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Sál Hotelu Máj znovu otevřený!
Covidové období silně poznamenalo naše životy a zasáhlo i naše město. Během zimy se ne-

mohlo uskutečnit mnoho tradičních akcí (myslivecký ples, masopust), jiné jsme museli odložit.
Toto smutné období jsme však využili k dokončení rekonstrukce sálu Hotelu Máj a snažili se vše
zvládnout tak, abychom v odloženém termínu mohli již v „novém“ sále přivítat účastníky a divá-
ky naší tradiční taneční soutěže Novohradská číše, jejíž poslední ročník se uskutečnil ještě před
Covidem v roce 2019.

Zároveň jsme připravovali slavnostní otevření sálu pro občany ve formě koncertu dechových
kapel. Přemýšleli jsme, zda nevybrat nějakou speciální dechovku, ale nakonec jsme se rozhodli
otevřít novohradský sál s dechovými hudbami, které mají vazbu právě na naše město. Jsem rád,
že naše pozvání přijala Petříkovská muzika, Jihočeská Podhoranka, Jižani a v rámci večerní
zábavy také Veselá muzika, kterou doplnila kapela Rokeři.

Jsem velmi rád, že se během Novohradské číše, dechovkových koncertů i zábavy přišlo podí-
vat velké množství novohradských občanů i dalších hostů. Z jejich pozitivních reakcí mohu kon-
statovat, že se jim sál po rekonstrukci zamlouval. Mnozí vzpomínali na celou historii hotelu, na
jeho výstavbu, dřívější akce, na některá specifika sálu a především na blízké kamarády, se
kterými zde prožili mnoho krásných akcí.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
(pokračování na str. 6)

Odpoledním koncertem dechových hudeb a ve-
černí zábavou se zejména pro novohradské
občany opět otevřely dveře kulturního sálu
v Hotelu Máj

Sousedské slavnosti aneb sousedi z česko-rakouského příhraničí se
potkali na novohradském náměstí. Více uvnitř NZFotografie ze setkání rodáků ve Štiptoni. Více informací uvnitř NZ

S jakým nasazením šel Cech sv. Huberta do pří-
rody a co tam objevil se dočtete podrobně
uvnitř NZPo dvouleté pauze dotančily na Číši opět desítky tanečních párů nejlepší kvality z ČR
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Den Země u Sluníček v MŠ

Čarodejnice v mateřské škole Čarodějnice měly různé podoby

Obrázek z Rozkvetlé družiny

Tanečnice z Rytmíku v Kulturně-spolkovém domě

Školní družina pořádala opět Turnaj v kuželkách

Děti ze ŠD na prohlídce hradu

Žabičky a čarodějnice

za květnovými aktivitami novohradských dětí
FOTOOHLÉDNUTÍ

Srdíček pro maminky není nikdy dost
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Zápis ze 118. schůze městské rady
ze dne 20.4.2022

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:
Ing. Vladimír Schusser

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 118. jednání

rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 118. jednání rady města.

� 2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo –
Pokrývka spol. s r. o.
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě k akci "Obnova a rekonstrukce
rybníku na parc.č. 544 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů" se společností Pokrývka spol.
s r. o. a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada projednala Dodatek č.1 ke smlouvě
se společností Pokrývka spol. s r. o. ve věci
realizace díla "Obnova a rekonstrukce ryb-
níku na parc.č. 544 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů". Dodatek řeší změnu čl. V. odst. 1
dle Smlouvy o dílo o navýšení ceny díla na
částku 2.146.389 Kč s DPH (navýšení
o 115.011 Kč s DPH). Navýšení ceny díla je
vyvolané nutností provedení kamenného
záhozu druhého nátoku.)

� 3. Pravidla fotosoutěže – projekt
Spolupráce Nové Hrady – Weitra bez
hranic
Rada města bere na vědomí Pravidla foto-
soutěže dle návrhu.
(Rada projednala Pravidla fotosoutěže, kte-
rá je součástí projektu Spolupráce Nové
Hrady - Weitra bez hranic. Soutěž bude vy-
hlášena od 01.05.2022 do 30.06.2022 s ná-
sledným vyhlášením soutěže a oceněním
autorů, které proběhne 18.09.2022.)

� 4. MŠ Nové Hrady – žádost o udělení
výjimky z počtu dětí ve třídách
Rada města souhlasí s udělením výjimky
z počtu dětí ve třídách MŠ Nové Hrady do
konce roku 2021/2022 (Koťátka, Broučci).
(Rada projednala žádost ředitelky MŠ Nové
Hrady ve věci udělení výjimky z počtu dětí
ve třídách mateřské školy do konce roku
2021/2022 (Koťátka, Broučci). Zvýšení
počtu dětí nastává z důvodu více podaných
žádostí v průběhu roku (děti z Ukrajiny).
Zvýšení počtu dětí nebude mít vliv na kvali-
tu vzdělávací činnosti školy a budou splně-
ny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí.)

� 5. Darovací smlouva k transparentnímu
účtu zřízeného městem Nové Hrady
"Na pomoc Ukrajině"
Rada města bere na vědomí návrh Darovací
smlouvy se spolkem HVĚZDY DĚTEM, z.s.,
Chodov s poukázáním částky 20.000 Kč na

bankovní účet, který je součástí veřejné
sbírky "Na pomoc Ukrajině", a pověřuje
starostu podpisem Darovací smlouvy.
(Rada projednala návrh darovací smlouvy
se spolkem HVĚZDY DĚTEM, z.s., Cho-
dov. Předmětem smlouvy je poukázání
částky 20.000 Kč na bankovní účet, který
je součástí veřejné sbírky "Na pomoc Uk-
rajině".)

� 6. Projekt: Město Nové Hrady –
DA pro SDH Nové Hrady –
Dofinancování rozdílu mezi celkovou
cenou DA a poskytnutou dotací
Rada města souhlasí s dofinancováním roz-
dílu mezi celkovou cenou dopravního auto-
mobilu a poskytnutou dotací do plné výše
z vlastních zdrojů v rámci projektu Město
Nové Hrady - DA pro SDH Nové Hrady a
postupuje věc k projednání zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od Investičního a majet-
kového odboru MěÚ Nové Hrady podkla-
dy ve věci projektu Město Nové Hrady -
DA pro SDH Nové Hrady, kdy nedílnou
součástí žádosti o vydání "rozhodnutí
o poskytnutí dotace" je i potvrzení/usne-
sení zastupitelstva města Nové Hrady
o zajištění vlastních zdrojů. Výše vlast-
ních zdrojů je tvořena rozdílem mezi cel-
kovou cenou DA a poskytnutou dotací
(celkem 750 000 Kč - 450 000 Kč dotace
GŘ HZS ČR + 300 000 Kč dotace Jihoče-
ský kraj).)

� 7. Žádost o změnu – DA pro SDH N.H.
Rada města schvaluje podání následujících
žádostí v rámci projektu Město Nové Hrady
- DA (SDH Údolí):
- poskytovatel MV-GŘ HZS ČR: žádost o vy-
dání rozhodnutí o poskytnutí dotace - změna
s prodloužením realizace do 30.11.2022,
- poskytovatel Jihočeský kraj: žádost o pro-
dloužení realizace projektu do 30.11.2022,
a pověřuje starostu ve spolupráci s Investič-
ním a majetkovým odborem MěÚ Nové
Hrady odesláním těchto žádostí.
(Rada obdržela od Investičního a majet-
kového odboru MěÚ Nové Hrady podkla-
dy ve věci projektu Město Nové Hrady -
DA (SDH Údolí) s žádostí o změnu (pro-
dloužení) realizace akce. Prodloužení
realizace akce je vyvoláno vyjádřením
společnosti Porsche ČR s.r.o., kdy vlivem
probíhající války na Ukrajině dochází
k neočekávaným výpadkům subdodávek.
Prodloužení termínu dodání vozidla do
30.11.2022.)

� 8. Certifikát environmentálního
vyúčtování – ASEKOL a.s.
Rada města bere na vědomí informaci o udě-
lení Certifikátu environmentálního vyúčto-
vání pro Město Nové Hrady od společnosti
ASEKOL a.s.
(Rada obdržela prostřednictvím Odboru
životního prostředí MěÚ Nové Hrady Certifi-
kát enviromentálního vyúčtování od společ-
nosti ASEKOL a.s. pro město Nové Hrady za
rok 2021, kdy vytříděním vysloužilého elek-
tra napomohlo významnou měrou k ušetření
životního prostředí.)

� 9. Rozpočtové opatření č. 4/2022
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2022.
(Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady, Eko-
nomického odboru návrh rozpočtového opat-
ření č. 4/2022.)

� 10. Návrh zákona, kterým se mění
Stavební zákon – připomínkování
Rada města bere na vědomí návrh zákona,
kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb, staveb-
ní zákon a souhlasí s připomínkou dle návrhu.
(Rada projednala návrh zákona, kterým se
mění zákon č. 283/2021 Sb, stavební zákon,
kdy tento návrh mimo jiné předpokládá ru-
šení vybraných stavebních úřadů v Jihoče-
ském kraji, zejména pak stavebního úřadu
Nové Hrady. Návrh zákona není v tuto
chvíli závazný a dochází k jeho připomín-
kování ze strany měst, obcí, dotčených or-
gánů aj. Rada města nesouhlasí s rušením
stavebního úřadu ve městě Nové Hrady.)

� 11. Připomínka k opakovanému
veřejnému projednání návrhu
"Územního plánu Nové Hrady"
k lokalitě B 125, k.ú. Mýtiny
Rada města schvaluje podání připomínky
k opakovanému veřejnému projednání ná-
vrhu "Územního plánu Nové Hrady" k lo-
kalitě B 125, k.ú. Mýtiny dle návrhu.
(Starosta seznámil radu s podáním připo-
mínky, resp. pokynu k úpravě ÚP Nové
Hrady ve věci úpravy návrhové plochy B
125 v k.ú. Mýtiny. Město Nové Hrady navr-
huje plochu B 125 v k.ú. Mýtiny vypustit a
nově zařadit jako stabilizovanou plochu pro
bydlení pouze na pozemek parc.č. KN st. 3,
k.ú. Mýtiny (tak, jak je vyznačeno ve stáva-
jícím ÚP).)

� 12. Stavební řízení
Rada města na vědomí probíhající stavební
řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajícím stavebním řízením a neměla k němu
připomínky.)

� 13. Správní řízení
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
připomínky.)

� 14. Stavba: Nové Hrady –
manipulační plocha v ul. Vitorazská
Rada města schvaluje dodavatele DVOŘÁK
STAVEBNÍ s.r.o., Č. Budějovice na akci:
Nové Hrady - manipulační plocha v ul.
Vitorazská a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
(Starosta informoval radu o provedení VŘ na
realizaci akce Nové Hrady - manipulační plo-
cha v ul. Vitorazská. V rámci řízení byly os-
loveny společnosti DVOŘÁK STAVEBNÍ
s.r.o., Č. Budějovice, STAVOUM s.r.o., Č.
Budějovice a MANE STAVEBNÍ s.r.o.
Nejvýhodnější nabídku podala společnost
DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., Č. Budějovi-
ce s částkou 284.381,53 Kč.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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Zápis ze 119. schůze městské rady
ze dne 25.4.2022

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:
Ing. Vladimír Schusser

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 118. jednání

rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 118. jednání rady města.

� 2. Plavecký výcvik – ZŠ Nové Hrady
Rada města schvaluje smlouvu s Plaveckou
školou Základní školy Borovany o zajištění
plavecké výuky žáků Základní školy Nové
Hrady a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Plavecké školy Základní
školy Borovany návrh smlouvy o zajištění
plavecké výuky žáků Základní školy Nové
Hrady. Město Nové Hrady se zavazuje zapla-
tit ZŠ Borovany pronájem plaveckého bazénu
ve výši 28 Kč za výukovou lekci a žáka.)

� 3. Darovací smlouva – Mattoni 1783 a.s.
Rada schvaluje přijetí daru od společnosti
Mattoni 1783 a.s. ve věci darování zboží
vlastní produkce a pověřuje starostu podpi-
sem darovací smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti Mattoni 1783
a.s. návrh darovací smlouvy ve věci darová-
ní zboží vlastní produkce v celkovém rozsa-
hu 3.040 ks.)

� 4. Pasport veřejného osvětlení –
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Rada schvaluje pořízení pasportu veřejného
osvětlení města Nové Hrady společností
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Praha a po-
věřuje starostu dalším jednáním.
(Rada projednala nabídku společnosti
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Praha na
zpracování pasportu veřejného osvětlení
města Nové Hrady. Pasport zajistí přesné
zajištění evidence majetku a může být na-
dále použita při získávání dotačních titulů
týkajících se veřejného osvětlení. Výše ce-
nové nabídky: 55.500 Kč.)

� 5. Šlencovi – nabídka bezúplatného
převodu nemovitosti
Rada města bere na vědomí nabídku bez-
úplatného převodu nemovitosti - části hra-
dební zdi při č.p. 78 Nové Hrady a z důvodu
zajištění přístupů k dané nemovitosti pově-
řuje starostu svoláním místního šetření.
(Rada obdržela od mž. Šlencových nabídku
bezúplatného převodu nemovitosti - části
hradební zdi při č.p. 78 Nové Hrady.)

� 6. Sdělení OV – prodej pozemku Kluc
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. 438 o výměře cca 190 m2

v k. ú. Obora u Vyšného, za částku 200 Kč/m2

a pověřuje tajemníka MěÚ zveřejněním na
úřední desce města.
(Rada obdržela úřední záznam od Osadního
výboru Nakolice-Vyšné-Obora o provede-
ném jednání k žádosti Ing. M. Klůce (bytem
České Budějovice), o koupi části pozemku
parc. č. 438 o výměře cca 190 m2 v k. ú. Obo-
ra u Vyšného za účelem budoucího využití
jako zahrady. Osadní výbor souhlasí s prode-
jem části pozemku parc.č. KN 438 v k.ú.
Obora u Vyšného o výměře cca 190 m2.)

� 7. Odkoupení pozemku – Novotný
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č 1890, k. ú. Veveří u Nových Hradů
o výměře 361 m2 panu M. Novotnému, Ve-
veří za částku 70 Kč/m2 a postupuje návrh
ke schválení zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemku
parc. č 1890, k. ú. Veveří u Nových Hradů
o výměře 361 m2 rada projednala žádost
pana M. Novotného, Veveří o koupi tohoto
pozemku. Cena pozemku vychází ze schvá-
lené Směrnice Zastupitelstva města Nové
Hrady – oceňování pozemků pro převody
z majetku města z roku 2011, protože žádost
byla podána dne 23.7.2021, tj. před platnos-
tí nové Směrnice. Cena pozemku činí 70 Kč
za m2 .)

� 8. Úřední záznam – Osadní výbor
Byňov, Jakule, Štiptoň – prodej
pozemku Dobuš
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku p.č. 37/4 a části pozemku p.č.
2652 v k.ú. Byňov dle návrhu, za částku
400 Kč/m2 a pověřuje tajemníka MěÚ zve-
řejněním na úřední desce města.
(Rada obdržela úřední záznam od Osadního
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň o provede-
ném jednání k žádosti P. Dobuše, Byňov
o prodej části pozemku p.č. 37/4 a části po-
zemku p.č. 2652 v k.ú. Byňov dle návrhu.
Předmětné části pozemků bezprostředně
sousedí s pozemky, které jsou vedeny ve
vlastnictví žadatele. Osadní výbor nemá ná-
mitek s prodejem těchto částí pozemků.)

