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„Věřím, že má smysl o cosi v životě usilovat, o cosi víc, než o to, co se nějak viditelně vrací či
vyplácí.“ Tak zní citát jednoho známého pána (možná, že někteří víte o koho jde). Mám ta slova
napsaná na malé kartičce, kterou jsem si kdysi vytáhla z nabízené obálky od jedné milé paní, a tu
kartičku mám „přišpendlenou“ na „pracovní nástěnce“ vedle dalších vzkazů, fotek, obrázků, dů-
ležitých telefonních čísel a sušené levandule. Na víc správných a povzbuzujících slov v mém
srpnovém úvodníčku není nějak místo. Snad ještě jenom malé přání a vzkaz všem čtenářům –
vnímejte, nepromarněte, nezaspěte nic, co je mimořádné. A čtěte. K. Jarolímková

Jeden velký skok do prázdnin... A jedno prostřílení  do prázdniny v Údolí...

Ačkoli první červencová pohádka byla o pej-
skovi a kočičce, připlula na ní i verliba...

Novohradský masopust před Královnou Rabacu...

Skvělý písničkář Jan Dobeš jako hlavní hvěz-
da večera...

V červnu bylo ve školce skvěle poindiánsku...

Za dřevěnými hračkami a obyčejným hraním
si našlo do Koželužny velký počet malých i vel-
kých návštěvníků...

Zelňačka na hradním nádvoří chutnala velmi
dobře...

Jan Spálený – hudební osobnost, kterou si po-
řadatel koncertu může nechat závidět...
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Zápis ze 48. schůze městské rady
ze dne 8. 6. 2016

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:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
Bodu č. 16 nebyl přítomen p. Šlenc
Omluveni:

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 47. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 47. jednání rady města.

� 2. Změna užívání stavby
– Zevlův Mlýn – muzeum
Rada města nemá námitky ke změně užívá-
ní stavby – Zevlův Mlýn – muzeum, st. p. č.
204/1 k. ú. Nové Hrady.
(Rada obdržela od Atelieru Kobera s. r. o.,
Týn nad Vltavou žádost o vydání závazného
stanoviska ke změně užívání stavby, na
akci: Zevlův Mlýn – muzeum, st. p. č. 204/1
k. ú. Nové Hrady.)

� 3. SDH Nové Hrady – využití rybníků
Rada města souhlasí s využíváním rybníků
Olejový a U hřiště (Sedlákovec) v k. ú.
Nové Hrady k nácvikům záchrany osob
z vodní hladiny a zamrzlé vodní plochy.
(Rada obdržela žádost od JSDH Nové Hrady
o souhlas k využívání rybníků Olejový a
U hřiště (Sedlákovec) k nácvikům záchrany
osob z vodní hladiny a zamrzlé vodní plochy.)

� 4. Pronájem pozemku - Jan Morong
Rada města schvaluje záměr pronájmu části
pozemku parc. č. 827/1 cca o výměře
400 m2 v k. ú. Nové Hrady, na dobu určitou
pěti let a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejně-
ním na úřední desce města.
(Rada obdržela od p. Jana Moronga, Nové
Hrady žádost o pronájem části pozemku
parc. č. 827/1 v k. ú. Nové Hrady cca o vý-
měře 400 m2, za účelem uskladnění palivo-
vého dřeva.)

� 5. Žádost + nabídka – Cyklistický klub
RBB Invest J. Hradec
Rada města souhlasí se spoluprací na pořádá-
ní 5. ročníku mezinárodního cyklistického
etapového závodu „Okolo jižních Čech“.
(Rada obdržela od Cyklistického klubu
Jindřichův Hradec žádost o spolupráci při
pořádání 5. ročníku mezinárodního cyklis-
tického etapového závodu „Okolo jižních
Čech“, který bude pořádán v termínu 31. 8.
– 4. 9. 2016. Součástí závodu by byla sprin-
terská prémie na náměstí v Nových Hra-
dech.)

� 6. FCC – Sběrný dvůr
Rada města bere na vědomí informaci o ná-
vrhu studie na Modernizaci sběrného dvora
Nové Hrady a pověřuje starostu města objed-
náním zpracování projektové dokumentace.

(Rada obdržela od společnosti FCC Service
for the Future návrh studie Modernizace
sběrného dvora Nové Hrady.)

� 7. Výpůjčka nebyt. prostor – Centrum
volnočasových aktivit
Rada města schvaluje výpůjčku nebytových
prostor o výměře 184,1 m2 v Centru volno-
časových aktivit Nové Hrady, Keramické
dílně Kána z. s. a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru výpůjčky rada opětov-
ně projednala žádost Keramické dílny Kána
z. s. o výpůjčku nebytových prostor v Centru
volnočasových aktivit v Nových Hradech.)

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

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

� 10. Dokoupení pozemků v lokalitě Jižní
město - Bedriovi
Rada města souhlasí s koupí pozemků dle
GP č. 1011-45Fi/2016 parc. č. 870/2 o vý-
měře 214 m2 a parc. č. 870/25 o výměře
309 m2 vše v k. ú. Nové Hrady od p. Martina
Bedriho a pí. Františky Bedriové, Nové
Hrady za částku 140,- Kč/m2 a postupuje ná-
vrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Starosta informoval radu o nutnosti dokou-
pení pozemků v lokalitě ZTV Jižní město,
které se nacházejí pod komunikací nebo
chodníkem od p. Martina Bedriho a pí.
Františky Bedriové.)

� 11. Žádost o výjimku z OZV č. 2/2015
Rada města uděluje výjimku z Obecně zá-
vazné vyhlášky č. 2/2015 o omezení konzu-
mace alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích na akce pořádané Městem
Nové Hrady dle návrhu.
(Rada obdržela od Kulturního a informační-
ho centra Nové Hrady seznam kulturních
akcí spolu se žádostí o udělení výjimky ze
zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejném prostranství při konání kultur-
ních, sportovních či jiných akcí v roce 2016
- 11. 6., 8. 7. a 6. 8.)

� 12. Žádost o příspěvek na fasádu
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Šlencových, Nové Hrady 78 o příspěvek na
zlepšení vzhledu nemovité kulturní památ-
ky a postupuje návrh k projednání Finanční
komisi rady města.
(Rada obdržela od manželů Šlencových,
Nové Hrady 78 žádost o finanční příspěvek
na zlepšení vzhledu nemovité kulturní pa-
mátky – bývalé šatlavy.)

� 13. Státní pozemkový úřad – souhlas
k provedení stavby k. ú. Nakolice
Rada města souhlasí s provedením stavby:
Polní cesty HPC 1b, VPC 1a a VPC 1bN
v k. ú. Nakolice.
(Rada obdržela od Státního pozemkového
úřadu návrh Smlouvy o udělení souhlasu
k provedení stavby: „Polní cesty HPC 1b,
VPC 1a a VPC 1bN v k. ú. Nakolice“.
Umístěním stavby budou dotčeny pozemky
parc. č. 1457, 1474, 1476, 1345, 1421/2,
1425/1 v k. ú. Nakolice.)

Zápis z 49 schůze městské rady
ze dne 29. 6. 2016

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 48. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 48. jednání rady města.

� 2. Služby Nové Hrady s. r. o. – navýšení
jmění
Rada města bere na vědomí oznámení o nena-
výšení základního kapitálu společnosti Služ-
by Nové Hrady s. r. o., nepeněžitým vkladem
z důvodu realizace plynové kotelny v Čes-
kém domě a postupuje oznámení zastupitel-
stvu města s doporučením na zrušení usnesení
zastupitelstva ze dne 8. 12. 2015 bod 2. 9.
(Rada obdržela od společnosti Služby Nové
Hrady s. r. o. oznámení o návrhu na zrušení
usnesení zastupitelstva o navýšení jmění
z důvodu přestavby kotelny v Českém
domě. Tuto přestavbu hradila společnost ze
svých finančních prostředků, tudíž nedošlo
k nepeněžitému navýšení.)

� 3. Rybářství Nové Hrady – nabídka
pronájem rybníků
Rada města schvaluje pronájem rybníků
Dvouhrázový, Písčitý, Vyšenský dolní, Vy-
šenský horní a Návesní, Rybářství Nové
Hrady s. r. o., za částku 4.000,- Kč/ha/rok,
na dobu deseti let a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Rada obdržela od Rybářství Nové Hrady s.
r. o. nabídku na pronájem rybníků Dvouhrá-
zový, Písčitý, Olejový, Vyšenský dolní, Vy-
šenský horní a Návesní v majetku Města
Nové Hrady.)

