro ně máte tak jako naše dobrovolnice i vlídné slovo, věřte, že na to se do smrti nezapomíná.
L. Sovová
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Babi, dědo, pojďme na kafíčko!
Vážení,
tyto řádky si neberou za cíl prezentovat či oslavovat naši pečovatelskou službu LEDAX, ale spíše by rády byly apelem, vybídnutím k zastavení s našimi „dříve narozenými“ v dnešní turbulentní době. Máme
květen, měsíc, kdy oslavujeme nejen práci, ale hlavně mír a lásku, je
tedy ideální doba pro častější setkávání s našimi nejbližšími. Využijme
příznivé situace (nevíme, jak dlouho potrvá), kdy konečně opadla proticovidová opatření, která nám bránila společně se s nimi setkávat a pojďme si všichni společně říct, že začátek jara bude pro nás i jakýmsi
impulsem pro znovuobnovení častějších návštěv u těch našich babiček
a dědečků. Navíc 8. května se slaví také Svátek matek, kdy jindy si najít
čas na ty, kterým vděčíme za náš život. Nechceme působit moc mravokárně, i my „profesionálky“ v péči o staré máme mnohdy (co se
našich vlastních starších rodinných příslušníků týče) „máslo na hlavě“, ale daly jsme si jarní předsevzetí, že se polepšíme J Vždyť povídání s nimi je tak obohacující. Pojďme je navštívit, dát si s nimi
kafíčko a strávit s nimi příjemné odpoledne. Vždyť starých lidí si
musíme vážit, čerpat z jejich zkušeností a učit se z nich. Kdyby se
tak dělo, mnohým katastrofickým událostem, které se na nás z médií
valí, by se jistě předešlo.
Kontakt: Ing. Lenka Rodějová – koordinátorka pečovatelské služby
Telefon: 725 342 656 E-mail: lenka.rodejova@ledax.cz

Mozaika života
Přemýšleli jste někdy, jak strávíte své stáří? Máte pro něj plán nebo je to pro vás období, které neřešíte a říkáte si: „Ono to nějak
dopadne.“?
Já o svém stáří občas přemýšlím (i když
jsem teprve třicátník). Pevně věřím, že se
zúročí to, co se nyní snažím dávat svému okolí
– tedy životní optimismus a pracovitost. Až
budu seniorka a přijde ta doba, kdy budu potřebovat podporu a pomoc, má komunita bude
optimistická a dokáže mi zajistit to, co budu
potřebovat. To si sním. Jsou sny, které se plní,
ale některé také ne.

Pan Vilém také snil o pohodovém stáří.
Před pár lety však ovdověl, a tak nějak se vše
změnilo. Jak se říká: „Šlo to od desíti k pěti.“.
O jediného syna přišli již dávno, s vnukem
vztah pořádně nenavázali. Ostatní příbuzní
bydlí daleko. Převažují lítostivé vzpomínky
nad tím, co bylo a už není. Ale co, žít se nějak
musí dál. Je obdivuhodné, že i přes vysoký věk
(pan Vilém je devadesátník) se stále zajímá
o společnost a o to, co se děje v politice, kam
kráčí svět. Bylo to právě ve Zpravodaji, kde si
pán přečetl o pečovatelské službě a řekl si, že
ta by mu mohla občas pomoci s domácností.
S pečovatelkou si rád popovídá o tom, co je nového, naplánují příští návštěvu a radují se ze
společného času a setkání. Nic víc, nic míň.
Sluneční paprsek nesměle prosvítající ztmavlou mozaikou jednoho lidského života.
Paní Júlie si plánovala, že jako správná selka bude až do smrti pracovat na rodinném statku, radovat se z toho, co jí vyroste na záhonech
a obstarávat slepice, husy, kachny... Jenže pak
přišla lehká mozková příhoda a paní znemožnila samostatný pohyb. Rehabilitace pomohla jen částečně, paní se může pohybovat
pouze s pomocí. S manželem prožívají své dny
poklidně, uvnitř domu (bydlí ve zvýšeném přízemí s pěti schody). Pán je úžasný - na snídani
peče čerstvé buchty, odpoledne nesmí chybět
bábovka. Jenže, babička toho moc nesní. Nemá
chuť. „Víte, děvčátka, ono z toho věčného sezení člověku nevyhládne.“ Posteskne si občas pečovatelkám.
Po dvou letech paní Júlie začala ztrácet
chuť pro cokoliv. Dny byly stejné, s manželem