� 9. Prodej pozemku – Údolí u N.Hradů
Rada města bere na vědomí žádost o prodej
pozemku p.č. KN 1165 k.ú. Údolí u Nových
Hradů a pověřuje Osadní výbor Údolí u No-
vých Hradů dalším projednáním.
(Rada obdržela od paní H. Princové žádost
o prodej pozemku p.č. KN 1165 k.ú. Údolí u
Nových Hradů za účelem výstavby rodinné-
ho domu.)

� 10. Žádost – Restaurace pod radnicí
Rada města schvaluje prominutí nájemného
z nebytových prostor v objektu č.p. 46 - Res-
taurace Pod radnicí paní L. Tourkové (Restau-
race pod radnicí) ve výši jednoho měsíčního
nájmu za období prosinec 2021.
(Rada města obdržela žádost od paní L. Tour-
kové (Restaurace pod radnicí) o snížení ná-
jemného nebytových prostor v objektu čp.
46 - Restaurace Pod radnicí z důvodu vy-
dání vládních restrikcí v souvislosti ko-
ronavirem, kdy bylo omezeno podnikání
omezenou otevírací dobou, zákazem vstupu

neočkovaných do restaurací atd. za zimní
období 2021 a leden 2022.)

� 11. LHP 2024–2033
Rada města bere na vědomí informaci sta-
rosty města o nutnosti pořízení Lesního hos-
podářského plánu pro období 2024–2033
a pověřuje starostu přípravou výběrového ří-
zení k pořízení LHP.
(Starosta informoval radu o nutnosti pořídit
Lesní hospodářský plán (LHP) pro následu-
jících 10 let, tj. pro období 2024–2033. Cena
pořízení LHP se odvíjí od velikosti lesních
pozemků v rozmezí 400-600 Kč/ha. Po po-
řízení LHP je možno požádat o dotací na po-
řízení LHP, kterou poskytuje Ministerstvo
zemědělství ČR ve výši cca. 400 Kč/ha.)

� 12. Krizový štáb ORP Trhové Sviny
Rada města bere prosbu o součinnost s Kri-
zovým štábem ORP TS na vědomí a konsta-
tuje, že takové plochy město Nové Hrady
v majetku nemá.
(Starosta informoval radu ve věci prosby
o součinnost Krizového štábu ORP T. Sviny,
kdy je potřeba vytipovat v Jihočeském kraji
místa pro budoucí možné umístění mobil-
ních plechových buněk pro uprchlíky z Uk-
rajiny. Jedná se o prostory s plochou min.
3000 m2 , zpevněné s napojením na inženýr-
ské sítě a přístupná pro stavební techniku.
Uvažovaná kapacita 150 osob.)

� 13. Plán financování obnovy (PFO)
Rada města souhlasí s přípravou Plánu fi-
nancování obnovy vodovodů a kanalizací
(PFO) dle návrhu a pověřuje starostu dalším
jednáním se společností ČEVAK a.s.
(Starosta v návaznosti na zaslanou Výzvu
vlastníkům vodovodů a kanalizací k doložení
skutečností k péči o majetek od Ministerstva
zemědělství informoval radu o nutnosti
vypracování Plánu financování obnovy
vodovodů a kanalizací, který by měl být
schválen do 30.06.2022. PFO musí být
zpracován nejméně na dobu 10 let tak, aby
v průběhu životnosti vodohospodářského
infrastrukturního majetku byla vytvářena
rezerva finančních prostředků na jeho ob-
novu v takové výši, aby byla zajištěna jeho
udržitelnost a plynulé a bezpečné provozo-
vání.)

� 14. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajícím stavebním řízení a neměla k němu
připomínky.)

� 15. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících správních řízení, ve kterých je měs-
to účastníkem řízení, a neměla k nim
připomínky.)

� 16. Žádost – Pelderlová, Smrčková
Rada města bere na vědomí žádost paní
M. Pelderové a M. Smrčkové o pronájem
části pozemku parc.č. 652/6, k.ú. Údolí

INFORMACE Z RADNICE
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u NH a pověřuje Osadní výbor Údolí u No-
vých Hradů dalším projednáním.
(Rada obdržela žádost paní M. Pelderové a
M. Smrčkové o pronájem části pozemku
parc.č. 652/6, k.ú. Údolí u NH. Na Pronajaté
části pozemku by byl umístěn stánek s toče-
nou zmrzlinou o velikosti 2,5 x 2,5 m.)

� 17. Žádost o dotaci – projekt Pořízení
vybavení pro kulturní a spolkovou
činnost
Rada města schvaluje podání projektové
žádosti k projektu Pořízení vybavení pro
kulturní a spolkovou činnost v rámci Výzvy
MAS Sdružení Růže č. 7 PRV k předkládá-
ní Žádostí o podporu v rámci operace
19.2.1. Programu rozvoje venkova na obdo-
bí 2014 - 2020 (fiche č.9) dle návrhu.
(Rada města byla seznámena s přípravou
projektové žádosti k projektu Pořízení vy-
bavení pro kulturní a spolkovou činnost
v rámci Výzvy MAS Sdružení Růže č. 7
PRV k předkládání Žádostí o podporu
v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje
venkova na období 2014 - 2020, a to v rámci
fiche č.9. Projekt řeší dovybavení sálu hote-
lu Máj, sálu v Nakolicích a osadní místnosti
v Byňově novými stoly, židlemi a pivními
sety. Rozpočet projektu počítá s náklady ve
výši 999 702,- Kč s tím, že výše dotace by
měla být ve výši  80%, tj. 799 761,- Kč.)

Zápis ze 120. schůze městské rady
ze dne 09.05.2022

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:
Ing. Vladimír Schusser

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 119. jednání

rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 119. jednání rady města.

� 2. Odkup pozemku – Hamerník
Rada města bere na vědomí žádost o odkup
pozemku parc. č 1544, k. ú. Mýtiny o výmě-
ře 496 m2 - vodní plocha a pověřuje starostu
Mgr. V. Hokra a radního M. Vrchotu prove-
dením místního šetřením.
(Rada obdržela žádost od pana F. Hamerní-
ka, H. Stropnice, o odkup pozemku parc. č
1544, k.ú. Mýtiny o výměře 496 m2 - vodní
plocha. Sousedící pozemek KN 1543 - vod-
ní plocha je ve vlastnictví žadatele. Žadatel
by tento pozemek rád využil k obnově, vy-
čištění a odbahnění rybníčku.)

� 3. Porovnání kalkulace cen za rok 2021
– ČEVAK
Rada města bere na vědomí Porovnání
všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro
vodné a stočné za rok 2021 a dosažené sku-

tečnosti v témže roce (za rok 2021) od
společnosti ČEVAK a.s.
(Rada projednala Porovnání všech položek
výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže
roce (za rok 2021) od společnosti ČEVAK
a.s.)

� 4. Smlouva o smlouvě budoucí - "Nové
Hrady kabel VN směr celnice"
Rada města souhlasí se smlouvou č.:
CB-001040019985/003-PRO2 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se spo-
lečností EG.D, a.s., Brno na akci: Nové
Hrady kabel VN směr celnice, za jednorá-
zovou úhradu ve výši 21.100 Kč a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti PRO 22
v.o.s., České Budějovice návrh smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene na akci: Nové Hrady kabel VN směr
celnice. Stavbou budou zatíženy pozemky
parc. č. 1002/5, 1006/3, 311/2, 732/8, 824/1,
824/40, 824/42, 824/43, 824/44, 824/48 a
994/6 vše v k.ú. Nové Hrady.)

� 5. Smlouva o smlouvě budoucí –
"Nové Hrady - parcela č. 824/47 NN"
Rada města souhlasí se smlouvou č.:
CB-001030066103/003_PRO2 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se spo-
lečností EG.D, a.s., Brno na akci: Nové
Hrady - parcela č. 824/47 NN, za jednorázo-
vou úhradu ve výši 15.900 Kč a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti PRO 22
v.o.s., České Budějovice návrh smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene na akci: Nové Hrady - parcela č.
824/47 NN. Stavbou bude zatíženy poze-
mky parc. č. 1002/5, 1006/3, 311/2, 824/1,
824/40, 824/42, 824/43, 824/44, 824/45,
824/44, 824/46, 824/48, a 994/6 vše v k.ú.
Nové Hrady.)

� 6. Pronájem – Štengl
Rada města schvaluje pronájem části poze-
mku parc. č. 1476/1 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů o výměře 24 m2 dle návrhu panu J.
Štenglovi, Č. Budějovice za částku 3 Kč/m2

/rok, na dobu pěti let s tříměsíční výpovědní
lhůtou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada po zveřejnění opakovaně projednala
žádost pana J. Štengla, Č. Budějovice o pro-
nájmu části pozemku parc. č. 2281, k. ú.
Nové Hrady o výměře 24 m2 dle návrhu.)

� 7. Pronájem nebytové prostory –
Smrčková (po zveřejnění)
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor v objektu č.p. 43, Nové Hrady dle
návrhu o výměře 35,31 m2 paní M. Smrčko-
vé, Nové Hrady za částku 500,-Kč/m2 /rok,
na dobu pěti let s tříměsíční výpovědní lhů-
tou a pověřuje Technické služby města
Nových Hradů (p. Duspivová) přípravou
nájemní smlouvy.
(Rada po zveřejnění projednala žádost paní
M. Smrčkové, Nové Hrady ve věci proná-
jmu nebytových prostor v objektu č.p. 43,
Nové Hrady. Paní M. Smrčková předložila
nabídku 500 Kč/m2 /rok.)

� 8. Poskytnutí dotace –
"Živé obrazy v Novohradském muzeu"
Rada města bere na vědomí oznámení
o poskytnutí dotace na akci Živé obrazy
v Novohradském muzeu ve výši 20.000 Kč
a pověřuje starostu podpisem Smlouvy
o poskytnutí dotace.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Kraj-
ského úřadu, Oznámení o poskytnutí dotace
(neinvestičního charakteru) a návrh Smlou-
vy o poskytnutí dotace ve věci zajištění pro-
jektu Živé obrazy v Novohradském muzeu.
Výše poskytnuté dotace: 20.000 Kč.)

� 9. Poskytnutí dotace – "Hudební festival
Jihočeské Nové Hrady 2022"
Rada města bere na vědomí oznámení
o poskytnutí dotace na akci Hudební festi-
val Jihočeské Nové Hrady 2022 ve výši
100.000 Kč a pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o poskytnutí dotace.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Kraj-
ského úřadu, Oznámení o poskytnutí dotace
(neinvestičního charakteru) a návrh Smlou-
vy o poskytnutí dotace ve věci zajištění pro-
jektu Hudební festival Jihočeské Nové Hrady.
Výše poskytnuté dotace: 100.000 Kč.)

� 10. Žádost o příspěvek –
Společnost pro ranou péči
Rada města bere na vědomí žádost Společ-
nosti pro ranou péči pobočka České Budě-
jovice o dotaci z rozpočtu města pro rok
2022 a postupuje ji k projednání na jednání
finanční a sociální komise.
(Rada obdržela žádost o dotaci z rozpočtu
města pro rok 2022 od Společnosti pro ra-
nou péči pobočka České Budějovice.)

� 11. Zápis – sociální komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
sociální komise ze dne 02.05.2022.
Rada města neschvaluje na základě nedopo-
ručení a zápisu z jednání Sociální komise rady
města Nové Hrady přidělení bytu v domě
DPS Nové Hrady mž. Grulíkovým, Klažary.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 02.05.2022 s doporučením pro
radu.)

� 12. Závěrečný účet Města Nové Hrady
rok 2021
Rada města souhlasí se závěrečným účtem
města za rok 2021 a postupuje jej ke schvá-
lení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh závěrečného účtu
za rok 2021.)

� 13. Účetní závěrka Města Nové Hrady
rok 2021
Rada města souhlasí s účetní závěrkou za
rok 2021 a postupuje ji ke schválení zastu-
pitelstvu města.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh účetní závěrky
města za rok 2021.)

� 14. Přezkum hospodaření 2021–
Krajský úřad Jihočeský kraj
Rada města bere na vědomí Zprávu o výsled-
ku přezkoumání hospodaření města Nové
Hrady za rok 2021.

INFORMACE Z RADNICE
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(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2021. Při přezkoumání
hospodaření byly zjištěny chyby a nedostat-
ky uvedené v ustanovení §10 odst. 3 písm. c)
zákona č. 420/2004 Sb. Nedostatky spočí-
valy v nezveřejnění veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace poskytovatelem na
úřední desce ve lhůtě do 30 dnů ode dne
uzavření této smlouvy. Smlouva o poskyt-
nutí dotace byla po obdržení této Zprávy
zveřejněna dle zákonných předpisů.)

� 15. Zápis z jednání – zřízení adaptační
skupiny – zajištění výuky českého jazyka
pro ukrajinské děti v rámci ZŠ N. Hrady
Rada města souhlasí se zřízením adaptační
skupiny pro zajištění výuky českého jazyka
pro ukrajinské děti v rámci ZŠ Nové Hrady
dle návrhu.

(Starosta informoval radu o jednání ve věci
zřízení adaptační skupiny, která bude mít za
úkol v rámci ZŠ koordinovat výuku českého
jazyka a následné zapojení ukrajinských
dětí do standardní výuky. Náklady vzniklé
s činností skupiny budou primárně financo-
vány z prostředků vybraných prostřednic-
tvím veřejné sbírky města Nové Hrady "Na
pomoc Ukrajině".)

� 16. Stavební řízení
Rada města na vědomí probíhající stavební
řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajícím stavebním řízení a neměla k němu
připomínky.)

� 17. Správní řízení
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.)

� 18. ŽÁDOST O DOTACI ze státního
rozpočtu na projekty obcí na podporu
integrace držitelů dočasné ochrany na
lokální úrovni v roce 2022 – MV ČR

Rada města schvaluje podání Žádosti o do-
taci ze státního rozpočtu na projekty obcí na
podporu integrace držitelů dočasné ochrany
na lokální úrovni v roce 2022 na období od
24. 02. 2022 do 31. 12. 2022.

(Rada projednala návrh Žádosti o dotaci ze
státního rozpočtu na PROJEKTY obcí na
podporu integrace držitelů dočasné ochrany
na lokální úrovni v roce 2022 - MV ČR. Cí-
lem projektu je zajistit bezproblémovou a
bezkonfliktní integraci a aktivizaci držitelů
dočasné ochrany do většinové společnosti
ve městě a to zejména: zajištění poradenství
a osobní asistence při administrativních
úkonech spojených s legalizací jejich poby-
tu a získání statutu držitele dočasné ochra-
ny, eliminace jazykové bariéry jak u dětí,
tak dospělých, propojení aktivit uprchlíků s
aktivitami místních obyvatel a tím posílení
přirozené a neformální integrace do společ-
nosti, eliminace hrozeb sociálního vylou-
čení držitelů dočasné ochrany. Zahájení a
ukončení realizace projektu: od 24. 02. 2022
do 31. 12. 2022. Požadovaná dotace od MV:
471 580,- Kč, vlastní a další zdroje (5%):
24 820,- Kč, celkové náklady projektu:
496 400,- Kč.)

INFORMACE Z RADNICE
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Upozorňujeme občany,
že INFORMACE O ODSTÁVKÁCH ELEKTRICKÉ ENERGIE,

které dostáváme od firmy EG.D, a.s., rozesíláme hromadným e-mailem.
Prosíme všechny, kteří mají o tyto informace zájem, aby nahlásili

svoji e-mailovou adresu na Informačním centru N.H. (tel. 386 362 195)
nebo sledovali úřední desku MěÚ N. Hrady.