� 4. Nájemné – byt na náměstí
Rada města stanovuje výši nájemného v bytě
nám. Republiky čp. 59 dle návrhu.
(Rada obdržela od Technických služeb měs-
ta Nových Hradů žádost s návrhem o stano-
vení výše nájemného ve výši 35 Kč/m2

u uvolněného bytu nám. Republiky čp. 59.)

� 5. Reklamní tabule na Českém domě
Rada města schvaluje umístění reklamní
plachty Autoškoly Ivana Kyselová, Dobr-
kovská Lhotka 71 na boční stěnu Českého
domu v Nových Hradech, na dobu určitou
do 31. 12. 2016, za částku 1.000,- Kč a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada opětovně projednala žádost Autoško-
ly Ivana Kyselová o umístění reklamní
plachty o velikosti cca 1 m2 na boční stěnu
Českého domu. Umístění plachty musí být
provedeno za účasti zástupců Technických
služeb města Nových Hradů.)

� 6. ARCHA Borovany, o. p. s.
– terénní peč. služba
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nost ARCHA Borovany, o. p. s. o informaci

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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na prostory pro terénní pečovatelskou služ-
bu s tím, že město nemá v současné době
žádné volné nebytové prostory.
(Rada obdržela od společnosti ARCHA Bo-
rovany, o. p. s. žádost o informaci, zda ne-
jsou v Nových Hradech volné prostory,
které by mohla společnost využívat jako zá-
zemí pro terénní pečovatelskou službu.)

� 7. Žiaková – úprava pronajatého
pozemku
Rada města souhlasí s úpravou pronajatého
pozemku parc. č. 1011/17 v k. ú. Nové Hra-
dy, dle návrhu.
(Rada obdržela od pí. Heleny Žiakové,
Nové Hrady žádost o povolení k úpravě pro-
najatého pozemku u domu čp. 111. Úprava
by spočívala ve srovnání terénu pozemku,
navezení štěrku, úprava místa na sezení.)

� 8. Dotace Jihočeský kraj
– Vybavení MŠ Nové Hrady
Rada města schvaluje přijetí dotace od Jiho-
českého kraje na projekt: Vybavení MŠ
Nové Hrady učebními pomůckami a školní
zahrady hracími prvky a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje – Kraj-
ského úřadu oznámení o poskytnutí dotace na
projekt: Vybavení MŠ Nové Hrady učebními
pomůckami a školní zahrady hracími prvky.
Dotace je ve výši 45.000,- Kč, celkové uzna-
telné výdaje projektu činí 75.075,- Kč.)

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

� 10. „Nové Hrady ZTV – I. etapa 25 RD“
– dodatečný převod pozemků
Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy
o zřízení věcného břemene č.: CB-0143300
32961/015 s E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice na akci: Nové Hrady ZTV –
I. etapa 25 RD, za jednorázovou úhradu ve
výši 500,- Kč bez DPH a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, návrh Smlouvy o věcném břemeni č.:
CB-014330032961/015 v návaznosti na do-
končení stavby s názvem: Nové Hrady ZTV
– I. etapa 25 RD“.)

� 11. Správní rozhodnutí
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 12. Rozpočtového opatření č. 6/2016
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 6/2016.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 6/2016. V rozpočtovém opatření
jsou zahrnuty dotace od Jihočeského kraje,
vrácení návratné finanční výpomoci od
Společnosti Rožmberk ad.)

� 13. Dotace Jihočeský kraj – „Poznejte
nás víc s aktivní mapou“
Rada města schvaluje přijetí dotace od Ji-
hočeského kraje na projekt: Poznejte nás

víc s aktivní mapou a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje –
Krajského  úřadu  oznámení  o  poskytnutí
dotace na projekt: Poznejte nás víc s aktiv-
ní mapou. Dotace je ve výši 40.000,- Kč,
celkové uznatelné náklady projektu činí
57.143,- Kč.)

� 14. Výběrové řízení – dýchací přístroje
pro SDH N. H.
Rada města bere na vědomí zadání veřejné
zakázky malého rozsahu: Dodávka dýchacích
přístrojů pro jednotku SDH Nové Hrady.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh zadá-
ní VZ malého rozsahu: Dodávka dýchacích
přístrojů pro jednotku SDH Nové Hrady.)

� 15. Příkazní smlouva – VZ –
rekonstrukce sociálního zařízení
Rada města bere na vědomí Příkazní smlouvu
se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s. r. o.
České Budějovice na zajištění zadání veřej-
né zakázky: Rekonstrukce sociálního zaří-
zení – stavební úpravy stávajícího objektu
Nové Hrady parc. č. 472.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady Příkazní
smlouvu se STAVEBNÍ PORADNOU,
spol. s r. o., Č. Budějovice na zajištění zadá-
ní veřejné zakázky malého rozsahu na akci:
Rekonstrukce sociálního zařízení – staveb-
ní úpravy stávajícího objektu Nové Hrady
parc. č. 472.)

� 16. Rekonstrukce soc. zařízení –
stavební úpravy
Rada města schvaluje zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce malého rozsahu: Rekon-
strukce sociálního zařízení – stavební úpravy
stávajícího objektu Nové Hrady parc. č. 472.
(Rada obdržela od Investičního a ma-
jetkového odboru MěÚ Nové Hrady návrh
zadávací dokumentace k veřejné zakázce
malého rozsahu: Rekonstrukce sociálního
zařízení – stavební úpravy stávajícího ob-
jektu Nové Hrady parc. č. 472. Jedná se ob-
jekt „Jeslí“.)

� 17. Společnost Rožmberk – návratná
finanční výpomoc
Rada města bere na vědomí informaci o
vrácení návratné finanční výpomoci ve výši
250.600,- Kč od Společnosti Rožmberk o. p. s.

� 18. Odměna ředitelce MŠ
Rada města schvaluje odměnu ředitelce
Mateřské školy Nové Hrady za 1. pololetí
roku 2016 dle návrhu.
(Rada obdržela návrh na vyplacení odměny
ředitelce Mateřské školy Nové Hrady za
1. pololetí roku 2016.)

� 19. VZ – Zadávací dokumentace – ZTV
Nové Hrady – Jižní město, I. etapa –
část A Zokruhování vodovodu
Rada města schvaluje Zadávací dokumen-
taci veřejné zakázky malého rozsahu na
akci: ZTV – Nové Hrady – Jižní město,
I. etapa – část A Zokruhování vodovodu.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh zadá-
vací dokumentace na veřejnou zakázku
malého rozsahu na akci: ZTV Nové Hrady –
Jižní město, I. etapa – část A Zokruhování
vodovodu a jmenování hodnotící komise.)

INFORMACE Z RADNICE
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Naše město recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevilo životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 196 televizí, 44 monitorů a 993,00 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a po-

čítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mo-
bilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme sní-
žili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané
naší obce v loňském roce vytřídili 196 televizí, 44 monitorů a 993,00 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 61,28 MWh elektřiny, 2 408,31 litrů ropy, 280,11 m3 vody a 2,81 tun pri-
márních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 14,43 tun CO2 ekv., a pro-
dukci nebezpečných odpadů o 53,93 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmen-
ších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyk-
lace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky,
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to im-
pozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.

Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslou-
ží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a
drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci
byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro
zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. OŽP



4 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ srpen 2016

Vítání občánků
Dnem 1. července 2016 nabývá účinnosti novela zákona o obcích č. 106/2016 Sb. Ta kromě

jiného zavádí nové ustanovení § 36a, podle níž může obec ocenit významné životní události
svých občanů.

Na základě takto formulovaného oprávnění má město možnost pro tyto účely čerpat příslušné
údaje ze základního registru obyvatel a z informačního systému obyvatel. Do budoucna již není
nutná přihláška na akci VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ a rodiče obdrží na tuto akci pozvánku.

Těšíme se na další taková setkání a posíláme ukázku z minulé akce.
J. Oppolzerová, MěÚ N. Hrady

Český svaz ochránců přírody
se Senior klubem Nové Hrady
zve všechny na výlet na 3 dny

19. - 21. 8. 2016

do Babiččina údolí
Cena zájezdu je 1 500 Kč.

Odjezd z autobusového nádraží
je v 7.30 hod.

Bližší informace jsou ve vitríně
u obchodního domu.

