
Červen 2015 číslo 6, ročník XX Cena 5 Kč

Ohlédnutí za připomínkou výročí
konce 2. světové války

Začátek května byl ve znamení připomenutí 70. výročí konce 2. světové války. I já jsem v mi-
nulém čísle NZ zval zájemce k účasti na akcích, které Město Nové Hrady k tomuto výročí pořá-
dalo. Při ohlédnutí zpět jsem přesvědčený, že jednotlivé akce byly velmi zajímavé a jsem rád, že
si k nim cestu našlo velké množství místních i přespolních.

Již při přípravě jsme debatovali, jaké by oslavy či připomínky výročí měly být. Chtěli jsme,
abychom přinesli připomínku historických událostí (zejména těch novohradských), aby oslavy
byly důstojné, ale také veselé, protože přes smutný konec války v našem městě jistě u většiny
obyvatel převládala radost z toho, že je konec dlouhé války.

Slavnostní koncert, na kterém vystoupil J. Svě-
cený a V. Mácha, měl nejen vysokou uměleckou
hodnotu, ale byl velmi pěkným a důstojným set-
káním lidí při příležitosti významného státního
výroční. (více uvnitř čísla) K. J.

V pátek 8. května byly poprvé položeny květiny
u nového pomníku obětem 2. světové války, a
to v prostoru u hrobky. (více uvnitř čísla) K. J.

Jedna z nejtradičnějších kulturně-společenských
akcí v našem městě? Ano, 37. ročník Novohrad-
ské číše je za námi. (více uvnitř čísla) K. J.

Milé setkání obyvatel, rodáků a přátel u kaplič-
ky ve Štiptoni, v pořadí třetí. (více uvnitř čísla)

K. J.

První květnový víkend byl také ve znamení pě-
ších výletů a zahájení hlavní turistické sezony
v Nových Hradech.  (více uvnitř čísla)    K. J.

Pozvánky na červen
6. 6. Dětské rybářské závody

na Farském rybníku
12. 6. Luboš Pospíšil + kapela 5P

na Penzionu Kamínek
13. 6. Setkání s přírodou

– setkání s rybníky
17. 6. Beseda s Pkl. JUDr. M. Dlouhým,

Četnické humoresky
18. 6. Zahradní slavnost v MŠ
20. 6. Den ochrany přírody, myslivosti,

rybářství a včelařství
26. 6. MAXIM TURBULENC,

Koncert pro děti na náměstí
28. 6. Vernisáž výstavy v Koželužně
28. 6. Pouť svatých Petra a Pavla

pokračování na str. 6
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Zápis z 15. schůze městské rady
ze dne 22. 4. 2015
Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Miroslav Šlenc, člen rady
s hlasem poradním:
Bc. Jana Káplová, tajemnice MěÚ

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 14. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 14. jednání rady města.

� 2. Návrh rozpočtového opatření č. 5/2015
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2015.
(Rada obdržela od ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 5. Rozpočtové opatření řeší pře-
suny mezi jednotlivými položkami rozpoč-
tu.)

� 3. Prodej pozemku k. ú. Nové Hrady
Rada města souhlasí s prodejem pozemků
parc. č. 300/2 o výměře 546 m2 a parc. č.
302/1 o výměře 618 m2 v k. ú. Nové Hrady
manželům Liboru a Soně Hoferovým, Vito-
razská 411, Nové Hrady za cenu 390,-Kč/
m2, za podmínek stanovených zastupitel-
stvem města a postupuje žádost ke schvále-
ní zastupitelstvu města. Z5
(Rada opětovně projednala žádost manželů
Hoferových, Nové Hrady o prodej pozemků
v k. ú. Nové Hrady a souhlasí s prodejem za
podmínek stanovených zastupitelstvem
města pro prodej stavebních parcel v lokali-
tě Pod Zámeckým, větev „D“.)

� 4. Žádost o odkoupení pozemku
Rada města neschvaluje záměr prodeje po-
zemku parc. č. 2287 o výměře 179 m2 v k. ú.
Nové Hrady.
(Rada obdržela od p. Pavla Hrvoly, Údolí
110, žádost o odkoupení pozemkové parce-
ly č. 2287 o výměře 179 m2 v k. ú. Nové
Hrady, z důvodu vytvoření zázemí pro pro-
dejnu jízdních kol. Rada města neschválila
záměr prodeje předmětného pozemku, ne-
boť tento pozemek plánuje do budoucna vy-

užít v rámci zpřístupnění areálu bývalých
jeslí.)

� 5. Vyjádření k projektové trase
Rada města souhlasí se Smlouvou o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemcích parc. č. 855/1, č. 859/13, č.
1004/7, č. 1004/8, č. 1004/9 v k. ú. Nové
Hrady, pro stavbu společnosti E.ON Distri-
buce, a. s. s názvem: Nové Hrady ZTV Fen-
clův rybník II – NN, za jednorázovou úplatu
ve výši 10 000,- Kč bez DPH a postupuje
návrh smlouvy ke schválení zastupitelstvu
města. Z5

� 6. Dodatek č. 1/2015 ke smlouvě budoucí
o zřízení VB č. 1030014627/001
Rada města souhlasí s Dodatkem č. 1/2015
ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene pro stavbu společnosti
E.ON Distribuce a. s. s názvem: Janovka,
Rybářství N. Hrady – kabel NN a postupuje
návrh dodatku ke schválení zastupitelstvu
města. Z5

� 7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 Smlou-
vy o dílo se společností ZVÁNOVEC a. s.,
České Budějovice na stavbu: ZTV Nové
Hrady – Jižní Město, I. etapa – část A, a po-
věřuje starostu jeho podpisem.
(Rada města obdržela od společnosti
ZVÁNOVEC a. s., České Budějovice návrh
Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k akci: ZTV
Nové Hrady – Jižní Město, I. etapa – část A.
Dodatkem se mění dokončení stavebních
prací, z původního termínu do 30. 4. 2015 se
termín prodlužuje do 30. 6. 2015. Prodlou-
žení termínu je nutné z důvodu řešení re-
konstrukce kanalizace a překládky kabelu
VN, které neumožnily zhotoviteli v daném
úseku provádět stavební práce.)

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

� 9. Správní řízení, ve kterých je město
Nové Hrady účastníkem řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 10. Pronájem pozemků v k. ú. Byňov
Rada města schvaluje pronájem pozemků
(zemědělská půda) v majetku města dle ná-
vrhu.

(Rada projednala návrh na pronájem poze-
mků (zemědělská půda) v majetku města.
Rada obdržela nabídky osob a firem provo-
zujících zemědělskou činnost a rozhodla o
pronájmu jednotlivých pozemků dle návr-
hu.)

� 11. Jmenování člena Sociální komise
Rada města jmenuje p. Miroslava Šlence
členem Sociální komise rady města.

� 12. Smlouvy o výpůjčce
Rada města svěřuje rozhodování o uzavírá-
ní smlouvy o výpůjčce na nádoby na biolo-
gicky rozložitelný komunální odpad Odbo-
ru životního prostředí Městského úřadu
Nové Hrady.
(Rada obdržela od Odboru životního pros-
tředí MěÚ Nové Hrady návrh Smlouvy o
výpůjčce k plastovým nádobám o objemu
240 l, z důvodu zajištění třídění biologicky
rozložitelného komunálního odpadu. Rada
navrhla svěřit rozhodování o smlouvě o vý-
půjčce k plastovým nádobám Odboru život-
ního prostředí MěÚ Nové Hrady (§ 102
odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb.).)

INFORMACE Z RADNICE

Zápis z 16. schůze městské rady
ze dne 29. 4. 2015 - mimořádná
Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Miroslav Šlenc, člen rady

Bylo projednáno:

� 1. VZ – Oprava havarijního stavu –
splašková kanalizace – Vilová čtvrť
Rada města schvaluje dodavatele veřejné
zakázky: Oprava havarijního stavu stávající
splaškové kanalizace Nové Hrady – Vilová
čtvrť, společnost ZVÁNOVEC a. s., České

Budějovice a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

(Rada obdržela Odborný posudek
STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r. o. Č.
Budějovice a Protokol z jednání hodnotící
komise jako podklad pro posouzení a hod-
nocení nabídek k veřejné zakázce malého
rozsahu: Oprava havarijního stavu stávající
splaškové kanalizace Nové Hrady – Vilová
čtvrť. Komise posuzovala tři nabídky, výbě-
rovým kritériem byla nejnižší nabídková
cena. Nejnižší nabídku podala společnost
ZVÁNOVEC a. s., Č. Budějovice ve výši
2 391 219,- Kč.)

Zápis z 17. schůze městské rady
ze dne 6. 5. 2015
Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Miroslav Šlenc, člen rady
s hlasem poradním:
Bc. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
V 17.15 hodin odešel Bc. Vochoska
a od bodu č. 12 nehlasoval.

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 15. a 16. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 15. a 16. jednání rady
města.

� 2. Směna pozemků k. ú. Nové Hrady
Rada města schvaluje záměr směny poze-
mků v k. ú. Nové Hrady parc. č. 870/1 o vý-
měře 850 m2, parc. č. 870/20 o výměře 250
m2 v majetku města za pozemek parc. č.
863/21 o výměře 3 606 m2 a pověřuje tajem-
nici MěÚ Nové Hrady zveřejnění na úřední
desce města.
(Rada projednala návrh na směnu a nákup
pozemků mezi městem a Františkou a Mar-
tinem Bedriovými v k. ú. Nové Hrady.
V rámci této směny je plánována částečná
směna pozemků (1 100 m2) a dokoupení
dalších pozemků (2 506 m2 za cenu 140
Kč/m2) v majetku paní Františky Bedriové a
pana Martina Bedriho v lokalitě Jižní Měs-
to.)

� 3. Nákup pozemků k. ú. Nové Hrady
Rada města schvaluje záměr nákupu poze-
mků v k. ú. Nové Hrady parc. č. 863/9 o vý-
měře 74m2, parc. č. 862/1 o výměře 928 m2,
parc. č. 863/25 o výměře 2627 m2, parc. č.
863/26 o výměře 2794 m2, parc. č. 863/28 o

Dokončení na str. 3
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výměře 28 m2, parc. č. 871 o výměře 77 m2,
parc. č. 890/1 o výměře 2799 m2 a parc. č.
890/4 o výměře 1015 m2 a postupuje nákup
pozemků k projednání na jednání zastupi-
telstva města Z5
(Rada projednala návrh na nákup pozemků
od Františky a Martina Bedriových v k. ú.
Nové Hrady. Dokoupení těchto pozemků
v lokalitě Jižní Město umožní Městu Nové
Hrady realizovat prodej stavebních parcel
v rámci I. etapy výstavby ZTV Jižní Město a
zároveň umožní pokračování II. etapy.
S majiteli pozemků byla předjednána ná-
kupní cena 140 Kč/m2. Celková výměra ku-
povaných pozemků činí 10 342 m2.)

� 4. Pronájem nebytových prostor –
Údolská
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostor Údolská čp. 55, Nové
Hrady o výměře cca 93,53 m2, na dobu pěti
let, pronájem od 1. 7. 2015 a pověřuje ta-
jemnici zveřejněním na úřední desce města.
(Rada projednala návrh na pronájem neby-
tových prostor v bývalém objektu České
spořitelny s možností pronájmu od 1. 7.
2015.)

� 5. Závěrečný účet města Nové Hrady
Rada města bere na vědomí závěrečný účet
Města Nové Hrady za rok 2014 a postupuje
jej ke schválení zastupitelstvu města. Z5
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh závěrečného účtu
Města Nové Hrady za rok 2014.)

� 6. Účetní závěrka města Nové Hrady
Rada města bere na vědomí účetní závěrku
Města Nové Hrady za rok 2014 a postupuje
ji ke schválení zastupitelstvu města. Z5
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh účetní závěrky
Města Nové Hrady za rok 2014.)

� 7. Smlouva o poskytnutí dotace
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí dotace pro manžele Vladimíra a Ivanu
Hokrovi v rámci Zásad čerpání příspěvku
Města Nové Hrady na opravy týkající se
vnějšího vzhledu domů a pověřuje místosta-
rostku podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetkové-
ho odboru návrh smlouvy o poskytnutí dotace
poskytnuté v rámci Zásad čerpání příspěvku
Města Nové Hrady na opravy týkající se vněj-
šího vzhledu domů. Tyto zásady byly schvá-
leny zastupitelstvem města dne 15. 3. 2007.
Manželé Hokrovi splnili podmínky pro při-
znání dotace (projednáno a schváleno Finanč-
ní komisí Rady města a Radou města na jejím
12. jednání dne 4. 3. 2015).)

� 8. Smlouva o poskytnutí dotace
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí dotace pro HOSPIC sv. Jana N. Neuman-
na o. p. s. Prachatice a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru návrh smlouvy o poskytnutí
dotace pro HOSPIC sv. Jana N. Neumanna
o. p. s. Prachatice (projednáno a schváleno
Finanční komisí Rady města a Radou města
na jejím 12. jednání dne 4. 3. 2015).)

� 9. Smlouva o nájmu
Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu po-
zemků parc. č. 364 a č. 1372/10 v k. ú. By-
ňov se společností Lesy ČR, s. p. Hradec
Králové a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Lesů ČR s. p., Hradec
Králové návrh Smlouvy o nájmu pozemku
parc. č. 364 a č. 1372/10 v k. ú. Byňov. Po-
zemky jsou využívány jako přístupová ces-
ty k budově ve vlastnictví města.)