Díky celkové rekonstrukci to vypadá, že
se nám společně podařilo naplnit hlavní cíl,
kterým bylo vybudování důstojného prostře-
dí pro pořádání kulturních, společenských,
spolkových, sportovních a jiných akcí. Vě-
řím, že díky takto kvalitnímu zázemí budeme
sál využívat pro plesy, karnevaly, koncerty,
divadelní představení, diskotéky, akce spolků,
svatby i sportovní soutěže a turnaje (tance, ša-
chy ad.). Zároveň věřím, že bude vedle sálu
dobře prosperovat i restaurace a ubytovací
část a že celý hotel bude zase pulsujícím srd-
cem našeho města a regionu.

Celkově nás rekonstrukce v rámci několika navazujících etap a projektů stála cca. 33 mi-
liónů korun, z nichž asi 8 miliónů se povedlo zajistit z dotací. V souvislosti s celou realizací
bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli k tomu, že jsme vše zvládli.

Mé osobní poděkování patří:
− projektantům z SP Studia z Českého Krumlova, zejména panu Ing. Pechovi,
− dále panu Ing. V. Ševčíkovi za návrh interiéru a panu R. Šollarovi za návrh ozvučení

a nasvětlení,
− všem stavebním a dodavatelským firmám,
− stavebnímu dozoru Ing. V. Jandovi z Č. Budějovic,
− projektovému manažerovi panu Petru Heidingerovi,
− kolegyním a kolegům z Městského úřadu Nové Hrady (zejména paní M. Mrkvičkové,

která dohlížela celou akci nejen z pohledu dotačních peněz),
− pracovnicím a pracovníkům Technických služeb města N. Hradů za pomoc s vystěho-

váváním i nastěhováváním vybavení, úklid a jiné formy pomoci v průběhu realizace,
− a v neposlední řadě též kolegyním a kolegům z rady města, se kterými jsme vše spo-

lečně připravovali a zvládali.
Děkuji též zastupitelkám a zastupitelům a všem, kteří nás po celou dobu rekonstrukce

podporovali a byli nápomocni radou či jinou formou pomoci. Věřím, že i pro Vás všechny je
ukončení této etapy stejnou radostí a že i v navazujících aktivitách společně přispějeme
k dalšímu rozvoji našeho hotelu.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Střípky z radnice
Poděkování

Střípky pro tento měsíc asi nemohu začít ji-
nak než informací k ukrajinským uprchlíkům.
Již v minulých NZ jsme informovali o různých
formách pomoci a děkovali všem, kteří pomá-
hají. A poděkování rád opakuji i dnes všem
těm, kteří pomáhají v našem humanitárním
skládku, vozí a doplňují potravinovou banku,
přinášejí oblečení a další potřeby, nakupují
věci, pomáhají se začleňováním do pracovní-
ho, vzdělávacího i volnočasového života, pos-
kytují zdravotní péči a další formy pomoci
nebo kteří zasílají finance na speciální transpa-
rentní účet, který byl k tomuto účelu zřízen
městem N. Hrady. A speciální jmenovité podě-
kování patří Lucii Sovové za to, jak společně
s Alenou Hanušovou, Lenou Kolesnikovou a
dalšími členkami týmu koordinují celou pomoc
a jsou lidsky a k pomoci připraveny ve všech
potřebných věcech… MOC DĚKUJEME!!!

Začlenění do školy
Vedle zajištění ubytování a základních pot-

řeb jsme se v posledních týdnech věnovali také
zapojení ukrajinských dětí do našich školských
zařízení a do volnočasových aktivit. Na osob-
ních setkáních s maminkami jsem apeloval na
to, aby děti do školky a školy nastoupily až po
určité adaptaci, zejména jazykové. Protože však
děti projevily zájem do školy nastoupit a ma-
minky a další rodinní příslušníci tak mohli na-
stoupit do práce či věnovat se dalším dětem,
bylo třeba vše řešit rychleji, než jsem předpo-
kládal.

Sál Hotelu Máj znovu otevřený! (pokračování ze str. 1)

pokračování na str. 7
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U školkových dětí bylo třeba dořešit
očkování, protože jsme jasně deklarovali, že
ukrajinské děti musí splňovat vše, co musí
zvládnout pro vstup do školky české děti.
S doočkováním nám pomohl pan doktor
Chromčák, urgentní případy řešili i další pe-
diatři v okolí a celkové vyšetření pak pro-
vedl rakouský lékař A. Helpert v našem
Komunitním centru. Moc děkujeme!

Na základě dohody s vedením základní ško-
ly jsme se po několika dnech od nástupu dětí
domluvili na vytvoření adaptační skupiny, je-
jímž hlavním úkolem je naučit ukrajinské děti
základům českého jazyka. Výuku a koordina-
ci skupiny společně zajišťují zaměstnankyně
školy (L. Šromová, A. Hanušová) a externí
pracovnice (E. Kolesniková, L. Sovová).
Ukrajinské děti se tak učí základům češtiny,
zároveň po dohodě s jednotlivými učitelkami
a učiteli docházejí do hodin a zapojují se do
výuky tam, kde mohou fungovat i s minimál-
ními znalostmi jazyka (např. v matematice,
různých výchovách apod.).

Úvodní poděkování tak rád doplňuji o za-
městnance školky a školy + externí pracovní-
ky za jejich aktivitu a úsilí při zvládání této
nové výzvy. Všichni společně věříme, že se
během zbývajících týdnů letošního školního
roku a během prázdninových kurzů podaří uk-
rajinským dětem zvládnout češtinu tak, aby se
mohly od září plnohodnotně zapojit do výuky.

Nejsme v tom sami – pomoc zvenčí
Vedle pomoci ze strany občanů (materiál-

ně i finančně na transparentní účet) a pomoci
vyčleněné v rámci rozpočtu města Nové Hra-
dy nás v péči o ukrajinské rodiny podporují i
další partneři, které oslovila naše aktivita.
Díky kontaktům našeho Komunitního centra a
některých zapojených dobrovolníků nám svoji
pomoc nabídly některé nadace a zahraniční
firmy. Materiální vybavení jsme obdrželi od
rakouské společnosti Sonnentor, od českého
spolku HVĚZDY DĚTEM, z.s. jsme dostali
20 000 Kč a od anglické nadace Three peas
nejprve 3x 40 000 Kč a následně ještě peníze
na pořízení sušičky pro skupinku ukrajinských
sirotků. Současně jsme též byli osloveni naši-
mi přáteli z japonského Shinshira, kteří proje-
vili zájem pomoci v rámci „novohradské“
aliance Newcastles of the world. Na konci
května tak budeme společně se slovenskými
Novými Zámky a lotyšským Jaunpilsem řešit
detaily pomoci, kterou chce Shinshiro pos-
kytnout naším prostřednictvím ukrajinským
uprchlíkům. Veškeré prostředky jsou jasně
určeny na konkrétní aktivity spojené s pomo-
cí ukrajinským uprchlíkům pobývajícím
v našem městě.

Bývalá rota pohraniční stráže
a otázka ubytování uprchlíků

V průběhu dubna dostala televizní stanice
CNN Prima informace o tom, že je novohrad-
ská rota jedním z míst v rámci celé ČR, která
jsou zmiňována v souvislosti s možným uby-
továním ukrajinských Romů. Okamžitě jsme
na tuto informaci reagovali. V úzké spolupráci
s panem hejtmanem M. Kubou jsme oslovili

ministerstvo vnitra a dokázali jsme vysvětlit,
že s ohledem na využití naší části areálu pro
Technické služby města NH a nemožnost od-
dělení objektů v rámci areálu není bývalá rota
pro podobné ubytování vhodná. Naše argu-
menty byly vyslyšeny i během následné náv-
štěvy pověřeného pracovníka ministerstva
vnitra, ke které jsem osobně přizval i pana
senátora T. Jirsu. Společně s oslovenými po-
litiky jsme též deklarovali, že v současné
době již město Nové Hrady nemůže pojmout
další uprchlíky, protože jsme na limitu v rám-
ci ubytování, pracovních možností a také ka-
pacit školských zařízení. Naše argumenty byly
přijaty, proto nepředpokládám, že by nám
v budoucnu hrozil příliv nějaké „speciální“
skupiny uprchlíků.

Stavební činnost ve městě
a osadách

S nástupem jarního počasí se rozběhly prá-
ce na mnohých projektech. Některé budou na
konci května finišovat, některé ještě budou
probíhat i v dalších měsících.

Naše největší akce – rekonstrukce čp. 188
v Komenského ulici se trochu zkomplikovala,
neboť po odkrytí trámů v patře bylo zjištěno,
že bude potřeba jejich celková výměna. Ne-
znamená to pouze navýšení finančních nákla-
dů, ale též časový skluz a posun realizace do
podzimu.

Bez větších komplikací probíhá výstavba
chodníku ve Vitorazské ulici, kde jsme též vy-
budovali odstavnou plochu pro návštěvníky
hřbitova a smuteční síně. Postupně též dochází
k řešení některých veřejných prostranství ve
městě a osadách. Byly pořízeny nové lavičky
na náměstí a v Komenského ulici, bude násle-
dovat doplnění odpadkových košů a úprava
plochy kolem prodejny FLOP.

Na konci května by měl být dokončen nový
skatepark a pumptracková dráha. Chápu, že se
na nové sportoviště děti i jejich rodiče těší, ne-
chápu však, že i za dozoru dospělých dochází
ke vstupu na staveniště a k ničení ještě nedo-
končené části areálu. A to navíc nejen na kolo-
běžkách a kolech, ale též i s motorkou!!! Vše
navíc doprovázeno neskutečným nepořádkem
v podobě odpadků. Prováděcí firma proto celý
areál opakovaně označila a uzavřela. Osobně
zároveň vyzývám všechny návštěvníky, aby
nebránili zdárnému dokončení akce a po insta-
laci všech prvků dodržovali návštěvní řád
a pořádek. Děkuji za pochopení a těším se
naopak na to, až celý skatepark a pumptrack
bude sloužit svému účelu…

Příprava stavebních pozemků pro
výstavbu rodinných domů

Nové pozemky pro výstavbu rodinných
domů jsou plánovány v lokalitě Pod Vodoje-
mem. Zde by měly být k dispozici 3 parcely,
jejichž využití je ale zatím vázáno na termín
schválení nového územního plánu (po opako-
vaném veřejném projednání by mohl být
schválen po prázdninách).

Další stavební pozemky jsou plánovány
v rámci další etapy výstavby v lokalitě Jižní
město (od Viláku směrem k již realizované
části). Zde byla zadána studie, kterou jsme
měli obdržet již na konci března. Z časových

důvodů (výpadek lidských zdrojů) nám však
projekční kancelář zatím upravenou studii ne-
dodala, nicméně měla by být k dispozici do
konce května. Po projednání v radě města by-
chom tak následně zadali zpracování doku-
mentace pro územní řízení a do konce roku
by mohlo dojít k zveřejnění záměru prodeje
s upřesněním finančních podmínek.

Na stavební pozemky se nevede žádný po-
řadník. Po stanovení podmínek prodeje a ná-
sledné výstavby bude zveřejněn záměr prodeje a
teprve poté budou v rámci veřejného řízení moci
zájemci podávat své žádosti.

Poděkování
Chtěl bych poděkovat za všechny vlastní-

ky lesů v blízkosti příhraničních rybníků paní
A. Šlencové a paní V. Kovářové za včasnou
reakci a přivolání hasičů k začínajícímu
požáru lesa. Díky jejich přičinění a násled-
nému zásahu výjezdové jednotky novohrad-
ských dobrovolných hasičů bylo zabráněno
velkým škodám. Ještě jednou díky všem!

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

pokračování ze str. 6
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Setkání rodáků
ve Štiptoni

V sobotu 21. května proběhlo tradiční set-
kání rodáků a přátel u kapličky ve Štiptoni,
které již několik let pořádá město Nové Hrady
ve spolupráci s paní Waltraud Lintner, panem
Günterem Cepakem a osadním výborem. Po
krátkém úvodním přivítání, hudebních vystou-
peních a májové mariánské modlitbě se účast-
níci přesunuli do místního cyklokiosku, kde
u malého občerstvení vzpomínali na historii
této osady a vyprávěli příběhy, které mají vaz-
bu na osadu a její dřívější i současné obyvate-
le. I během letošního setkání se ukázalo, že
v případě setkání kamarádů a známých jde
s úsměvem překonat i jazyková bariéra.

Mgr. V. Hpokr

Propagace myslivosti, úklid Novohradska a Povídání u jilmů o jilmech

Cech sv. Huberta Nové Hrady informuje
Jak už je naším zvykem, rádi vás zde, na stránkách Novohradského

zpravodaje, informujeme o dění v našem myslivecko ochranářském
spolku o aktivitách, které podnikáme nejen v Nových Hradech.

Konec měsíce dubna jsme zakončili otevíráním sezony na Karlově
Hrádku u Purkarce, kde jsme presentovali práci myslivců na akci Řeka,
les a lov. Akce byla slavnostně zahájena v 10:00 hodin a až do jejího
ukončení byl náš stánek v obležení dětí a rodičů, kteří se seznámili
s prací pravodatných myslivců a ochránců přírody. I zde jsme potkali
mnoho zajímavých lidí a navázali nové kontakty na úseku myslivosti
a ochrany přírody. Děkujeme tímto organizátorů za pozvání i na příští
ročník, kterého se rádi zúčastníme.

Hned druhý den, tedy 1. 5. 2022, jsme v 10:00 hodin vyrazili z auto-
busového nádraží v Nových Hradech na úklid stráně pod ulicí Na Vy-
hlídce, lesního úseku okolo kopce Kyslíkáč a hlavní silnice Údolí –
Štiptoň. Jedná se o lokalitu, kde se několik desítek let vrší neinteligent-
ními občany našeho města různorodý odpad. Těmto občanům konku-
rují v dělání nepořádku okolo hlavní silnice řidiči, cyklisti a chodci.
Každý, kdo tímto úsekem silnice projížděl, si musel všimnout igelito-
vých pytlů, různého stavebního materiálu, plastů, plechovek od růz-
ných nápojů a dalšího odpadu.

Poděkování
Rádi bychom touto cestou ze srdce poděkovali příbuzným a všem přátelům, souse-

dům, kolegům, bývalým žákům a známým, kteří se dne 22. dubna 2022 přišli rozloučit
s naším drahým zesnulým, panem Mgr. Vladimírem Hokrem. Děkujeme za projevené
soustrasti, zaslané kondolence i tichou vzpomínku.

Rádi bychom též poděkovali pracovníkům pohřební služby AVE FENIX a především
paní Markétě Morongové za vstřícné jednání a důstojné zajištění celého obřadu.

Za zarmoucenou rodinu děkují manželka Ivana a synové Miťa a Boris.

pokračování na str. 9
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Protože jsme se na tento nepořádek již nemohli dále dívat, svolali
jsme brigádu na úklid této jinak krásné přírodní lokality. Na úklidu se
podíleli členové a rodinní příslušnici našeho spolku a dále Ladislav Sta-
rý ze ZO ČSOP Nové Hrady. Láďovi za jeho pomoc a ochotu tímto moc
děkujeme. Hned po vstupu do lesního porostu přímo pod zahradami
domů v ul. Na Vyhlídce jsme zjistili, že se zde nachází černá skládka,
která je nad naše síly, a proto bude nahlášena Láďou Starým na MěÚ
Nové Hrady, Odbor živ. prostředí. Následně jsme začali vynášet z lesa
pneumatiky s disky i bez, plasty, díly televizorů, igelitové pytle, skla,
plastové láhve, různé textilie a další věci. Takto jsme postupovali až
k vedení kanalizace do místní čističky odpadcích vod.