Novohradský masopust
na letním karnevalu

v Chorvatsku
Již během dopitkového hodnocení průběhu

letošního úspěšného masopustu jsem nabídl
všem masopustníkům možnost účasti na tra-
dičním letním karnevalu v chorvatském leto-
visku Rabac. Počáteční nadšení, že pojedeme
ve velké skupině, nakonec trochu opadlo (čás-
tečně z mnohdy pochopitelných pracovních,
finančních i jiných důvodů), přesto se za pod-
pory členů masopustního výboru podařilo vy-
tvořit skupinku, která se nakonec v polovině
června několika auty vydala na cestu k moři.

Termínově náš pobyt zapadal nejen do kar-
nevalu, ale též do fotbalového zápasu na ev-
ropském šampionátu, kde naše reprezentace
hrála právě proti Chorvatům. Den zápasu (pá-
tek 17.6.) jsme si užili na výletu lodí Klinica
na ostrov Cres, kde jsme si poprvé vyzkoušeli
i společné hraní a zpívání s kapelou Podho-
ranka, která se s námi do Chorvatska vydala.
Nejen ostatní turisté na lodi byli nadšení
z toho, jaké písničky během plavby Podho-
ranka postupně hrála. Při příjezdu pak zazně-
ly i písně, které mají českou i chorvatskou
verzi - o tu chorvatskou se postaral místní har-
monikář Eda, my jsme pak společně navázali
verzí naší…

Příprava na fotbalový zápas to byla nádher-
ná. Fotbal již tolik ne. Naštěstí se chorvatští
fotbalisté ukázali i jako soucitu schopní lidé a
doslova darovali našemu týmu bod, který ještě
více upevnil dobrou náladu a kamarádství
s místními fanoušky. Škoda, že z pohledu fot-
balu to byla poslední malá radost, kterou nám
fotbalový šampionát přinesl…

Sobotní den jsme již věnovali přípravám na
letní karneval. Protože v naší skupince bylo
několik masopustních začátečníků, udělali
jsme raději odpolední zkoušku. Pak už jsme
vybaveni dobrou náladou i plachetnicovým
rumíkem směřovali mezi další účastníky.

Společné foto u výletní lodi Klinica

pokračování na str. 5
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Letní karneval se letos v Rabacu konal již
potřinácté. Navazuje na klasický karneval
v době našeho masopustu. Letošního ročníku
se účastnilo celkem asi 450 „maškar“. Vedle
domácích skupin z různých částí Chorvatska
přijeli tradičně také karnevalové party z Itálie
či Slovinska. Všichni se přijeli pobavit a uká-
zat své kostýmy a tance místním a turistům
(v době našeho pobytu bylo v Rabacu na
dovolené asi 6 000 hostů!).

Společně s ostatními jsme během necelých
pěti hodin prošli celý Rabac po přímořské pro-
menádě (asi 4 km) a předvedli místním i cere-
moniál žádání o povolení. Za doprovodu
Podhoranky jsme pak nejen pro naše kamará-
dy a hosty předvedli mnoho koleček a zazpí-
vali mnoho písní. Nejdéle jsme se logicky
zdrželi u „naší“ výletní lodi, v „naší“ fotbalo-
vé cukrárno-hospodě a ve vinotéce. Závěr karnevalu se pak odehrál u ho-
telu Girandella, kde se všechny maškary a turisté sešli v restauraci u pláže.
O dobré náladě svědčil i náš závěrečný pokřik: „My jsme tady doma!“,
který místním ukázal, že tradiční pořekadlo „vaše moře je naše moře“ platí
i pro nás…

Z ohlasů organizátorů i místních podnikatelů v cestovním ruchu vy-
plynulo, že nikdo nečekal, že by český masopust mohl být tak zajíma-
vý. Vedle poděkování za účast jsme tak získali i pozvání pro příští rok.
Bude tedy jenom na nás, zda pozvání využijeme a zda to bude jen ke
krátkému pobytu v rámci karnevalu či jako delší dovolenou.

Osobně jsem měl možnost prvně v životě „ochutnat“ masopust na
vlastní kůži jako člen koledy. Požádat o povolení v chorvatštině, popsat
masopustní pravidla a historii či dát rozhovor místní televizi nebyl zas
tak velký problém. Ale správně vykročit a držet krok a nerozkývané
tělo nebo držet masopustní právo při „vyvolávání“ kolečka bylo často
nad mé schopnosti. Fotografie tyto chyby ne vždy odhalí, ale video bylo
naprosto jasné. O to víc musím smeknout před těmi, kteří vše při našich
masopustech zvládají na jedničku. Přestože jsem si jako člen koledy celý
den opravdu velmi užil, budu rád, když příště pojedou masopustní profí-
ci, abych nemusel mít strach, že budu kolečko kazit…

Vedle samotného vystoupení na karnevalu bych chtěl všem účastní-
kům poděkovat i za dobrou reprezentaci masopustu a našeho města.
Mimo nadšení pro masopust oceňuji i velmi rozumný přístup k pití alko-
holu v den karnevalu – všichni si uvědomovali nejen to, že nechtějí udě-
lat ostudu, ale i to, že je další ráno čeká náročná cesta autem domů…

Velké poděkování zaslouží „naše“ dechovka Podhoranka a také
všichni, kteří nás nejen v Chorvatsku při karnevalu doprovázeli a po-
máhali. Bez podpory a náležitého vybavení ze strany masopustního vý-
boru bychom těžko celou akci dali dohromady. Za všechny bych rád
poděkoval hlavně Alence Maxové, která nám nejen vše na cestu připra-
vila, ale i po návratu zase překontrolovala a vyprala…

Věřím, že jsme účastí na 13. letním karnevalu v Rabacu udělali na-
šemu masopustu a městu dobrou reklamu, a doufám, že se podaří i to,
že chorvatské či italské „maškare“ jednou přijedou podpořit a oživit i
náš masopust.

Ještě jednou všem díky a na viděnou při masopustech v roce 2017.
Miťa Hokr

Odkaz na video: https://vimeo.com/171412872
Další foto: http://5portal.hr/foto1.php?id=12

Blížíme se k přístavu

První pauza u tzv. Květinových hotelů

Zápas ČR – ChorvatskoRabac Výlet lodí s Podhorankou

Novohradský masopust
na letním karnevalu v Chorvatsku
(pokračování ze str. 4)
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Vítání prázdnin
sportem a hasičinou

Přivítat prázdniny ve sportovním stylu, mohly děti i s rodiči dne
25. 6. 2016 na fotbalovém hřišti. Tělovýchovná jednota spolu s novo-
hradskými hasiči, připravila soutěžní disciplíny, ve kterých bylo možné
vyzkoušet si na vlastní kůži to, co jednotlivá sportovní odvětví obnáší.

Oddíl karate, zde představil velmi atraktivní ukázku a to přerážení
destiček. Jaké je to, vlastní silou přepůlit takovou destičku, bylo možné
zkusit vlastními silami.

Že požární sport není jen o stříkání vody, se mohli soutěžící pře-
svědčit na překážkové dráze. Na podobné dráze, naši mladí hasiči závo-
dí na okresních kolech ve hře Plamen.

Pro fotbalové nadšence zde byl připraven slalom s míčem. Jestliže
technika vedení míče nebyla pro někoho silnou stránkou, střílení na
branku o připravené ceny mu dodalo síly dál soutěžit.

Mimo samotných soutěžních disciplín, zde byl i nafukovací hrad, kte-
rý se těšil velké pozornosti. Jednotka novohradských hasičů si připravila
ukázku záchrany tonoucího a zraněného člověka z vodní hladiny.

Bohužel, příroda ukázala svou sílu a vytrvalý déšť předčasně tuto
akci ukončil. Na závěr dětského dne byl připraven ohňostroj, který se, i
přes rozmary počasí, podařilo krátce po setmění odpálit. Na závěr snad
jen doufat, že příští taková akce bude doprovázená krásným počasím a
každý si ji naplno užije naplno a dokonce.

SDH a TJ N. Hrady

Pergola v Byňově
Za SDH Byňov bych chtěl poděkovat Městu Nové Hrady a starosto-

vi města panu V. Hokrovi za naplánování a výstavbu pergoly na návsi
obce. Její význam se ocenil hlavně při pořádání Dětského dne v Byňo-
vě. Ale začala se používat na všechny akce, které pořádá SDH Byňov.

Poděkování patří i panu Svobodovi a panu Machovi, kteří si vzali
výstavbu na starost.

Zvláštní poděkování patří i firmě Pilařská výroba – Kubeš Vladimír,
která ji postavila v krátkém čase.

Za SDH Byňov Slepička R.