� 10. Žádost o pacht zemědělských
pozemků
Rada města schvaluje záměr pachtu země-
dělských pozemků parc. č. 1529/17, č.
1447, č. 1448, č. 1449, č. 1451/2, č. 727/1, č.
732/1, č. 1451/1, č. 1520/1, č. 1510/7 v k. ú.
Údolí u Nových Hradů, za minimální cenu
1. 500,- Kč/ha a pověřuje tajemnici MěÚ
Nové Hrady zveřejněním na úřední desce.
(Rada obdržela od Ing. Jiřího Marka, Chval-
kov žádost o pacht zemědělských pozemků
v NPP Terčino údolí.)

� 11. Žádost o slevu ze stanovené ceny
pozemků
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Hoferových, Nové Hrady o slevu ze stano-
vené ceny pozemků v lokalitě Pod Zámec-
kým a postupuje žádost k projednání
zastupitelstvu města s tím, že poskytnutí
slevy není v souladu s podmínkami pro pro-
dej stavebních parcel v lokalitě Pod Zámec-
kým, větev „D“. Z5
(Rada obdržela od manželů Hoferových,
Nové Hrady žádost o slevu ze stanovené
ceny pozemků parc. č. 300/2 a č. 302/1 v k.
ú. Nové Hrady. Pozemky mají být prodány
dle podmínek pro prodej stavebních parcel
v lokalitě Pod Zámeckým, větev „D“, žádají
o slevu dle směrnice Zastupitelstva města
Nových Hradů č. 1/2011, neboť na poze-
mcích stojí sloupy vedení nízkého napětí,
které omezují možnost libovolného umístě-
ní stavby na pozemku z důvodu ochranného
pásma.)

� 12. Místní šetření
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. st. 176/2 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů, jehož součástí je stavba bez čp. /če a
pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním na
úřední desce města.
(Rada obdržela záznam z místního šetření
k žádosti p. Maiera, Údolí o prodej poze-
mku parc. č. st. 176/2 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů. Pozemek se nachází pod stavbou
dřevníku, který je v majetku města, proto p.
Šlenc doporučil prodat pozemek včetně
dřevníku.)

� 13. Žádost o připojení k veřejné
kanalizaci a veřejnému vodovodu

Rada města bere na vědomí žádosti p. So-
botky, p. Zajace a manželů Kubalákových o
připojení jejich domů k veřejné kanalizaci a
veřejnému vodovodu s tím, že realizace je
plánována na rok 2016.
(Rada obdržela žádosti o připojení domů
v lokalitě Jižní Město k veřejné kanalizaci a
veřejnému vodovodu. Realizace stavebních
prací v této lokalitě je plánováno na rok
2016, kdy bude možno řešit i přímé připoje-
ní domů na veřejnou kanalizaci a vodovod
(v současné době je připojení řešeno jednou
společnou přípojkou).)

� 14. Zápis z jednání sociální komise
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
sociální komise ze dne 29. 4. 2015. Rada
přiděluje k pronájmu byt č. 11 v DPS paní
Etelke Waldové a byt č. 26 v DPS paní Janě
Loškové. Rada města neschvaluje proná-
jem bytu 0+1 Byňov – Jakule čp. 121.
(Rada obdržela Zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 29. 4. 2015 s doporučením a ná-
vrhem pro radu.)

� 15. Žádost o schválení nově zvoleného
velitele JSDH Údolí u N. Hradů
Rada města souhlasí se jmenováním p. Mi-
chala Konečného velitelem jednotky sboru
dobrovolných hasičů Údolí a postupuje ná-
vrh na jmenování zastupitelstvu města. Z5
Rada města schvaluje finanční dar ve výši
15 000,- Kč panu Jiřímu Matějkovi.
(Rada obdržela od starosty SDH Údolí žá-
dost o schválení nově zvoleného velitele
JSDH v Údolí.)

� 16. Informace Hasičského záchranného
sboru Jčk
Rada města bere na vědomí informaci o čin-
nosti a navigačním a komunikačním systé-
mu jednotek sboru dobrovolných hasičů.

� 17. Komplexní pozemkové úpravy
v k. ú. Vyšné
Rada města bere na vědomí oznámení Stát-
ního pozemkového úřadu o vystavení návrhu
komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Vyšné.

� 18. Komplexní pozemkové úpravy
v k. ú. Obora u Vyšného
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
sboru zástupců vlastníků pozemků pro pro-
vedení KPÚ v k. ú. Obora u Vyšného.

� 19. Správní rozhodnutí, ve kterých je
město Nové Hrady účastníkem řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

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

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

Masopustní výbor Nové Hrady
zve všechny činovníky

MASOPUSTU NA DOPITKY,
které se budou konat

v sobotu dne 4. 7. 2015 od 17.00 hod.
na fotbalovém hřišti TJ Nové Hrady.
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Vedení Jihočeského kraje na výjezdním jednání v Nových Hradech
Ve čtvrtek 14. května zavítala do našeho

regionu na výjezdní jednání Rada Jihočeského
kraje v čele s hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou.
Dopolední část programu byla věnována Tr-
hovým Svinům, zejména jednání o obchvatu
(konečně to v této otázce vypadá na nějakou
dohodu, je však otázka, zda se na ni podaří za-
jistit finance), odpolední část byla vyhrazena
návštěvě Nových Hradů. Rada našeho města
přivítala krajské vedení v Kulturně - spolko-
vém domě, kde proběhlo zhruba dvouhodino-
vé jednání u kulatého stolu. Tématem jednání
byly otázky dopravní obslužnosti, školství,
cestovního ruchu, dotačních titulů vyhlašova-
ných Jihočeským krajem, ochrany přírody či
financování hasičských jednotek.

V oblasti dopravy došlo k upřesnění postu-
pu při vypořádání majetkových vztahů pod
komunikacemi a v jejich blízkosti. Město
Nové Hrady deklarovalo ochotu bezplatně
převést formou daru Jihočeskému kraji poze-
mky pod komunikacemi (zejména komunika-
ce III. třídy), Jihočeský kraj v horizontu druhé-
ho pololetí letošního roku stejnou formou pře-
vede Městu Nové Hrady pozemky pod chod-
níky či pozemky přiléhající ke komunikacím.

Zároveň bylo dojednáno, že v otázce do-
pravy proběhne samostatné jednání s radním
pro dopravu Bc. Krákem, při kterém bude spo-
lečně se zástupci okolních obcí řešena proble-
matika rekonstrukcí komunikací, výstavby
obchvatů či trasy odjezdu kamionů z našeho
regionu. Bylo též jednáno o možnostech zlep-
šení dopravního spojení z NH do ČB v ranních
hodinách – zejména možnost zajištění přímé-
ho autobusu, který by dojížděl do ČB před os-
mou hodinou (cca. 7.30 – 7.40 h) tak, aby zej-
ména studenti nemuseli složitě cestovat již
před šestou hodinou ranní s přestupem a čeká-
ním v T. Svinech.

V oblasti školství byly řešeny otázky pod-
pory regionálního školství. Jihočeský kraj se
snaží podporovat zvýšení kapacity v mateř-
ských školách, řeší i bezbariérové přístupy do
školských objektů. Hlavním problémem regi-

onálního školství však jsou tzv. normativy
počtu žáků, od kterých se počítá finanční pod-
pora škol. V oboustranné shodě bylo k této
věci konstatováno, že tuto problematiku však
musí lépe nastavit stát. Kraj nemůže nahrazo-
vat péči státu, kterou pak jako poslední garant
udržení regionálních škol zachraňují ze svého
rozpočtu obce tak, aby zabránily uzavírání
škol. V Nových Hradech sice není situace tak
hrozivá, nicméně tlak na větší počet dětí ve tří-
dách ze strany státu je v rozporu s kvalitou vý-
uky. Zejména v třídách na prvním stupni je
možno rozdělit ročník na dvě třídy (např. 28 –
30 dětí v ročníku na dvě třídy po 14 – 15 žá-
cích) pouze v případě, že jednoho pedagoga
doplácí město z vlastního rozpočtu. I v této
otázce bylo dojednáno další setkání v rámci
mikroregionu s pověřeným radním pro škol-
ství.

V rámci problematiky cestovního ruchu
byly diskutovány otázky společné prezentace
kraje a města na veletrzích cestovního ruchu a
vytvoření destinačního managementu pro ob-
last regionu Novohradska a Novohradských
hor společně s Pomalším a Borovanskem. Pan
hejtman také informoval o jmenování nového
ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu,
který by po svém jmenování měl zavítat i do
N. Hradů ke koordinaci dalšího postupu.

Pan hejtman společně s náměstkem Ing. J.
Slívou též informovali o vyhlášení druhého
kola grantového programu, který podporuje
hospodářsky slabší oblasti kraje. V rámci prv-
ního kola tohoto grantového programu bylo
Město Nové Hrady jediným úspěšným žadate-
lem (dotace 360 000,- Kč na rekonstrukci části
objektu vstupní brány – bývalá vodárna
v Údolské ulici). Rada Jihočeského kraje proto
zbylé finanční prostředky posunula do kola
druhého, kde bude možno žádat v oblasti pod-
pory zpracování projektových dokumentací,
rekonstrukce veřejných budov, startovacích
bytů či nevyužitých budov a areálů. Pan ná-
městek Slíva pak přislíbil rychlé upřesnění
možných oblastí a doplnil, že v rámci druhého
kola bude realizace posunuta i na rok 2016.

Bez projednání nezůstala i problematika
ochrany přírody (péče o NPP Terčino údolí,
Červené blato ad.) a skládky pneumatik na Ja-
kuli. V této otázce bylo konstatováno, že Jiho-
český kraj musel v minulosti skládku povolit,
protože byly splněny veškeré tehdejší zákonné
normy. V současné době pracovníci krajského
úřadu nemají příliš možností k zajištění odvo-
zu a likvidace pneumatik, neboť se jedná o

soukromé vlastnictví, se kterým může naklá-
dat pouze majitel resp. nájemce skládky, který
je též zodpovědný za případná rizika.

V této souvislosti byla také diskutována
možná podpora místní výjezdové jednotky ha-
sičů, zejména otázka pořízení nového vozu
k zajištění zásahů. Pan hejtman přislíbil
v tomto bodě pomoc s tím, že vedle státních
dotací v této oblasti i Jihočeský kraj finančně
přispívá k pořízení nových zásahových vozi-
del. Po upřesnění podmínek čerpání dotací
v novém programovacím období bude možno
připravit projektové žádosti. Vzhledem k vyš-
ší podpoře této oblasti i ze strany státu je též
možné, že bude docházet k zvýšené obměně
vozového parku i u krajského záchranného
sboru, čímž by mohlo dojít k posunu „kraj-
ských“ vozů a techniky nižším jednotkám.

V závěru tohoto pracovního jednání pan
hejtman jménem Rady Jihočeského kraje po-
děkoval za vřelé přijetí a konstruktivní jedná-
ní. Dále uvedl, že by rada kraje i v budoucnu
ráda touto formou komunikovala se zástupci
města a obcí. Starosta města pak jménem rady
města poděkoval za dlouholetou podporu ze
strany Jihočeského kraje a vyjádřil zájem
města pokračovat v diskusi a řešení projedná-
vaných bodů i dalších témat rozvoje příhranič-
ního regionu a města Nové Hrady.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

KOLUMBÁRIUM
V nejbližší době začne výstavba kolum-

bária na hřbitově v Nových Hradech. Pro-
zatím bude postaveno 12 ks schránek.
Schránky jsou vyrobeny z vymývaného te-
rasovápence frakce 4-7 mm. Čelní deska je
žulová. Zájemce si koupí čelní epitafní
desku a sjedná nájem schránky smlouvou.
V případě, že nájemní smlouvu zruší, má
právo si čelní desku vzít jako svůj majetek
a odevzdá schránku prázdnou. Dále se
bude nájemce řídit Provozním řádem ko-
lumbária, který bude vyvěšen u samotného
kolumbária.

Od měsíce července až srpna budou
schránky pronajímány na 10 let za cenu
schválenou Radou města.
� celkové nájemné na 10 let činí 1.500,- Kč
� jednorázový poplatek za žulovou desku

1.500,- Kč (bude majetkem nájemce)
Výhodou takového způsobu uložení

uren proti klasickým urnovým hrobům je
to, že odpadá nájemci nutnost dovybavení
hrobového místa pomníkem, což je úspora
řádově v desítkách tisíc korun. Výhodou je
také prakticky nulový náklad na údržbu.

Miroslava Tomášková, správce hřbitova
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První připomínkou konce války byla před-
náška věnovaná „řádění“ nacistické jednotky
na Budějovicku. Posluchači měli možnost za-
sadit tragické události v Nových Hradech do
kontextu celého regionu. Přednáška vyvolala
velký zájem, proto se budeme snažit pokračo-
vat s touto čistě regionální tématikou a navázat
na některá v přednášce či následných dotazech
otevřená témata.

Poslední dubnový den do našeho města
pěšky dorazila i nenápadná skupinka z Fran-
cie. Šlo o rodinu pana Denise Delorma, jehož
tatínek byl francouzským důstojníkem. Na za-
čátku války byl při bojích ve francouzských
Ardenách zajat a s dalšími tisíci francouzský-
mi důstojníky převezen do rakouského Edel-
sbachu (nedaleko města Göpfritz u Hornu),
kde byl zřízen zajatecký tábor. V dubnu 1945
bylo asi 4 000 francouzských zajatců vyprave-
no na pochod, který je měl dovést do Lince.
Tento pochod vedl přes Nové Hrady, Světví,
Kaplici až do Nažidel, kde najednou na začát-
ku května němečtí vojáci zmizeli. Denis De-
lorme, jeho sestra, synovci a neteře po sedm-
desáti letech prošli stejnou trasu jako jejich ta-
tínek (resp. dědeček). Pro své putování po čes-
ké straně jako základnu zvolili naše město a
díky vstřícnosti ředitele hotelu Rezidence
Jakuba Dvořáka měli zajištěné nejenom byd-
lení s wellness oázou, ale též převoz do místa
každodenní etapy.