Kdo jste zde šel, musel jste být ohromen další skládkou, která se na-
chází přímo ve svahu pod ulicí Na Vyhlídce. Je s podivem, že se do sou-
časné doby nenašel nikdo, kdo by tento odpad uklidil a že tato „krásná
stráň“ nikomu nevadí. Hned pod strání nás upoutal ohořelý kmen
vzrostlého stromu, u kterého si někdo udělal oheň tím, že zde pálil růz-
norodý odpad. Snad se strom z tohoto šoku vzpamatuje. Následně jsme
pokračovali podél hlavní silnice zpět na Nové Hrady a vyčistili jsme
celý svah pod novým hradeckým kopcem zpět k ceduli města. Výsled-
kem byla plná korba odpadu terénního vozidla a jedna celá plná kára za
osobní automobil, kdy jsme tyto odpady vytříděné uložili do sběrného
dvora. Jsem moc rád, že se podařilo tento kus vzácné přírodní mikroloka-
lity vyčistit. Odměnou nám byl nádherný pohled na rozkvetlé koberce or-
seje jarního, sasanky hajní, blatouchu bahenního, česnáčku medvědího
nebo bezu černého. Až bude uklizena černá skládka, mohla by být tato
lokalita velmi působivou procházkovou zónou nejen pro občany Novo-
hradska. Velké díky za obětavou práci posílám členům našeho spolku
a našim rodinným příslušníkům, a protože nechyběly ani děti, můžeme
doufat, že se z celého úklidu poučí pro svůj budoucí postoj k přírodě
a její ochraně v praxi.

Další akcí, kterou jsme realizovali 8. 8. 2022 od 10.00 hodin, bylo
Povídání o jilmech u jilmů. Vše se uskutečnilo za mírného deště, který
jsme všichni uvítali s ohledem na sucho, které nás v posledních letech
trápí. I díky tomuto jarnímu deštíku se vyhodnocení naší loňské akce
uskutečnilo v komorní atmosféře, kdy jsme vyhodnotili výsadbu
300 kusů jilmu horského v lokalitě mezi Nakolicemi a Vyšnou. Tak, jak
jsme avizovali, došlo při této akci k předání čestných uznání za zásluhy
o les, myslivost a ochranu přírody třem lidem, kteří se velkou měrou za-
sloužili o současný stav naší krajiny. Prvním z oceněných byl pan Ing.
Hubert Švarc, odborný lesní správce našich Novohradských lesů v ma-
jetku města Nové Hrady. Pan Ing. Švarc reprezentuje správné hospoda-
ří v lesích, kdy by se od něho mohli učit mnozí lesníci. Možná by i
ostatní lesy v okolí Novohradska vypadaly tak, jako ty v majetku města.
Pan Ing. Švarc se dále podílel na našem projektu a výsadbě 300 jilmů,
kdy vytipoval vhodnou lokalitu, která bude v budoucích letech tvořit
jednu z dominant v prostoru mezi Nakolicemi a Vyšnou. Ještě jednou
na tomto místě jménem našeho spolku děkujeme panu Ing. Švarcovi za
jeho aktivitu a doufáme, že mu čestné uznání, drobný dar a láhev dobré-
ho pití udělali radost. Pan Ing. Švarc následně pohovořil o lesnickém
hospodaření na Novohradsku, kdy nemohl být opomenut jeho otec, kte-

rý se zde rovněž podílel na návratu jilmů do našich lesů, obnovoval
dubové a jilmové aleje a další.

Druhým oceněným byl člen spolku Cech sv. Huberta, z.s. pan Lubo-
mír Brychta. Již téměř 30 roků se pan Brychta Lubomír podílí na obno-
vě našich Novohradských lesů v rámci pěstební činnosti, kdy za tuto
dlouhou dobu vysázel deseti tisíce různých druhů stromů, které dnes
v různých místech tvoří již hezký les. Pan Lubomír Brychta se dále vě-
nuje výrobě ptačích budek pro různé druhy volně žijícího ptactva, od
drobných ptáčků až po sovy, které u nás žijí. Takto vyvezl do naší příro-
dy několik desítek budek, které dobře slouží svému účelu. Pan Brychta
Lubomír je rovněž příkladným myslivcem, který se řádně stará o zvěř
v honitbě MS Nové Hrady, jako člen Mysliveckého spolku Nové
Hrady. Za tuto práci byl pan Brychta oceněn čestným uznáním a láhví
dobrého pití.

Třetím z oceněných byl pan Ladislav Starý. Pan Starý je dlouhole-
tým vedoucím Mladých myslivců a ochránců přírody a dnes již dlouho-
letým předsedou Českého svazu ochránců přírody, ZO Nové Hrady.
Láďa je rovněž zakládající člen Dne ochrany přírody, myslivosti, rybář-
ství a včelařství a neúnavným pracantem pro přírodu a její ochranu.
Všichni, kdo Láďu znáte, víte, že pracuje naprosto nezištně pro přírodu,
a to nejen jejím úklidem či ochranou, ale i propagací a organizací růz-
ných poznávacích zájezdu či organizováním soutěží pro děti. I za to pan
Ladislav Starý obdržel čestné uznání doplněné rovněž o láhev dobrého
pití. Všem oceněným gratulujeme a děkujeme za jejich obětavou práci.

Závěrem našeho příspěvku zveme čtenáře Novohradského zpravo-
daje na Den ochrany přírody, na jehož organizaci se podílíme a upozor-
ňujeme návštěvníky naší přírody, že se v měsíci květnu a především
červnu rodí do přírody nové životy. Mladí zajíčci, srnčata, kolouši nebo
liščata, ale i mladé čejky hnízdící na zemi, husy nebo kachny, se mohou
chovat nevyzpytatelně, nebojácně nebo dokonce zvídavě, takže mohou
přijít v přírodě do vaší těsné blízkosti. V žádném případě na mláďata ne-
sahejte a nedotýkejte se jich. Místo urychleně opusťte, a to nejlépe ces-
tou, kterou jste přišli. Pokud najdete v louce například srnče, rozhodně
na něho nesahejte, není opuštěné!!! Z uvedeného vyplývá, že nejlépe
je pohybovat se po lesních cestách a dopřát zvěři dostatek klidu, který
pro svůj život nutně potřebuje. Za váš ohleduplný přístup vám moc dě-
kujeme a přejeme hezké zážitky z naší novohradské přírody.

Za CSH, Martin Brychta

Cech sv. Huberta Nové Hrady informuje
(pokračování ze str. 8)
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Jubilejní desátý ročník
Den ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství 2022

Memoriál Ing. Ludovíta Kasana, opět po roce v zámeckém parku
Již podesáté a poprvé pod záštitou hejtma-

na Jihočeského kraje MUDr. Martina KUBY
se k připomenutí měsíce června, Měsíce mys-
livosti a ochrany přírody, uskuteční dne 18. 6.
2022 od 14.00 hodin oblíbená a dnes již v ce-
lém kraji známá akce Den ochrany přírody,
myslivosti, rybářství a včelařství. A protože to
bude jubilejní ročník, je potřeba, aby byl zase
lepší než ty předchozí a aby si zároveň zacho-
val svou tvář. Proto jsme pro vás připravili
opět soutěžní „stezku“ pro děti mezi rybáři,
myslivci, včelaři a ochránci přírody, pro rodi-
če hod polenem o srnce, o dort a poukaz na
Nordic Walking Novohradsko a pro všechny,
včetně babičky s dědou, dechovou kapelu Ve-
selá muzika, která nás bude provázet celým
odpolednem a následně večerem. Děti si bu-
dou moci dále chytit na udici svého pstruha
v zámeckém jezírku nebo se povozit na lodičce
s rybáři. Vystoupení sokolníků nesmí chybět a
vylepšená soutěž dřevorubců jistě nabídne dra-
matické duely. Novinkou letošního ročníku
bude kromě chytání pstruhů i ukázka práce
dřevosochaře Miroslava Janečka z Petříkova,
který pracuje s motorovou pilou a jehož vý-
robky budou na místě k zakoupení za smluvní
ceny.

Občerstvení bude na místě zajištěno mysli-
vecko ochranářským spolkem Cech sv. Huber-
ta, tedy pivo a zvěřinový katův šleh. Pstruhy
budou grilovat opět holky Kasanů, které nabíd-
nou i velmi oblíbené pikadory. Osvěžující drin-
ky včetně grilované klobásky pro vás namíchá
a připraví personál restaurace Pod Zámeckým
v čele s panem Františkem Jandou. Stejná
restaurace zajistí i točenou zmrzlinu pro

každé soutěžící dítko zdarma :-). Chybět
nebude grilované domácí prase, které stej-
ně jako v minulém roce mistrovsky připraví
pan Miroslav Maier.

I v tomto dni budeme chtít naplnit motto:
„VYHRÁT MUSÍ PŘÍRODA“, a aby tomu
tak mohlo být, neobejdeme se bez sponzorů,
díky kterým může naše akce proběhnout a my
tak můžeme propagovat práci našich spolků.
Tradičně největším podporovatelem je Město
Nové Hrady zastoupené starostou města Mgr.
Vladimírem Hokrem a Technické služby měs-
ta Nových Hradů zastoupené ředitelkou Ale-
nou Kedrušovou. Stabilním podporovatelem je
Akademie věd ČR se sídlem na zámku, kterou
bude i letos zastupovat pan Petr Hamberger.
Dalším velkým podporovatelem je společnost
Kámen a písek Český Krumlov, spol. s r.o.,
kterou bude zastupovat Maruška Dvořáková
a Novohradské hory, spol. s r.o., zastoupené
Mgr. Markétou Kypetovou. Tradičně nechybí
Rybářství Nové Hrady s.r.o. zastoupené Vác-
lavem Kotrčem. K organizátorům se opět vra-
cí i sportovní rybáři ze základní organizace
Nové Hrady a nově i Jihočeský rybářský svaz
zastoupený Čendou Štojdlem, který zajistí
pstruhy pro chytání od společnosti Pstruhař-
ství Kaplice s.r.o. i sponzorský dar. Rovněž
Lenka Brychtová – Nordic wolking Novo-
hradsko, František Janda z restaurace Pod Zá-
meckým a pan Valter z Trhových Svinů s jeho
sladkým dortem, patří ke stálým sponzorům
našeho dne. Nakladatelství DONA s.r.o. a ča-
sopis Papoušek, zastoupené Alenkou Winner,
dodá časopisy a knihy pro děti a Dobrá voda,
Mattoni 1873, a.s., se postará o pitný režim

dětí, a to zcela zdarma. Chybět nebude rekla-
ma od Českobudějovického deníku.

Všem uvedeným patří naše velké poděko-
vání, neboť díky nim může být akce pro děti
zcela zdarma a vše ostatní za ceny lidové. Vel-
ké poděkování patří všem obětavým členům
spolků, kteří stojí za organizací celého dne a
bez jejichž práce by se nic podobného udát ne-
mohlo. Jedná se o členy Českého svazu ochrán-
ců přírody pod vedením Ladislava Starého,
Mysliveckého spolku Nové Hrady zastoupené-
ho předsedkyní Ivetou Marhounovou, decho-
vé kapely Veselá muzika vedenou Pepíkem
Vochoskou, Myslivecko ochranářského spol-
ku Cech sv. Huberta zastoupeného Martinem
Brychtou, Českého svazu včelařů Nové Hrady
a Trhové Sviny, které zastupují pánové Jiří
Liška a Karel Zmeškal, a v neposlední řadě
o členy sportovních rybářů zastoupené Čen-
dou Štojdlem a členy základní organizace
Nové Hrady. Sponzorsky se na našem dni po-
dílí i Miroslav Maier s manželkou a Myslivec-
ký spolek Kamenná, který zastupuje Jaroslav
Jaroš. Moc díky vám všem!!

Mediálním partnerem akce je stejně jako
v minulých letech Jihočeská televize a Český
rozhlas České Budějovice.

Závěrem nezbývá nic jiného než pozvat
širokou veřejnost nejen z Nových Hradů,
neboť by vše výše uvedené nemělo bez vaší
návštěvy žádný smysl. Těšíme se proto na
shledání v měsíci červnu, měsíci myslivosti a
ochrany přírody.

Za organizátory:
Sta.,Bry.,Voch.,Mar.,Liš.,Zme.,Što

Cech sv. Huberta Nové Hrady (foto k článku)
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Co se dělo ve školce…
Na konci měsíce dubna proběhlo ve školce jarní fotografování dětí a tradiční fotografování

tříd. Ve středu 27. dubna se ve třídě Sluníček konal Projektový den „Tvoříme divadlo“. Děti si
poslechly připravenou pohádku s kulisami z překližky a samy se zapojily do jejich výroby a zdo-
bení. Aktivita trvala celé dopoledne a byla pro děti velmi zajímavá.

Tradiční Čarodějnický rej na zahrádce MŠ proběhl v pátek 29. dubna. V čarodějnických kos-
týmech děti kouzlily, řádily a tancovaly na čarodějnické písničky. Nakonec barevnými fáborka-
mi ozdobily naši školkovou vrbu. Počasí nám přálo a tak jsme si všichni společně mohli užít
prima dopoledne, které bylo pro děti příjemným zpestřením.

Měsíc květen je vždy věnován maminkám, babičkám, tatínkům i dědečkům. K oslavám svát-
ku matek si děti ze všech tříd připravily písničky, básničky nebo tanečky.

Besídka ke dni matek ve třídě Broučků proběhla v pátek 6. května. Z kluků i holek se stali
malí broučci s tykadélky a broučkovými písničkami, básničkami a tanečky popřáli svým mamin-
kám. Dětem se besídka podařila, odměnou jim byl veliký potlesk a sladká pusa nejen od mamin-
ky. Tento program si děti zopakovaly ještě 13. května v Domě s pečovatelskou službou, kam je
pozvala paní Marie Štanglová. Děti svými písničkami potěšily babičky a dostaly sladkou
odměnu. Moc děkujeme za pozvání.

Děti ze třídy Sluníček pozvaly nejen své maminky ve čtvrtek 12. května. Besídku začaly krát-
kým programem německého jazyka, který probíhá na klubech v odpoledních hodinách. Celé
pásmo písniček, básniček a tanečků doplnily muzikálovou Červenou Karkulkou, která měla
u všech rodičů velký úspěch.

V úterý 17. května se konala besídka dětí ze třídy Koťátek. I ti nej-
menší se zvládli naučit písničky, básničky a dokonce krátkou pohádku
se zvířátkovými čepičkami, kterou rodičům zahráli. Děti byly moc ši-
kovné a rodiče neskrývali svou radost.

Poslední besídka Žabiček proběhla ve středu 18. května. Děti měly při-
pravené všechny básničky, písničky a tanečky, které se zvládly během ce-
lého roku naučit, a že jich nebylo málo. Všem se besídka moc líbila.

Ve dnech 6. a 9. května proběhl ve školce zápis nových dětí. Po
dlouhé době mohl zápis proběhnout v běžném režimu a za přítomnosti
rodičů a dětí, kteří si zároveň mohli prohlédnout prostory školky, třídy i
zahradu. Některým dětem se už teď ani nechtělo ze školky domů.

V následujících dnech a posledním měsíci před prázdninovým pro-
vozem máme naplánováno spoustu výletů, projektových dnů nebo di-
vadelních pohádek. Chybět nebude ani rozloučení s předškoláky, kteří
pomalu vykročí do velkého světa. A o tom zase více v příštím čísle
Novohradského zpravodaje.

Vaše novohradská školka Čarodějnice u Žabiček

Čarodějnice u Sluníček

Čarodějnice u Broučků

Čarodějnice u Koťátek

Besídka u BroučkůBesídka u Sluníček
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Školní družina
informuje

Letošní květen byl plný kouzel, sportu, kvě-
tin, historie a také samozřejmě vody.

Samotný začátek měsíce jsme začarovali
při čarodějnickém pátečním odpoledni. Zalé-
tali jsme si na koštěti, pojedli pár žížal, uvařili
několik kouzelných lektvarů, jako třeba „Lek-
tvar štěstí“, ale také „Jedový lektvar“.