Ohlédnutí za akcí „Vítání prázdnin
v Údolí u Nových Hradů“, poděkování sponzorům

Začátkem léta, tentokráte v sobotu 25. 6. 2016 jsme tradičně uspořá-
dali akci „Dětský den, alias vítání prázdnin v Údolí u Nových Hradů“.
Jsme rádi, že i přes nečekané horko můžeme návštěvníkům poděkovat
za účast a doufáme, že se letošní ročník opět líbil. Děti si vyzkoušely
různé soutěžní disciplíny (kuželky, střelba z luku, airsoft, vzduchovky,
rybolov a další), mohly se osvěžit v připraveném bazénu, vysoutěžit
ceny a nakonec posedět a upéci si s kamarády buřty. Díky sponzorům
se nám pro děti opět povedlo připravit pohoštění zdarma a bohaté sou-
těžní ceny. Rádi bychom tedy zpětně poděkovali za finanční podporu
městu Nové Hrady a dále sponzorům MELODIE – hudební nástroje,
STRABAG, ENGEL Strojírenská a RAIFFEISENBANK, kteří nás
podpořili četnými dárky pro děti. Dále bychom rádi poděkovali všem
hasičům a kamarádům, kteří se na přípravě a organizaci akce podíleli.
Budeme se těšit opět příští rok. SDH Údolí
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Zprávičky ze školky
V dubnu proběhl zápis do mateřské školy.

Žádostí bylo podáno 37, přijato bylo 31 dětí
(6 dětí bylo přijato do jiné MŠ). Od září bude-
me mít ve školce100 dětí a 5 volných míst.

Na čarodějnice jsme s dětmi tradičně zdo-
bili májku (naši kroucenou vrbu) a pak nastal
na zahradě čarodějnický rej. V květnu děti na
besídkách předvedly co se naučily, aby potěši-
ly své maminky k jejich svátku. Na den dětí
ožila školková zahrada sportovními aktivitami
dětí při 10. sportovních hrách. Letošní výlety
se opravdu vydařily. Vyjeli jsme s dětmi do
Houbového parku u Jindřichova Hradce. Po-
časí nám přálo a děti si celé dopoledne náram-
ně užily plněním úkolů v interaktivní zahradě
i hale. Rozšířily si znalosti o planetách, rost-
linách, houbách, prehistorických zvířatech,
procvičily svá těla, pozornost a paměť. Také
výtvarně se vydováděly při výrobě magnetek.

Předškoláky, kteří se se školkou loučí a jdou do první třídy, pan sta-
rosta ve školce slavnostně ošerpoval a popřál jim úspěchy ve škole. Na
rozloučení se školáky jsme zorganizovali na zahradě šou „Veselé šaško-
vání“. Všechny děti, nejenom předškoláci, soutěžily, závodily a hlavně
tančily.

Desáté sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi neslo název Indiánský
víceboj a sešlo se přes 50 dětí se svými rodiči i prarodiči. Na školkové
zahradě děti s rodiči plnili úkoly: 1. indiánská kosmetika – pomalovali si
obličej, 2. výroba čelenky, 3. krocení mustanga (jízda na dřevěném
koni), 4. vyřezání totemu (skládání puclíků), 5. lov bizonů (hod obručí
na cíl), 6. indiánská střelnice (střelba lukem), 7. stezka odvahy (plížení),
8. slavnost u ohně (opékání buřtíků), 9. recitace vlastních veršů na zada-
ná slova. Účastníci z řad dětí získali medaile za splněné společné úkoly.
Až do večera byla zahrada plná veselosti, přátelství, radostí a skotačení.

Děti od Sluníček a Broučků si byly procvičit své znalosti z dopravní
výchovy a zručnosti jízdy na koloběžce na dopravním hřišti ve Třeboni.

Školní rok skončil, všichni vydechujeme a nabíráme síly, abychom i
ten další úspěšně zvládli a byl pro nás radostí i poučením. Krásné léto a
v září na shledanou, Vaše školka.J HE
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Zprávičky ze školky ve fotografiích pokračování
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Novohradské Hraní pošesté
na několika fotografiích…
Na celý první červencový týden připravilo opět kulturní a informační

centrum festiválkovou nabídku sestavenou ze třech kulturních ingredi-
encí – výtvarno, divadlo a hudba.

Po celý týden bylo možné navštívit v Novohradské galerii Koželuž-
na výstavu, která byla tentokrát určená především dětem. O dřevěné
hračky a hraní si s nimi byl u dětí velký zájem a dokonce i dospělákům
přišla tato výstava „k duhu“. Více se o ní dočtete na „galerijní“ stránce.

Divadelní nabídku mohli opět využít jak děti, tak dospělí diváci. Ve
čtvrtek 7. 7. odpoledne jsme nejprve uvedli pěknou pohádku O pejskovi
a kočičce z divadelní dílny SemTamFóru v příjemném prostředí zámec-
kého parku a ve stejný den, ale až večer, jsme zvali na zámecké nádvoří
na zelňačku. Tedy na francouzskou komedii Zelňačka, v podání několika
skvělých herců. V titulních rolích jste mohli vidět Oldřicha Víznera a Ota-
kara Brouska ml. Zaplněná místa k sezení a báječná atmosféra přidala na
pěkném zážitku divákům i pořadatelůmJ.

V pátek 8. 7. jsme letos podruhé v rámci
Novohradského Hraní „zabydleli“ náměstí a
pozvali na pódium Nezmary, s jejichž koncer-
ty na jihu Čech se letos asi „roztrhl pytel“, ale
u nás to bylo ještě o něco lepší J, protože je
při hře podpořilo Komorní sdružení symfoni-
ků Českého rozhlasu. Taková „malá ozvěna“
jejich velkého koncertu na hradním nádvoří
z roku 2012 s Jihočeskou komorní filharmonií
(pamatujete?). Dalším hostem večera byl
skvělý písničkář Pavel Dobeš, který vystoupil
společně s Tomášem Kotrbou. Zpívali u nás
poprvé a oba byli skvělí. Poprvé u nás zahrála i
jihočeská kapela Spolektiv, která se dala po docela dlouhé době opět dohromady. Jejich muzika
příjemně překvapila v závěru večera přiměla i několik lidí k tanci pod pódiem.

Děkuji všem lidem, kteří se podíleli na organizačně-technickém zabezpečení všech akcí, zej-
ména zaměstnancům zámku, Technických služeb města, zvukařům, kolegyním z KIC a všem
účinkujícím a „přihlížejícím“ za  pěkné kulturní zážitky. K. Jarolímková

I děti si při představení s pejskem a kočičkou trochu zahrály...

Písničkář Pavel Dobeš neochudil žádnou pís-
ničku a na pódiu byl fakt jako doma, Tomáš Ko-
trba mu dobře sekundoval...

Oldřich Vízner si na zámeckém nádvoří i chví-
lemi poležel v posteli...

Příjemně zaplněné náměstí značilo jednak to, že prázdniny začaly, ale
snad i dobře sestavenou hudební nabídku...

Pejsek s kočičkou uvařili v zámeckém parku
nejen svůj dort, ale pobavili všechny děti svým
humorem...

S kapelou Nezmaři si tentokrát zahrálo i Ko-
morní sdružení symfoniků Českého rozhlasu

Teprve Spolektivu se na závěr podařilo několi-
ka lidem vnutit  chuť k tancoání...

Už ani nevím, co bylo v tom ešusu, ale divadelní představení bylo urči-
tě o zelňačce...
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Komentovaná prohlídka v Terčině
údolí a večerní setkání u Hamru
Kdo se letos opět „podvolil“ a přijal naši nabídku komentované

prohlídky v Terčině údolí, tak jistě neprohloupil. Alespoň ti, kteří od-
cházeli „poznamenáni“ novými informacemi a znalostmi o údolí, dali
spokojenost na sobě znát. Vím to, protože jsem byla na „startu“ a záro-
veň v „cíli“ naučné stezky, takže jsem mohla lecos korigovat, obhajo-
vat a také vyslechnout.

Těmi místy, která jsme letos posílili „živými panely“, byla zřícenina
Modrého domu, kde stála Šárka Budíková (dnes už promovaná archi-
tektka, která „využila“ Terčino údolí pro svoji diplomovou práci). Dal-
ším místem byla cesta nad vodopádem s obnoveným průhledem, kde
shlížel dolů Michal Jarolímek ml. Na louce u dalšího průhledu
a u nové bílé lavičky „číhala u kytiček“ Jitka Šáchová a nedaleko ní,
u Stromu svatebčanů, Láďa Starý z ČSOP N. Hrady. A na chatu, tu
Švýcarskou, se vydala se starými i novými fotografiemi „Švýcaráku“
Jitka Duspivová z KIC, aby všem připomněla, jaké to tam bylo kdysi.