Při setkání a debatách o tomto nepříliš zná-
mém transportu zajatců jsem od místních pa-
mětníků zaznamenal některé vzpomínky, kte-
ré přímo navazují na deník otce pana Delorma
i jiné publikace k této problematice. Francouz-
ské i německé materiály máme v originálech
či kopiích a rádi bychom je v budoucnu před-
stavili také v našem muzeu s tím, že se pokusí-
me sehnat i video, které bylo o pobytu v táboře
v Edelsbachu natočeno. Deníky a vyprávění
francouzských zajatců se týkají i našeho města

a jsou zde uváděny zejména příklady snahy
místních pomoci francouzským zajatcům.

První květnový den se část putování rodiny
Delormů krylo s trasou turistického výšlapu
po nové naučné stezce, která nese jméno páte-
ra Bonfilia. Přes hrozící déšť se při odchodu
z novohradského náměstí sešlo několik zájem-
ců, kteří pod vedením průvodce a tvůrce stez-
ky, pana Milana Koželuha, společně směřova-
li nejprve na Jetzkobrunn a poté pokračovali
na Veveří, do Mýtin a cestou zpět si připome-
nuli také stezku vedoucí kolem příhraničních
rybníků.

Na toto putování poté navázal i nedělní vý-
let na Jedlici, který pro mnohé znamenal obje-
vení dosud málo známé historie této osady a
seznámení s prameny vody, které od 17. stole-
tí zásobují naše město pitnou vodou. Pro ně-
které pamětníky pak byl tento výlet připome-
nutím „dávné“ historie před zbořením této
kdysi velmi pěkné vesničky.

Novohradskou hudební připomínkou výro-
čí konce války měl být promenádní koncert
místních souborů a skupin. Z důvodu počasí
se sice nemohl uskutečnit na náměstí, nicmé-
ně i v našem kulturáčku šlo o velmi příjemné
odpoledne plné různých žánrů hudby. Společ-
ně s dalšími posluchači jsme se shodli na tom,
že je skvělé, že v našem městě a nejbližším
okolí máme tolik pěveckých souborů a hudeb-
ních kapel. Pohled na pěvecké mládí pak ještě
tento pocit umocňoval a dával další naději do
budoucna…

Koncert houslového virtuosa Jaroslava
Svěceného a jeho kolegy klavíristy Václava
Máchy byl hudebním vrcholem oslav. Pan
Svěcený připravil pro náš koncert speciální
program, kde se téma koncertu jasně promítlo.
Jeho vystoupení bylo nejen profesionální, ale i
tradičně doplněné komunikací s publikem,
jemným humorem a noblesou. Až po koncertě
jsme se dozvěděli, že k našemu koncertu ces-
toval pan Svěcený přímo z Milána, kde
vystupoval při příležitosti představení našeho
pavilonu v rámci EXPO 2015.

Ohlédnutí za připomínkou výročí
konce 2. světové války

Pokračování ze str. 1

Dokončení na str. 6
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Tradiční připomínkou válečných útrap vál-
ky a jejích obětí je setkání na novohradském
hřbitově, kde v posledních letech klademe
květiny a věnce u hrobů vojáků Rudé armády a
novohradských obětí konce války. V letošním
roce jsme mezi hrobkou a hřbitovem provedli
velký zásah. Došlo k vykácení přerostlých
stromů a keřů, byly obnoveny obrubníky a
provedena nová výsadba. Do nově vzniklého
prostoru pak byl osazen pamětní kámen s des-
kou připomínající zavražděného novohrad-
ského starostu F. Schmotze, ředitele školy F.
Schatzla, hasiče F. Pretschnera a další oběti 2.
světové války. Pietní akt tak byl zároveň
jakýmsi slavnostním odhalením tohoto
památníku, při kterém byly připomenuty
válečné události.

Rád bych při této příležitosti poděkoval ne-
jenom účastníkům tohoto pietního aktu ale
také všem, kteří se podíleli na úpravě a zkul-
turnění tohoto pietního místa a vybudování
nového památníku. Hlavním „architektem“
úprav byl pan Jiří Plouhar starší, který ve spo-
lupráci s členy komise pro životní prostředí
připravil návrh, který následně velmi zdařile
provedli zaměstnanci Technických služeb
města. Kámen pro nový památník jsme spo-
lečně s panem Milanem Koželuhem vybrali na
české straně Förstru, do prostoru u hrobky jej
přivezl Jirka Svoboda a s instalací chlapům

z Technických služeb města pomáhal Vašek
Janoušek ml. Všem ještě jednou děkuji za
jejich pomoc a ochotu, se kterou se povedlo
včas vše připravit.

Závěrem snad jen připomínka toho, že i le-
tošní novohradská číše byla tak trochu součás-
tí oslav konce války. Jako hlavní cenu si totiž
nejlepší páry odnášely azalky či keříkové kop-
retiny, které si mohou symbolicky doma zasa-
dit tak, jak se po konci války vysazovaly stro-

my a keře. Tento nápad byl od párů velmi kvi-
tován a mnozí přislíbili, že nám zašlou
fotografie zasazených „výher“.

Jak již bylo naznačeno, rozsah akcí na za-
čátku května byl opravdu velký a jsem rád, že
se podařilo naplnit to, s čím jsme do připomín-
ky konce války společně šli: byla to připomín-
ka novohradská, důstojná a rozhodně ne smut-
ná. Děkuji všem, kteří k tomu přispěli.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

3. setkání u kaple
ve Štiptoni

První květnovou neděli se u kaple ve Štip-
toni uskutečnilo již třetí setkání obyvatel Štip-
toně, rodáků a přátel štiptoňské kapličky. Již
tradičně tuto akci organizovali „správci“ kap-
ličky pan G. Cepak a paní W. Lindtner. Letoš-
ní akce byla doplněna i o hudební vystoupení
D. Chlebúchové a H. Kudrnové. Přes drobný
déšť si na setkání našla cestu téměř čtyřicítka
účastníků. S ohledem na narůstající zájem o
toto setkání bylo dojednáno, že příští rok bude
akce uspořádána první květnovou sobotu, aby
mohlo následně dojít k posezení a delšímu po-
povídání nejen o historii a současnosti Štipto-
ně.

Mgr. V. Hokr

Pokračování ze str. 5
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Aktuální dění kolem Terčina údolí
Ohlédnutí za brigádou v Terčině údolí
Jak už jsme v krátkosti informovali v minu-

lém čísle NZ, konala se 25. dubna u příležitosti
Dne Země jarní brigáda pro veřejnost. V devět
hodin se na parkovišti u pivovaru sešlo bezmá-
la 50 dobrovolníků, kteří se rozdělili do něko-
lika skupin. První skupina složená především
z dětí z MOP a několika členů ČSOP se pod
vedením Ládi Starého vydala čistit koryto Kr-
čínského potoka. Druhá skupina silných údol-
ských mužů si vzala na starosti obnovu průhle-
du ke Švýcarské chatě a další drobné proře-
závky náletových dřevin. Jitka Šáchová spolu
s několika maminkami a dětmi se chopily kýb-
lů a rejžáků a vyrazili čistit parkové lavičky. Já
a několik dalších kolegů jsme si vytyčili úkol
odstranit naplavené dřevo v korytě potoka,
zejména pod jezem naproti Hamru. Díky příz-
nivému počasí i dobré náladě jsme s prací
skončili okolo páté hodiny odpolední. Velkou
zásluhu na naší výdrži mají zaměstnanci Pen-
zionu a restaurace Hamr, kteří naši aktivitu
podpořili tím, že pro všechny brigádníky při-
pravili vydatný oběd a ještě nás mile překvapi-
li výbornými ovocnými palačinkami. Stejně
tak Penzion Lázničky nabídl každému
pracantovi jeden nápoj pro uhašení žízně.
Oběma sponzorům tímto děkujeme a těšíme se
na spolupráci při dalších aktivitách v parku.

Z toho, co jsme si vytyčili, nám na příště
zbylo odklizení dřeva podél cesty stoupající
od Lázniček ke Gabrielinu rybníku a očištění
zbývajících mostků. Některé práce se ukázali
jako technicky příliš náročné a budou se muset
řešit mimo veřejné brigády s pomocí speciali-
zované techniky.

Spolupráce s městem
Těší nás, že můžeme konstatovat pozitivní

přijetí našich snah ze strany Města Nové Hra-
dy a zejména starosty Mgr. Vladimíra Hokra.
První aktivitou, která byla iniciována společ-

nou schůzkou se zástupci AOPK bylo odvod-
nění louky mezi Hamrem a Lázničkami, jíž
protéká Krčínský potok. Potok mezi cestou a
ústím do Stropničky protékal již od Buquoy-
ských dob v zatrubněném korytu metr až dva
pod terénem. V minulém roce došlo k poško-
zení trubek pravděpodobně vinou projetí těžké
mechanizace sečící louku. Potok se tak začal
vylévat do louky a původní už tak vlhká louka
se změnila v regulérní bažinu. Teď tedy firma
Pokrývka na náklady města provedla prokopá-
ní dvou odvodňovacích struh, které by měly
zajistit postupné odvodnění. V příštím roce
pak dojde k pokládce nového potrubí a opě-
tovnému zahrabání a navrácení louky do pů-
vodního stavu. Mezi tím bude potřeba louku
sekat ručně nebo pouze lehkou technikou, aby
se opět nevytvořily koleje, ve kterých by se
držela voda.

Druhým místem, na kterém operovala
technika výše jmenované firmy, byl úsek za
Lázničkami. Zde došlo k obnově odvodňovací
strouhy mezi horním svahem a cestou. Díky
tomu by mělo dojít k vysušení cesty natolik,
aby bylo brzy možné odstranit provizorní prk-
na a návštěvníci nemuseli úsek obcházet přes
spodní část louky.

Založení okrašlovacího spolku
Události posledního půl roku nás 9. května

dovedli až k ustavující schůzi nového sdružení
s názvem “Okrašlovací spolek pro Terčino
údolí, Nové Hrady a okolí”. Vzhledem k tomu,
že jsem byl sám k návrhu založit nový spolek
poměrně zdrženlivý, dovolte mi věnovat po-
kusu o vysvětlení jeho smyslu a náplně po-
drobnější samostatný článek v příštím čísle
NZ. V tu dobu by již měl být spolek korektně
zaregistrován a jeho stanovy schváleny rejstří-
kovým soudem.

Pozvánky na červnové akce
Ti z Vás, kteří se budou chtít o naší snaze a

plánech dozvědět více, nás mohou navštívit na
akci Den ochrany přírody, myslivosti, rybář-
ství a včelařství, která se koná 20. června na
zámecké louce.

Dále bychom Vás chtěli pozvat na pracov-
ně - osvětovou akci s pracovním názvem
“Kosy a kozy”, která by měla uchopit téma
obhospodařování luk v Terčině údolí. Akce je
plánována na sobotu 27. června. Podrobný
program, který nyní sestavujeme, včas zveřej-
níme všemi standardními cestami.

Naším záměrem je také uspořádání plenár-
ní schůzky se zástupci Agentury ochrany pří-
rody a krajiny, na kterou by byli pozváni zá-
stupci všech zainteresovaných stran včetně
majitelů pozemků. Schůzka by byla otevřena
pro veřejnost a kromě předem domluvených
bodů jednání by zahrnovala také prostor pro
diskuzi a dotazy občanů. V současnosti jedná-
me o možném termínu.

Za občanskou iniciativu a vznikající
Okrašlovací spolek Bc. Michal Jarolímek

IV. ročník Dne ochrany přírody, mys-
livosti, rybářství a včelařství 2015 se
uskuteční dne 20. 6. 2015 od 14:00 hodin
v zámecké zahradě zámku Nové Hrady
opět jako akce společenského, odborné-
ho a kulturního dne pro celou rodinu.
Akci organizují a spolufinancují Český
svaz ochránců přírody Nové Hrady,
Myslivecké sdružení Nové Hrady, Český
rybářský svaz Nové Hrady, Český svaz

včelařů Nové Hrady a dechová hudba
Veselá muzika z Nových Hradů.

Celé odpoledne se ponese v duchu propa-
gace a osvěty činnosti uvedených spolkových
organizací se zaměřením na Ochranu přírody.
V programu se představí se svým uměním so-
kolníci, mistr Evropy v dřevorubeckém spor-
tu, chovatel vydry říční, lovečtí psi, Povltavští
trubači a další. K poslechu bude hrát místní
dechová hudba Veselá muzika.

Pro děti bude již tradičně připraveno soutě-
žení o ceny v poznávání naší flóry a fauny,
mysliveckých zvyků a tradic, dále dovednost-
ní soutěže ve střelbě ze vzduchovky a luku,
ukázka mysliveckých zbraní a střeliva, ryb,
loveckých psů nebo stopování rysa ostrovida.
Nově zástupci místní organizace včelařů před-
staví návštěvníkům svou činnost spojenou se
včelařením. Pro děti i dospělé bude k dispozici

Den ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství 2015

Dokončení na str. 8
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jízda lodí na jezírku, jízda na koních a výtvar-
ná dílna, kde se bude malovat na téma: “Naše
příroda”.

Pro dospělé bude připravena již tradičně
soutěž v hodu polenem za divočákem a nově
hod polenem pro ženy za dortíkem. Jak vyplý-
vá z názvu této soutěže, výherce obdrží divoké
prase nebo dort.