2. 5. proběhl kuželkový turnaj rodičů s dět-
mi. Účast byla vysoká a všichni se snažili před-
vést své nejlepší výkony. A takto to dopadlo:
Kategorie žáci:

1. místo Jonáš Kincl 58 kuželek
2. místo Vojtěch Kolář 53 kuželek
3. místo Max Valha 46 kuželek

Kategorie rodiče:
1. místo p. Kropík 75 kuželek
2. místo p. Kolář 73(5) kuželek
3. místo p. P. Kříha 75(4) kuželek

Kategorie rodina:
1. místo Kolářovi 126 kuželek
2. místo V. Žižková a p. Kroupa 115 (8) kuželek
3. místo M. Kincla a P. Kříha 115 (6) Kuželek
17. a 25. 5. jsme navštívili místní hrad. Hradem nás provedla paní

Hanžlíková, které tímto moc děkujeme za zajímavý výklad a trpěli-
vost.

Pro maminky jsme vyrobili drobné dárečky i přáníčka a naše
družina rozkvetla květnovými květy. Voda je pro nás celoroční téma
a i na něj jsme v květnu samozřejmě nezapomněli. Děti se dozvídají stá-
le více informací o vodě a uvědomují si, že bez vody to prostě nejde!

ŠD

Turnaj v kuželkách

Rozkvetlá družina
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Rytmík informuje
− Od září 2021 jsme se opět začaly scházet. Většina děvčat s námi

pokračovala, jiná se rozhodla skončit a přišla zase další. Naše tan-
cování teď probíhá každý čtvrtek v tělocvičně ZŠ, od 16.00 hod.
chodí děti školkové a od 17.00 hod. děti školní.

− Velká nemocnost dětí v zimním období a striktní nařízení nám
v prosinci neumožnily uspořádat naše Vánoční posezení s Rytmí-
kem, ale nás to neodradilo a pustily jsme se do další práce a přišly
s novými plány.

− Na začátku tohoto roku jsme náš kroužek nechaly zapsat jako spo-
lek a podaly jsme žádost o poskytnutí dotace na činnost a žádost
o poskytnutí dotace na akci. Město Nové Hrady nám žádosti o dota-
ce schválilo. A tak vás v červenci můžeme pozvat na naši první vel-
kou akci pro veřejnost.

− Na Den matek, v neděli 8. května jsme s dětmi vystoupily v Kul-
turně-spolkovém domě. Oslovila nás paní Stanislava Kovářová a
my jí moc děkujeme, děvčatům se vystoupení moc povedlo a hlav-
ně jsme po dlouhé době mohly ukázat, že stále pracujeme a těšíme
se z dalších aktivit.

− V neděli 3. července pořádáme Hravé odpoledne pro rodiče s dětmi
aneb Pohádková stezka lesem. Začátek akce je ve 13.00 hod. na
Jánské louce, kde bude probíhat celý doprovodný program. Záro-
veň si zde děti s rodiči vyzvednou kartičku, se kterou si projdou Po-
hádkovou stezku v Zámeckém parku. Na 13 stanovištích na děti
čekají pohádkové úkoly, po jejichž splnění si na kartičku dají razít-
ko. Po splnění všech úkolů čeká na děti malá odměna, kterou si vy-
zvednou opět na Jánské louce.
Stezka bude dostupná celé odpoledne a v doprovodném programu
vás čeká ještě spousta aktivit:
- od 14.00 hod. Malování na obličej – po celou dobu akce
- ve 14.00 hod. Taneční vystoupení Rytmíku
- v 15.00 hod. Dětská zahradní show s paní Ivou Zemanovou
- v 16.30 hod. Loutkové divadlo Dokola s pohádkou:

„O statečném kovářovi Mikešovi“
- taneční vystoupení děvčat z Rytmíku
Vzhledem k situaci, která ještě na konci zimy trvala, neproběhl ve
městě tradiční dětský karneval. A tak nás p. Jarolímková z KIC
Nové Hrady oslovila, zda bychom nemohly karneval do akce za-
komponovat, aby byl karneval dětem vynahrazen. Dohodly jsme se
tak, že děti mohou na akci přijít v karnevalovém kostýmu a zařádit
si společně při Dětské zahradní show.
Na všechny děti a rodiče se moc těšíme, doufám, že se pohádková
stezka bude líbit a že si všichni společně užijí zábavné odpoledne.

Klára a Soňa

Čarodějnice ve školní družině #&"

Školní družina informuje (foto k článku)
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Zápis z jednání školské rady Základní školy Nové Hrady ze dne 11. 4. 2022

Přítomni (bez titulů):
Lucie Kolářová, Michaela Sremaňáková, Mi-
lan Strejček, Vladimír Hokr, Michal Jarolímek,
Olga Tuscherová, Alena Hanušová, Bohumila
Vochosková, Lucie Šromová

Hosté (bez titulů):
Karel Kříha, ředitel základní školy

Program jednání:

� 1. Schvalování zápisu z jednání školské
rady ze dne 3. 1. 2022

pro: 9 proti: 0 zdrželi se: 0

Zápis jednání byl přijat.

� 2. Dotazy členů k projednávaným
bodům na jednání 3. 1. 2022

− Doučování anglického jazyka provozuje
paní učitelka s pracovní smlouvou na plný
úvazek individuálně dle potřeb žáků. Paní
učitelka na částečný úvazek nedoučuje.

− Pro vedení kroužku německého jazyka pro
školní rok 2022/2023 se podařilo sehnat čtyři
vedoucí. Konkrétní podmínky a požadavky
budou vyjednány v září 2022.

− Hodiny logopedie probíhají v Komunitním
centru a kontakt byl předán pedagogům v 1.
a 2. ročníku.

− Ve školní jídelně proběhly změny v jídel-
níčku. Pan ředitel Karel Kříha upozorňuje,
že i přes nárůst cen za jeden oběd jsou stá-
le omezené možnosti pro nákup potravin,
a tudíž dochází k omezením.

� 3. Ostatní
− Pan Hokr se dotazoval, kolik žáků z Ukrajiny

nastoupilo do základní školy. Pan ředitel od-
pověděl, že v současnosti je podáno 9 žádostí,
někteří žáci již nastoupili a nástup probíhá
standardně.

− Pan ředitel informuje členy školské rady, že
žáci jsou začleňováni do běžného chodu školy,
učitelé si aktivně připravují materiál pro výuku
a základem je znalost českého jazyka. Povin-
ností žáků je intenzivně se jazyk učit, což je
možné v kurzech ve vybraných školách. Se-
znam těchto škol je vypsán krajským úřa-
dem. Pan ředitel upozorňuje, že na zapsání
žáků do školy mají zákonní zástupci 90 dní.

− Pan Hokr navrhuje zřídit skupinu žáků
z Ukrajiny, kde by se intenzivně učili český

jazyk a do kmenových tříd by chodili na vy-
brané předměty a výchovy.

− Pan ředitel informoval členy ŠR, že chybí
pracovník, který by výuku českého jazyka
zabezpečil, ale v současné době je v jednání
asistent a bude hledat řešení. Ohledně fi-
nancování těchto pracovníků jsou vydány
informace od MŠMT a pan Hokr informo-
val o možné dohodě se zřizovatelem školy.

− Pan Hokr informoval, že v červnu bude pro-
bíhat speciální zápis pro žáky z Ukrajiny.

− Pan ředitel informoval o problému počtu
žáků v 1. třídě, kde je aktuálně 29 žáků. Si-
tuace se bude řešit a jednou z variant je půl-
ení třídy na hlavní předměty.

− Pan Hokr se dotazoval na nové ŠVP (škol-
ský vzdělávací program) a s ním spojenou
zvýšenou hodinovou dotaci hodin výpočet-
ní techniky. Pan ředitel odpověděl, že je
nutné doladit konkrétní podmínky, proto ke
změně dojde od 1. 9. 2023.

− Další zasedání ŠR bylo stanoveno na 6. 6.
2022 v 17.00.

Zapsala: Lucie Šromová
v Nových Hradech dne 18. 4. 2022

PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE
Město Nové Hrady vyhlašuje fotosoutěž, která je součástí projek-
tu SPOLUPRÁCE Nové Hrady – Weitra BEZ HRANIC (číslo
projektu: KPF-01-323) v rámci projektu Fond malých projektů
(Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika).

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.
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Taneční soutěž po dvou letech opět u nás
Taneční soutěž Novohradská číše – memoriál Karla Hrušky si letos „odtančila“ svůj odložený

42. ročník. Před dvěma lety jsme kvůli kovidové pandemii soutěž chvíli před konáním zrušili
a až nyní jsme navázali „taneční kroky“ s vylepšenými podmínkami sálu a dalšího zázemí
Hotelu Máj.

V jedenácti kategoriích se soutěže účastnilo 120 tanečních párů, které k nám přijely opět
z celé České republiky a jeden pár ze Slovenska. Myslím si, že zájem tanečníků k nám stále jez-
dit souvisí hlavně s atmosférou, kterou diváci dokážou udělat, a také blízkostí tanečníků a publi-
ka. Je totiž úžasné vidět, jak tanečníci s publikem „komunikují“ a v dobrém smyslu se „tanečně
předvádí“ v bezprostřední blízkosti. Je to prostě show a milovníci tance si to znovu užívali.

Mimo vylepšeného sálu se částečně změnila i pořadatelská sestava, nicméně na organizační
kvalitě soutěže to nic neubralo. Děkuji tedy i tímto způsobem vedoucímu soutěže Ing. Pavlu Ko-
jetínovi z ČSTS za skvělou přípravu soutěže a všem kolegům, pořadatelům, hasičům a personálu
Hotelu Máj za výbornou a spolehlivou spolupráci v průběhu dne i galavečera.

Poděkování patří i všem sponzorům, kteří se po dvou letech k Číši vrátili a podpořili ji. Byly
to tyto firmy: Rybářství Nové Hrady s. r. o., Stavební poradna, spol. s. r. o., Č. Budějovice,
Marius Pedersen a. s., Hradec Králové, QUAIL spol. s. r. o., Č. Budějovice, Jednota, spot-
řební družstvo, Č. Budějovice, ERTL Milan s. r. o., Kaplice, Nadační fond AVA, Č. Budě-
jovice, Motor Jikov Group a.s. a Mattoni 1873, závod Dobrá voda.

K. Jarolímková

Autor fotografií Jan Kypet Šmíd (https://smidjan.cz/, https://www.facebook.com/janksmid)
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Sousedské slavnosti
Poslední dubnová sobota nabídla na novohradském náměstí akci pro

našince a rakouské sousedy. Byly to Sousedské slavnosti, na kterých
se programově podíleli čeští i rakouští účinkující, dále spolky, sou-
kromé firmy a jednotlivci. Za hudební část to byla mladá rakouská
zpěvačka Neiyla se svou doprovodnou kapelou a česká kapela Hudeb-
ní kroužek. Prostor zde dostali i výrobci regionálních produktů z ob-
lasti Novohradsko-Doudlebska a z Weitry, kteří zde prodávali své
výrobky a mohli je i osobně představit návštěvníkům. Občerstvení za-
jistili místní myslivci, Zevlův mlýn a Bistro Marušky Hrbáčkové,
takže o všechny návštěvníky-strávníky bylo skvěle postaráno. Odpo-
lední čas plynul v příjemné a neformální atmosféře sousedského setkání,
včetně přiměřeně dubnového počasí. Děkujeme všem, kteří se na této
akci podíleli a vtiskli jí svou ochotou a účastí hezkou atmosféru.

Za pořadatelský tým K. Jarolímková

Tato aktivita 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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KIC Nové Hrady připravuje na červenec
další ročník kulturního festivalu na začátku prázdnin

Novohradské Hraní 2022

Program:
¢ Filmového léta 2022

s Kinematografem Bratří Čadíků
Jánská louka, Nové Hrady, začátky od cca 21.45 hod.

¡ Neděle 3. 7. Cesta domů
Český lyricko-komediální snímek, závěrečný díl lesní trilogie režiséra
Tomáše Vorla staršího. Hrají: Tomáš Hanák, Eva Holubová, Milan
Šteindler a další

¡ Pondělí 4. 7. Příšerákovi 2
Německo-britská počítačově animovaná hororová komedie z roku 2021,
kterou režíroval a produkoval Holger Tappe a scénář napsal David Safier.

¡ Úterý 5. 7. Prvok, Šampon, Tečka a Karel
Česká autorská komedie, dle své stejnojmenné knižní předlohy nato-
čená režisérem Patrikem Hartlem. Hrají: Martin Pechlát, David Šveh-
lík, Hynek Čermák, Martin Hofmann a další

¡ Středa 6. 7. Gump – pes, který naučil lidi žít
Český celovečerní film režiséra F. A. Brabce z roku 2021. Scénář na-
psal Filip Rožek a Lukáš Fišer podle knižní předlohy Filipa Rožka.

Vstupné dobrovolné – výtěžek jde na konto Bariéry

¢ Čtvrtek 7.7., 20 hodin
Divadelní představení HODINA DUCHŮ na hradě
Divadlo ARTUR
hradní nádvoří, vhodné pro dospělé a starší děti, cena 150 Kč

¢ Pátek 8.7., 20-22 hodin
Koncert kapely
novohradské náměstí, vstup volný

Pořádá KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, FB kicnovehrady

HUDEBNÍ FESTIVAL JIHOÈESKÉ

NOVÉ HRADY 2022
¢ 21.7. čtvrtek, velký sál Hotelu Máj, 20.00 hod.

KONCERTNÍ A DIVADELNÍ GALA
NA VIVALDIHO!
Jaroslav Svěcený – housle a role Antonia Vivaldiho
Zdeňka Žádníková Volencová – scénář a role Anny Giró
Virtuosi Pragenses Collegium – komorní orchestr
Nejen nádherná hudba Antonia Vivaldiho, ale také pravdivé
hrané scény ze života tohoto italského barokního génia, vytvoří
z tohoto večera skvělý, emocemi na-
bitý zážitek. Projekt Na Vivaldiho!
se stále rozvíjí. Autorka scénáře je
zároveň členkou pražského Dejvic-
kého divadla.

¢ 22.7. pátek, Altweitra
(Rakousko), kostel, 20.00 hod.

ALTWEITRA MUSIC
EUROPEAN MEETING
Viera Gulaszi Maňásková – zpěv
Vladislav Bláha – kytara,
Jaroslav Svěcený –housle
Unikátní moravsko-slovensko-české interpretační spojení na-
bídne originální skladby tří staletí. Vladislav Báha je dlouhole-
tým prezidentem prestižního mezinárodního festivalu v Brně
a letos nově jmenovaný profesor JAMU.

¢ 23.7. sobota, barokní sál Rezidence, 14.00–17.00 hod.
JAROSLAV SVĚCENÝ:
KOMENTOVANÁ VÝSTAVA SLAVNÉ ITALSKÉ
HOUSLE 17.–20. století
Jsou připraveny tři komentované prohlídky: 14, 15, 16 hodin
Návštěvníci výstavy uvidí a uslyší mistrovské nástroje, které
jsou zapůjčeny ze čtyř evropských zemí a nikdy na území ČR
nebyly vystaveny!

¢ 23.7. sobota, barokní sál Rezidence, 20.00 hod.

GALAKONCERT OPERNÍCH ÁRIÍ
A HUDEBNÍCH INSTRUMENTŮ
Filip Bandžak – baryton,
Jaroslav Svěcený – housle, Lucie Tóth – klavír
V podání špičkových interpretů zazní nejen slavné árie a písně
W.A.Mozarta, G.Rossiniho, G.Verdiho, ale také instrumentální
hudba jejich současníků. Filip Bandžak patří k nejlepším sou-
časným barytonistům střední generace.