Na závěr dne jsme ještě uspořádali druhé neformální Setkání přátel
Terčina údolí u Penzionu Hamr. Setkání se sice odehrávalo především
pod pártystanem, neboť se dešti chtělo ven, ale zvládali jsme to i s ním.
Mimo toho, že Michal J. obeznámil všechny o tom, co se za rok podaři-
lo dobrého pro Terčino údolí udělat – třeba instalace nových benefič-
ních laviček či znovuzatrubnění louky nedaleko Hamru, tak nám mimo
deště zahrála i kapela Bonsai č. 3. Tahle kapela k nám přivezla svoje
zbrusu nové CD, a tak jsme mu mohli udělat takový intimní novohrad-
ský křest. Tedy přesněji, křtila jsem já a bylo to vodou ze Stropničky
a tou dešťovou.

Děkuji všem za dobrou a užitečnou aktivitu, za technickou pomoc a
děkuji i Penzionu Hamr za skvělé zázemí. K. Jarolímková

Kytičková louka u lavičky v průhledech

Průhled k vodopádu z horní cesty

První informační zastavení nedaleko vstupu do Terčina údolí

Setkání přátel Terčina údolí u Hamru bylo skapelou Bonsai č. 3

U Švýcarské chaty

U zříceniny Modrého domu

V rámci vystoupení keplay Bonsai č. 3 se uskutečnil předkřest jejího no-
vého CD

Všichni lidi, kteří přišli v podvečer k penzionu Hamru dostali informa-
ce o spolku a jeho aktivitách z první ruky

Zastavení před Stromem svatebčanů
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Patnáctý červenec 2016, pátek, tvrz
Cuknštejn. Čas a místo pro jednu mimo-
řádnou událost české hudební scény,
kterou jsem si „dovolila“ spolu-uspo-
řádat a jsem za to vděčná

Od začátku letošního roku, kdy už byly
téměř doplánovány všechny kulturní akce,
se začala odvíjet jednání o uskutečnění kon-
certu zpěváka a českého pana Bluesmana
Jana Spáleného s dalšími vynikajícími muzi-
kanty. Těmi byli Michal Gera (křídlovka,
trubka a někdy zpěv) a Filip Spálený (tuba a
baskytara).

Koncert měl velkoryse obsáhnout několik
rovin či spíš vrstev. První vrstvou byl samotný
koncert pro posluchače, kteří písničky Jana
Spáleného poslouchají a milují. Druhou vrs-
tvou bylo to, že firma WARNER MUSIC na-
bídla panu Spálenému zaznamenat jeho další
koncert jako „živák“ na CD nosič a odsouhla-
sila, že to bude právě koncert na tvrzi Cuk-
nštejn. Tvrz tedy sehrála také podstatnou roli,
neboť je nádherná, autentická a dokáže „svým stářím“ umocnit atmo-
sféru snad jakéhokoli kulturního počinu. Další rovinou je skutečnost, že
výtěžek ze vstupného koncertu by měl být použit ve prospěch údržby či
nějakého zkrášlení Terčina údolí. A tou poslední vrstvou, která to zřej-
mě utvrdila, je vztah pana Spáleného k našemu městu, k naší krajině.
Vztah a docela „prekérní“ vzpomínky na poválečné Novohradsko,
které „vyndal“ ze svého dětství a přenesl je hodně vysokým a téměř
sedmdesátiletým obloukem až do současnosti.

Koncert na Cuknštejně měl snad všechno, co mohl mít: skvělé muzi-
kanty, za kterými přijeli posluchači ze všech koutů republiky. Přijeli za
Janem Spáleným ti, pro které je jeho muzika něco jako životní styl a
kteří jeho muzice věří. A ukázalo se, že i pan Spálený byl docela dojat
z těch známých tváří, hudebních přátel a vnímavých posluchačů. Kon-

cert se konal na nádvoří pod nebem, na čemž měla největší podíl přízeň
oblohy, protáhl se až do pozdního večera a končil dlouhým potleskem
ve stoje.

Děkuji všem, kteří se na uspořádání koncertu osobně, organizačně
či technicky podíleli a pomohli. Děkuji Tomáši Pekovi, majiteli Cuk-
nštejna, za laskavé poskytnutí  jeho tvrze pro koncert.

Jsem velmi ráda a vděčna, že jsem mohla tento koncert uspořádat.
Při něm jsem totiž neslyšela jenom ty písničky, které na místě v ten čas
zazněly, ale i všechny ostatní, které znám, s texty, které mne baví, me-
lodie, které se berou Bůh ví odkud a které patří i do mého „hudebního
salonu“. Díky! K. Jarolímková

Fotografie, které jsou připojené k mému článku, nafotil při koncertu fo-
tograf Jiří Hrbek.

Sobota 6. 8., 20.00 hod.

Koncert open air, hrají:

Miro Šmajda s kapelou
a kapela Rozkrock

náměstí, vstup volný
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4. – 7. 8. 2016

Novohradské Poznávání
5. roč.

Poznávání novohradských kulturních památek
s přívlastkem …zábavné, tajemné, jiné,

ale novohradské…
Program:

¢ 4. 8., 18 hod. Divadlo pro děti „Popelka“,
hraje Studio Dell'arte
Doprovodný program pro děti po představení
– výroba loutek princezen a princů, královen a králů, …
státní hrad, 50 Kč

¢ 5. 8., 19 hod., 20.30 hod. Návštěva u hraběte Buquoye,
hraje Novohradské (s)prosté divadlo
zámek, 70 Kč

¢ 6. 8., 10 hod. Procházka za králem, kovářem,
knězem, komornou,…
Komentované prohlídky pro zvídavé rodinky.
Začátek u IC na náměstí, 50 Kč

¢ 7. 8., 14 hod. Vernisáž výstavy fotografií
„Pohled srdcem“, Marie Králová a Eva Němcová
Koželužna

KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz

17.–19. 8.

Literárně-hudební setkání popáté
„Všichni spolu souvisíme“

¢ Středa 17. 8. 2016, 20 hod.
ŠANSONový revival
Účinkují reBRELové
J. N. Pyskač (zpěv a recitace)
a  J. N. Podroužek (kytara a zpěv)
ŠANSONový revival
– REsusCITÁL nesmrtelných písní
JACQUESaBRELa aj.
V původním francozském znění a místy v mistrných českých
přebásněních.
Pro odvážné poety příležitost pro recitaci vlastních básní u kašny.
novohradské náměstí, při špatném počasí
v Kulturně-spolkovém domě, vstupné do klobouku

¢ Čtvrtek 18. 8. 2016
od 10 hod. – Proč byl skladatel Václav Jan Tomášek
v Nových Hradech u Buquoyů?
Prozradí PhDr. Markéta Kabelková, PhD. z Muzea hudby, Praha
Doplněno komentovanou prohlídkou zámku
zámek a zámecké nádvoří, vstupné 50 Kč

od 18 hod. – Pohádka pro děti „Sůl nad zlato“, hraje DAP Praha
zámecké nádvoří, vstupné 50 Kč

od 19 hod. – Básničkování pro celou rodinku na jednu hodinku
zámecké nádvoří a park

¢ pátek 19. 8. 2016, 19 hod.
Koncert Výtvarné inspirace v klavírní hudbě F. Lizsta,
B. Martinů, Z. Fibicha
Účinkuje Tomáš Víšek
Pro odvážné poety příležitost pro recitaci vlastních básní
za improvizovaného klavírního doprovodu.
Kulturně-spolkový dům, vstupné 70 Kč

Pořádá KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz

13. - 21. 8. 2016

„Mezinárodní kovářské sympozium
v Nových Hradech“

V rámci setkání uvidíte několik kovářů při kovářské práci v his-
torické kovárně či v dílně na Blatech a budete moci průběžně sledo-
vat, jak vypadá černé řemeslo.

V neděli 21. 8. od 14 hod. se uskuteční slavnostní zakončení set-
kání a výstava ukovaných prací na státním hradě v Nových Hradech.

za Novohradskou kovárnu pořádá Rožmberk o.p.s.

Sympozium se koná pod patronací Jihočeského kraje
a ve spolupráci s Městem Nové Hrady.