Na místě bude místními spolky připraveno
občerstvení v podobě zvěřinového guláše, gri-
lovaných pstruhů a kaprů, grilovaných klobás,
dobrého piva a dalšího občerstvení.

Vstupné je dobrovolné a jeho výtěžek bude
tradičně rozdělen mezi organizace pracující
v našem městě s dětmi a mládeží. Na konci
soutěže pro děti bude z odevzdaných soutěž-
ních lístků vylosováno několik zajímavých
cen.

Motto soutěže zůstavá stejné: “Vyhrát
musí příroda” a tak doufejme, že díky tomuto
dni se dostane mezi děti, ale i dospělé více in-
formací o tom, jak se správně chovat v přírodě
a zachovat ji tak pro budoucí generace.

Na setkání s vámi se těší novohradští
ochránci přírody, myslivci, rybáři, včelaři, ka-
pela Veselá muzika a dobrá nálada.

Program:

14:00 hod. Vítá vás - Veselá muzika

14:25 hod. Slavnostní zahájení
pořadatelé a Povltavští trubači

14:30 hod. Vystoupení sokolníků - 1. část

15:00 hod. Povltavští trubači

15:30 hod. Veselá muzika

16:00 hod. Show mistra Evropy
Davida Síly v Timbersportu

16:30 hod. Veselá muzika

17:00 hod. Vystoupení sokolníků - 2. část

17:20 hod. Vyhlášení výsledků soutěže
pro dospělé a losování hlavních
cen pro všechny soutěžící děti

17:30 hod. Veselá muzika

18:00 hod. Ukázka výcviku loveckých psů

18:30 hod. Veselá muzika, ukončení
odpoledne v 19:00 hodin

14 – 17 hod. Soutěže pro děti, Chyť rybu,
Stopování rysa,
Ukázka ochočené vydry

14 – 17 hod. Soutěže dospělých v hodu
polenem

14 – 18 hod. Malování pro děti
14 – 18 hod. Jízda na koni a jízda lodí

na jezírku
14 – 18 hod. Prodej medu a včelařských

produktů, prodej přírodních
nápojů a čajů

14 – 18 hod. Přehlídka trofejí Novohradska
(myslivecká sdružení, honitby
z regionu)

Den ochrany přírody, myslivosti, rybářství
a včelařství se uskuteční pod záštitou místo-
starosty města Nové Hrady a člena zastupitel-
stva Jihočeského kraje Bc. Josefa Vochosky
za výrazné podpory Města Nové Hrady, Tech-
nických služeb Nové Hrady, Akademie věd
Nové Hrady a firem - Lesy ČR, s. p., Rybářství
Nové Hrady s. r. o., Budějovický Budvar, n.
p., Novohradské hory s. r. o.

Mediálním partnerem akce je Jihočeská te-
levize.

Všem za podporu a pomoc předem
děkujeme a těšíme se

na vaši účast.
Organizační výbor DOPMRaV 2015

SOPTÍCI informují

Vážení občané Nových Hradů, dovolte mi,
abych Vás informoval o výsledcích obvodové
soutěže Jarního kola Hry Plamen, které se ko-
nalo dne 16. května 2015 v Jílovicích. V letoš-
ním roce jsme sestavili tři družstva, družstvo
Starších (od 11 do 15 let) a dvě družstva Mlad-
ších (do 11 let). A jak to vlastně dopadlo?
Družstvo Starších obhájilo první místo z mi-
nulého roku (Podzimní obvodové kolo Hry
Plamen), zde se potvrdilo, že letité zkušenosti
a neustálé opakování soutěžních disciplín při-

náší své ovace, a to v podobě ZLATÝCH me-
dailí. Družstvo Mladších č. 1 obsadilo úžasné
druhé místo, které statečně vybojovalo nad sil-
nou konkurencí, zde se také ukázalo, jak je dů-
ležité pracovat jako tým. Tato vítězství umož-
nila postup do Okresního kola Hry Plamen,
které se bude konat dne 30. května 2015 ve
Zlivy u Českých Budějovic. Družstvo Mlad-
ších č. 2 obsadilo sedmé místo, což považuji
za obrovský úspěch, protože toto družstvo je
částečně složeno z nejmladších členů, kteří če-

lili silnějším protivníkům a i přes tuto „ pře-
kážku“ ukázali, že mají chuť bojovat a niko-
mu nic nedají zadarmo. Dovolte mi touto ces-
tou poděkovat všem rodičům za podporu
svých SOPTÍKŮ, panu Karlovi Kříhovi, ředi-
teli Základní školy v Nových Hradech a panu
Ondřeji Kamišovi, školníkovi, za spolupráci
při využívání školních prostorů, dále všem
členům SDH za jejich pomoc a podporu při
přípravě na Jarní kolo Hry Plamen, panu sta-
rostovi Nových Hradů Mgr. V. Hokrovi za
finanční podporu a zázemí v areálu bývalé
roty. Poslední poděkování patří našim
SOPTÍKŮM, za jejich nasazení a kolektivní
spolupráci. Na závěr pár fotografií z našeho
úspěchu.

Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka

Pokračování ze str. 7
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V. ročník ZUČ Zvonek z Novohradských hor 2015
Soutěž je finančně podporována v rámci
grantů Jihočeského kraje pro rok 2015.

Záštitu nad soutěží převzal radní Jihočeské-
ho kraje v Českých Budějovicích pan JUDr.
Tomeš Vytiska.

Zájmově umělecká soutěž Zvonek z Novo-
hradských hor 2015 slaví v letošním roce 40
let svého trvání. Začínali jsme Novohradským
zvonkem pro děti z Nových Hradů. Po několi-
ka letech se k nám přidala ZŠ a MŠ Horní
Stropnice, později ZŠ Benešov nad Černou.
Od roku 2011 ZŠ a MŠ Malonty a ZŠ a MŠ
Rapšach, následně ZŠ a MŠ Besednice a ZŠ a
MŠ České Velenice. V tomto roce se přidaly
také mateřské školy z Nových Hradů, Benešo-
va nad Černou, Horní Stropnice, Besednic a
Malont. Poprvé byly zastoupeny i děti z ra-
kouského Harbachu.

Naše soutěž má své propozice, které nava-
zují na okresní a krajské soutěže. Děti soutěží
ve zpěvu, v recitaci a výtvarné výchově. Na
každém školním zařízení probíhají místní
školní kola a tři nejlepší postupují do oblast-
ních kol (recitace probíhá pro ZŠ v Malontech,
pro MŠ v Nových Hradech, ve zpěvu pro ZŠ i
pro MŠ v Horní Stropnici, výtvarná výchova
pro ZŠ v Nových Hradech a pro MŠ v Benešo-
vě nad Černou). Na finále se pak mohou těšit
dva nejlepší ze své kategorie a vybraní zástup-
ci jednotlivých škol. Z naší soutěže se mohou
účastníci zapojit i do okresních, krajských i ce-
lostátních kol. Jmenujme alespoň Marka Ro-
línka z Nových Hradů, který se probojoval i do
celostátního kola v recitaci, sestry Wágnerovy
z Horní Stropnice, které postupují každoročně
do okresního kola ve zpěvu, pěvecký soubor
z Malont, který postoupil ve svém oboru až do
celostátního kola a ještě pěvecký soubor z No-
vých Hradů, který vyhrál již ve své historii
okresní i krajské kolo. Těch talentovaných dětí
je mnoho. To však není hlavní myšlenka naší
soutěže. Pro nás je důležité, že děti se věnují
ZUČ prostě jen tak pro radost. Finálové setká-
ní, které se tradičně koná v prostorách Akade-
mie věd (Nový zámek, Nové Hrady) je pak
přehlídkou jak talentů, tak i milovníků pěkné

básničky a písničky. Součástí je i výstava
nejzdařilejších výtvarných prací. Na finále
vládne přátelská atmosféra jak mezi dětmi, tak
i u diváků. Děti jsou odměněny potleskem a
dárky od našich sponzorů.

Dnes soutěží děti dětí, které před X lety
také soutěžily. A když vám jeden ze spolupo-
řadatelů na oblastním kole toto výročí připo-
mene s poděkováním, tak se ani nechce věřit,
že je to pravda, že soutěž tak dlouho trvá. Tou-
to cestou bych také chtěla poděkovat všem be-
zejmenným spolupracovníkům, pedagogům i
rodičům, kteří děti připravují a v soutěži nám
pomáhají.

Tato soutěž se neobejde bez velké podpory
starostů měst a obcí, jmenujme alespoň ty, kte-
ří již několik let drží nad Zvonkem z Novo-
hradských hor ochranou ruku. Poděkování
patří paní starostce Veronice Korchové z Be-
nešova nad Černou, zastupiteli Jihočeského
kraje starostovi Václavu Kučerovi z Horní
Stropnice a starostovi z Nových Hradů Mgr.
Vladimíru Hokrovi.

Rovněž poděkování patří ředitelům a ředi-
telkám ZŠ a ředitelkám MŠ. Zvláště pak těm,
kteří se ujali organizace oblastních kol – panu
řediteli PaeDr. Jaroslavu Balášovi a Magdě
Mikšovské z Horní Stropnice (zpěv), ředitelce
Mgr. Janě Stejskalové a Martině Bartošové
z Malont (recitace) a řediteli Mgr. Karlu Křího-
vi z Nových Hradů (výtvarná výchova), ředitel-
ce MŠ Evě Heřmanové z Nových Hradů (reci-
tace) a ředitelce MŠ Slávce Nové z Benešova
nad Černou (výtvarná výchova), fotodokumen-
taci nám tradičně zajišťuje Mgr. Karel Snětina,
ředitel ZŠ a MŠ Rapšach. Nemohu zapomenout
na Mgr. Hanu Kudrnovou, která připravuje tuto
pěveckou soutěž již několik let.

Poděkování patří i zástupcům Jihočeského
kraje – krajského úřadu Bc. Jitce Šálené a paní
Evě Kordíkové z odboru kultury a památkové
péče za odbornou pomoc při organizování
soutěže.

Soutěž by nebylo možno organizovat v ta-
kovém rozsahu bez podpory sponzorů. V le-
tošním roce to byli tito:

· Ing. Laďka Bártová
- Rybářství Nové Hrady s.r.o.

· Günter Cepak - Cepakkomin Weitra

· Ivan Dorotovič - TJ Nové Hrady

· Ing. Zdeněk Dorschner
– Zahradnické centrum

· Mgr. Jakub Dvořák s manželkou Zdeňkou –
Wellness Rezidence Nové Hrady

· doc. Rudi Ettrich - ředitel - Konferenční
centrum, Centrum výzkumu globální změ-
ny AV ČR, v.v.i. a Ústav nanobiologie a
strukturní biologie CVGZ AV ČR, v.v.i.

· Pavel Heidinger - Pohostinství

· Pavlína Heidingerová - Kadeřnictví

· Ing. Milana Hrabalová
– Trafika Alena Hromasová

· Martina Kourková
- Domácí potřeby Nové Hrady

· Stanislav Kubíček - Autolakovna, pneuservis

· MVDr. Pavel Kypet s dcerou Mgr. Marké-
tou Kypetovou - podnikatel

· Růžena Lepšová
- Knihovna Benešov nad Černou

· Waltraud Lintner – Květiny Rakousko

· Jana Macháčková – Cukrárna Kousek

· Nákupní středisko Trefa Nové Hrady

· Jana Pupavová
- Café Pizza, EJA kosmetický salon

· Raiffeisenbank Weitra

· Lenka Říhová – Konferenční centrum

· Stanislav Sladký
– TJ Sokol Nové Hrady - kuželky

· Michaela Sojková - Kosmetika, hračky

· Monika Šnokhausová - Penzion Hamr

· Mgr. Jana Tomášková - Humanitas, o.p.s.

· Pavla Valíčková - Hračky

· Miloslava Vochozková  - Studio Pozdrav

· Miroslava Vondrová - Pekařství
Ivana Hokrová, Garant soutěže Nové Hrady

Školní družina informuje
Květen je měsíc květů, vůní a v letošním

roce i spousty pylu. A co přinesl nám do školní
družiny? Nejprve přiletěly čarodějnice. Pro-
běhlo u nás proškolení o letu na koštěti s prak-
tickým nácvikem (např. tandemového letu).

pokračování na str. 10
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Dále nás květen zavedl ještě jednou na sta-
tek pana Kypeta, kde nám paní Kypetová uká-
zala nově narozené hříbátko a nechala nás vy-
hřebelcovat a vést koně.à

21. května jsme pro naše maminky, ale i ta-
tínky a prarodiče připravili besídku. Bylo se
na co koukat. Nejprve se předvedla Karkulka
s vlkem a myslivcem, potom naši pánové coby
nadějní tanečníci, děvčata jako krásné bárbie a
sladcí medvídci. Kroužek Zpívání pro radost
zazpíval pár tábornických písní a na závěr pás-
mo básniček o Novohradských horách od K.
Jarolímkové.

25. května proběhl závěrečný turnaj v ku-
želkách s těmito výsledky:

1. třída
1. místo: E. Brychtová, 2. místo: M. Pučalík
3. místo: J. Kubeš

2. třída
P. Kypet, N. Nedorostová, V. Jelínková

4. třída
P. Fritz, J. Koriťák, T. Balko
Absolutním vítězem se stal Pavel Kypet.

A nakonec měsíce výlet, ale o tom až
v příštím čísle. ŠD

Školní družina informuje
dokončení ze str. 9

1. třída 2. třída

4. třída Absolutní
vítěz
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Novohradská číše 2015 – Memoriál Karla Hrušky
V pátek 8. května 2015 se uskutečnil již

37. ročník taneční soutěže Novohradská číše.
Zhruba osm desítek párů z celé republiky,
mezi nimiž nechyběly opět ty nejlepší z celé
ČR, předvedlo zejména v galavečeru opravdu
skvělou podívanou. Soutěžní a strhující atmo-
sféra byla jak díky výkonům tanečníků, tak
díky tradičně skvělému publiku.