¢ 24.7. neděle, Trhové Sviny, kostel, 20.00 hod.

SETKÁNÍ BAROKA S BUDOUCNOSTÍ
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Anna Paulová – klarinet
(laureátka mezinárodní soutěže Pražské jaro)
Jitka Navrátilová – cembalo
Nádherné klenoty barokní hudby prolne sólová klarinetová vir-
tuozita ve skladbách autorů 20.století. Anna Paulová patří k nej-
lepším mladým klarinetistkám současnosti.

¢ 25.7.  pondělí, kostel Dobrá Voda, 20.00 hod.

SVÁTEK VARHAN, ZPĚVU A STRUN
Pavel Svoboda – varhany, Jaroslav Svěcený – housle
Eliška Zajícová – mezzosoprán
Hudbu tří staletí uslyšíte na tomto unikátním koncertě včetně vi-
deoprojekce varhan a varhaníka, který patří ve svém oboru mezi
současnou absolutní evropskou špičku. Eliška Zajícová patří
k mladým, rychle stoupajícím operním hvězdám.

Vstupenky: KIC N. Hrady, tel. 386 362 195

ARGEMA
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Èas v umìní

Umìní v èase
Zeit in der Kunst / Kunst in der Zeit

Skupinová výstava českých a rakouských umělců
z Novohradska a Waldviertelu

Zahájení 4.6.2022 od 14 hod.

Jak se odráží ČAS v umění a jakou proměnu umění
v ČASE prochází?

Jak ČAS vnímá umělec a jakým způsobem jej prezentuje?

ČAS v několika výtvarných technikách umělců z našeho
česko-rakouského regionu.

Na výstavě se nám představí tito umělci:
Ašenbrennerová Kateřina Lisy Helmut
Bican Martin Mazancová Markéta
Bochnik Peter Novák Vachová Andrea
Černý Dan Prášek Karel
Dvořáková Haisová Petra Savageri
Fabián Ludvík Sorgner Christoph
Forstner Herbert Šmíd Jan
Fuka Hynek Vienzens
Hentsch Sandra Zinner Tatjana
Kolesnik Vitaly

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

Tato aktivita je součástí projektu Čas v umění a setkávání (číslo
projektu: KPF-01-319) v rámci projektu Fond malých projektů
(Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika).

Připravujeme na léto
¢ Česko-rakouský plenér v rámci projektu

„Čas v umění a setkávání“
29.–31.7. v Nových Hradech, 19.–21.8. ve Weitře
Dvě 3denní letní výtvarné setkání pro neprofesionální malíře.
Výtvarný materiál a lektorné hrazeno z projektu. Další info. a
přihlášky na kontaktu galerie do 30.6.2022.

¢ Jiná výtvarka
9.–13.8.2022, 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 při-
hlášky na kontaktu galerie do 30.6.2022.
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Šlechtična mezi časy:
Terezie hraběnka Buquoyová

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., Univerzita Pardubice

Druhá polovina 18. století, doba, v níž Terezie Buquoyová prožila
velkou část svého života, je obdobím velmi rušným. Obdobím válek,
vynálezů, obdobím vlády dvou výjimečných žen. V Novém světě
vznikl zcela nový stát a ve starém zaniklo Polsko. A do toho revoluce,
která důkladně otřásla nejprve Francií, pak celou Evropou. Jí začalo
dlouhé 19. století. Soukromí se stalo prostorem, v němž bylo možné
zažívat pocit štěstí, klidu, intimity. Šlechta, pokud nebyla vázána po-
vinnostmi ve Vídni či v Praze, trávila ve srovnání s minulou érou mno-
hem více času na svých venkovských sídlech, jejichž úpravě věnovala
mimořádnou pozornost.

Výmluvným příkladem takového životního stylu jsou buquoyské
Nové Hrady, nový zámek, park a vesnička či Tereziino údolí a jejich in-
spirátorka a budovatelka Terezie hraběnka Buquoyová.

V pozůstalosti hraběnky Terezie se sice nachází několik dopisů psa-
ných jí samou v německém jazyce, jsou ale adresované (až na výjimky)
zaměstnancům. Zajímavé osudy měl konvolut opisů deseti Tereziiných
listů adresovaných její adoptivní dceři Rosálii Apfalterové provd. Mas-
sanne, která po sňatku následovala svého muže do města SumPne v de-
partementu Gand, na jihu Francie; jejich časový rozsah tvoří léta
1810–1818.

Hraběnku Terezii Buquoyovou tak poznáváme především díky do-
pisům, které se nedochovaly v úplnosti. Jako většina žen její generace
stála tak trochu ve stínu svého manžela, filantropa, hospodářského a so-
ciálního reformátora, politika Jana Nepomuka (1741–1803), a po jeho
smrti ve stínu svého synovce, vynálezce, vědce, národohospodáře a
podnikatele Jiřího Františka Augusta (17821–1851), dědice Jana Nepo-
muka. Díky korespondenci a dalším dokumentům můžeme ale její
osobu více přiblížit.

Ve věku devatenácti let, 9. dubna 1765, se provdala za hraběte Jana
Nepomuka Buquoye a přišla s ním na panství Nové Hrady. Podobně
jako pro J. N. Buquoye i pro jeho ženu byla charitativní činnost samo-
zřejmostí: Louise Gollové, učitelské dcerce z Nových Hradů, financo-
vala herecké a pěvecké vzdělání v Praze. Neověřená historika praví, že
se z ní sice operní zpěvačka nestala, ale zachránila Nové Hrady před
francouzským drancováním, když krásně zazpívala před velícím gene-
rálem a jeho důstojníky, kteří se usadili v buquoyovské rezidenci –
když ji nadšený generál Charles François Dumouriez chtěl za její zpěv
splnit přání, poprosila ho, aby město ušetřil drancování.

Zdá se, že v případě hraběte Jana Nepomuka a Terezie šlo o spoko-
jené manželství, byť nesplnilo svůj primární účel: v době, kdy se ve
šlechtických rodinách rodilo deset i víc dětí, z tohoto svazku nevzešel
žádný potomek. Mateřské city, ale i představu společnosti, že ženství se
nejlépe realizuje v péči o děti a jejich výchově (byť v případě urozených
matek šlo o určitou formu supervize) pak hraběnka realizovala ve vzta-
hu k svému synovci, jeho dětem a ke své adoptivní dceři Rosalii
Apfalterové.

Rosalie se narodila 16. května 1775 v Byňově Martinovi Apfaltero-
vi a jeho ženě Marii. Otec je posléze doložen jako panský nádeník
v Nových Hradech, bratr Mathias byl panským zahradníkem u Buyquo-
yů. Sloužil jim mezi léty 1806-1814, ale byl zjevně chatrného zdraví;
jeho zdravotní stav hraběnku znepokojoval, umožnila mu léčebný
pobyt v Karlových Varech.

Výdaj za oblečení pro malou Rozárku se objevuje v účtech počát-
kem roku 1779, v následujícím roce 1780 už měla domácího učitele.
Dostalo se jí stejné výchovy, jako kdyby byla urozená, a protože byla
společensky obratná a půvabná, stala se ozdobou Tereziiny společnosti.
Ve Vídni se Rosalie seznámila se svým budoucím mužem, Mariou Pier-
rem Henrim Massanem (1767–1847), s kterým se odstěhovala do jiho-
francouzského SumPne, asi 50 km od Montpellieru. S Rosalií vychovali
šest dětí. Hraběnce, třebaže Rosalii dvakrát či třikrát ve Francii navští-
vila, se po bývalé schovance velmi stýskalo, jak dokládají dopisy z let
1810-1813. V jednom z nich píše, že každý večer před usnutím obejme
Rosaliin portrét, který má hned u své postele. Rosalii psala o tom, jak
žije, o služebných, o dětech Jiřího Františka, o hospodaření.

Korespondence mezi Terezií a Rosalií má, přes zmíněný nešťastný
zásah, značnou výpovědní hodnotu. Přibližují nám svět stárnoucí hra-
běnky, stále aktivní, se zájmem o okolní svět, statečně čelící problémům
zdravotním i ekonomickým, nicméně stále více propadající pocitům osa-
mění. Nelze pochybovat o tom, že s příbuznými doma si nepovídala tak
důvěrně a otevřeně jako se vzdálenou Rosalií. Informuje ji o rodině sy-
novce Jiřího, nejen o dětech, které přicházejí na svět, ale tu a tam si neod-
pustí poznámku vypovídající o tom, že se mladá rodina nechová zrovna
podle jejího gusta: „Letos (léto 1811) přijel Jiří s rodinou, přijeli později
než obvykle, protože přestavují dům v Praze, chtěli by se tam stěhovat za
několik dnů.“ Terezie doufá, že tam zapustí kořeny: „moc bych si přála,
aby i něco jiného než je matematika přispělo ke štěstí Jiřího.“

Rosalie zřejmě věděla jako první, že se Terezie cítí v Hradech úplně
opuštěná (seulette), že ji bolí ruka, neboť před dvěma týdny spadla ze
schodů. Rosalie zřejmě jako první věděla, že má Terezie nového „maît-
re de l´hôtel“, správce domu. A platí mu ticíc franků ročně. Je to víc,
než si může dovolit, ale neživí ho, takže přece jen uspoří. Ale bojí se, co
bude: byl vyhlášen státní bankrot. A to by chtěla cestovat, začátkem
května strávit měsíc na venkově, také jet do Prahy a Bechyně, pak na
Červený Hrádek, aby tam byla, až Jiřího manželka porodí. A červenec
chce strávit v Nových Hradech. Jsou to smělé plány v době, kdy je
všechno tak drahé, a kdy cesta z Vídně do Prahy vyjde na 50 zlatých.
A tu a tam vloží do korespondence nějaký klípek, který badatele
21. století potěší: v říjnu 1811 Rosalii informovala o svatbě dcery „kul-
havého Lobkowitze, která si vzala synovce knížete Karla Auersperga;
ten dobrý strýc ho adoptoval. Za pozornost stojí, kolik ho ta svatba
stála. Odehrávala se na venkově, bylo tam na tisíc lidí a všem bylo
třeba dát najíst. Otec a syn Fürstenberkové, kteří byli mezi hosty,
poskytli neuvěřitelné detaily: každý den se snědlo 700 kuřat, za tý-

pokračování na str. 21
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den 2 000 hus. A ten chaos – každý mohl vzkázat do kuchyně, co chce
jíst. K tomu komendianti, zpěváci. důstojníci, vojáci…“

Je ale třeba uznat, že navzdory starostem a hmotným problémům si
Terezie své samoty, a tedy nezávislosti, cenila: „Jsem svou absolutní
paní,“ napsala v jednom z dopisů Rosalii.

Jiný než písemný kontakt se vzdálenou Rosalií byl vzácností, a tak
hraběnka přenesla svou mateřskou péči na synovce Jiřího Františka
(1781-1851). Mladý Jiří František, který se po strýcově smrti stane
dědicem panství Nové Hrady a Rožmberk, byl nesporně genius, ale
také podivín.

Po smrti Jana Nepomuka (zemřel 12. dubna 1803) se hraběnka plně
soustředila na disciplinaci Jiřího Františka. Z jejích dopisů je zřejmé, že
ve vztahu k mladému hraběti svou mateřskou supervizi realizovala do
důsledků – ostatně zdůrazňovala, že v její mysli místo syna skutečně
zaujímá. Osmnáctiletého mladíka nabádala, aby se vždy choval v sou-
ladu se svým stavem: „Nedomnívejte se, milý Jiří, že kultura ducha,
noblesa, vznešenost myšlenek postačí k tomu, abyste se stal čestným

mužem. Jste vznešeného původu (znovu vám to opakuji), k němuž patří
vlastnosti i ctnosti.“ Nabádání k respektu k vlastnímu sociálnímu posta-
vení, oněch „qualités sociales“ provází všechny tetiny dopisy. Pozasta-
vuje se nad jeho apatií (zřejmě šlo o nezájem o správu panství); je
mladý, měl by ve všech oborech a aktivitách projevit více živosti.

Bylo zřejmé, že je třeba nerozvážného mladíka oženit. V hledání
vhodné nevěsty se Terezie rovněž angažovala. Ještě před vypuknutím
pařížské aféry mu napsala: „vyžaduji také naprosto, abyste se oženil ve
věku 24 let nebo později, to je vyhovující věk, pomohu Vám ve výběru,
není Vám potřeba ženy, která má bohatství, tuto výhodu nechejte těm,
kteří ji potřebují. Ale krásné jméno z příjemných společenských kruhů,
pravděpodobnost pečlivé výchovy charakteru, rozumu, laskavosti, dost
smyslu pro vhodné chování v každé životní situaci a postavu, na které
není nic odpuzujícího.”

Mladý hrabě tetu poslechl – volba padla na Marii Gabrielu roz. Rotten-
hanovou. Výchovné úsilí a patrně i sňatkové diplomacie hraběnky Terezie
přinesly kýžené ovoce a 15. července 1806 se Jiří a Gabriela Rottenhan ve
Vídni vzali. Terezie Buquoyová pak přenesla svou péči na Jiřího mladou
ženu a děti, které v pravidelných intervalech přicházely na svět.

Muzejní přednášky
Bitva u Slavkova
a její historické okolnosti

František Kopecký, moravský spisovatel li-
teratury faktu, odborník na slavkovské bojiště a
někdejší starosta obce Tvarožná (1990–2010),
v současné době obecní kronikář a kronikář Br-
něnského městského střeleckého sboru zavítal
18. května ve středu do Nových Hradů, aby
posluchače se zájmem o tuto tematiku sezná-
mil s podrobnostmi Slavkovské bitvy a ukázal
nám nejen své publikace, které k tomuto téma-
tu napsal (např. Z historie pěšího pluku Kaiser
č. I (2007), Bitva u Slavkova a Morava v letech
1805-6 (2001), Stará pošta a bitva tří císa-
řů (1996), O slavkovské bitvě 2009 – regionál-
ní cena Miroslava Ivanova, která mu byla
udělena Klubem autorů literatury faktu), ale
také dobovou rakouskou uniformu, vojenskou
čepici, pušku s bodákem, čutoru, chlebník, vo-
jenskou dobovou šavli a další reálie. Na vše si
mohli diváci sáhnout, potěžkat si, co všechno
musel mít voják v době napoleonských válek
na sobě, což pan Kopecký doplnil podrobným
komentářem a pouštěním krátkých ukázek
o různých památných místech kolem Slavko-
va, které se týkaly této slavné bitvy tří císařů.
Nakonec se dostalo i na téma příběhu o no-
vohradské dívce Luise Gollové, dceři míst-
ního učitele, která údajně měla v době tažení
francouzských vojsk v roce 1805 svým nád-
herným zpěvem ve francouzštině Nové Hrady
zachránit před placením daní francouzskému
generálovi. Zda je příběh pravdivý, nám sice
pan František Kopecký nepotvrdil, ale jeho re-
álný základ ani nevyvrátil, takže máme pro bá-
dání o této historce stále volné pole. V dalších
dnech byly uspořádány tyto přednášky i pro
žáky z gymnázia v Trhových Svinech a ze zá-
kladní školy v Nových Hradech, kde nejvíce
zaujala právě technika používání těžké čtyřki-
lové pušky s bodákem. Příležitost seznámit se
tak zblízka s historickou zbraní se přece jenom
nenaskytne každý den.

V. Veberová

Tato aktivita je součástí projektu Malé a velké příběhy naší
historie (číslo projektu: KPF-01-318) v rámci projektu
Fond malých projektů (Program INTERREG V-A Rakousko
– Česká republika).