Pozvánka na mezinárodní kovářské
setkání Nové Hrady 2016

V Novohradské kovárně bude ve dnech 13. - 21. 8. 2016 za podpory
Jihočeského kraje a Velvyslanectví USA probíhat mezinárodní kovář-
ské setkání. V pátek 12. 8. dorazí první účastníci, hlavně ti ze zahraničí
(USA a Belgie). Během víkendu se seznámí s prostředím a blízkým
okolím, stejně jako s námětem díla, na kterém budou společně s český-
mi kováři pracovat. Součástí setkání bude i exkurze na Buškův Hamr,
kde budou v té době probíhat „Kovářské dny“. Společným dílem bude
kovaná plastika, která bude následně umístěna do volného prostoru,
jako upoutávka na historickou kovárnu. Pracovat se bude ve dvou díl-
nách současně. Na společném díle se budou podílet i studenti kovářství
z Trhových Svinů, kteří se pod vedením Daniela Černého zúčastnili již
několika mezinárodních akcí, včetně kovářského setkání ABANA
2016 v Salt Lake City, stát Utah, USA. Historická kovárna v Nových
Hradech bude využita hlavně na drobnější a dokončovací práce a také
na propagaci celé akce. Odborný výklad a překlad pro případné diskuze
bude zajištěn v několika jazycích. Větší kovářská dílna Daniela Černého
„na Blatech“ bude využita pro „hrubší“ práce, bez kterých se společné
dílo neobejde. Během setkání plánujeme 1–2 přednášky pro veřejnost
(čas a místo upřesníme na plakátech).

Mezinárodní kovářské setkání bude zakončeno vernisáží společné-
ho díla (a dalších prací uměleckých kovářů), která proběhne v neděli
dne 21. 8. 2016 od 14 hod. na nádvoří státního hradu Nové Hrady.

Olga Černá
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Poděkování
Po dvou článcích z pera P. Tomáše z našeho Kláštera Božího Milo-

srdenství je na čase, abych napsal konečně alespoň malý článek já.
Předchozí článek byl pozvánkou na kněžské svěcení do Českých

Budějovic, kde nás bylo vysvěceno sedm novokněží pro Českobudějo-
vickou diecézi. Tito novokněží pak měli ve svých domovských farnos-
tech své první mše tzv. primice. Na tuto mši byli pozváni všichni
farníci, ale i obyvatelé našeho města.

Nyní jsem velmi rád, že mohu Vám všem poděkovat za hojnou
účast. V kostele a na prostranství vedle kostela před velkoplošnou obra-
zovkou bylo cca pět set lidí. Myslím, že to byla velmi pěkná slavnost,
při které jsme společně mohli poděkovat za dar kněžství, které jsem
směl od Pána Boha obdržet.

Ke každé křesťanské slavnosti patří také agape, neboli společné po-
sezení u stolu. Zorganizovat takové pohoštění není úplně lehká záleži-
tost, proto nyní chci moc
poděkovat všem, kteří s orga-
nizací pomohli. Především
klášteru, který poskytl pro
tuto slavnost veškeré zázemí,
pak panu starostovi Vladi-
míru Hokrovi, dále vedení a
zaměstnancům Technických
služeb a v neposlední řadě
všem farníkům, kteří měli
s přípravou primice mnoho
starostí.

Chci Vám všem moc poděkovat za velmi příjemnou atmosféru, kte-
rou jsme společně vytvořili. Zároveň bych chtěl říci, že je mi líto, že se
nemohu vyskytovat ve své službě na našem milovaném Novohradsku,
ale určitě se sem budu stále velmi rád vracet. A mohu s čistým svědo-
mím říci, že jsem hrdý na to, že jsem z Nových Hradů.

Ze srdce Vám všem žehnám + P. Martin Brácha

SETKÁNÍ
DECHOVÝCH HUDEB

v Nových Hradech
se vzpomínkou na dlouholetého zpěváka Podhoranky

Jiřího Svobodu

sobota 3. září 2016
17 – 21 hodin

Novohradské náměstí

Zahrají dechové hudby

PODHORANKA
DALIBORKA

BOBRŮVANKA
Pořádá Podhoranka ve spolupráci s Městem Nové Hrady

PODHORANKA

DALIBORKA

BOBRŮVANKA
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Výstava dřevěných hraček
lákala celý červenec

V průběhu celého července přicházeli do Koželužny děti, dospěláci,
senioři, výletní party, rodinná seskupení, truhláři, zatoulanci,… A téměř
všichni si rozuměli s „vystaveným dřevem“. Tedy přesněji s dřevěnými
hračkami, kostkami, tobogány, kasičkami, puzzlemi, s dominy…, které
nám na výstavu zapůjčil pan František Kolínský. Osobně jste se s ním
mohli potkat na vernisáži 25. června a kdo toho využil, mohl o vystave-
ných objektech vědět mnohem víc. A tím pádem se na ně i vnímavěji
dívat a užít si je.

Tato ne-obyčejná výstava udělala radost zejména díky originálním
a krásným hračkám, za možnost vzít čistě opracované dřevo do ruky a
mít z toho příjemný pocit. Mnoho z těch „starších“ návštěvníků za-
vzpomínalo i na své dětství a také se na výstavě do něho trochu vrace-
li… No a na děti výstava fungovala velmi přirozeně a „obyčejně“ v tom
dobrém slova smyslu. Zkrátka to tak bylo – „střílecí počítačová hra“
nenahradí „živý dřevěný rachotící tobogán“!

Od poloviny července jsme začali návštěvníky počítat v řádu stovek
a návštěvní kniha se rychle plnila hezkými vzkazy a poděkováními za
hezkou výstavu a obdivnými slovy určenými  panu Kolínskému.

Jsem moc ráda, že jsme mohli pro děti výstavu s hernou uskutečnit a
že jsme si všichni „zdravě-dřevěně“ pohráli. K. Jarolímková

V srpnu se můžete opět těšit
na Svatojánskou mýdlárnu
Pro milovníky přírodní kosmetiky připravujeme

opět Svatojánskou mýdlárnu s Vlaďkou Jiráskovou.
Míchání vlastního parfému, výroba mýdla z kvalitních
přírodních produktů, bylinkové čaje a drobné doplňky

pro domácí pěkné chvíle.
K tomu bude v přízemí Koželužny i malá výstava

„Obrazy pod hlavu“ – malované potahy na malé polštářky.
Plánovaný rozsah otevření Svatojánské mýdlárny bude

v pracovní dny od 10 do 16 hodin.
Aktuální informace budou uveřejnění ve vitrínce

u vrátek ke Koželužně.
Poplatek za tvoření je individuální dle použitých surovin.
Další informace na KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195.

Na srpen připravujeme

Výstavu fotografií
„Pohledy srdcem“

Marie Králová a Eva Němcová
vás zvou do svého poetického

světa fotografií

Vernisáž se uskuteční
v neděli 7. srpna 2016

Výstava potrvá do 28. 8. 2016
otevřeno denně 10.00–16.00 hod.
Více informací na KIC Nové Hrady
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Okénko do knihovny
Zmrtvýchvstání: román nezdolné vůle – Michael Punke
Ostřílený hraničář a zkušený traper ve službách Kožešinové společnos-
ti Skalnatých hor Hugh Glass zjišťuje krátce poté, co byl na lovu napa-
den rozzuřenou medvědicí, že mušketýrské heslo “Všichni za jednoho”
nemusí na americkém Západě v roce 1823 nutně platit…

Deník sprosté matky – Ian Frazier
Vynikající humoristický román z pera amerického spisovatele Iana
Fraziera sleduje jeden rok v životě nevšední a svérázné hrdinky - Spros-
té mámy. Nenechte se ale mýlit, je to vzorná hospodyňka, oddaná man-
želka a matka dvou synů, která každé ráno vstává s přáním chovat se
vzorně a mluvit jako kniha. Její předsevzetí ovšem pravidelně narazí na
nejrůznější úskalí běžného života.

Jde o budoucnost bez rakoviny: klíč k dlouhému životu
Jean-Claude Alix
Chcete se dozvědět, proč chemoterapie a ozařování nepřináší očekáva-
né výsledky, proč je procento zemřelých stejné jako před padesáti lety a
proč je v České republice 450 tisíc onkologických pacientů? Autor,
Francouz ordinující v Německu, zaujal české čtenáře už publikacemi
Jde o váš život a Jde o vaše střevo. I tentokrát se věnuje přírodním tera-
peutickým postupům, které zpřístupňuje jednoduchými návody a
příklady. Představuje terapeutické metody německé onkologické
elity. Autor chápe rakovinu především jako důsledek chybné látko-
vé výměny.