Letošní soutěž byla doplněna dalšími kate-
goriemi, a to v seniorské třídě, takže bývalí „li-
gaři“ i „Áčkaři“ sekundovali postupové sou-
těži dospělých „A“ a kvalitní Taneční lize.

Letošní doprovodný program byl zcela
jiný, hostem byla u nás anglická kapela Sout-
hern Blues Kings, která předvedla výborný
výkon.

Děkuji tedy všem kolegům a pořadatelům
za celodenní pořadatelský servis a TSM N.
Hrady za přípravu sálu a technickou podporu.

Dále velmi děkuji všem sponzorům NČ za
finanční podporu a stále trvající přízeň, kteří
se výrazně podílejí na dobré kvalitě všech slo-
žek akce. Jsou to: ŽPSV a. s. závod Nové Hra-
dy; E.ON ČR, s. r. o. Č. Budějovice; Poděbradka a. s., závod Dobrá
Voda; Rybářství Nové Hrady s. r. o.; EUROVIA CS, a. s. Č. Budějovi-
ce; Stavební poradna, spol. s. r. o. Č. Budějovice; Firma Milan Ertl,
Kaplice; Marius Pedersen a. s. Hradec Králové; Motor Jikov Group a.
s. Č. Budějovice; DfK Group a. s. – Ledax o. p. s.; Quail spol. s. r. o.;
Tangenta s.r.o.; Sexta s.r.o.; Swietelsky stavební s.r.o.; Penzion No
1670 N. Hrady a Apartmány H. Žiaková N. Hrady a dále děkujeme za
záštitu hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly.

K. Jarolímková

Elegantní standartd

Letošní ročník Číše byl rozšířený o další kategorie - ligoví senioři Nejlepší ligoví latináři

Pohled do sálu plného energie při galavečeruPředávání cen těmi, kdo zodpovídají za organizační průběh akce (KIC)

Při letošním ročníku porotcovala i prezident-
ka Svazu tanečního sporu ČR

V letošním doprovodném programu vystoupi-
la kapela z Anglie
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Koncerty, abychom nezapomněli…
První květnový víkend patřil především připomínce letošního významného výročí, a to 70 let

od konce 2. světové války. A tak v krátkosti navážu na slova novohradského starosty, který se na
předchozích stranách NZ rovněž zmiňuje o Novohradském promenádním koncertu a Slavnost-
ním koncertu J. Svěceného.

Ačkoli nevyšel původní záměr sobotního venkovního koncertu na náměstí, kde by se mohlo
sejít co nejvíce místních občanů pod širým nebem, snažili jsme se i v KSD vytvořit atmosféru
příjemného, prostorem „nesvázaného“, koncertu. Účinkující se od obecenstva odlišovali nejen
tím, že zpívali a hráli, ale i tím, že na své hrudi měli připíchnutou trikoloru (kdo a kdy to tak z nás
naposledy měl?) a věřím, že v tu chvíli věděli všichni proč tak činí.

Nedělní slavnostní koncert, při kterém účinkoval houslový virtuos
J. Svěcený a klavírista V. Mácha, byl skutečným a důstojným vyvrcho-
lením naší připomínky všem obětem války. Skvěle sestavený program,
úžasné výkony a velmi příjemné obecenstvo, to všechno vytvořilo
nezapomenutelný zážitek s otevřeným srdcem.

Děkuji všem za zájem o naše kulturní počiny, které jsme tak rádi
uskutečnili a všem účinkujícím za velmi pěkný umělecky zážitek. Pros-
třednictvím několika fotografií nabízím malé květnové ohlédnutí.

K. Jarolímková

Školní sbor Zvoneček

Školní sbor Fermáta

Novohradský smíšený sbor

Malý dětský orchestr s podporou dospělákůSunny Band

Mladá kapela

Koncert J. Svěcený a V. Mácha
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ČECHOMOR
Kooperativa tour 2015

5. 7. 19.00 hod.
Klášter Borovany – nádvoří, vstupné 350 Kč
Předprodej vstupenek: www.cbsystem.cz

Pozvánky s upřesněním
Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje, než se začtete do ná-

sledujícího programu, tak upozorňujeme, že některé termíny nebu-
dou souhlasit s termíny v novohradském stolním kalendář. Je to
z toho důvodu, že na konci loňského roku při tvorbě kalendáře ne-
byla radou města ještě schválena kompletní činnost KIC a rozpočet
(povolební „zpoždění“ a tvorba koncepce KIC na další období).
Nyní tedy uvádíme aktuální termíny i přehled akcí.

Důležité upozornění:
Plánovaná prorodinná slavnost „Dětský den naruby“ v so-

botu 6. 6. 2015 se nekoná. Předložený program s finančními ná-
klady nebyl radou města schválen v rámci koncepce KIC pro
rok 2015.

Kulturní nabídka
KIC Nové Hrady na léto 2015
¢ Červen

¡ 26. 6. 2015, 10.00 hod.

Koncert MAXIM TURBULENC pro děti,
novohradské náměstí

¡ 28. 6. 2015, 17.00 hod.

Vernisáž výstavy Svět v obraze, Hynek Fuka
Koželužna, výstava potrvá do 2. 8. 2015

¢ Červenec

¡ 1. - 4. 7. 2015
Kulturní festival Novohradské Hraní, 5. roč.
Malování na novohradském náměstí 10.00-16.00 hod.
Hraní na palubě 9.00-16.00 hod.
Pro děti, rodiče, prarodiče, cyklisty, pianisty, pěšáky, fešáky, …

¡ 2. 7. 2015
Divadelní představení pro děti „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“,
Hraje divadlo ŠUS, Zámecké nádvoří, 10.00 hod., 50 Kč
a Divadelní představení „Strašidlo Cantervillské“,
ve spolupráci s Miroslavem Marešem – Agentura Kultur-Kontakt
Č. Budějovice, Zámecké nádvoří, 20.30 hod., 150 Kč

¡ 3. 7. 2015, 17.30 hod.

Koncert na novohradském náměstí open air
Hrají jihočeské kapely: Weekend, Parní Wanna, Pub Animals

¡ 17. 7. 2015, 15.00 hod.

Koncert dětského orchestru
závěrečné vystoupení účastníků Hudebního týdne pro děti
novohradské náměstí u kašny

¡ 23. 7. 2015, 19.30 hod.

Novohradská hudební trilogie, 3. roč.
Koncert pro rytíře
Účinkují: Štěpán Rak a Jan Matěj Rak
Tvrz Cuknštejn v Terčině údolí, 200 Kč

¡ 30. 7. 2015, 18.00 hod.

Pohádka pro děti „Tajemství lesní tůně“
Divadelní společnost FoR Kreuzmanna
Zámecké nádvoří, 50 Kč

¡ 31. 7. 2015
Turisticko-muzejní festival Novohradské Poznávání, 4. roč.
Komentovaná prohlídka Terčiným údolím a Noc v muzeu, pro-
mítání a povídání na téma Parky
Koncert písničkářky Evy Henychové
Novohradské muzeum a Dvorek

srpnová kulturní nabídka v příštím čísle
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Střípky z Novohradského muzea
Muzejní přednáška

Mimo tradiční podzimní sérii jsme u příle-
žitosti připomenutí 70. výročí konce 2. světo-
vé války uspořádali popularizační přednášku
s názvem „Zločinné jízdní jednotky SS na Tr-
hosvinensku a Novohradsku“. Do tématu
nás velice poutavě zasvětil českobudějovic-
ký badatel a historik-nadšenec Jan Cigl-
bauer. Vzhledem k pozitivním ohlasům poslu-
chačů, kteří ocenili zejména detailní znalost
problematiky a přehledný chronologický po-
pis jednotlivých událostí, jsme se s panem Ci-
glbauerem předběžně domluvili, že se k nám
na podzim vrátí, tentokrát s tématem událostí
roku 1938.

Hasičské kroniky
V květnu došlo na základě dohody mezi

současným výborem Sboru dobrovolných ha-
sičů Nové Hrady, kronikářkou spolku paní
Zdenou Šáchovou a starostou města k předání
7 kusů hasičských kronik do péče Novohrad-
ského muzea. Muzeum v následujících měsí-
cích provede kompletní digitalizaci, katalogi-
zaci a kroniky uloží do svého archivu. Hasič-
skému spolku budou předány datové disky
s digitalizovanou verzí kronik. V případě po-
třeby budou originály zpřístupněny ke studiu
či k reprezentačním účelům na požádání členů
spolku.

Bohatě ilustrované kroniky doplněné o stov-
ky fotografií velmi detailně mapují fungování
SDH Nové Hrady v posledním čtvrtstoletí. Cen-
né je jistě i to, že kromě obligátních záznamů o
požárních zásazích či hasičských soutěžích, ob-
sahují také množství materiálů o vlastní spolko-
vé činnosti včetně připomínek významných ži-
votních událostí jednotlivých členů.

Tímto bychom chtěli vyjádřit uznání nad
vytvořeným dílem, které se podle nás svým
časovým rozsahem i zpracováním řadí mezi

nejvýznamnější soubory novo-
hradských kronik v posledních
dvou stoletích. Věříme, že pro bu-
doucí generace vlastivědců se tyto
hasičské kroniky stanou stejně vý-
znamným zdrojem, jako jsou pro
nás například kroniky obecných
škol.

Před dalšími kronikáři, kteří
doufejme budou v tomto díle po-
kračovat, se nyní nachází nelehký
úkol navázat na stejné úrovni tam,
kde paní Šáchová své pero odloži-

la. Jménem budoucích lokálních patriotů a
historiků-nadšenců jim předem děkujeme.

Pohlednice bočních ulic
Naší prvotní motivací ke sbírání dobových

pohlednic Nových Hradů a okolí bylo a stále je
rozšiřovat obraz podoby města v celém průbě-
hu existence tohoto média. V tomto směru by-
chom tentokrát chtěli vyzdvihnout fotografy a
vydavatele, kteří se svou tvorbou pokusili od-
lišit od hlavní produkce pohlednic s novohrad-
skou tématikou. Té dominují zejména panora-
ma města, hrad, zámek, náměstí či vodopád a
to co se týče jak množství variací, tak i celko-
vého počtu dochovaných kusů. O to cennější

jsou pro nás dnes kousky zachycující ulice a
stavby, které nepatřily mezi hlavní novohrad-
ské dominanty.

Dnes už nevíme, zda se tato investice vy-
davatelům alespoň vrátila. V některých přípa-
dech třeba sledovali jiné zájmy, jako např.
propagaci konkrétního restauračního zařízení.
Nebo se jim jako novohradským patriotům sa-
motná fotografie líbila natolik, že se rozhodli
zariskovat. V každém případě si tak dnes díky
tomu můžeme připomenout podobu Údolské
ulice a Zadní ulice v předvečer první světové
války.
Za Novohradské muzeum Michal Jarolímek ml.

a Vladimír Hokr

Muzejní předenáška J. Ciglbauera

Pohled na východní věž hradu ze Zadní ulice
(dnes 5. května), vydal H. Wltschek z Nových
Hradů, odeslána 1914

Přednáška s Janem Štifterem
V letošním dubnu se uskutečnila pro žáky Základní školy N. Hrady (8. a 9. tř.) beseda se

spisovatelem a novinářem Janem Štifterem o jeho knižní novele Kathy, kde se vyrovnává
s životním příběhem jeho babičky v období 2. sv. války (novela je k zapůjčení v KIC či
v městské knihovně). Jako součást přípravy na tuto akci jsem společně s knihovnicí městské
knihovny poprosila žáky, aby se pokusili jednoduchou formou zpracovat příběh své babičky
či dědečka (popřípadě praprarodičů), aby si tak více uvědomili dobu, ve které prarodiče žili,
podmínky, ve kterých se odvíjely jejich životní osudy. Při besedě jsem některé úryvky z pří-
běhů „anonymně“ ocitovala a pak měl hlavní slovo J. Štifter, který mluvil o důvodu napsání
knížky a o své rodině. Bylo to velmi zajímavé setkání a možná i nový začátek dalších „muzej-
ních a badatelských“ aktivit pro novohradské mládí i muzeum. K. Jarolímková

Údolská ulice, vydal F. W. Buhl, odeslána 1914
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Letní výtvarné a kreativní
kurzy v Koželužně

� 1. – 5. 7., 10.00-16.00 hod.

Malování na novohradském náměstí
(při špatném počasí v Koželužně)

� 6. – 10. 7., 10.00-16.00 hod.

Novohradské omalovánky

Malování a vybarvování omalovánek Daniely Roulové o Nových
Hradech a Hornostropnicku

� 13. – 17. 7., 10.00-16.00 hod.

Otevřený ateliér

Výtvarné a kreativní techniky – drobné bytové a zahradní dekorace
s novohradskými motivy

� 20. – 24. 7., 10.00-16.00 hod.

Výtvarná dílna s mladými výtvarníky

� 27. – 31. 7. 10.00-16.00 hod.

Tvoření z přírodnin

To, co společně vytvoříme z přírodních materiálů, vrátíme zpět do
přírody. V neděli 2. 8. Od 10 hod. půjdeme z Koželužny do zámec-
kého parku a zahrajeme si na sochaře, kteří instalují výstavu…

� 3. – 7. 8., 10.00-16.00 hod.

Týden pro ženy

po - st: háčkování, pletení či organza

po - pá: výroba přírodní kosmetiky a vlastního parfému

� 12. – 23. 8., 10.00 – 16.00 hod.