Terezie hraběnka Buquoyová
(pokračování ze str. 20)
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Výlet do Rakouska
V rámci projektu Buquoyský rok jsme pro účastníky přednášek

a další zájemce uspořádali poznávací exkurzi do Dolního Rakouska.
Hlavním cílem byl zámek Rohrau, který patří rodu Harrachů, kteří byli
spřízněni s rodem Buquoyů. V jejich zámecké obrazárně se nachází
sbírka pláten P. Snayerse s tématikou působení hraběte Karla Bonaven-
tury Buquoye v období 1619–1620. V Rohrau jsme též viděli rodný
dům hudební rodiny Haydnů.

Nedaleko Rohrau se nachází i další zajímavé návštěvní cíle, jejichž
prohlídkou jsme vyplnili další část exkurze. Seznámili jsme se s pozůs-
tatky římského města Carnuntum, nahlédli do baziliky v Bad Deutsch
Altenburgu (i s přilehlou románskou kostnicí) a vystoupali též k hradu
Hainburg, který je mimo jiné spojený se svatbou krále Přemysla Otakara
II. s Markétou z Babenberku. Cestou zpět jsme ještě krátce navštívili lo-
veckou kuchyni u zámku Niederweiden a prohlédli si sochu železného
a zlatého krále v obci Marchegg.

Touto exkurzí byl ukončen celý projekt, během kterého jsme měli
možnost připomenout si působení šlechtického rodu Buquoyů a jeho
roli v rámci jihu Čech, příhraničního regionu i v celé dřívější habsbur-
ské monarchie a Československa.

Mgr. V. Hokr

Tato aktivita je součástí projektu Buquoyský rok
aneb působení šlechty na pomezí Čech a Rakous
(číslo projektu: KPF-01-218) v rámci projektu
Fond malých projektů (Program INTERREG V-A
Rakousko – Česká republika).
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Informace
z městské knihovny

Milí čtenáři, rádi bychom vás pozvali
do naší knihovny ve středu 22. června od
16 hodin na „Přednášku o bylinkách“ s vy-
cházkou do okolí se zkušenou bylinkářkou
Radmilou Malinovskou, která u nás bude již podruhé.

Dále vás zveme na dvě literární akce. V pátek 24. června od 17 ho-
din to bude beseda se spisovatelem Davidem Janem Žákem, který na-
psal mimo jiné knihu „Návrat krále Šumavy“ a v pátek 1. července od
17 hodin na besedu nad knihou Jiřího Čutky „Jen tak si píšu“, ve které
autor vzpomíná na své dětství v Bukové.

D. Císařová, knihovnice
Významná výročí

červen 2022
¡ 1. 6. 1942 zemř. Vladislav Vančura, spisovatel

(nar. 23. 6. 1891) 80

¡ 2. 6. 1392 za účasti krále Václava IV. a pražského
arcibiskupa Jana z Jenštejna byl položen základní kámen
ke stavbě trojlodí gotického chrámu sv. Víta 630

¡ 2. 6. 1922 zemř. Josef Václav Myslbek, sochař
(nar. 20. 6. 1848) 100

¡ 2. 6. 1927 zemř. Otto Gutfreund, sochař (nar. 3. 8. 1889) 95

¡ 3. 6. 1897 nar. Václav Kubásek, režisér a scenárista, průkopník
čs. filmu (zemř. 9. 6. 1964) 125

¡ 5. 6. 1882 nar. Antonín Procházka, malíř (zemř. 9. 6. 1945) 140

¡ 6. 6. 1987 zemř. Eduard Petiška, spisovatel a básník, autor
mnoha knih pro děti (nar. 14. 5. 1924) 35

¡ 6. 6. 1922 nar. Dagmar Berková, grafička, malířka a ilustrátorka
(zemř. 29. 5. 2002) 100

¡ 7. 6. 1847 zemř. Šebestián Hněvkovský, národní buditel,
básník a dramatik (nar. 19. 3. 1770) 175

¡ 7. 6. 1882 nar. Rudolf Těsnohlídek spisovatel
(zemř. 12. 1. 1928) 140

¡ 12. 6. 1912 zemř. Zikmund Winter, spisovatel a historik
(nar. 27. 12. 1846) 110

¡ 12. 6. 1932 nar. Jiří Pištora, básník a literární kritik
(zemř. 26. 9. 1970) 90

¡ 16. 6. 1912 v Praze na Petříně byl odhalen pomník
Karla Hynka Máchy 110

¡ 17. 6. 1982 zemř. Zdeněk Kalista, spisovatel, básník, překladatel
a historik (nar. 22. 7. 1900) 40

¡ 18. 6. 1942 zahynulo 7 účastníků atentátu na Heydricha,
kteří byli obklíčeni v pravoslavném kostele v Resslově ulici
v Praze. 80

¡ 20. 6. 1922 nar. Josef Kemr, divadelní a filmový herec
(zemř. 15. 1. 1995) 100

¡ 24. 6. 1957 zemř. František Kupka, malíř (nar. 23. 9. 1871) 65

¡ 22. 6. 1912 nar. Vít Nejedlý, skladatel (zemř. 2. 1. 1945) 110

¡ 27. 6. 1912 nar. Karel Hladík, sochař (zemř. 27. 4. 1967) 110

¡ 28. 6. 1912 zemř. Josef Václav Sládek, básník
(nar. 27. 10. 1845) 110

¡ 29. 6. 1917 nar. Josef Kainar, básník a spisovatel
(zemř. 16. 11. 1971) 105

¡ 30. 6. 1722 nar. Jiří Antonín Benda, skladatel
(zemř. 6. 11. 1795) 300

Dovolená v knihovně v červenci
¡ pondělí 4.7. – pondělí 11.7. ZAVŘENO
¡ úterý 12.7., středa 13.7. a čtvrtek 14.7.   OTEVŘENO

od 9.00 do 16.00 hodin
¡ pátek 15.7. – pátek 22.7. ZAVŘENO

Okénko do knihovny
Volavka / Jana Benková
Když Gréta dostane šokující pracovní nabídku, ani na chvíli nezavá-
há a přijme ji. Vrhá se do dobrodružství, do nového života mezi nej-
vlivnějšími lidmi v zemi, života plného vášní a osobních ambicí.
Ocitne se ve světě bez morálky, ve víru intrik, přetvářky a nekoneč-
ných, často až směšných závodů o moc…

Manžel a záhadná blondýna / Alena Jakoubková
Sandra Vlková je po více než dvacetiletém manželství přesvědčená,
že si může být svým mužem Jiřím jistá. Vedou spolu spokojený
život, jejich dvojčata Martina a Honza už mají po maturitě, a tak
mají dost času jeden na druhého. Jenže jednoho Sandře zavolá její
kamarádka Dana, že viděla Jiřího v kavárně sedět s mladou blon-
dýnkou…

Šlehačková oblaka / Tereza Salte
Měla kupu snů a bezhlavě se za nimi vrhla až na sever. Tereza vy-
práví svůj životní příběh s retrospektivou do dětství, které bylo
kouzelné a zároveň plné dřiny. Propocené vzpomínky na tréninky
gymnastiky se mísí s vůní šeříkové zahrady starého domu na Oře-
chovce, ve kterém vyrůstala. V Norsku prožívá svou pohádku, ale
i hořké chvíle odloučení od rodiny, ztrátu nejbližšího člověka a mo-
menty, kdy musí začít svůj život zase a znovu téměř od nuly.

Loutkář z ghetta / Eva Weaverová
I v nejtěžších chvílích lidského života musí existovat naděje. A ně-
kdy se tato naděje vtělí do malého kluka, který je vyzbrojen loutka-
mi. Varšava 1939. Mika žije s rodinou v ghettu. Když zemře jeho
dědeček Jakob, zdědí vnuk tajemný kabát, ve kterém objeví loutku.
Vyrobil ji děda, stejně jako loutky krokodýla, krále a šaška. Mika
začne loutky sám vyrábět, hrát pro obyvatele ghetta a vytvářet v čase
strachu a klíčící beznaděje okamžiky radosti a zapomnění na děsi-
vou válku. Jednoho dne chlapce nachytá německý voják Max. Po-
kud se chce Mika zachránit, musí hrát i pro Němce.

Nové audioknihy k poslechu:
Dlouhý, Široký a Krátkozraký / Smoljak, Cimrman, Svěrák
Foukneš do pěny / Radka Třeštíková
Boskovická svodnice / Vlastimil Vondruška
Dobronínské morytáty / Vlastimil Vondruška
Poslední cantilena / Vlastimil Vondruška

Čtyři roční období – Eliška Búdová
Jaro, léto, podzim, zima,
čtyři roční období,
každé z nich má svoje kouzlo,
každé má své tajemství.

Jaro je čas probouzení,
naděje a radosti,
léto zase krátkých nocí,
dlouhých dní a přátelství.

Podzim, to je doba sklizně,
všeho, co se urodí.
Příroda se v barvách vzhlédne,
krása, která pohladí.

Zima bývá dosti dlouhá,
proměnlivá, rozmarná,
těšíme se až zas přijdou,
jarní rána slunečná.
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SKLAD HUMANITÁRNÍ A SOCIÁLNÍ POMOCI
Vzhledem ke stabilní situaci lidí z Ukrajiny jsme se rozhodli nabíd-

nout služby krásně zorganizovaného skladu i místním obyvatelům.
Vyhlašujeme možnost přijít si vybrat oblečení a základní potraviny

všem, kteří jste přinášeli své dary, když to bylo potřeba. Můžete si teď
na oplátku vzít cokoliv, co se bude hodit vám.

Tento sklad tak začneme pomalu posouvat směrem k sociálnímu
skladu, který se již brzy přemístí do opravené kotelny pod Komunitním
centrem. Tam budeme v rámci sociálních služeb věci nabízet všem ro-
dinám, které to budou potřebovat.

Provozní doba skladu (vchod vedle lékárny):
Pátek 15.00–16.00 hodin pro rodiny z Ukrajiny
Pátek 16.00–17.00 hodin pro místní rodiny

DŘEVOPEC NA VYPALOVÁNÍ KERAMIKY
Díky rekonstrukci keramické dílny v Komunitku máme činnosti vý-

roby keramiky rozdělené na část vyráběcí a část glazovací. Rozšíření
o glazovnu umožňuje velmi přehledný systém ukládání glazur pro dvě
teploty výpalu a tím se zvýšila nabídka barev a způsobů glazování. Celá
dílna je nyní velmi prakticky uspořádána, všichni mají více prostoru
a práce v ní je přehlednější. Navštěvují ji děti v šesti odpoledních kroužcích,
dospělí, lidé s handicapem, senioři, maminky s dětmi, dále třídy mateřské i
základní školy a o prázdninách se tu konají příměstské tábory. Práce s hlínou
je terapeutická i pro děti se speciálními potřebami a umožňuje zlepšení jem-
né motoriky rukou, což je vhodné zejména u předškolních a školních dětí.
Také trénuje obrazotvornost a představivost, prostorové vidění, trpěli-
vost a soustředění zábavnou a hravou formou tvoření.

Stavbou venkovní pece na dřevo se nám velmi rozšiřují možnosti
pálení keramiky. Od nejstarších dob provází keramika člověka a patří
k dovednostem, které byly součástí běžného života. Nakopala se hlí-
na, nasbíralo dřevo a vypálil se džbán na vodu, hrnek na čaj a miska na
polévku. Tento jednoduchý proces jsme nahradili hlínou univerzálně
připravenou a zabalenou, dřevopec elektrickou pecí, kterou velmi po-
hodlně obsluhujeme. Ztrácíme tak jedinečnou dovednost z přírodních
zdrojů, které jsou kolem nás, umět vytvořit hodnotnou a užitečnou věc
každodenní potřeby, pokud se ovšem nespokojíme s plastovým nádo-
bím. Zachování dovednosti pálení dřevem je pro lidi současnosti možná
zbytečnou otázkou. Vše mohou nahradit dokonale stejné odlitky a strojo-
vě aplikované obtisky.

Ztráta dovednosti točení na kruhu, modelování či pálení dřevem
však představují ztráty, které se předávají, nelze je jinak naučit, proto
zachování těchto dovedností je naší povinností, dokud se máme od
koho učit. V našem kraji je několik takových odborníků, kteří nás mo-
hou tuto dovednost učit. V celé republice je pak jediný profesionální sta-
vitel takových pecí a to je pan Petr Toms. Poprosili jsme ho o pár řádků
popisující jeho jedinečnou práci: „Jsem jediný v ČR, kdo se stavbou pecí
na dřevo zabývá profesionálně. Existují u nás specialisté-vyzdívkáři, ale
Ti netuší, že nějaké dřevopece existují. Část pecí, které u nás stojí, si
postavili hrnčíři amatérsky - tak zvaně na koleně. Zbylá zařízení reali-
zovala firma Toms. Se stavbou dřevopecí jsem začal v roce 1997. Za tu

dobu bylo možné nasbírat četné zkušenosti. Jedna z nejdůležitějších vý-
hod z toho plynoucí je možnost dlouhodobě sledovat a vyhodnocovat
chování materiálů a celé konstrukce. Dřevopece pro teploty okolo
1400 °C musejí totiž zvládat mnohé extrémní podmínky. Výsledky pozo-
rování implementuji při projektování nových zařízení. Kromě takto
specializovaného vyzdívkářství se zabývám výrobou dřevem pálené ke-
ramiky, dobře tedy rozumím potřebám zákazníků. Každou pec navrhuji
naprosto individuálně. Věnuji se výzkumu a výrobě hrnčířských hmot a
glazur. Zákazníkovi tedy mohu nabídnout ucelený soubor technologií,
který je v souladu s jeho potřebami a konkrétní dřevopecí. V rámci široké
nabídky navazujících služeb poskytuji také zevrubné proškolení budoucí
obsluhy pece. V této souvislosti uplatňuji své dvacetileté pedegogické
zkušenosti. Působím v odborné veřejnosti známém Keramickém studiu
Kohoutov jako lektor kurzů keramiky pro dospělé. Nad rámec úvodního
školení je možno objednat naložení pece zbožím a její výpal. Zákaznic-
ký servis zahrnuje i obecně keramické poradenství. Velmi nízká režie
firmy stlačuje cenu pece a služeb na absolutní minimum. Drobný for-
mát firmy (OSVČ) umožňuje nadstandardní časovou flexibilitu a osob-
ní přístup.

U nově vzniklé dřevopece v Komunitku v Hových Hradech se z tech-
nického hlediska jedná o vysokožárnou pec pro výpal keramiky. Je to
konstrukce Phoenix se zvratným plamenem. Provozní teplota je do 1350
°C (krátkodobě 1400 °C). Celkový objem peciště je 1000 litrů. Zařízení
umožňuje výpal tvrdých kamenin a porcelánu stejně tak i měkké zaku-
řované hrnčiny. Pec tedy disponuje možností redukčního prostředí.
Konstrukce preferuje glazované povrchy před popelovým náletem. Při
požadavku na silnější zapopelení zboží je instalováno boční topeníčko
umožňující přikládání přímo do peciště. Při návrhu pece bylo přihléd-
nuto k menším zkušenostem obsluhy. Zařízení disponuje přebytkem vý-
konu, který má pokrýt nepřesnosti při nakládání keramiky a výpalu.
Obsluhu usnadní osazení Pt/PtRh termočlánku a vybavení SiC-R pláty.
Návrh stavby a výběr materiálů je volen s ohledem na co nejdelší život-
nost konstrukce. Vzhledem ke komunitnímu charakteru výpalů jsou
navrženy hutné žáromateriály s větší měrnou tepelnou kapacitou a tedy
i setrvačností. Z toho plynoucí delší výpaly a chlazení podpoří reakce
v keramické hmotě i glazurách, což se pozitivně projeví na estetických
i funkčních parametrech keramiky.“

pokračování na str. 26
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Každá nově postavená pec se musí vypálit. Předchází tomu mnoho
příprav, nátěr stojek a plátů, nanošení zboží k peci a vlastní nakládka
zboží do pece, která je mnoho hodin dlouhá, protože každý výrobek se
musí podložit ochranými kuličkami. To vše a mnoho jiných příprav-
ných věcí jsme s pomocí dobrovolníků udělali. V sobotu v poledne už
bylo vše hotovo a pan Petr Toms, stavitel pece, zapálil oheň v topeništi.
Pomaličku, několik hodin, stoupala teplota, tak aby se pec i výrobky
uvnitř pomalu prohřály. Nad ránem už byla teplota vysoká a protože je
pec velmi dobře navržená a pálit v ní byla radost, dosáhli jsme požado-
vané teploty 1350 stupňů ve velmi dobrém čase kolem nedělního po-
ledne. Účastníci pálení dobře pochopili systém a rytmus přikládání a
vedli si jako zkušení dřevopaliči. Střídali se ve dvojících po dvou hodi-
nách, aby si mohli od žáru pece na chviličku odpočinout. Tolik úsilí
mnoha lidí a jejich spolupráce, nadšení a ochota učit se nové věci jsou
zárukou, že nová pec stojí v zahradě Komunitka na správném místě.
Doufáme, že i všichni sousedé postupně přivyknou nové stavbě a při-
spějí tak k zachování jedné z nejstarších lidských dovedností – pálení

keramiky dřevem. Otevírání pece je vždy velkým zážitkem a my se
budeme snažit ke všem dalším vykládkám přizvat i novohradskou ve-
řejnost. Těšíme se na další setkání, odborné semináře a kurzy vedené
zkušenými lektory a věříme, že nám nová dřevopec otevírá široké
možnosti a jak říkal Petr Toms i změní život.

TVOŘIVÁ DÍLNA
Na červnovou dílnu máme nachystané korálky, sklíčka a vše potře-

bné k výrobě ozdob a šperků. Přijďte se odreagovat od každodenních
povinností. Uděláte si čas pro sebe, setkáte se s dalšími tvořivými lidmi.
Naučíte se nové techniky a vyzkoušíte si práci s různými nástroji. Od-
nesete si krásný výrobek i dobrý pocit z jeho vytvoření.

Dílna proběhne jako vždy v sobotu, doražte 4. 6. od 14 do 16 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.

Komunitní centrum (pokračování ze str. 25)
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Školení trenérů karate III. a II. třídy v Českých Budějovicích

Tomáš Balko uspěl v náročné zkoušce na 1. Kyu
Školení trenérů karate se konalo v sobotu

22.5.2022 ve Fight Clubu v Českých Budějovi-
cích. Trenérský seminář organizovala TMK Ji-
hočeského svazu karate ve spolupráci s TMK
Českého svazu karate. Lektor karate Goju Ryu
Jaroslav Valenta měl praktickou přednášku
tréninku karate pro dospělé cvičence. Rozcvi-
čovací, hlavní tréninkové, dýchací a posilova-
cí metody tradičních metod výcviku v karate.
Dalšími lektory kata byla Iva Kesslová, dlou-
holetá trenérka státní reprezentace ČSKe a ně-
kolikanásobný Mistr ČR v kata Lukáš Janda.
Přítomným předávali nejen zkušenosti ze sou-
těžní sféry, ale také metodiku tréninku, která
se zabývá problematikou výcviku začáteční-
ků. Účastníci školení ocenili srozumitelný a
praktický přednes uvedené problematiky.

V závěru dne se konaly zkoušky na stupně
technické vyspělosti v karate, mezi zkoušený-
mi byl také náš začínající trenér Tomáš Balko,
který splnil náročnou zkoušku na 1. Kyu na

výbornou. Další zkouška čeká Toma za rok
a to na první mistrovský technický stupeň
1. Dan - černý pás v karate.

Školení se účastnili 1 trenérka I. Třídy,
4 trenéři II. třídy, 23 trenérů III. třídy a
13 nových zájemců o licenci trenéra III. tří-
dy z 6 Jihočeských oddílů, dále pak z TJ Ba-
ník Příbram a Shotokan Liberec.

Druhá část školení trenérů karate se konala
v neděli 23.5.2022 opět ve Fight clubu v Čes-
kých Budějovicích. Seminář se zabýval dis-
ciplínou kumite. Tuto část školení vedl Petr
Kubička, asistent trenéra státní reprezentace
ČSKe, který předával zkušenosti se začínají-
cími mladými karatisty a nácvikem kumite
u dětí.

Trenérský seminář se vydařil skvěle a všich-
ni účastníci byli velice spokojeni. Na školení
byli také trenéři oddílu TJ karate Nové Hrady:
Martin Hermann, Petr Zachař, Karel Staněk,

Ladislav Bárta, Tomáš Balko a druhé části
školení se účastnil Tomáš Hermann.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Národní pohár mládeže v Allkampf-Jitsu 14.5.2022 v Mostě
V sobotu 14. května 2022 se konal Národní

pohár mládeže v Allkampf-Jitsu. Jednalo se o po-
stupový závod na 25. Mistrovství ČR v AKJ, kte-
rý pořádal oddíl Sebeobrany AKJ ŠBU Most.

Na přebor se přihlásilo 89 závodníků ze
Školy bojových umění Most, Tiger Fight club
Chomutov, Perun Gym Most, Samurai Fight
club Shin karate Chodov, AKJ Škola Bojo-
vých umění Plzeň, AKJ Haciman Lázně Tou-
šeň, AKJ SKP České Budějovice, Sebeobrana
AKJ na ZŠ v Trhových Svinech a TJ karate
Nové Hrady.

Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu
se skládá ze třech disciplin - kata, randori a
tameshi wari, kdy se body dosažené v jednot-
livých disciplinách sčítají a konečný součet
nakonec určí pořadí jednotlivců. V disciplině
kata jsou předváděny sestavy, jež znázor-
ňují boj proti imaginárním útočníkům a zá-
vodník je musí zacvičit co nejpřesněji.
V randori obránce provádí čtyři sebeobran-
né techniky, z nichž jedna je proti ozbrojené-
mu útočníkovi a hodnotí se zde rychlost
reakce obránce a také provedení sebeob-

ranných technik. Tameshi wari patří k tra-
dičním prvků Allkampf-Jitsu a je divácky
nejatraktivnější disciplinou. Jedná se o pře-
rážení plastových desek, které jsou rozlišeny
barevně a také se liší pevností (pro dětské ka-
tegorie žlutá, tato představuje 1,5 cm dřeva,
zelená pro juniory a juniorky – 2 cm, hodnotí
se technika přerážení a přesný zásah desky.
Vrcholem soutěže je pak soutěž tříčlenných
týmů, kdy se kromě synchronizovaných kata
a tameshi wari soutěží v boji - embu. Zde se
jedná o obranu jednoho z členů týmu proti
dvěma útočníkům - dalším členům týmu. V této
náročné disciplině se hodnotí zejména reálnost
a logická návaznost jednotlivých sebeobran-
ných technik. Novinkou byla disciplína Reálná
sebeobrana, kde rozhodčí předají informaci
sparingovi jakou technikou bude na závodníka
útočit a ten pak tuto situaci musí řešit odpoví-
dající a bodovatelnou technikou.

Naši závodníci z oddílu karate se v počet-
ném startovním poli rozhodně neztratili, když v
silně obsazené kategorii juniorů zvítězil Marek
Houser v téže kategorii získal pěkné čtvrté mís-

to Tomáš Balko. V kategorii starších žákyň zís-
kala čtvrté místo Karolína Houserová.

Děkuji našim závodníkům za vzornou re-
prezentaci a rodičům, kteří naše závodníky
doprovází na soutěž.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Marek Houser zvítezil v kategorii juniorů Ná-
rodního poháru v Allkamp-Jitsu v Mostě

Školení trenérů karate, zleva K. Staněk, L. Bárta, T. Balko,
P. Zachař lektoři I. Kesslová a L. Janda, M. Hermann Tomáš Balko při zkoušce na 1.Kyu

Tomáš Balko splnil zkoušku na nejvyšší žákov-
ský stupeň technické vspělosti v karate 1. Kyu,
zkušební komisaři Petr Petřík a Martin Hermann
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Novinky z šachového kroužku
Po skončení covidové pauzy so naplno rozběhly turnaje a soutěže

všech věkových kategorií. I naše hráčky a hráči se do nich aktivně za-
pojili, a dokonce se jim povedlo i přivézt několik zajímavých umístění.
Mimo níže uvedené turnaje probíhá pod dozorem trenérů (Vilibald Ro-
línek, František Rolinek, Vl. Hokr) dlouhodobý oddílový turnaj, které-
ho se účastní všichni mladí adepti šachu z Novohradska.

Vedle trénování a hraní se nám ve spolupráci se Šachovou akademií
VŠTE podařilo získat do Nových Hradů nejen pořadatelství krajského
přeboru mládeže v praktickém šachu (květen 2022) a 4. Velkou cenu Ji-
hočeského kraje, ale též pořádání tří mistrovství České republiky škol-
ních družstev! V termínu 31.5. – 1.6. se bude hrát kategorie 1.-5. tříd,
kde navíc naše základní škola získá divokou kartu a členky a členové
našeho oddílu si tak pod hlavičkou školy zahrají proti nejlepším
družstvům z celé země. V termínu 7.-8. června pak přivítáme i 32 nej-
lepších čtyřčlenných družstev v kategorii 6.-9. tříd a 9.-10. června pak
i stejný počet týmu středních škol. Zájemci o šachy se tak mohou přijít
do sálu hotelu Máj podívat na tato republiková mistrovství či 4. Velkou
cenu, která se hraje v sobotu 4. června (vhodné pro mladé začátečníky
i pokročilé děti).

Mistrovství České republiky - Luhačovice
V březnu proběhlo mistrovství České republiky v praktickém šachu

v Luhačovicích. Do tohoto turnaje, kterého se v rámci kategorie chlap-
ců do 10 let zúčastnilo 24 nejlepší šachistů, postoupil Matyáš Hokr.
Matyáš turnaj dobře začal (remíza – výhra – remíza), poté však nedo-
táhl dobře rozehranou partii s A. Sochorem (vítěz mistrovství Čech
z Mostu) a prohrál i s R. Šudřichem z Kroměříže. V dalších kolech pak
Matyáš hrál spíše opatrněji a výsledkem bylo celkových 4,5 bodu za
dvě výhry, dvě prohry a 5 remíz. V celkovém hodnocení tak obsadil
14. místo s tím, že na první šestku chyběl jeden bod, což je v tak silné
konkurenci celkem úspěch.

Krajský přebor – rapid šach
V neděli osmého května se v Písku uskutečnil krajský přebor v rapid

šachu (2x 20 minut + 10s za tah). Turnaje se zúčastnili Anička Pávková,
Matyáš Raab, Vojtěch Průka a Matyáš Hokr.

Dívky hrály společný turnaj bez rozdílu věku (každá s každou –
7 kol) s tím, že se nakonec výsledky vyhlašovaly dle jednotlivých kate-
gorií. Anička uhrála celkem 1,5 bodu, což stačilo na celkové 6. místo.
V kategorii D12 však brala medaili za druhé místo!

Naši chlapci hráli společný turnaj pro chlapce H8 a H10 (celkem
společně hrálo 22 hráčů). Celý turnaj vyhrál suverénním způsobem
Matyáš Hokr (6,5 bodu ze sedmi možných – remizoval pouze v posled-
ní partii). Matyáš potvrdil roli favorita turnaje, stal se krajským přebor-
níkem a postoupil na zářijové mistrovství České republiky, které se
bude hrát v Harrachově.

Vojta Průka (H10) uhrál 4 body a skončil na celkovém 10. místě
(o pořadí na 6. – 10. místě rozhodovalo pomocné hodnocení, které měl
Vojta nejhorší). Vojta v turnaji střídal dobré partie s těmi, kde přehlížel
a ztrácel figury. Nakonec ale byl s výsledkem spokojený a turnaj ho na-
motivoval i k účasti na krajském přeboru v praktickém šachu.

Mladý Matyáš Raab (H8) vybojoval tři body, což znamenalo dělené
14. – 17. místo (dle pomocného hodnocení byl 16.). V rámci kategorie
do osmi let to však znamenalo skvělé 2. místo a postup na republikové
mistrovství! I Matyáš odehrál zajímavé partie, které mu přinesly nové
zkušenosti, které jistě využije nejen na „republice“, ale i jiných turnajích.

Krajský přebor v praktickém šachu H8 – H16
V polovině května (12. – 15.5.) se v Nových Hradech konal krajský

přebor mládeže v praktickém šachu (90 minut + 30 s/tah). Z našeho od-
dílu do turnaje zasáhli v kategorii H12 Vojtěch Průka a Matyáš Hokr.
Turnaj se hrál na sedm kol od čtvrtka do neděle a přinesl další titul kraj-
ského přeborníka pro Matyáše Hokra.

V kategorii H12 hrálo celkem 8 šachistů systémem každý s každým.
Matyáš získal 6,5 bodu a vyhrál před Markem Mrázikem (6 bodů) a
Štěpánem Pistulkou (4,5 bodu – oba Šachklub Tábor). Všichni medai-
listé postoupili na mistrovství Čech, kde budou bojovat o postup na
celorepublikové finále.

Vojta Průka v těžké konkurenci uhrál 1,5 bodu a obsadil sedmé místo.
Miťa Hokr, trenér šachového oddílu

POZVÁNKA
na setkání s M. Šobrem

Tělovýchovná jednota Nové Hrady vás zve jako každoročně na
setkání s Mílou Šobrem, který hraje k poslechu i tanci a to dne
4.7.2022 od 18,00 hod. na fotbalové hřiště TJ Nové Hrady.
Srdečně zvou pořadatelé.

Výbor TJ Nové Hrady

MÁJKA 2022
Tělovýchovná jednota Nové Hrady v sobotu dne 30.4.2022 po

dvouleté odmlce opět uskutečnila stavění májky s tradičním pále-
ním čarodějnic. Mile nás překvapila velmi velká účast našich obča-
nů a to převážně dětí, které dostaly buřty k opečení a nápoje.
K poslechu i tanci nám zahrála Petříkovská pětka. O doprovodný
program po celé odpoledne se postaraly naše tradiční čarodějnice a
též připravili svůj stánek členové oddílu karate a kopané, za což
všem jmenovaným patří veliký dík. Veliký dík patří Václavu Ja-
nouškovi st., který dodal dřevo na oheň, Mileně Hofmannové za
zhotovení věnce na májku a firmě MATONI 1873 a.s., – výrobní
závod Dobrá voda Byňov za dodání pití pro děti.

To vše výše uvedené jsme dělali hlavně pro děti a dospělé, aby-
chom se po dlouhé odmlce opět zase všichni sešli. Májku nám nikdo
do rána nepokácel, což patří též k tradicím, prostě jsme ji uhlídali.
Ale co se nestalo. Z pátka 6.5. na sobotu 7.5. nám „NĚKDO“ májku
vysadil a hodil ji na hřiště. Věřte, že dá velkou námahu májku z leza
dovést, odkornit, nazdobit a postavit. Pokácení – vysazení májky
týden po akci se opravdu míjí účinkem. Ať šlo o vyřizování něja-
kých účtů mezi okolními obcemi, či o něco jiného tak je mi všech,
kteří se na stavění májky podíleli velice líto. Májku jsme již nesta-
věli, rozřezali jsme ji a mám veliké obavy za rok tuto akci zopako-
vat, že nám ji opět někdo za několik dní po postavení opět pokácí,
nebo vysadí.

Ivan Dorotovič – předseda TJ Nové Hrady
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