Hra na lež – Tess Stimson
Harriet Lockwoodová vždy věděla, že své dceři Florence nerozumí. Že
si jedna k druhé neumí najít cestu a jejich pokusy o dialog jsou vlastně
dvěma nesourodými monology. Nekonečný sled nedorozumění, trvalá
rozladěnost. A pak jednoho dne Harriet zjistí, proč to tak je: dívka, kte-
rou patnáct let vychovávala, není její biologická dcera

Šest nevinných, román na šest nádechů
Jiří Walker Procházka a pět spoluautorů
Šest autorů představuje svůj společný detektivní román Šest nevin-
ných, který vnikl za účasti veřejnosti během 72 hodin nepřetržitého
psaní v rámci projektu Román na šest nádechů v prostředí pražského
knihkupectví Neoluxor.

Tajné triky pro Minecrafťáky – Megan Miller
S Příručkou mistra stavitele se dozvíte, jak z hranatých kostek postavit
kruh a kouli, zvelebit a zdokonalit svůj protimobový kryt nebo postavit
dům pod vodní hladinou. Prostě všechno, co potřebuje vědět každý fa-
noušek režimu Tvořivá hra.

Lionel Messi: úžasný příběh – Michael Part
Strhující vyprávění o chlapci, který byl zrozen k tomu, aby hrál krásnou
hru, a jehož osudem bylo stát se nejlepším fotbalovým hráčem světa.
Bestseller Michaela Parta je povinnou četbou každého fotbalového fa-
nouška!

Informace pro čtenáře

Městská knihovna  Nové Hrady
bude z důvodu dovolené zavřena

v termínu 8. – 19. srpna 2016
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Co nového v kovárně?
V poslední době bylo o novohradské ko-

várně resp. jejím nájemci a provozovateli Spo-
lečnosti Rožmberk hodně diskutováno i na
jednáních zastupitelstva města, a to v souvis-
losti s problémy při proplacení dotace z Prog-
ramu rozvoje venkova. Na realizaci projektu,
který řešil mimo jiné stavební úpravy histo-
rické kovárny, přispělo Město Nové Hrady
formou návratné půjčky ve výši dotace
(250 600,- Kč) a kofinancováním podílu žada-
tele (Společnost Rožmberk) na aktivity týkají-
cí se objektu kovárny.

Vyúčtování projektu se protáhlo a argu-
menty, které jsme společně předkládali jako
důkaz, že žadatel při realizaci nepochybil, mu-
sel nakonec řešit až pan ministr Jurečka. Tepr-
ve po jeho zásahu byl s velkou časovou
prodlevou projekt oficiálně vyúčtován a dota-
ce žadateli vyplacena. Společnost Rožmberk
poté okamžitě uhradila vypůjčenou částku
Městu Nové Hrady. Vše tedy nakonec dobře
skončilo…

Jsem rád, že přes velké problémy, které
Společnosti Rožmberk oddalování vyplacení
dotace přinášelo, lidé z této neziskovky nepro-
padli zmaru a i nadále pokračují v aktivitách,
které oživují novohradskou historickou kovár-
nu a propagují tradiční řemesla a zvyky.

Několik odvysílaných repor-
táží v Toulavé kameře v České
televizi i nabídka Jihočeského
kraje na společné uspořádání ko-
vářského sympozia ukazují, že
způsob tohoto využití objektu
kovárny je velmi úspěšný a
oceňovaný i mimo N. Hrady.

Vedle tradičních akcí přinese
letos kovárna dvě novinky. Tou
první je půjčovna elektroskútrů,
která byla spuštěna ve spolupráci se společ-
ností E.ON. Druhou zajímavostí je kovářské
sympozium, které se uskuteční v srpnu ve spo-
lupráci s Jihočeským krajem. Místní i turisté
při něm budou moci pozorovat české i zahra-
niční umělecké kováře při práci a navíc jejich
společné dílo zůstane v Nových Hradech jako
vzpomínka na sympozium. Co to bude a jak
vše vznikne, se přijďte podívat osobně…

Vedle akcí, které pořádá Společnost Rož-
mberk sama či ve spolupráci s Městem Nové
Hrady, došlo během června k výměně plotu
před kovárnou. Ten starý již volal nějakou
dobu po výměně, a tak členové Společnosti
Rožmberk za pomoci místních kamarádů
(R. Dulfer, D. Černý, D. Charvát, B. Kubeš
ad.) společně plot ve vlastní režii opravili.

Za celé město i turisty, kteří se cestou
k hradu u kovárny často zastavují, bych chtěl
těmto nadšencům a dobrovolníkům poděko-
vat. Věřím, že radost má i kovářský kozlík a
děti, které ho pravidelně chodí navštěvovat.

Nejen novohradské kovárně a Společnosti
Rožmberk, ale i dalším novohradským památ-
kám a jejich provozovatelům přeji úspěšné
léto 2016 a hodně spokojených návštěvníků.
A malá výzva směrem k občanům města a
osad: kdy jste si naposledy prošli naše paměti-
hodnosti a připomenuli bohatou historii? Po-
kud se ani nemůžete dopátrat, kdy to bylo,
máte během léta velkou šanci vše dohnat.
Nabídka je letos opravdu zajímavá a pestrá.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Prázdninový den se psem
Dne 23. 7. 2016 proběhl Prázdninový den se psem na cvičišti

ZKO Nové Hrady, který odstartoval v 9.00 hodin a k naší velké ra-
dosti zde již bylo několik prvních dětí.

Připravili jsme pro ně několik soutěží, kterých se mohly zúčast-
nit jak samostatně, tak i se svými čtyřnohými kamarády.

Děti si mohly také vyzkoušet výcvik s některými našimi psy,
a přesvědčit se tak o jejich přátelské povaze a radosti z výcviku.

Pro všechny jsme měli připraveny ceny za jejich vynaložené úsilí
a na závěr jsme pro ně připravili táborák s opékáním buřtů.

Z úsměvů na tvářích dětí i rodičů usuzujeme, že se den povedl
a všichni si jej opravdu užili.

Fotografie z celého dne si můžete prohlédnout na našem webu
www.zko-novehrady.cz

Děkujeme za účast.  Petr Rolínek

SDH Byňov soutěž O pohár starosty
města Nových Hradů

Dne 9. 7. 2016 proběhla v Byňově tradičně soutěž O pohár sta-
rosty města Nových Hradů.

Přihlásilo se k nám spousta družstev a věřím, že se pobavily na
hezkém odpoledni.

A výsledky vypadaly takto:

Ženy – 1. Žár, 2. Hranice, 3. Nové Hrady 1

Muži – 1. Hrdlořezy, 2. Žár, 3. Nové Hrady

Muži nad 35 let – 1. Údolí, 2. Nové Hrady, 3. Byňov

Za SDH Byňov děkuji všem lidem a sborům SDH, kteří se podí-
leli na přípravě a chodu soutěže. Slepička R.
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Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se konají
v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky v KIC
Nové Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení pro děti:
¡ 4. 8. – Popelka – Nové Hrady
¡ 11. 8. – O kouzelné kuličce – Nové Hrady
¡ 11. 8. – 23. 8. – Quijote! – Piaristické nám., ČB
¡ 18. 8. – Sůl nad zlato – Nové Hrady
¡ 25. 8. – Ptáci – Nové Hrady

Divadelní představení:
¡ 2. – 18. 8. – Poslední Schwarzenberg na Hluboké – Hluboká n. Vlt.
¡ 5. a 26. 8. – Strašidlo Cantervillské – radniční nádvoří, ČB
¡ 16., 19. a 20. 8. – Charleyova teta – Zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 19. 8. – Strašidlo Cantervillské – Benešov n. Černou
¡ 20. 8. – Mátový nebo citron? – klášter Borovany
¡ 24. a 26. 8. – Poslední láska Petra Voka – Zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 9. 9. – MUTE – představení o tom, jak krásné je (ne)slyšet – DK Metropol, ČB

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2016:
¡ 1. – 6. 8. – Carmen (opera)
¡ 6. 8. – 10. 9. – Baron Prášil (rodinné představení)
¡ 9. – 14. 8. – Rusalka (opera)
¡ 16. 8. – 4. 9. – Pes baskervillský

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 1. 8. – Jihočeské N. Hrady 2016: Festival s J. Svěceným

– Kulturně-spolkový dům, N. Hrady
¡ 2. 8. – Jihočeské N. Hrady 2016: Festival s J. Svěceným

– Kulturně-spolkový dům, N. Hrady
¡ 3. 8. – Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá – Galerie Na Dvorku, ČB
¡ 3. 8. – Iyasa: Africké rytmy – Klášter Borovany