Creativday na novohradském náměstí

V rámci sympozia Newcastles creative session 2015 se uskuteční
Creativday na novohradském náměstí – účastníci sympozia předsta-
ví své oblíbené výtvarné techniky veřejnosti.

� 24. – 28. 8.

Tvůrčí týden pro děti

přihlášky u L. Sovové, tel.: 774 766 676
Změna programu vyhrazena

Výstava Ozvěna spirál
V minulém čísle NZ jsem informovala

o výtvarné aktivitě v Koželužně, která byla
tzv. doprovodným galerijním programem
k jarní výstavě ak. mal. M. Konráda. Ze
všech obrázků, které zde žáci základní školy
namalovali, jsem jim udělala následně tý-
denní mini výstavu. A jsem moc ráda, že se
na ni přišly děti i se svými pedagogy podívat.

K. Jarolímková

Výstava obrazů
SVĚT V OBRAZE

Hynek Fuka
28. 6. – 2. 8. 2015

Vernisáž 28. 6. 2015, 17.00 hod.
Hynek Fuka: Jsem jihočeský výtvarník

a malíř. Maluju rád věci, které vidím okolo
sebe, ale stejně rád maluju lidi, které potká-
vám. Maluju rád dechberoucí příběhy, kte-
ré mí hrdinové celkem běžně prožívají.
Dalším velkým tématem je pro mne příro-
da a krajina. Maluju v Českých Budějovi-
cích, v Meziluží a USA.

výstava bude otevřena
po – so, 10.00-16.00 hod.

Koželužna, ul. Komenského 398,
N. Hrady

Info na KIC Nové Hrady,
tel.: 386 362 195, 602 150 208,

www.kicnovehrady.cz

Pravidelné aktivity v Koželužně
Prorodinné aktivity pro děti a rodiče
Pondělí: 13.00 – 18.00 hod.

Tvůrčí dílna a klub pro nejmenší (0–6 let s rodiči)

Středa: 13.00 – 17.00 hod.
Výtvarný kroužek pro malé i větší děti

Aktivity zajišťuje:
Lucie Sovová, 774 766 676, lu.sovova@seznam.cz
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Už je to pět let, co se uskutečnil první roč-
ník velké Výstavy dětských obrázků, a to žáků
Základní školy Nové Hrady. Skvělý nápad,
který se tehdy zrodil díky Mgr. Petře Hejlové
(tehdy ještě Vyhlídkové), učitelky výtvarné
výchovy, a byl realizován ve spolupráci s KIC
N. Hrady. Jeden ročník výstavy se uskutečnil i
v novohradském zámku, ale pak se vrátila vý-
stava zpět do Koželužny, kde má své opodstat-
něné místo díky vhodným podmínkám a zají-
mavému interiéru.

Výstava byla zahájena v neděli 24. 5. od
14.00 hod. za účasti zástupců všech školních
zařízení, jejichž děti zde vystavují. Letos po-
prvé mají na výstavě obrázky i děti z Mateřské
školky N. Hrady a ze ZUŠ T. Sviny, pobočky
N. Hrady. Velmi zajímavým a inspirativním
zážitkem byla pro mne i samotná vernisáž, při
které jsme mohli všichni společně nejen tvořit,
ale i jsem měla možnost v příjemné atmosféře
hovořit o další činnosti Koželužny, o spolu-
práci v rámci výtvarné výchovy a o nabídce
doprovodných programů naší „živé galerie“.
Na vystavené obrázky se můžete přijít podívat
až do 20. 6. 2015, v pondělí a ve středu 13-16
hod., ve čtvrtek 10-13 hod. a v sobotu 10-16
hod., případně dle předchozí domluvy na KIC
i v jiný čas. Chtěla bych moc poděkovat všem
pedagogům a dětem za instalaci obrázků a za
příjemnou spolupráci. A těším se na všechny
návštěvy výstavy v doprovodu rodičů a praro-
dičů, kterým se bude na takovéto barevné a ra-
dostné výstavě určitě líbit.

K. Jarolímková

Výstava dětských obrázků v Koželužně, 5. ročník

Obrázky školní družiny

Obrázky z I. stupně základní školy Obrázky z II. stupně základní školy

Obrázky ze základní umělecké školy Obrázky z mateřské školy

Společné malování při vernisáži
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Ó Výtvarná soutěž
Lesy a příroda kolem nás

V průběhu letošního března a dubna čtenáři
mohli v naší knihovně vidět a ohodnotit krásné
a nápadité obrázky na téma zvířátka nebo
skřítkové v lese, které nám namalovaly starší
děti z mateřské školy, a jeden dodala školní
družina. Na konci dubna byly čtyři práce s nej-
vyšším počtem bodů odeslány k dalšímu vy-
hodnocení do krajského kola v Jihočeské
vědecké knihovně. Byly to obrázky: Lesní
skřítek od Lucie Kučerové, Víla na pasece od
Radmily Vlkové, Lesní skřítek od Nikoly Mo-
rongové a Jelen v lese od Nikoly Kučerové.
V Č. Budějovicích jsme se, bohužel, letos ne-
umístili na žádném z předních míst, ale neva-
dí, práce budou i tak vystaveny buď v JVK Na
Sadech nebo v ZOO Ohrada. Děti, které pro

naši výstavu obrázky namalovaly, dostaly od
městské knihovny malou odměnu.

Ó Pasování na čtenáře
Každoročně čeká prvňáčky v červnu v měst-
ské knihovně zkouška ze čtení a pasovací ob-
řad za účasti písmenkového krále Knihomola
I. Po složení čtenářského slibu děti obdrží od
městské knihovny pasovací listinu a dárek.

Ó Beseda o četnících za císaře pána,
za první republiky a za protektorátu

Nezapomeňte přijít ve středu 17. června v 18
hodin do Kulturně-spolkového domu (Statky)
na besedu s Plk. JUDr. Michalem Dlouhým
Ph.D. - autorem námětu na Četnické humore-
sky a autorem mnoha knih o četnictvu. Dozví-
te se například: že v roce 1922 vznikl
v Nových Hradech první československý psi-
nec pro výcvik četnických psů…

D. Císařová

Okénko do knihovny
· Pomněnkové matky – Lenka Chalupová
Detektivně-psychologická novela je věnována
rodičům, jejichž “pomněnkové děti” zmizely
beze stopy a pro které je 25. květen “Pomněn-
kový den” nejen připomínkou jejich bolesti,
ale hlavně výzvou, aby neztratili naději.

· Kočár do neznáma
Hana Marie Körnerová

Revoluční změny po roce 1789 obrátily život
naruby nejen ve Francii. Vojska pochodují na-
příč Evropou, stará šlechta je na útěku. Na ne-
jistou cestu se vydávají i dvě sestry, které s
nepatrným doprovodem musely narychlo
opustit domov a teď hledají útočiště u příbuz-
ných po celé Evropě.

· Třetí přístav
Hana Marie Körnerová

Příběh z přelomu 18. a 19. století, revoluční
změny po roce 1789 obrátily život naruby ne-
jen ve Francii. I Hermína a Stefanie musely
uprchnout a po strastiplné pouti Evropou se
dostanou na malé panství v Čechách, odkud
pocházel jejich dědeček.

· Míša v síti – Veronika Matysová
Příběh jako stvořený pro dnešní děti ve věku
10 až 15 let (kniha zaujme i dospělé), varování
před nebezpečím, které může hrozit na inter-
netu.

· Výtvarné techniky a nápady pro celý rok
Růžena Lepšová

Kniha je rozdělena podle ročních období a na-
bízí desítky nápadů na ruční výrobu užiteč-
ných a okrasných předmětů těmito tech-
nikami: drhání, pedig, patchwork, háčkování,
pletení. Veškeré postupy jsou vysvětleny a
ukázány krok po kroku na fotografiích.

· Staroruští léčitelé – Vadim Tschenze
Už šestá generace autorovy rodiny (pochází
z Ruska) praktikuje léčitelské umění, numero-
logii a vykládání karet. Kniha umožňuje vy-
užívat některé bioenergetické terapeutické
postupy, například vyladění aury a čaker. Vy-
světluje energetické příčiny nemocí, poskytu-

je návody k jejich léčení např. nespavosti, bo-
lesti, chronické únavy, úzkosti, pocitů viny,
depresí. Kniha obsahuje také různé testy, vč.
barevného testu aury.

· Přemyslovský dvůr
Dana Dvořáčková-Malá

Kniha přináší barvitý pohled na dvorskou spo-
lečnost, přičemž nabízí tři výkladové linie.
Hlavní z nich sleduje přemyslovský dvůr od
10. do 14. století. V centru pozornosti stojí
dvorská kultura a její každodenní či sváteční
projevy a chvíle. Čtenář se seznámí se životem
panovnické rodiny, s vývojem ideálu dvorné-
ho rytíře, s různými podobami turnaje a dvor-
ské lásky. Kniha nepomíjí rovněž složení
dvora od nejvyšších hodnostářů až po různé
služebníky, hodnotí sídla, cestování, nebo péči
o tělo a astrologii. Obsáhle představuje také
význam dvorské literatury a mecenášství.

Přehled populárně-naučných
přednášek červenec 2015

Přednášky pořádáme v rámci Letní školy
Ústavu komplexních systémů v učebně
na zámku ve 2. patře u schodů a jsou

otevřené veřejnosti a zdarma.

· 1. 7. 19:30  hod.
RNDr. Peter Žilavý Ph.D.

„Pokusy s transformátory

a střídavým proudem"

· 2. 7. 19:30  hod.
MUDr. RNDr. Michal Wittner Ph.D.

„Co vidíme“

· 7. 7. 19:30  hod.
Ing. Ladislav Sieger Ph.D.

„Dobytí jižního pólu"

· 8. 7. 19:30  hod.
MUDr. Ing. V. Kříha Ph.D.

„Plazmová medicína"

· 9. 7. 19:30  hod.
Ing. M. Štefík

„Senzorické měření pomocí LabView“

· 15. 7. 19:30  hod.
prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

“Paralelní životopisy Homo sapiens”
Srdečně zve Mgr. Naďa Štysová

Informace z knihovny

V červnu můžete
navštívit:

· Zábavná interaktivní učebna
Škola hrou – tak se nazývá zábavná inter-
aktivní učebna ve staré lékárně, kterou
pro vás vybudovalo Město N. Hrady ve
spolupráci s Jihočeskou univerzitou.
Od června zde máme novinku „barevné
pískoviště“, na kterém si mohou hrát i ti
nejmenší.
V červnu bude otevřena pro školy i veřej-
nost každé úterý a pátek od 10 do 16 hod.,
nebo po domluvě: Olga Černá, tel.:
775 029 600, e-mail: ocerna@frov.jcu.cz

Vstupné 10,- Kč (do 15 let) a 20,- Kč
(nad 15 let.), na Den dětí (1. 6.) zdarma.

· Novohradská kovárna
otevřena v pondělí a čtvrtek od 14 do 17
hod. a v sobotu do 10 do 17 hod. nebo po
domluvě: Olga Černá 602 471 653,
cerna@rozmberk.org

· Novohradské muzeum
Interaktivní model Novohradských
hor, autor Milan Koželuh

v červnu  bude otevřeno takto: pondělí,
pátek, sobota,  9 - 16.00 hod.

· Skanzen Ochrany státní hranice
a Železné opony

v červnu bude otevřeno takto: úterý, čtvr-
tek, sobota a neděle, 10 – 17.00 hod.

Kontakt KIC Nové Hrady,
tel.: 386 362 195, www.kicnovehrady.cz
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Nabídka městského rezervačního
systému CBsystem

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

Divadelní představení:
· 8. 6. – Listování: Kde se touláš, Bernadetto! – Malé divadlo, ČB
· 27. 6. – 1. 8. – Strašidlo Cantervillské – Klášter Zlatá Koruna
· 2. 7. – Strašidlo Cantervillské – zámecké nádvoří Nové Hrady
· 3. 7. – 7. 8. – Strašidlo Cantervillské – hrad Rožmberk
· 3. 7. – 15. 8. – Sluha dvou pánů – Divadlo Pikl, Hluboká nad Vlt.

(nádvoří zámku)
· 16. 7. – 21. 8. – Strašidlo Cantervillské – Radniční nádvoří, ČB
· 17. a 18. 7. – Jistě, pane premiére! – Divadlo Pikl, KC Panorama,

Hluboká n. Vlt.)
· 1. – 28. 8. – Poslední Schwarzenberg na Hluboké – zimní zahrada

zámku Hluboká n. Vlt.
· 14. 8. – Strašidlo Cantervillské – nádvoří kláštera Borovany
· 21. a 22. 8. – S tvojí dcerou ne! – Divadlo Pikl, KC Panorama,

Hluboká n. Vlt.

Otáčivé hlediště Český Krumlov:
· 11. – 27. 6. – Pes baskervillský
· 20. 6. – 5. 9. – Baron Prášil
· 30. 6. – 21. 8. – Tři mušketýři
· 16. – 27. 7. – Carmen (opera OH)
· 29. 7. – 23. 8. – Labutí jezero (balet OH)
· 4. – 9. 7. – Rusalka
· 25. – 31. 8. – Sluha dvou pánů

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
· 10. 6. – Trio Budvicense – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
· 17. a 18. 6. – JF: R. Patočka (housle)

Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
· 20. 6. – Rockový večer: Narttu, Append X, Rewajvl Rock

Areál hřiště TJ Borovany

· 25. 6. – Concertino Praga: koncert laureátů v oboru komorní hra
Konc. síň Otakare Jeremiáše, ČB

· 26. 6. – ABBA World Revival – DK Metropol, ČB
· 3. 7. – The Beatles Revival – Klášter Borovany
· 5. 7. – Čechomor Kooperativa Tour 2015

nádvoří kláštera Borovany
· 7. 7. – Třeboňská nocturna: Slavnostní zahajovací koncert MHF

zámek Třeboň
· 8. 7. – Třeboňská nocturna: M. Kobielska, E. Garajová, M. Sekera

Divadlo J. K. Tyla, Třeboň
· 9. 7. – Třeboňská nocturna: D. Deuter, L. Sedláková Hůlová, R.

Hugo, Capella Regia Praha – Kostel sv. Jiljí, Třeboň
· 10. 7. – Třeboňská nocturna: D. Jones, O. Ruml, V. Valovič, Big

Band Českého rozhlasu – nádvoří MěÚ Třeboň
· 11. 7. – Třeboňská nocturna: A. Plachetka, K. Kněžíková, M. Iva-

novič a KFP: Pocta Emě Destinové – nádvoří MěÚ Třeboň
· 17. 7. – Guitar Arte Trio – Klášter Borovany
· 24. 7. – Hradišťan & Jiří Pavlica – Klášter Borovany
· 31. 7. – Inflagranti – Klášter Borovany
· 7. 8. – Nezmaři – Klášter Borovany

Ostatní:
· 6. 6. – Mattoni ½ Maraton České Budějovice 2015
· 14. 6. – Collective loss of memory – festival Tanec Praha

Jihočeské divadlo, ČB
· 19. 6. – Grilování na volné noze – Beach Park ČB – Stromovka, ČB

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

Zveme Vás na cyklistickou projížďku tratí
vytrvalostního běžeckého závodu

SILVA NORTICA RUN
Délka tratě 85,6 km. Registrace startujících před startem na náměstí
v Horní Stropnici. V případě nehody na trati mohou účastníci jízdy
použít služeb dispečera běžeckého závodu. V cíli bude pro cyklisty

připravena pamětní medaile a nápoj. Možnost občerstvení.
Start: 6. 6. 2015 v 8:30 hod. Hlavní náměstí Horní Stropnice.

Cíl: sportovní areál Horní Stropnice.
Časový limit: 12 hod.

Organizátoři – Občanské sdružení Silva Nortica Run
www.silvarun.eu

Informační centrum Nové Hrady informuje…
Pro tradiční otevírání letní turistické sezony v Nových Hradech

jsme pro návštěvníky města ale i pro naše „domácí“ připravili pestrý
program, který měl připomenout výročí konce 2. světové války. Ve
čtvrtek 30. dubna se v Kulturně-spolkovém domě konala muzejní před-
náška, která přiblížila tragický konec války na Novohradsku.

V pátek 1. května jsme se vydali na celodenní pěší výlet po nové
stezce Pátera Bonfilia s průvodcem panem Milanem Koželuhem. Naší
asi dvanáctičlennou skupinku výletníků rozšířili francouzští turisté,
kteří se s námi vypravili na první část našeho putování, došli s námi
přes Sokolí hnízdo na Jetzkobrunn a sami dále pokračovali na Světví a
Benešov nad Černou. Naše skupinka pokračovala přes Zaječí vrch na
Veveří (se svačinovou zastávkou v kempu), a dále ke kapli na Mýti-
nách a na Vyhlídky. Z Vyhlídek jsme se vraceli loukou k cestě vedoucí
z Šejb k Veveří a přes Veverský, Hejškův, Přesličkový a Kamenný ryb-
ník k Zevlovu rybníku a mlýnu zpět do Nových Hradů. Během tohoto,
asi dvacetikilometrového putování, jsme poznali opravdu krásnou část
Novohradska a bezprostředního okolí Nových Hradů a dozvěděli jsme
se zajímavosti z historie blízké i vzdálené.

V sobotu jsme uspořádali promenádní koncert novohradských sbo-
rů a kapel, ale díky špatnému počasí se koncert nakonec uskutečnil
v sále Kulturně-spolkového domu.

V neděli jsme navázali na naše páteční putování, a to výletem na
Jedlici, opět s panem Milanem Koželuhem. Tentokrát byl zájem o vý-
let větší, možná proto, že Jedlice je pro nás opravdu tou velkou nezná-
mou…, nebo možná proto, že jsme na Jedlici jeli autobusemJ. V rám-
ci putování nám pan Koželuh vyprávěl o historii obce a jejím zániku,
ale také jsme měli možnost vidět několik pramenů, které zásobují Nové
Hrady pitnou vodou.

Otevření sezony jsme zakončili slavnostně – koncertem Jaroslava
Svěceného a Václava Máchy v Kulturně-spolkovém domě.

Za novohradské íčko Jitka Duspivová
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Hlavní turistická sezona
na Novohradsku otevřena

Druhou květnovou sobotu jsme tentokrát jen se zástupci měst a obcí
z Českých Velenic, Benešova nad Černou, Dolním Dvořištěm a Kapli-
cí, otevřeli letní turistickou sezonu na Novohradsku. Pořadatelství VII.
ročníku se ujalo město České Velenice. Počasí nám nakonec přálo a my
jsme se mohli pustit s naším reprezentujícím družstvem (Drahomíra Cí-
sařová, Jitka Duspivová, Květa Jarolímková, Štěpán Toth a Martina
Toth Kolářová) do šesti soutěžních disciplín, které pro nás „veleničtí“
vymysleli. V zábavných disciplínách Chyť si svůj signál, Českovele-
nické menu, Jede jede mašinka, Hasič nebo nádražák, 150 a v hledání
pokladu v pěnové show jsme ukázali nejen
naší fyzickou kondičku, ale i chuť k jídlu, dob-
rou mušku a logické myšlení. V disciplíně
„Jede jede mašinka“ aneb Hledání jízdního
vlakového spojení bez pomoci internetu jsme
byli nejlepší nebo spíše jediní, kdo tuto discip-
línu v časovém limitu dokončil. Po právu jsme
se ocitli na prvním místě společně s Českými
Velenicemi. V rozhodující disciplíně jsme už
tak úspěšní nebyli a posunuli se na pěkné 2.
místo. „Rozstřelovací“ disciplínou byla totiž
soutěž v chytání signálu a s tím, jak někteří
možná víte, máme i na našem IC problém…
Sladkou tečkou na závěr nebyl jen vynikající
dort, který jsme vyhráli, ale i hudební vystou-
pení skupiny Lazareth.

Závěrem bych chtěla poděkovat „velenic-
kým“ za hezké sobotní odpoledne, také všem,
kteří nám fandili a našemu týmu za sportovní-
ho ducha a chuť se účastnit.

Město České Velenice bylo posledním hos-
tujícím městem v 1. sérii Otevírání sezon na
Novohradsku. V příštím roce, v roce 2016, by-
chom rádi zahájili (po 8 letech) 2. sérii u nás,
v našich Nových Hradech.

Martina Toth Kolářová

Všichni účastníci v netradičních soutěžích...

...a čekání na vodu...

...a oblékání nádražáka...
...íčkařky při hledání v jízdních řádech
...absolutní vítězové

...příprava na hašení...

...chyť si svůj signál......pozvání na příští ročník do Nových Hradů...

...Českovelenická gastrospecialita... ...svlékání hasiče...
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Mezinárodní pražská veteraniáda ve sportovní gymnastice 16. 5. 2015
Pořadatel Veteraniády je Sokol Praha Vršovice, oddíl sportovní gymnastiky za podpory České obce sokolské

Na letošní závody přijeli gymnasté z Německa, Slovenska, Lotyšska a Chorvatska. V mladších kategoriích bylo k vidění hodně mis-
trovských sestav, letos bylo méně diváků, ve stejné době se hrálo na mistrovství světa v hokeji utkání s Kanadou, a tak na naše klání zůs-
tali jen ti nejvěrnější. Věkové kategorie byly vždy po 5 letech, jen kategorie nad 70 roků byla bez věkového vymezení, při hodnocení vý-
konů se k známkám přidávala bonifikace podle věku. Naši kategorii vyhrál nejstarší 79 letý L. Kopecký před německým cvičencem K.
Volkerem, o třetí místo jsem se podělil s Chorvatem S. Stolnikem, který v minulém roce vyhrál. Nejvyšší známku jsem získal na kruzích
9,60 bodů a na hrazdě 9,50 bodů. Bývalý nejlepší gymnasta S. Bauer z Lipska skončil letos až
sedmý, byl však po operaci ruky. Na závody nás přijel povzbudit dnes už 90 letý J. Šalda
z Roudnice nad Labem, to je legenda našeho sportu, ještě v 80 letech točil veletoče i salta
z hrazdy! Pro nás je to vzor, stále trochu cvičí, má prý kruhy na půdě, už kvůli němu cvičím
stále na vysokém nářadí. Všichni se už těšíme na podzimní Liberec, náš sport je na celý život.
(Podobně to dokazuje i J. Jágr v hokeji!)

V minulosti Sokolové tehdy patřili mezi světovou elitu – měli pěkný citát: „Ni slávu, ni
zisk, lví silou, letem sokolím“. Byla v tom víra i vlastenectví. Rudolf Rusiňák

ČSOP A SENIORKLUB NOVÉ HRADY

pořádá ve dnech 21.– 23.8.2015

výlet na Moravu
Výlet je vhodný pro všechny generace.

Program: Buchlovice (zámek), Velehrad (kostel + archeo skanzen Modrá),
Rožnov pod Radhoštěm (skanzen), Radhošť, Hostýn . . .

Cena 1.500,- Kč zahrnuje:
dopravu (700,- Kč), 2x nocleh, 2x snídani a 2x večeře (800,- Kč)

Zájemci se přihlásí u paní Hambergerové na tel. 725 713 655
nejpozději do 31.7.2015

Vzhledem k výši ceny zájezdu je možnost ji uhradit po částkách 500,- Kč u paní
Hambergerové. Celá částka však musí být splacena do konce července 2015.

Zájemcům budou informace o výletu upřesněny
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ZKO Nové Hrady informuje

„ZÁVOD O PUTOVNÍ POHÁR
MĚSTA DAČICE“

Dne 20. dubna 2015 se ve městě Dačice konal již 25. ročník soutěže
O pohár města ve sportovní kynologii. Tohoto ročníku se zúčastnilo
celkem 23 závodníků z Jihočeského a Jihomoravského kraje, včetně
naší organizace v zastoupení J. Machát, P. Bureš, P. Rolínek a H. Tá-
chová. Ve třech disciplínách (stopa, poslušnost, obrana) nastoupil Josef
Machát se psem Apollem, který ob-
sadil skvělé první místo, disciplínu
obran zastoupil Petr Bureš s Brunem,
který skončil na krásném druhém
místě. Petr Rolínek s Koddym skon-
čil ve stopařské části na osmém a He-
lena Táchová na jedenáctém místě.
Nepostradatelným členem týmu byl i
výcvikář a klubový figurant Petr Sta-
rý, který odvedl skvělou práci při sa-
motné přípravě závodníků.

Tímto padl putovní pohár pro ten-
to rok opět do rukou naší novohrad-
ské organizace, stejně jak tomu bylo
loni. ZKO Nové Hrady

ZKO Nové Hrady (pejskaři)

VII. Ročník stopařského závodu
o pohár města “KAPLICE“

Dne 23. května 2015 se ve městě Kaplice konal již VII. ročník
stopařského závodu, dle národního zkušebního řádu, kde se soutěží
ve dvou disciplínách (stopa, poslušnost). Tohoto ročníku se zúčast-
nili i tři členové naší organizace, a to ve složení P. Rolínek s Kodym,
který obsadil krásné první místo. P. Bureš s Brunem, který skončil
těsně za ním na druhém a H. Táchová, která byla na pěkném pátém
místě. Tento výkon naší organizace dopadl skvěle a navázal na před-
chozí v Dačicích. Samozřejmě, výsledek je týmovou prací celé or-
ganizace a dík patří i J. Machátovi, P. Starému a dalším členům, kte-
ří připravili samotné závodníky, bez kterých by se jen těžko dosaho-
valo takových výsledků.

Plánované akce naší ZKO na červen jsou: ukázka výcviku na
dětském dni v Magna Cartech, účast na MČR IPO 2015, zkoušky
dle mezinárodního řádu. ZKO Nové Hrady

TJ Sokol Nové Hrady informuje
Ve dnech 15. – 16. 5. 2015 se uskutečnil v kuželně další, již tradiční

turnaj „O pohár starosty města Nové Hrady“, který pořádáme každo-
ročně na jaře, k rozvoji kuželkářského sportu v Nových Hradech. V le-
tošním roce se přihlásilo 7 družstev, včetně jednoho dorosteneckého.
Kromě domácích družstev se jako jediní „přespolní“ přihlásili hráči TJ
Spartak Trhové Sviny. V soutěži družstev si nejlépe vedlo družstvo
složené z hráčů rodiny Sladkých, následováno družstvem TERMS „A“
a třetí místo obsadilo družstvo hrající pod hlavičkou Celní správy.
V jednotlivcích mezi muži byl nejúspěšnější Marek David na prvním
místě, následovaný Michalem Silmbrodem, který obsadil druhé místo a
bronz získal Tomáš Kříha. V kategorii žen se hráčky umístily takto:
nejlepší byla Stanislava Betuštiaková st., druhou nejlepší účastnicí se
stala Milena Šebestová a na třetím místě se umístila Tereza Kříhová.

I když účast družstev v letošním roce byla slabší oproti minulým lé-
tům, akce splnila svůj hlavní cíl – popularizovat kuželkářský sport
v Nových Hradech a nabídnout obyvatelům Nových Hradů hodnotný
sportovní zážitek a aktivní odpočinek. Děkujeme všem, kteří se podíleli
svojí sponzorskou angažovaností a umožnili ocenit nejlepší družstva a
jednotlivce i všem divákům, kteří se přišli podívat a poděkování patří
také těm, kteří se aktivně podíleli na přípravě a hladkém průběhu
soutěže.

Stanislav Sladký – starosta TJ Sokol
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Závodníci TJ Nové Hrady získali třetí místo mezi kluby AKJ v ČR
Novohradští karatisté vybojovali tři tituly Mistra ČR v Allkampf Jitsu

V sobotu 16. 5. 2015 se v městské sportovní hale v Milevsku konalo
19. Mistrovství ČR v sebeobranném systému Allkampf-Jitsu, na které
se sjelo 138 závodníků z většiny škol AKJ z České republiky. Pořadate-
lé připravili pro závodníky dobře vyzdobenou sportovní halu, ve které
byly umístěny tři tatami - zápasiště, na kterých po celý den probíhaly
jednotlivé discipliny soutěže.

Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu se skládá ze třech disciplin
- kata, randori a tameshi wari, kdy se body dosažené v jednotlivých dis-
ciplinách sčítají a konečný součet nakonec určí pořadí jednotlivců.
V disciplině kata jsou předváděny sestavy, jež znázorňují boj proti ima-
ginárním útočníkům a závodník je musí zacvičit co nejpřesněji. V ran-
dori obránce provádí čtyři sebeobranné techniky, z nichž jedna je proti
ozbrojenému útočníkovi a hodnotí se zde rychlost reakce obránce a
také provedení sebeobranných technik. Tameshi wari patří k tradičním
prvkům Allkampf-Jitsu a je divácky nejatraktivnější disciplinou. Jedná
se o přerážení plastových desek, které jsou rozlišeny barevně a také se
liší pevností (pro dětské kategorie žlutá, tato představuje 1,5 cm dřeva,
zelená pro juniorky - 2 cm, hnědá pro juniory a ženy a nejtěžší černá
3 cm), hodnotí se technika přerážení a přesný zásah desky.

Početné pole startujících bylo rozděleno do jednotlivých kategorií
podle stáří a získaného stupně technické vyspělosti soutěžících (barev-

né pásky na kimonu) od dětí až po dospělé závodníky. Celé klání na-
startovali nejmladší bojovníci v disciplině randori, mladších žáků, kteří
závodí rovněž pouze v disciplině randori, a starších žáků, kteří již
soutěží ve dvojboji – randori a tameschi wari.

19. Mistrovství ČR v sebeobranném systému Allkampf-Jitsu se také
účastnila výprava karatistů z TJ Nové Hrady a v početném poli soutěží-
cích se nejen neztratila, ale dokázala získat cenné body a tím obsadila
třetí místo v soutěži nejlepších klubů a škol AKJ v České republice.

V silně obsazené kategorii mladší žáci D2a2 zvítězil Marek Rolínek
a stříbrnou medaili ve stejné kategorii vybojoval Tomáš Balko. Mezi
junorkami v kategorii JY zvítězila Eliška Rolínková. V kategorii junio-
ři JI2a obsadil pěkné čtvrté místo Adam Zeman. V juniorské kategorii
JI2b vybojoval bronz Lukáš Němec a čtvrté místo obsadil oddílový ko-
lega Lukáš Pavlík. V mužské kategorii M1 vybojoval stříbrnou medaili
Tomáš Hermann a čtvrté místo v této kategorii obsadil Martin Hermann
ml. Mezi muži v kategorii M2 zvítězil Ladislav Bárta.

Gratuluji medailistům a všem děkuji za vzornou reprezentaci oddílu
na soutěži a rovněž děkuji trenérům za přípravu našich závodníků.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

II. KID CUP KARATE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Nejmladší novohradští karatisté získali v mezinárodní konkurenci 10 medailí

V neděli 10. května 2015 se do areálu kulturního střediska Metropol
v Českých Budějovicích sjelo 270 dětských závodníků z Ruska, Ukraji-
ny, Rakouska, Polska a České republiky, aby změřili své síly v disciplí-
nách kata a kumite. Tato soutěž byla určena pro nejmenší bojovníky do
16 let od nejnižších bílých pásů až po vyšší žákovské stupně technické
vyspělosti v barvě fialové a hnědé. Přesto, že bylo krásné počasí lákají-
cí k pobytu venku v přírodě, naši nejmladší závodníci s trenéry a rodiči
směřovali na soutěž talentované mládeže KID CUP.

V dopoledních hodinách se konala soutěž kata - souborná
povinná sestava. Na tatami ve dvojicích proti sobě nastupovali
soupeři vždy rozlišení modrou a červenou šerpou a z této dvo-
jice zvítězil závodník, který získal od rozhodčích vyšší počet
zvednutých praporků dané barvy, tedy vyšší počet hlasů.

V kata mladší žáci se mezi 12 závodníky podařilo získat 2.
místo Davidovi Machovi. Do finále se v disciplíně kata probo-
jovala Natálka Machová, která nakonec podlehla domácí zá-
vodnici a získala po skvělém výkonu stříbrnou medaili. Nikola
Staňková vybojovala mezi 18 konkurentkami skvělé 2. místo.
V disciplíně kata starší žáci obsadil 3. místo Zoltán Danyi. Ka-
rolína Staňková měla v kategorii 15 závodnic a dokázala obsa-
dit 3. místo. Největší počet 20 protivníků měl v kategorii
mladší žáci Tomáš Balko, který vybojoval bronz.

V odpoledních hodinách se na tatami rozhořely boje ve
sportovním zápase kumite. V kategorii starších žáků nad 35 kg
zvítězil Tomáš Balko. Dařilo se také Davidovi Machovi, který

v disciplíně Ipon Shobu vybojoval stříbrnou medaili. V kategorii do
45 kg vybojoval stříbnou medaili Zoltán Danyi. Nikola Staňková obsadi-
la po složitých soubojích 5. místo.

Naši nejmladší závodníci prokázali, že jsou připraveni konkurovat i
zkušenějším vrstevníkům.

Gratuluji našim závodníkům ke skvělým výsledkům. Děkuji rodi-
čům závodníků za podporu našich cvičenců a závodníkům za vzornou
reprezentaci. Martin Hermann, předseda oddílu karate

TJ karate Nové Hrady z leva Bárta, Hermann M., Hermann T., Hermann
M. ml., Rolínek M., Rolínková, Pavlík, Rolínek st. , Němec L. a Němec st.

Nahoře z leva Martin Hermann, Martin Hermann ml., Tomáš Hermann
a Ladislav Bárta, dole z leva Marek a Eliška Rolínkovi, Adam Zeman,
Lukáš Němec, Lukáš Pavlík, Lukáš Pavlík a Tomáš Balko

Tomáš Hermann, Nikola Staňková, Zoltán Danyi, Karolína Staňková, David Macho,
Tomáš Balko, Natálie Machová a Martin Hermann
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Národní pohár v karate v Hustopečích
Tomáš Hermann zvítězil ve dvou kategoriích kumite mužů

V sobotu 2. května 2015 se v Hustopečích konalo 1. Kolo Národního
poháru seniorů a Ligy kumite týmů. Na prestižní soutěži v disciplíně ku-
mite (sportovní zápas dvojic dle pravidel WKF) se utkal výběr nejlep-
ších závodníků z celé ČR. Tento šampionát je součástí nominačních po-
stupových závodů na Mistrovství ČR a zároveň je sledovanou soutěží
pro nominaci na Mistrovství světa, které se koná v letošním roce v listo-
padu v indonéské Jakartě.

Jihočeské karate reprezentoval v disciplíně kumite Tomáš Her-
mann, a to v kategorii muži nad 84 kilogramů, kde kontumačně obsadil
první místo a získal cenné body do reprezentace. V disciplíně kumite
v kategorii U21 +73 kg (muži do 21 let) vybojoval Tomáš vítězství,
když ve finále porazil vítěze Grand Prix závodníka Lukáše Kubína
z Ústí nad Labem. Náš borec má již zajištěný postup na Mistrovství ČR,
které se bude konat koncem letošního roku v Ostravě, ale především se
Tomáš nominoval do širšího výběru české reprezentace na již zmiňova-
né MS v Jakartě. Martin Hermann, předseda oddílu karate

Grand Prix Hradec Králové
World karate Cup 2015

Čtyři cenné kovy pro TJ karate Nové Hrady
V sobotu 25. dubna se v Hradci Králové uskutečnil Světový pohár

v karate Grand Prix World karate Cup 2015. Mezinárodního šampioná-
tu se účastnilo 902 závodníků ze 120 klubů a škol karate ze Slovenska,
ČR, Polska, Maďarska, Ruska, Ukrajiny, Makedonie, Norska, Švédska,
Německa, Lotyšska a Arménie. Silné zastoupení a velice úspěšné zá-
vodníky měl na turnaji Egypt. Šampionátu se zúčastnily reprezentační
týmy jednotlivých států, aby si vyzkoušely své závodníky před vrchol-
nými evropskými a světovými závody. Úroveň soutěže rovněž zvýšila
i přítomnost řady rozhodčích s mezinárodní licencí World karate fede-
ration.

V dopoledních hodinách proběhla soutěž kata – souborná cvičení, a
to celkem na šesti zápasištích – tatami, kde závodníci předváděli skvělé
výkony při ukázce krytů, úderů a kopů proti imaginárním útočníkům.
V kategorii kata muži master nad 40 let získal třetí místo Martin Her-
mann. V disciplíně kata týmů, tzn. že tříčlenná družstva cvičí synchro-
nizovanou sestavu, kde se hodnotí shoda všech členů týmu, přesnost
technik a dále pak se hodnotí bunkai – praktické předvedení technik
v kata, obsadil tým TJ Karate Nové Hrady ve složení Martin Hermann,
Petr Zachař a Václav Pletzer (TW Borovany) třetí místo za vítězným
týmem Egypta a druhým týmem z ČR ze Sport Relax klubu.

Již během dopoledne se rozhořely boje sportovního zápasu dvojic –
kumite. Tomáš Hermann v kategorii U21 (muži do 21 let nad 84 kg)
sváděl v semifinále těžké souboje s reprezentantem Ukrajiny Onchu-
lenkem. Náš borec půl minuty před koncem zápasu vyrovnal na 2:2. Při
shodě bodů na praporky proto došlo na rozhodnutí rozhodčích a naše-
mu závodníkovi bohužel od rozhodčích chyběl jeden bod, takže Tomáš
obsadil třetí místo.

Až ve 21 hodin startovala kategorie muži nad 84 kg, ve které se opět
o postup do finále střetli Tomáš Hermann s ukrajinským závodníkem
Onchulenkem. Zápas byl hodně dramatický, a přestože náš závodník
vedl o tři body, nebylo vítězství až do poslední chvíle jasné. Tomáš udr-
žel svůj náskok až do konce utkání, ve kterém rozhodčí protivníka ně-
kolik vteřin před vypršením časového limitu diskvalifikovali za několi-
kanásobné použití zakázaných a nekontrolovaných technik. Do finále
nastupoval Tomáš opět proti závodníkovi z Ukrajiny Drozdovi, v tomto
zápase podlehl o dva body a vybojoval tak pro naše barvy stříbrnou
medaili.

Nyní se Tomáš intenzivně připravuje na Národní pohár v karate,
který se bude konat v Hustopečích již 2. května.

Martin Hermann, předseda oddílu karate TJ Nové Hrady

Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á
Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ  KANCELÁŘ
www.gkl-ledenice.cz

geometrické plány a ostatní geodetické práce

Na Zahradách 512, Ledenice                 mobil:  602 662 693

řádková inzerce

¡ Prodám zahrádku na Klondajku 1200 metrů. Cena 120 000 Kč.
Sleva možná. Tel.:720 573 341

Tomáš Hermann zvítězil v disciplíně kumite muži U21 +73 kg

Zvednout hozenou
rukavici a bojovat dál

Muži jsou sice v „okresním přeboru“, ale bojovat musí. Přece se
nedáme! Jsme „kovaný Hradečáci“. Snažíme se upozornit, že i díky
fotbalu můžeme proslavit Nové Hrady! Hrajeme sice tak, že si chce-
me zasportovat, ale když už ten fotbal děláme, tak alespoň chceme
vždy vyhrát, ovšem ne za každou cenu, ale především v rámci fair
play! To platí nejen pro muže, ale i pro dorostence a starší přípravku.

Vím, že někteří lidé by chtěli vymazat fotbal z planety „Země“.
Těch je však malinko. Zato je jasné, že Česká republika a Nové Hra-
dy již ve fotbalu něco dokázaly.

Zde je výčet úspěchů:
1934 – MS v Itálii, stříbrná medaile.
1960 – Pohár národů ve Francii, bronzová medaile
1962 – MS v Chile, stříbrná medaile
1976 – ME v Jugoslávii, zlatá medaile
1980 – OH v Moskvě, zlatá medaile
1980 – ME v Itálii, bronzová medaile
1996 – ME v Anglii, stříbrná medaile
2004 – ME v Portugalsku, bronzová medaile.

No a u nás v Nových Hradech:
2x I. B třída mužů, několikrát „okresní přebor“.
Dorostenci hráli několikrát I. A třídu a žáci „vykopali“ jednou I. A
třídu. Tak si myslím, že fotbal vlastně nikomu u nás a jinde ve světě
neubližuje!

Závěrem…Německo, Anglie, Francie, Španělsko, Itálie a další
země, mají fotbal jako „jedničku“ mezi sporty. Byť u nás má „práci“
308 000 členů fotbalu, nikdo vlastně neví, který sport je číslo 1.

Miroslav Hruška
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