jim došla témata hovorů. Vše se točilo jen kolem jídla a hygieny.
„Paní Júlie, co kdybych přivezla z Archy
vozíček a společně bychom zkusily zdolat ty
vaše schody a projely se venku?“ navrhla jí
jednou pečovatelka.
Bylo to přemlouvání. Ne, že ne. Ze začátku
si paní Júlie troufla jen na dvorek („Co tomu
řeknou lidi, až mě uvidí na vsi sedět na vozíku.“). Ale pak se osmělila, nebo spíš podlehla
neustálému přemlouvání a jedno slunné odpoledne roku 2020 jsme konečně vyjely na ves!
A dnes? Paní jezdí pravidelně dvakrát v týdnu (celoročně!). Zastavujeme se sousedkami,
které potkáme a které (máme takové tušení) už
nás vyhlíží, kdy pojedeme. Zajíždíme na návštěvu k sestřenici, která bydlí nedaleko. Alespoň dvakrát za měsíc zajedeme i do místního
obchůdku (kouknout co mají nového a koupit
nějaký zákusek – ať máme změnu k těm dědovo buchtám). A občas, hlavně takhle zjara, jedeme ze vsi ven – mezi pole, kouknout, jak
letos úroda roste. Nic víc, nic míň. Sluneční
paprsek nesměle prosvítající zšedlou mozaikou jednoho lidského života.
Tereza Umlaufová, Archa Borovany
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PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE
Město Nové Hrady vyhlašuje fotosoutěž, která je součástí projektu SPOLUPRÁCE Nové Hrady - Weitra BEZ HRANIC (číslo
projektu: KPF-01-323) v rámci projektu Fond malých projektů
(Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika).
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Novohradské hory
jedinečná krajina

Soutěžit se bude v 5 kategoriích:
¡ město Nové Hrady: historické památky a život ve městě
¡ město Weitra: historické památky a život ve městě
¡ příroda v okolí Nových Hradů
¡ příroda a okolí Weitry
¡ „Hranice bez hranic“ – možnost jakéhokoliv zpracování tématu
hranice

Podmínky soutěže:
¡ účast není věkově omezena
¡ každý účastník může zaslat max. 3 fotografie do každé kategorie
¡ vyhlášení soutěže a sběr fotografií:
: sběr fotografií bude probíhat od 1. května do 30. června 2022
na e-mailové adrese veronikav@novehrady.cz, nebo osobně
na KIC Nové Hrady (fotografii donést v elektronické podobě)
¡ vyvěšení a hodnocení fotografií:
: od 1. července 2022 do 31. srpna 2022,
: fotografie budou vyvěšeny (anonymně)
na Facebooku Kulturního a informačního centra Nové Hrady
(https://www.facebook.com/kicnovehrady)
: vítězem každé kategorie se stane fotografie s největším počtem lajků
: první místa v každé z kategorií budou finančně odměněna
: vyhlašovatelem další vybrané fotografie budou umístěny
do nové chystané publikace o Nových Hradech po dohodě
s jednotlivými autory
¡ vyhlášení soutěže a ocenění autorů fotografií:
: výsledky budou vyhlášeny 18. září 2022 při akci s názvem
Příhraniční dožínky.

Jiří Čutka – Jen si tak píšu
Lázně Bělohrad 2020
Vzpomínky svého otce na život
v malé jihočeské vesnici Buková vydal
jeho syn Jiří Čutka mladší a snovými
ilustracemi doplnil českokrumlovský
malíř Ivan Straka. Knížečka útlá a vkusně
upravená doslova otevírá poetické okno
vzpomínání v každém člověku, i v tom,
který nežil přímo v Bukové, ale vzpomíná si na atmosféru venkova před několika
desítkami let. Něco z této atmosféry zde zůstává i pro ty, kteří zde
stále žijí a sami dobře poznávají, co jsou to tiché noci na vsi, když
zapadá slunce a rozezní se žabí orchestrion. Čutkovo vzpomínání je
někdy i přímo adresné, na určitá místa, lidi, zaznívají zde konkrétní
jména a leckterý domorodec si hned vzpomene, o který les jde,
když je jmenován Háperk nebo kolem Mazáka, kde vždycky strašilo. Přes tyto konkrétní vzpomínky však jeho mysl zabloudí i
k obecnějším úvahám nad životem, světem a člověkem. I prosté
vzpomínání stojí za zaznamenání a předaná láska k místu může někdy pomoci i další jiskérce rozžehnout plamen.
Nyní si knihu můžete zakoupit v našem Kulturním a informačním centru.
V.V.

Spolek Krajina Novohradska Vás zve na konferenci „Novohradské
hory – jedinečná krajina“, která se bude konat ve čtvrtek 2.6.2022
od 9 hodin v Konferenčním centru v Zámku N. Hrady.
K hlavním cílům konference patří otevřít veřejnou debatu k tématu ochrany krajiny a přírody Novohradských hor.
Pořadatelé konference oslovili odborníky, kteří mají své praktické zkušenosti s tématem, které je rok od roku aktuálnější. Mezi tématy a hosty přednášek a panelových debat bude např.: Přírodní
hodnoty Novohradských hor – Petr Lepší z AOPK ČR, Bucherser
Heimat Verein – Erich Altmann, Kulturně historický vývoj oblasti Novohradska – Daniel Šnejd, NPÚ Č. Budějovice, Duchovní
krajina – Michaela Vlčková. Nad tématem Budoucnost Novohradských hor budou mimo jiných diskutovat Robert Blíženec,
Karol Lesný, Daniel Černý. Určitě velmi zajímavým diskusním blokem může být i Krajinné plánování, role soutěží a dobré praxe od
Petra Veličky z České komory architektů. Mezi hosty konference
bude i esejista, historik umění a básník Josef Kroutvor a geolog,
spisovatel a popularizátor vědy Václav Cílek.
Konference je určena primárně pro starosty, zastupitele a další
zástupce státní správy a také pro ty, kdo se angažují v různých institucích a aktivitách týkajících se tvorby a ochrany krajiny ve zvoleném regionu. Od 5.5. bude registrace na konferenci otevřena
i pro širokou veřejnost.
Kapacita konferenčního centra je omezená, proto máte-li zájem,
neváhejte se včas registrovat na:
http://krajinanovohradska.cz/?page_id=504

Doprovodný program konference
¢ Vernisáž výstavy „Nebeské Novohradky“
2.6. v 18.00 v zámecké zahradě Zámku Nové Hrady
s autorem výstavy leteckým fotografem Jiřím Jirouškem.
Výstava velkoformátových leteckých fotografií byla připravena
v programu Interreg V-A Rakousko-Česká Republika, Fond
Malých projektů ve spolupráci spolků Krajina Novohradska a
Bucherser Heimat Verein.

¢ Koncert Robert Křesťan & Druhá Tráva
2.6. v 19.00 – zámecká louka, Zámek Nové Hrady
(V případě nepříznivého počasí sál hotelu Máj)
Vstupné 380 Kč
Předprodej na www.cbsystem.cz nebo v informačních centrech
měst: Trhové Sviny, Nové Hrady, Borovany, Strážkovice,
Třeboň, ČB a Kaplice.
Pořádá spolek Krajina Novohradska ve spolupráci s městem
Nové Hrady. (Jako doprovodný program konference „Novohradské hory – jedinečná krajina“).
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Czech Bohemia Open Českého svazu Allkampf Jitsu
Novohradští karatisté uspěli na Mistrovství České republiky v sebeobraně
V sobotu 9.4.2022 se ve sportovní hale v Strupčicích u Chomutova konalo Mistrovství ČR Czech Bohemia Open Českého svazu
Allkampf-Jitsu. Republikový šampionát byl první soutěží v letošním
roce a zúčastnilo se ho přes 270 závodníku z 37 klubů bojových umění
z České republiky.
Soutěž v bojovém umění se konala v celkem sedmi disciplínách:
Hard kata - jsou předváděny sestavy z karate, Allkampf-Jitsu nebo Taekwon Do, jež znázorňují boj proti imaginárním útočníkům a závodník
je musí zacvičit co nejpřesněji a v plném nasazení. Self Defense a Self
Defense realistic jsou disciplíny sebeobrany a jsou ukázkou toho, jak
by mohly být techniky bojového umění aplikovány v násilných střetnutích. Cílem je demonstrovat schopnost trénovaného bojovníka použít
sílu k přemožení útočníka (nebo útočníků) v těch situacích, které to
vyžadují. Fighting, Grappling a Kick Light jsou různě kontaktní sportovní zápasy, ve kterých musí závodníci předvést, ve Fightingu závodníci používají kopy,
údery, ale také porazy a boj na zemi, kde
je ji zakázáno provádět údery, Grappling
je boj pouze v úchopu, velmi podobné
Judu a Kick Light je

v podstatě spojení obou předchozích disciplín. Disciplína Ribbons Getting je určena nejmladčím dětem, kdy se hravým způsobem simuluje
duel a děti se učí koordinaci a obratnosti. Závodníci se snaží vzájemně
si odebrat stužky, které jim visí za páskem a vítězí závodník, který
v časovém limitu odebere všechny soupeřovi stužky..

Naši závodníci dosáhli těchto výsledků:
Tomáš Balko
− 2. místo HARD KATA - Junioři U18 14-17, 5-1.kyu,
− 2. místo v MMA LIGHT - Junioři U18 14-17, -85 kg
Marek Houser
− 3. místo v HARD KATA - Junioři U18 14-17, 5-1.kyu
− 2. místo v MMA LIGHT - Junioři U18 14-17, -77 kg
− 3. místo v SELF DEFENSE REAL - Junioři U18 14-17, 5-1.kyu
Patrik Morong
− 3. místo v RIBBONS GETTING - Mladší žáci 7-12, -125 cm
Karolína Houserová
− 3. místo v SELF DEFENSE REAL - Juniorky U18 14-17, 10-6.kyu
Veliké díky patří všem soutěžícím a trenérům za to, že se v tak krátkém čase připravili na tuto soutěž a rovněž i rodičům našich nejmenších
závodníků za podporu.
Martin Hermann, předseda oddílu karate

Patrik Morong (v kimonu) získal bronzovou
medaili

Úspěšní závodníci Tomáš Balko a Marek Houser

Volnočasová aktivita

Sportovky
Z projektu „Se Sokolem do života“ děti
dostaly na vánoce tričko s logem.
Od druhého pololetí se k nám přidali i chlapci.
Z města Nové Hrady je kroužek i v letošním roce podpořen finančním příspěvkem.
Děkujeme.
http://www.tjspartakts.cz/rekreacni-sport/
za oddíl rekreačního sportu
Jana Záhorková

Závodníci oddílů Sebeobrany AKJ SKP České Budějovice, TJ Kratae Nové Hrady a Sebeobrany
AKJ Trhové Sviny na Czech Bohemia Open 2022
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Fotbal
Konečně začala fotbalová sezóna. Už bylo načase. Muži Nových
Hradů začali výborně. Porazili Rudolfov 2:1. A ještě předtím remizovali v Římově 1:1! A vidíte, že to jde. Hlavně se musí kluci sejít a pak
můžeme porazit kohokoli! Neustále se mluví zejména o tom, proč děti
málo sportují. A proto se musím zastavit u našich nejpopulárnějších
sportů v republice. A to jsou fotbal, hokej a biatlon. Co s tím v Nových
Hradech? Fotbal zde máme v pohodě. Trenéři mládeže pracují na
100 % a někdy i více. Žáci také hrají rádi fotbal a je to vidět. Rád sleduji
počínání nejen žáků, ale i skvělé vedení Ríši Tuschera, Miroslava Tuschera a Michala Wegera! Nesmím zapomenout na Martina Silmbroda.
Jeho dorost je výstavní skříní „hradeckého“ fotbalu!
To byl fotbal. Dále hokej. Letos nebyl žádný zamrzlý led na rybnících. Takže žádný hokej. Jedině si zajet do Č. Budějovic na umělý.
A biatlon? … Možná u televize, ale u nás na Hradech? Sněhu také bylo
málo. A šel by u nás vůbec provozovat? Možná letní na kolečkových
lyžích.
Co mě zaujalo v tisku? Na zápas Barcelona proti Realu v „ženách“
přišlo 91 tisíc diváků! U nás v Česku přijde pár stovek. Teď trochu
vážněji; Slávie, Plzeň, Sparta, Baník a Bohemka. Proč na ligu není na
nich „doma“ plno? Proč není „vyprodáno“?!
Proč je fotbal suverénně nejvíce žádán? Hraje se většinou nohama.
A vezměte si většinu ostatních sportů. Hokej (hokejka a puk), florbal
(hokejka a míček), pozemní hokej (hokejista a míček), hokej na kolečkových bruslích (hokejista a puk nebo míček) a další sporty, např. golf
(hokejka a míček). A další sporty, které se hrají rukama: basketbal, volejbal, házená atd. Proto je fotbal jedinečný a neopakovatelný!
Závěrem…
Slávie dokázala, že i u nás se hraje špičkový fotbal Evropy. Když ji
většina našich klubů napodobí, tak nemám starost o náš fotbal!
Miroslav Hruška
Proč milujeme fotbal?
… Protože tam, na hřišti, jsme všichni stejní…“
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