¡ 3. 8. – Jaroslav Samson Lenk – Radniční nádvoří, ČB
¡ 5. 8. – Jihočeský jazzový festival: Dhafer Qousseff Birds Requiem Quartet

– Piaristické nám., ČB
¡ 6. 8. – Jihočeský jazzový festival: Avishai cohen Trio – Piaristické nám., ČB
¡ 10. 8. – Miroslav Paleček „Ježkárny“ – Radniční nádvoří, ČB
¡ 11. 8. – Desire and Discipline – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 12. 8. – Papouškovo sirotci – klášter Borovany
¡ 13. 8. – Novohradská hudební trilogie: koncert účastníků mezinár.

hud. kurzů – Kulturně-spolkový dům, N. Hrady
¡ 13. 8. – Koncert muzikálových písní Zdeňka Bartáka – Zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 17. 8. – Wabi Daněk a Miloš Dvořáček – Radniční nádvoří, ČB
¡ 18. 8. – Svatojánský hudební festival – Kostel Zlatá Koruna
¡ 25. 8. – 27. Hudební slavnosti Emy Destinnové – Varhanní koncert

– Kostel sv. Jana Nepomuckého, ČB
¡ 26. 8. – Robert Křesťan a Druhá tráva (25 let) – Benešov nad Černou
¡ 26. 8. – Smutný Karel – klášter Borovany
¡ 27. 8. – Novohradská hudební trilogie: Koncert pro Karla IV.

– Státní hrad Nové Hrady
¡ 29. 8. – 27. Hudební slavnosti Emy Destinnové: Řehoř na skále

aneb Vyvolený – Kostel sv. J. Nepomuckého, ČB
¡ 31. 8. – Weekend – klášter Borovany
¡ 5. 9. – 27. Hudební slavnosti Emy Destinnové: komorní koncert

– Jihočeské muzeum, ČB
¡ 8. 9. – 27. Hudební slavnost Emy Destinnové: Symfon. orchestr hl. m. Pra-

hy FOK – DK Metropol, ČB
¡ 9. 9. – 27. Hudební slavnost Emy Destinnové: Panochovo kvarteto

– Borovany

Komentované prohlídky:
¡ 4. 8. – 22. 9. – Kterak Hirzo město na Vltavě zakládal,

Piaristické nám., ČB
¡ 5. 8. – Na návštěvě u hraběte Buquoye – Zámek Nové Hrady
Bližší informace k výše uvedeným představením
najdete na www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem

Pozvánky do Třeboně
¢ Výstava grafických listů Adolfa Borna

Dům Štěpánka Netolického
Končí 30. srpna
Otevřeno denně od 10 do 20 hodin.
Zveme vás na výstavu malíře, grafika a ilustrátora Adolfa Bor-
na, která se koná již od 2. července až do 30. srpna 2016 v Domě
Štěpánka Netolického. K výstavě je plánován doprovodný prog-
ram pro děti i dospělé. Komentované prohlídky výstavy se
uskuteční 16. a 30. srpna, vždy od 17 hodin.

¢ Třeboňský rynek
Masarykovo náměstí
Od 1. do 19. srpna
Jedenáct srpnových večerů a osmnáct kapel i jednotlivců napříč
hudebními žánry. Takový bude třetí ročník Třeboňského rynku
na Masarykově náměstí od 1. do 19. srpna. Podrobný program
na www.itrebon.cz

¢ Lázeňská Třeboň
Masarykovo náměstí
6. srpna od 9 do 18 hodin
Slavnost s trhem a doprovodným programem na Masarykově
náměstí v Třeboni. Více také na www.itrebon.cz

¢ Mezinárodní jazzová setkání 2016
Masarykovo náměstí
Od 10. do 11. srpna
Eric Marienthal, saxofonista a držitel prestižní Grammy, Mi-
chael Patches Stewart a AMC UNIT (USA/SK)... to jsou jazzo-
vá jména! Když k nim přidáme ještě Stanley´s Dixie Street Band
z Ostravy, Two Towers HULU Jazz a Výborný trio, pak se nám
tu klubou krásné srpnové večery na Masarykově náměstí plné
dobrého jazzu. A nezapomeňte zajít na nejlepší světové jazzové
fotky do Domu Štěpánka Netolického.

Benešov nad Černou
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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 čerstvá domácí vejce 1ks/2Kč. Tel.: 728 024 242.
Prodám čerstvá křepelčí vajíčka 1ks/2Kč. Tel.:728 024 242.

¡ Pracuji na směny v Českých Budějovicích a jezdím autem
z Nových Hradů. Pokud by měl někdo zájem, může jezdit se mnou.
Tel. 731 593 613

¡ Prodám zahradu na „Klondajku“, 1.200 m2 za 80 tisíc.
Při rychlém jednání sleva. Tel.: 721 281 912.

¡ Prodám zahradu na „Klondajku“, Nový Hrady asi 300 m2, dobrý stav.
Cena dohodou – při rychlém jednání sleva.
kvetapepa@seznam.cz nebo telefon č.723 776 383

¡ Prodám zahrádku v zahrádkářské kolonii: zděná chata, elektřina,
užitková voda, skleník, L. Šafaříková, tel.: 607 191 920

Nové Hrady ve fotbale 2015-2016
Začnu „muži“. Skončili v okresním přeboru na 8. místě (ze 14). Ně-

komu se to zdá málo, ale když vidím tabulku a jednotlivé kluby, větši-
nou z Českých Budějovic a okolí, není to tak špatné. Půl roku je vedl
nováček mezi trenéry Zdeněk Hriňa ml. a dobře.

Na Hradech máme v kádru skoro všechny odchovance. Nás větši-
nou nikdo neposílí, ani ze Stropnice, Hranic, Trhových Svinů, Boro-
van, Olešnice atd. Proto hodně cestujeme. My jezdíme často autobusem
nebo 3 auty do Č. Budějovic nebo okolí, a to zabere hodně času. Soupe-
ři mohou někdy jet hromadnou dopravou nebo na kolech.

Spousta hráčů si na „stará kolena“ chtějí zahrát okresní přebor,
i když dříve hráli vyšší soutěže. Většinou jsou oporou klubů.

Proto mne těší, že naši muži budou hrát již 3. sezonu „okresní pře-
bor“, a to je dobré. Překonali problém: dvakrát okresní přebor a zpátky
do III. třídy.

Nové Hrady by měly hrát stále alespoň „okresní přebor“ a někdy to
dotáhnout do I. B třídy! Můžu říct, že spousta obcí je menších než Nové
Hrady a hrají ve vyšších třídách.

Zbylé zápasy okresního přeboru „mužů“.
Neplachov – N. Hrady  5:1 (podzim N. Hrady – Neplachov 3:2)
N. Hrady – Rudolfov B  5:0 (podzim Rudolfov B – N. Hrady  3:1)
Čtyři Dvory B – N. Hrady 3:0 podzim N. Hrady – Čtyři Dvory B 1:2)
N. Hrady – Hrdějovice B 2:2 (podzim Hrdějovice B – N. Hrady 2:1)
Jankov B – N. Hrady 1:1 (podzim N. Hrady – Jankov B 3:1)
N. Hrady – Lokomotiva B 7:0 (podzim Lokomotiva B – N. Hrady 1:2)

„Dorost“ vedený Janem Marhounem skončil na 10. místě v I. A tří-
dě. Kluci hráli společně s fotbalisty z Borovan. Jak bude toto seskupení
pokračovat, o tom se bude jednat.

A teď zachránci !... Eda Emr a Martin Silmbrod! Když to před 3 lety vy-
padalo, že žáci úplně zmizí z fotbalu na Hradech, tak se „zjevili“ dva borci,
kteří nelenili a vzali to na sebe a začali pracovat na obnově žáků. Nejprve
založili přípravku a později se věnovali mladším žákům. Že to dělali dobře
svědčí i jejich letošní výsledky. Přípravka 2. místo (v rámci okresu ČB),
mladší žáci 2. místo (opět v rámci ČB). Potkávám občas ty malé kluky a
oni jsou rádi, že mají takové trenéry. Někteří mají i svůj míč.

Je to na dobré cestě. Zdá se, že fotbal má na Hradech zelenou, jen vy-
držet. Je to stále „běh na dlouhou trať“!!! Přeji všem trenérům a hráčům,
aby měli v příští sezoně takové úspěchy, jako v sezoně 2015 – 2016.

Miroslav Hruška

Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Žvýkačky a drobné cukrovinky

Ü Turistické mapy, známky

Ü Sportka a prodej losů

Ü Dobíjení mobilů

Ü Dioptrické brýle

Ü CDR – DVD R

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová


