
Červen 2017 číslo 6, ročník XXII Cena 5 Kč

Pozvánky na červen
do 25. 6. – Jarní Novohradský Salon

3. 6. Kulturní prorodinná slavnost

10. 6. Koncert Kdo má rád

16. 6. Závěrečný koncert žáků ZUŠ

11. 6. Setkání s přírodou

17. 6. Den ochrany přírody,
myslivosti, rybářství a včelařství

17. 6. 23. ročník turnaje trojic
v nohejbale v Byňově

19. 6. Závěrečný koncert žáků ZUŠ

24. 6. Hry u hranic a Vítání prázdnin

24. 6. Rybářské závody pro dospělé

25. 6. Pouť svatých Petra a Pavla

25. 6. Vycházka na pohodu č. 2

25. 6. Koncert barokní hudby
v klášterní zahradě

Důkaz toho, že v Nových Hradech jsou Čaro-
dějky všech věkových kategorií dokládá nejen
tato fotografie, ale i ty ostatní uvnitř čísla.
A krátký článek o tradičním čarodějnickém sletu
ještě informuje jaké to slétnutí bylo letos. K. J.

V tomto čísle NZ věnujeme jednu celou stranu
hezkým aktivitám osadníkům a jejich přátelům
ze Štiptoně. Na fotkách je vidět skvělá nálada
a pospolitost při setkání.                         K. J.

A máme zase nové čtenáře! Pasování na čtená-
ře, kterým každoročně i naše knihovna ocení
snažení prvňáčků, se uskutečnila už v květnu.
Přítomen byl nejen knihovnický král Kniho-
mol I., ale i pohádková babička, a já všem ma-
lým čtenářům přeji, aby kniha byla v jejich
životě věrným přítelem.                            K. J.

Dvouměsíční výstava Jarní Novohradský Sa-
lon 2017 se nachází nejen v Koželužně, ale i
v hradní galerii. Kdo výstavu nestihl navštívit
v květnu, dostává druhou šanci v červnu. Nene-
chte si ji prosím utéct.                              K. J.

Poznávání okolí našeho města je krásné v kaž-
dé roční době. A na jaře zvlášť. Děti ze školní
družiny o tom ví.                                      K. J.

Přání na červen
V přemíře dějů, událostí, nabídek, činností, upoutávek, reklamy a dalších „rušidel“ se někdy

stává, že to důležité mineme. Že nás zkrátka něco důležitého nepotká, že to prošvihneme a že nás
to „necvrnkne do nosu“. Doufám, že v případě červnového čísla budete mílí čtenáři pozorní,
bdělí, přečtete si všechny pěkné příspěvky, kouknete se na všechny fotografie a obrázky, kterých
je opravdu hodně a rekapitulují májový měsíc. Tak třeba hned na titulní straně obrázek se srdíč-
kem, ten chce opravdu neminout, vnímat a nechat si od něho „cvrknout do nosu“.

I když v pohádce o Popelce cvrnkly do nosu oříšky Vladimíra Menšíka přesto, že spal. Takže
někdy „vyšší moc“ pomůže a cvrnkne i toho, který spí…to je nadějné.

Do června přeji všem pořadatelům kulturních, sportovních a dalších akcí vydařený program,
krásné počasí a spokojené „cvrnknuté“ návštěvníky. K. Jarolímková

Milí čtenáři Novohradského zpravodaje, tento
obrázek jsme dostali mezi obrazovými příspěv-
ky školní družiny. A jeho poselství posíláme
bez dalšího komentář vám všem…           K. J.
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Zápis z 74. schůze městské rady
ze dne 12.4.2017

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

Omluveni: Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 73. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 73. jednání rady města.

� 2. Vrty
Rada města bere na vědomí informaci
o možnosti podání žádosti o dotaci na vrty a
pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.
České Budějovice popis realizace projektu
Nové Hrady - vrty HO-1, HO-2 a návrh žá-
dost o dotaci na Státní fond životního pros-
tředí ČR. Pro podání žádosti o dotaci je
nutno zajistit souhlas vlastníka pozemku, na
kterém se uvažuje o provedení průzkumné-
ho vrtu. Realizací těchto vrtů by došlo k vět-
ší nezávislosti na vodě, kterou Město Nové
Hrady získává z Jedlice.)

� 3. Prodej pozemku
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc.č. 863/57 a parc. č. 863/56 v k.ú.
Nové Hrady za částku 500 Kč/m2 bez DPH
za podmínek schválených zastupitelstvem
a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním na
úřední desce města.
(Rada města obdržela od p. Ondřeje Moron-
ga, Nové Hrady žádost o koupi pozemku
parc. č. 863/27 o výměře 1196 m2, v k.ú.
Nové Hrady.)

� 4. Mateřská škola Nové Hrady
Rada města bere na vědomí informaci o zá-
pis do Mateřské školy Nové Hrady ve dnech
9.5. a 10.5.2017, omezení provozu a uzavře-
ní Mateřské školy Nové Hrady o jarních a
hlavních prázdninách.
Rada města bere na vědomí kritéria pro při-
jímání dětí do mateřské školy pro školní rok
2017-2018.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady návrh omezení provozu a uzav-
ření mateřské školy, informaci o povinném
předškolním vzdělávání určené pro zřizova-
tele, kritéria přijímání dětí do mateřské ško-
ly pro školní rok 2017–2018.)

� 5. "Janovka, K 2521/4, Štorová
– kabel NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č. CB-014330035155/001
s E.ON Distribuce, a.s., na akci: Janovka,
K 2521/4, Štorová – kabel NN, za jednorá-

zovou úplatu ve výši 10.000,-Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela návrh Smlouvy o zřízení
věcného břemene č.: CB-014330035155/001
na akci: Janovka, K2521/4, Štorová – kabel
NN.)

� 6. "Nové Hrady, K 62/9, Jurištová – NN"
Rada města bere na vědomí Smlouvu č.
1030036584/2 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s E.ON Distribuce a.s.,
České Budějovice na akci: Nové Hrady,
K 62/9 - Jurištová - NN, za jednorázovou
úhradu ve výši 10.000,-Kč bez DPH a po-
stupuje návrh zastupitelstvu města.
(Rada obdržela návrh Smlouvy č.
1030036584/2 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene na akci: Nové Hrady,
K 62/9, Jurištová – NN. Smlouvou bude za-
tížen pozemek parc. č. 985/1 v k.ú. Nové
Hrady.)

� 7. Účetní závěrka – Základní škola Nové
Hrady
Rada města rozhodla, že schvalovaná
Účetní závěrka Základní školy Nové Hra-
dy za rok 2016 poskytuje v rozsahu skuteč-
ností posuzovaných podle § 4 vyhlášky
č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace Zá-
kladní školy Nové Hrady a účetní závěrku
schvaluje.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady návrh účet závěrky k projednání.)

� 8. Kontrola příspěvkových organizací
Rada města bere na vědomí Protokoly o vý-
sledku provedených kontrol Mateřské školy
Nové Hrady, Základní školy Nové Hrady a
Technických služeb města Nových Hradů.
(Rada obdržela Protokoly o výsledku pro-
vedených kontrol u příspěvkových organi-
zací města.)

� 9. Dotace - Jihočeský kraj
Rada města schvaluje Smlouvu s Jihoče-
ským krajem o poskytnutí dotace
SDO/OEZI/203/17 na realizaci projektu:
39. ročník mezinárodní taneční soutěže No-
vohradská číše a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje Smlou-
vu o poskytnutí dotace na realizaci projektu:
39. ročník mezinárodní taneční soutěže No-
vohradská číše, ve výši 40.000,-Kč.)

� 10. Pouťové atrakce
Rada města bere na vědomí žádost p. Emila
Chaloupky, České Budějovice o pronájem
pozemku za účelem provozování pouťo-
vých atrakcí s tím, že bude postupováno
podle platné legislativy.
(Rada obdržela od p. Emila Chaloupky,
České Budějovice žádost o pronájem poze-
mku za účelem provozování pouťových at-
rakcí od 5.6.2017 do 11.6.2017.)

� 11. Zpřístupnění pozemku
Rada města bere na vědomí žádost p. Ing.
Martina Foita, Praha o zpřístupnění poze-
mku par. č. 1195 v k.ú. Údolí u Nových Hra-

dů s tím, že tento pozemek není veden jako
stavba a tudíž jej vlastník nemusí udržovat
jako komunikaci.
(Rada obdržela od Ing. Martina Foita, Praha
žádost o zpřístupnění pozemků v k.ú. Údolí
u Nových Hradů. Tyto pozemky byly na
město převedeny ze Státního pozemkového
úřadu s tím, že pozemky musejí mít ze
zákona majitele, ale není povinnost tyto po-
zemky udržovat, i když jsou vedeny v KN
jako ostatní komunikace, neboť cesta nemá
charakter stavby.)

� 12. Darovací smlouva – Poděbradka
Rada města bere na vědomí návrh darovací
smlouvy se společností Poděbradka a.s.
a pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od společnosti Poděbrad-
ka, a.s. návrh darovací smlouvy inženýrské
stavby zajišťující likvidaci odpadních vod
ze závodu Dobrá voda, Byňov. V roce
2009 byla uzavřena smlouva o smlouvě
budoucí, po realizaci však nedošlo k uzav-
ření následné smlouvy. Návrh smlouvy
bude konzultován s právním zástupcem
města i s provozovatelem čistírny odpad-
ních vod.)

� 13. Novohradské hory s.r.o. – směna
Rada města schvaluje záměr směny poze-
mků a pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady
zajištěním geometrického plánu.
(Starosta informoval o jednání ohledně
směny pozemků v areálu společnosti Novo-
hradské hory s.r.o. Návrh počítá se směnou
pozemků v majetku Města Nové Hrady,
které se nacházejí v areálu Na Zámeckém,
za pozemky v majetku společnosti Novo-
hradské hory, které se nacházejí pod komu-
nikacemi - přístupová cesta k areálu bývalé
roty, komunikace v Mýtinách.)

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

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

� 16. Dotace – PREVENT 99, z.ú.
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí dotace pro organizaci PREVENT 99, z.ú.
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh
Smlouvy o poskytnutí dotace pro organiza-
ci PREVENT 99, z.ú.)

� 17. Zápis Osadního výboru Nakolice,
Vyšné, Obora
Rada města bere na vědomí Zápis Osadní-
ho výboru Nakolice, Vyšné, Obora ze dne
10.4.2017 a pověřuje starostu dalším jed-
náním.
(Rada obdržela Zápis ze schůze Osadního
výboru Nakolice, Vyšné, Obora ze dne
10.4.2017. Osadní výbor vznesl požadavky
a nedostatky pro jednotlivé osady. Většina
úkolů či podnětů je průběžně plněna či za-
dána k realizaci.)

INFORMACE Z RADNICE
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Zápis z 75. schůze městské rady
ze dne 26.4.2017

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

Omluveni: Mgr. Michal Jarolímek,
člen rady – se dostavil v 15.00 hodin a hlaso-
val od bodu č. 4

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 74 . jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 74. jednání rady města.

� 2. JIHOČESKÝ KRAJ – neinvestiční
dotace - Jihočeské Nové Hrady 2017
Rada města schvaluje přijetí neinvestiční
dotace od Jihočeského kraje na projekt: Ji-
hočeské Nové Hrady 2017 a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje Ozná-
mení o poskytnutí neinvestiční dotace na
projekt: Jihočeské Nové Hrady 2017, ve
výši 30.000,-Kč.)

� 3. JIHOČESKÝ KRAJ – neinvestiční
dotace – Galerie na cestě
Rada města schvaluje přijetí neinvestiční
dotace od Jihočeského kraje na projekt: Ga-
lerie na cestě a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje Ozná-
mení o poskytnutí neinvestiční dotace k rea-
lizaci projektu: Galerie na cestě, ve výši
25.000,-Kč.)

� 4. Studie proveditelnosti – discgolfové
hřiště
Rada města schvaluje vypracování stu-
die proveditelnosti realizace discgolfo-
vého hřiště v Nových Hradech a pověřuje
starostu dalším jednáním.
(Rada města obdržela od společnosti HEPA
group s.r.o. cenovou nabídku na vypracová-
ní studie proveditelnosti realizace discgol-
fového hřiště v Nových Hradech. Tato
možnost bude prodiskutována Mikrobiolo-
gickým ústavem s možností využití zámec-
kého louky a parku.)

� 5. Jihočeský kraj – Krajský úřad –
převzetí záštity
Rada města bere na vědomí Oznámení Jiho-
českého kraje o převzetí záštity hejtmana Ji-
hočeského kraje nad 2. ročníkem festivalu
Jihočeské Nové Hrady – Festival hudby,
hudebních nástrojů a kulturních projektů.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje
Oznámení o převzetí záštity hejtmana Jiho-
českého kraje nad 2. ročníkem festivalu Ji-
hočeské Nové Hrady – Festival hudby,
hudebních nástrojů a kulturních projektů.)

� 6. Smlouva o dílo – hotel Máj
Rada města schvaluje Smlouvu o dílo č. SP
201/11 se společností SP Studio s.r.o., Čes-
ký Krumlov na zhotovení předprojektové a
projektové přípravy na akci: Objemová stu-
die objektu hotelu Máj v Nových Hradech
č.p. 470 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SP Studio
s.r.o., architektonická kancelář Český
Krumlov návrh Smlouvy o dílo č. SP
2017/11 na zhotovení předprojektové a pro-
jektové přípravy na projekt: Objemová stu-
die objektu hotelu Máj v Nových Hradech
č.p. 470.)

� 7. Sociální komise
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
sociální komise MěÚ Nové Hrady ze dne
20.4.2017. Rada města zařazuje p. Jiřího
Šulce, Údolí do seznamu uchazečů o byty
v DPS. Rada města na základě doporučení
komise souhlasí s přidělením bytu 0+1 č. 1
v DPS Nové Hrady, a to byt č. 1 pí. Aleně
Alexové, bytu č. 29 pí. Marii Vaňasové,
Krušovice. Rada města nesouhlasí s přidě-
lením bytu v DPS p. Janu Zdarsovi, České
Budějovice a pí. Martě Vyskočilové, Kar-
dašova Řečice.
(Rada obdržela Zápis z jednání sociální ko-
mise MěÚ Nové Hrady ze dne 20.4.2017
s doporučením pro radu města.)

� 8. AOPK ČR – NPP Terčino údolí
Rada města bere na vědomí registraci a roz-
hodnutí o poskytnutí dotace na akci: Město
Nové Hrady - NPP Terčino údolí a pověřuje
starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od Agentury ochrany příro-
dy a krajiny ČR závazné podmínky k regis-
traci a rozhodnutí o poskytnutí dotace na
akci: Město Nové Hrady – NPP Terčino
údolí.)

� 9. Prodej pozemku – Brychtovi
Rada města souhlasí s prodejem části poze-
mku parc. č. 709/1 (dle GP parc. č. 709/3)
o výměře 3 697 m2 v k.ú. Štiptoň Martinu a
Miladě Brychtovým, Zahradní čtvrť 298,
Nové Hrady, za částku 40,-Kč/m2 a postu-
puje návrh zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemku
rada opětovně projednala žádost manželů
Brychtových o koupi pozemku parc. č.
709/1 v k.ú. Štiptoň.)

� 10. Rozpočtové opatření č. 5/2017
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2017.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 5/2017. Rozpočtové opatření
řeší přijaté dotace, jak v příjmové, tak výda-
jové části a změny mezi jednotlivými polož-
kami.)

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

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

� 13. JIHOČESKÝ KRAJ – neinvestiční
dotace – Procházky na pohodu
Rada města schvaluje přijetí neinvestiční
dotace od Jihočeského kraje na akci: Pro-
cházky na pohodu a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí neinvestiční dotace k rea-
lizaci projektu: Procházky na pohodu, ve
výši 30.000,-Kč.)

� 14. Smlouva o zřízení služebnosti
Rada města bere na vědomí návrh Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se
společností Česká telekomunikační infra-
struktura a.s. Praha na akci: 11010-067691
TM_BTA_České Budějovice_CBYNH_
37097_OK, za jednorázovou úhradu ve
výši 10.000,-Kč bez DPH a postupuje
smlouvu ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti ARANEA
NETWORK a.s., Praha návrh Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se
společností Česká telekomunikační infra-
struktura a.s. Praha. Služebností budou za-
tíženy pozemky parc. č. 824/1, č. 824/27,
č. 1006/3, č. 1006/4 a č. 2276 v k.ú. Nové
Hrady.)

� 15. Zařazení pozemků do územního
plánu
Rada města bere na vědomí návrh p. Marti-
na Ertla, České Budějovice na zařazení po-
zemků v k.ú. Nové Hrady do územního
plánu – změna funkčního využití a postu-
puje návrh zpracovateli územního plánu.
(Rada obdržela od p. Martina Ertla, Č.Bu-
dějovice návrh na zařazení pozemků do
územního plánu - změna funkčního využití
v k.ú. Nové Hrady.)

� 16. JIHOČESKÝ KRAJ – investiční
dotace – Nové Hrady – pořízení CAS
Rada města schvaluje přijetí investiční do-
tace od Jihočeského kraje na akci: Nové
Hrady – pořízení CAS a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí investiční dotace k reali-
zaci projektu: Nové Hrady – pořízení CAS,
ve výši 1,900.000,-Kč.)

� 17. Český dům – nájem nemovité věci –
Vodafone
Rada města schvaluje záměr pronájmu části
střechy a půdy v objektu Česká čp. 79,
Nové Hrady a pověřuje tajemnici MěÚ
Nové Hrady zveřejněním na úřední desce
města.
(Rada obdržela od společnosti Vodafone
Czech Republic, a.s. Praha žádost o proná-
jem části střechy na budově v ulici Česká
čp. 79, Nové Hrady.)

� 18. Dotační program Jihočeského kraje
pro rok 2017 – Podpora oprav místních
komunikací
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci v rámci Dotačních programů Jihočeského

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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Opět s malým odstupem bych rád informoval o některých aktivi-
tách vedení města, a to zejména o investiční akcích, přidělených dota-
cích či rozpracovaných projektech. Zároveň bych Vás chtěl také
pozvat na některé akce, které nás společně čekají.

Hotel Máj
Samotný nákup Hotelu Máj byl prvním krokem. Jak jsme již v mi-

nulosti několikrát informovali, je nutno připravit hlavní rekonstrukční
práce, což není ani jednoduché, ani časově nenáročné. V současné době
proto počítáme s tím, že hlavní rekonstrukce by se nestihla (s ohledem
na nutnost zpracování projektové dokumentace, projednání stavebního
povolení a další nutné kroky) zahájit dříve než na podzim. Protože ne-
chceme ohrozit klasické novohradské akce v zimním období, počítáme
s tím, že hlavní rekonstrukce bude zahájena v dubnu 2018 a následně
potrvá do konce roku.

V rovině přípravy samotné rekonstrukce jsme nejprve museli nechat
zpracovat zaměření objektu, neboť původní projektová dokumentace
k hotelu se kompletně nezachovala. Navíc i bývalí majitelé provedli ně-
kolik změn, které bylo nutno zaznamenat do plánů.

Na konci května by měly být rada města a pracovní skupina „Máj“
seznámeny s prvním návrhem rekonstrukce celého objektu. Zároveň
v posledním květnovém týdnu přijedou v rámci vzdělávacího cyklu
univerzity z rakouského Kremsu projektanti a architekti, kteří by se
mimo jiné měli zabývat i Hotelem Máj a přilehlými plochami. I zde by-
chom mohli být v přípravách projektové dokumentace obohaceni o ně-
které možnosti či varianty, které jsme třeba doposud neviděli.

V průběhu června bychom měli společně s pracovní skupinou pro-
jednat návrhy a určit zejména rozsah 1. etapy rekonstrukce objektu,
včetně způsobu jeho vytápění. Tato část bude velmi důležitá, neboť již
v průběhu léta bude možno podat žádost o dotaci na zateplení objektu,
výměnu oken a dveří či např. na tepelné čerpadlo. Budeme se snažit žá-
dost o dotaci podat, neboť by mohla přinést úhradu až 50% nákladů
těchto opatření.

Z pohledu zajištění financí jsme byli aktivní doslova od momentu
podpisu smlouvy o koupi. Přestože to bylo časově velmi složité, povedlo
se nám podat dvě žádosti o podporu k Jihočeskému kraji a v obou přípa-
dech jsme byli úspěšní. Podařilo se nám tak získat dotaci ve výši
290 000,-Kč na zpracování projektové dokumentace a také 400 000,-Kč
na rekonstrukci sociálních zařízení v hotelu. Je tedy pravděpodobné, že
již pro příští plesovou sezónu by sociální zařízení sálu byla ve výrazně
lepším stavu než doposud.

Vedle přípravy rekonstrukce se rada města zabývala i případným
využitím hotelu do doby zahájení stavebních prací. Nakonec jsme se i
na základě různých dotazů, které ukazovaly na reálný zájem o hotel,
rozhodli vypsat výběrové řízení na pronájem restaurační a ubytovací
části hotelu (bez sálu), a to na období červen 2017 – březen 2018. Na-
bídky mohli zájemci podávat do 29. května. Naším cílem je již nyní
umožnit fungování hotelu a věříme, že vítěz výběrového řízení co nej-
dříve hotel opět zprovozní jako zařízení s dobrou kuchyní, příjemným
posezením a třeba i kulturním programem.

Objekt bývalých jeslí
Již na konci dubna jsme obdrželi velmi dobrou zprávu o tom, že

jsme byli úspěšní s naší žádostí o dotaci na vnitřní rekonstrukci objektu
bývalých jeslí a přilehlé zahrady. Naším cílem je vybudování komunit-
ního centra, což znamená multifunkční využití. V rámci rekonstrukce
bychom vybudovali nové prostory pro knihovnu, mateřské centrum,

zázemí zde najde i školní družina a počítáme samozřejmě i s využitím
jako zázemí pro poskytování sociálních služeb či vzdělávacích a komu-
nitních aktivit. Součástí projektu je také malá revitalizace zahrady,
obnova přístupové cesty a vybudování nových chodníčků k zahradě za
objektem.

Celkové náklady akce jsou cca 12,6 miliónu korun, z nichž dotace
pokryje 90 % (cca. 11,3 miliónu korun).

Po obdržení písemného potvrzení o přidělení dotace budeme i
v tomto případě muset nejprve připravit projektovou dokumentaci pro
realizaci stavby a pro výběrové řízení na zhotovitele. Zahájení staveb-
ních prací bychom rádi naplánovali na podzim a zimu s tím, že na jaře
bychom se již mohli těšit na nové využití objektu.

Nákup nového vozu a vybavení pro SDH Nové Hrady
Ze zápisů z jednání rady města jste již asi zaznamenali, že Město

Nové Hrady požádalo o podporu nákupu nového víceúčelového
vozu po naši výjezdovou jednotku. Ze strany státu jsme obdrželi do-
taci 2,5 miliónu korun a následně jsme ještě od Jihočeského kraje zís-
kali 1,9 miliónu. Vlastní podíl města na nákupu nového vozu by se tak
mohli pohybovat mezi 1,5 – 2 miliony korun.

V současné době již druhý měsíc čekáme na schválení podmínek
výběrového řízení, resp. schválení technické specifikace. Po obdržení
souhlasu provedeme výběrové řízení. Samotná výroba vozu není krát-
kodobou záležitostí, nové CASky (cisternová automobilová stříkač-
ka) se tak dočkáme nejdříve na podzim letošního roku. Je však také
možné, že se vše protáhne až do konce roku či prvních měsíců roku ná-
sledujícího.

Na základě dohody s velitelem a členy výjezdové jednotky jsme
též podali žádost k Jihočeskému kraji na nové zásahové obleky a
přilby pro výjezdovou jednotku. Naše žádost byla podpořena ve výši
175 000,-Kč, což znamená, že bychom mohli společně s naším kofi-
nancováním pořídit až 10 nových zásahových obleků. To s sebou přine-
se vyšší bezpečnost hasičů a také zvýšení jejich akceschopnosti při
záchraně lidských životů a ochraně majetku občanů.

Další plánované aktivity
Město Nové Hrady podalo několik žádostí do Státního zemědělské-

ho intervenčního fondu k vytvoření či obnově tzv. míst pasivního odpo-
činku. Naše žádosti byly úspěšně zaregistrovány a s ohledem na to, že
v tomto kole žádostí nebyl celkový požadavek všech žádostí vyšší než
alokovaná částka, měly by být všechny zaregistrované projekty realizo-
vány. V našem případě by tak došlo k obnově či doplnění laviček, ko-
lostavů a odpadkových košů v několika lokalitách – u Olejového
rybníku, u tzv. Sedlákovce, v Zámeckém parku, v ulici Na Vyhlídce a
na nové cestě od Zámeckého do Nakolic. Věříme tedy, že po osazení
nového mobiliáře budou vycházky po městě a okolí ještě příjemnější a
pohodovější.

Na začátku června by také měla proběhnout další schůzka ohledně
vodovodu a kanalizace pro část osady Údolí. Po jistých komplikacích
s postupem projekčních prací bychom na vydané územní rozhodnutí
navázali stavebním řízením, což by následně umožnilo i zde požádat
o dotaci.

Projektování či stavební řízení však řešíme i na dalších akcích. Týkají
se např. Navrátilovy ulice (parkovací plochy, chodníky, kanalizace), roz-
šíření zázemí pro osadní aktivity v Byňově, chodníků od autobusového
nádraží či společného postupu při realizaci plánu společných zařízení

kraje pro rok 2017 na projekt: Oprava komu-
nikací Nové Hrady – Zahradní II – 1. etapa.

(Rada obdržela návrh žádosti o dotaci na
projekt: Oprava komunikací Nové Hrady -
Zahradní II – 1. etapa. V rámci projektu do-
jde k opravě komunikace v Zahradní čtvrti

v Nových Hradech, v první etapě se jedná
o úsek v délce 127 m. Celkové náklady
projektu jsou plánovány na 796.592,-Kč,
výše požadované dotace dle žádosti je
398.000,-Kč.)

� 19. Nájemní smlouva – Rodina panny
Marie (pozemky pod skládkou)

Rada města schvaluje nájem pozemků parc.
č. 947/5 a parc. č. 952/11 (dle GP parc. č.

952/35) od Rodiny Panny Marie, Nové Hra-
dy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

(Rada projednala návrh nájemní smlouvy
s Rodinou Panny Marie Nové Hrady k po-
zemkům, na kterých se nachází část zre-
kultivované skládky. Do majetkového
vypořádání, kdy město předmětné pozemky
odkoupí, musí mít z důvodu udržitelnosti
projektu revitalizace skládky město poze-
mky v nájmu.)

INFORMACE Z RADNICE
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po pozemkových úpravách. Zde došlo s Pozemkovým úřadem k doho-
dě ohledně dalšího projektování nových komunikací a jejich následné
realizace. Pokud vše půjde dle plánu, mohli bychom se v blízké bu-
doucnosti dočkat nové komunikace z Nakolic směrem k Nakolickému
rybníku a dále k lesu ve směru ke Kamínku, dále také cesty z Veveří na
Mýtiny a především v Údolí podél Jánského rybníku k sádkám a dále
do Štiptoně.

Nejen investicemi a projekty je však město živo, dalo by se říci.
Společně s Kulturním a informačním centrem a dalšími partnery připra-
vujeme či podporujeme bohatou nabídku kulturních a společenských
akcí, které začaly již v květnu a budou pokračovat v následujících týd-
nech a měsících. Pro místní občany i turisty je tak připraveno mnoho
hezkých akcí pro celé rodiny a doslova pro všechny věkové kategorie.
A to nejenom ve městě, ale i v našich osadách. Vedle již tradičních
červnových akcí (Prorodinná slavnost, Den ochrany přírody…, Setkání

rodáků v Byňově) nás čeká také jedna nová akce. Jedná se o benefiční
koncert „Kdo má rád“, který se v minulosti konal na Svatomartinském
mlýně. Těšit se můžete nejen na známé zpěvačky a zpěváky, ale též na
zajímavý doprovodný program, na kterém se podílejí i naše spolky a or-
ganizace. Výtěžek akce pak tradičně poputuje na dobročinné účely.
Srdečně tedy všechny i já zvu: „Přijďte se pobavit a zároveň podpořit
dobrou věc!“

V létě se opět můžete těšit na festival s Jaroslavem Svěceným. I le-
tos tak bude velká šance zažít velmi vysoké umělecké výkony na kon-
certech, které se uskuteční v našem městě, v kostele na Dobré Vodě a
nově také v románském kostele v nedaleké rakouské vesničce Altweit-
ra. Po zkušenosti s loňským zahajovacím ročníkem doporučuji využít
zakoupení vstupenek v předprodeji.

Jak jsem již výše uvedl, mnohé akce pořádá město prostřednictvím
Kulturního a informačního centra. I naše „íčko“ prošlo velkou změnou a
od nové sezóny dostalo společně s vchodem do radnice nový a útulnější
vzhled. Zrekonstruovaná kancelář však není určena jen turistům, proto
věříme, že se bude líbit i místním a že i oni zde naleznou přívětivé tváře
našich „íčkařek“, přesné informace a užitečné rady nejen z oblasti turisti-
ky a kultury. Zároveň věřím, že i „holkám“ z íčka se zde bude dobře pra-
covat a budou se zde i nadále rodit dobré nápady na nové akce…

Závěrem chci všem občanům popřát, aby vstup do letních měsíců už
skutečně doprovodily i letní teploty, protože v zimě a dešti má člověk
rozhodně méně chuti vyrážet ven za kulturou či poznáním. Budu se zá-
roveň těšit na setkání na jednotlivých akcích i při řešení nových
podnětů a projektů.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Kotlíkové dotace
nečekejte na podzim

Ministerstvo životního prostředí spouští druhou vlnu kotlíko-
vých dotací. Mezi majitele rodinných domů v ČR bude v rámci této
výzvy rozdělena částka 3,4 miliardy korun, určená na výměnu 35 ti-
síc starých kotlů za zdroje ekologičtější a ekonomičtější. Finální po-
doba podmínek pro získání dotace je v kompetenci jednotlivých
krajů. V Jihočeském kraji lze očekávat jejich vyhlášení v říjnu a za-
hájení příjmu žádostí v listopadu 2017.

Již nyní je jisté, že oproti první výzvě dojde k určitým změnám.
Ve druhé vlně nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí
a kombinované kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním a zís-
kání dotace nebude podmíněno realizací mikroenergetického opat-
ření. Stejně jako u předchozí výzvy se bude i v té aktuální výše
dotace lišit dle druhu nového zdroje tepla a pokryje podstatnou část
vynaložených nákladů. Nejvyšší bude při instalaci tepelného čer-
padla nebo automatického kotle na biomasu, kdy může pokrýt 80 %
způsobilých výdajů (až 120 tisíc Kč). Nezanedbatelná nebude ani
v případě kotle na biomasu s ručním přikládáním (až 100 tisíc Kč),
plynového kondenzačního kotle (až 95 tisíc Kč) a automatického
kotle na uhlí a biomasu (až 75 tisíc Kč). Žadatelé z tzv. prioritních
oblastí budou mít navíc nárok na navýšení dotace o 7,5 tisíce Kč.
Bude se jednat o žadatele z obcí České Budějovice, Dobrá Voda
u Českých Budějovic, Hůry, Litvínovice, Roudné, Rudolfov, Ada-
mov, Planá, Vráto, Milevsko, Písek, Soběslav, Strakonice, Bechy-
ně, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor, Týn nad Vltavou a
Vodňany.

V první vlně kotlíkových dotací došlo k poměrně rychlému vy-
čerpání alokované částky. Proto doporučujeme plánovanou výměnu
tepelného zdroje ve vašem rodinném domě za zdroj ekologičtější a
ekonomičtější, i vzhledem k ukončení topné sezony, neodkládat.
Výdaje jsou za předpokladu splnění podmínek dotačního programu
uznatelné zpětně od 15. 7. 2015.

Jaký zdroj tepla je vhodný právě pro váš dům, jak bude výměna
nákladná, co bude žádost o dotaci obnášet a kolik můžete ušetřit,
vám mohou poradit odborníci z Energy Centre České Budějovice.
Poradna poskytuje bezplatné a komerčně nezávislé poradenství a
obracet se na ni s dotazy na téma dotace, vytápění, rekonstrukce
domů a bytů, stavby v nízkoenergetickém a pasivním standardu, vy-
užití obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla, fotovoltaika a
fototermika, malé vodní elektrárny, biomasa atd.), využití dešťové
vody, rozúčtování energií apod. můžete osobně na adrese nám. Pře-
mysla Otakara II. 87/25, České Budějovice, telefonicky na tel. č.
387 312 580, 773 124 580, na bezplatné lince 800 383 838 (záznam-
ník), prostřednictvím internetové poradny (formulář naleznete na
www.eccb.cz) nebo písemně.

NOVINKY Z RADNICE ¡ NOVINKY Z RADNICE ¡ NOVINKY Z RADNICE

pokračování ze str. 4

Děkujeme všem známým a přátelům za projevenou účast
na posledním rozloučení s panem Františkem Jirkalem.

Manželka s rodinou
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Co se dělo ve Štiptoni
I v letošním roce proběhlo v osadě Štiptoň tradiční stavění májky. Připravený májový strom

ozdobily děti za pomoci převážně maminek a babiček, poté se tatínkové a dědečci postarali
o vztyčení májky. Příjemné odpoledne, kterého se zúčastnilo několik desítek účastníků, se „neče-
kaně“ protáhlo až do časných ranních hodin, kdy uhlídanou májku opouštěli poslední patrioti.

První květnovou sobotu se uskutečnilo setkání Štiptoňáků u kapličky s následným posezením
v místním cyklokiosku. Na programu bylo setkání u kapličky, které připravili paní Waltraud Lin-
dtner a pan Günter Cepak. Následně byli všichni panem starostou a osadním výborem pozváni
k posezení do kiosku, kde rodáci vzpomínali na historii Štiptoně a mladší zase popisovali plány
na další rozvoj osadních aktivit. Paní domácí Iloně děkujeme za skvělé občerstvení a těšíme se
zase za rok! V.H.
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Zahájení
soutěžní sezóny

v požárním sportu
Sbor dobrovolných hasičů Údolí u N. Hra-

dů pořádal v sobotu 20. května obvodovou
soutěž v požárním sportu. Zúčastnily se okolní
sbory z Nových Hradů, Horní Stropnice, Žáru
a domácí Údolí.

Soutěž se skládala ze štafety 4x100 m
s překážkami a požárního útoku. Soutěžilo se
v kategorii ŽENY bez omezení, MUŽI nad
35 let, MUŽI bez omezení. SDH Údolí repre-
zentovalo jedno družstvo Ženy bez omezení a
dvě družstva MUŽI nad 35 let s umístěním:
Ženy – 2. místo, MUŽI 1 nad 35 let – 1. místo,
MUŽI 2 nad 35 let – 2. místo.

Tímto sbor děkuje za vstřícný přístup sou-
těžních družstev, tak i ostatním členům za po-
hodový průběh soutěže. S.P.

SOPTÍCI informují
Vážení občané Nových Hradů, v dubno-

vém čísle NZ jsem Vás informoval o blížícím
se konání Jarního kola hry Plamen a přípra-
vách nutných k účasti. Jarní kolo proběhlo
dne 14. května 2017 v Obci Třebeč u Boro-
van. Do Jarního kola jsme bohužel obsadili
jen jedno družstvo starších, a to z důvodu ne-
moci ostatních Soptíků, nešlo nasadit druhé
družstvo (každé družstvo tvoří deset členů
MH). Celkový počet nasazených družstev
v kategorii starších dosáhl počtu sedm. Přes
silnou konkurenci, která se každým rokem
stupňuje, jsme dokázali obsadit stupeň vítězů,
a to v podobě prvenství. Musím zmínit, že
v Podzimním kole 2016 jsme také obsadili zla-
tou pozici. V této chvíli, když článek píšu, pře-
vládají ve mně pocity pýchy na naše Soptíky a neodpustím si podotknout, že dlouhodobě jsme
jedničkou v našem hasičském obvodu. Nedělní prvenství nás opět posunulo a zajistilo účast do
Okresního kola hry Plamen, které se bude konat jako každým rokem ve Zlivy u Českých Budějo-
vic dne 27. května. Do Okresního kola je možné postoupit jen ze stupňů vítězů (postupuje se jen
z prvního a druhého místa). Musím zmínit, že Okresních kol se účastníme již několik let bez pře-
rušení, což svědčí o jisté prestiži MH na Nových Hradech. O výsledcích Okresního kola Vás
budu informovat v dalším čísle NZ.

Závěrem bych chtěl poděkovat TJ Nové Hrady za bezpečnou cestu, podílejícím se členům
SDH za jejich pomoc a přípravě MH, našim SOPTÍKŮM za jejich odhodlání a bojového ducha.

Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka
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SETKÁNÍ S PŘÍRODOU
Český svaz ochránců přírody zve na

Setkání se Stropničkou
v neděli 11. 6. 2017

Sraz účastníků v 9.30 na mostě u mlýna ve Štiptoni.
Tři roky po ukončení revitalizačních prací se projdeme

podél Stropnice, abychom viděli, jak si říčka sama tvoří své
koryto a jak se příroda navrací do upravené nivy.

Délka trasy je asi 4 km.

S sebou doporučujeme obuv a oblečení

vhodné do vlhkého terénu, případně repelent.

Bližší informace: Jitka Šáchová,
csopnovehrady@seznam.cz

6. ročník akce

Den ochrany přírody,
myslivosti, rybářství a včelařství 2017
v zámeckém parku na Nových Hradech dne

17. 6. 2017 od 14.00 hodin
Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje, zveme Vás všechny

na již tradiční akci na Nových Hradech pro širokou veřejnost, kterou
připravují: Český svaz ochránců přírody – ČSOP ZO Nové Hrady,
Myslivecký spolek Nové Hrady, Místní organizace sportovních ry-
bářů a Český svaz včelařů ZO Nové Hrady a ZO Trhové Sviny spolu
s kapelou Veselá muzika. Tradičně zjistíte, jak se chovají včely, vy-
rábí med, jaký je rozdíl mezi jelenem a srncem, poznáte práci sokol-
níků, práci uměleckého řezbáře motorovou pilou, naučíte se jezdit
na koni, svezete se lodí po jezírku, poslechnete si výbornou decho-
vou kapelu Veselá muzika, děti budou soutěžit ve znalostech o pří-
rodě (každé dítě vyhrává), tvořit ve výtvarné dílně, střílet z luku i
vzduchovky, dospělí budou soutěžit o celý kus srnce a speciální cenu
pro ženy v hodu polenem a další. Výtěžek z dobrovolného vstupného
jde na akce spojené s ochranou přírody, především do kroužků mla-
dých rybářů a mladých myslivců při ČSOP Nové Hrady.

Program:
14:00 - zahájení dne, hraje Veselá muzika s kapelníkem Bc. Jose-

fem Vochoskou
14:30 - oficiální zahájení dne organizátory
14:35 - ukázka sokolníků
15:10 - zahájení dřevorubecké soutěže
15:45 - druhá ukázka sokolníků
16:20 - finále dřevorubecké soutěže
17:00 - vyhlášení výsledků dětských soutěží, hodu polenem

a dřevorubecké soutěže
18:00 - vystoupení country kapely Hastroš – Kaplice
20:00 - ukončení dne pořadateli

Program celoodpoledních akcí:
− soutěž pro děti na jedenácti stanovištích (poznávání zvěře, rost-

lin, ryb, dovednostních soutěží atd.)
− jízda na koni
− jízda lodí po jezeře
− malování pro děti
− hod polenem pro muže a ženy (cena pro muže celý kus srnčí,

pro ženy..,)
− ukázka práce včelařů spojená s prodejem medu
− ukázka práce uměleckého řezbáře motorovou pilou – prodejní

výstava exponátů
− přehlídka trofejí Novohradských honiteb

Vstupné dobrovolné, akce se koná za každého počasí
a organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu!!!!

Na návštěvu se těší pořadatelé. -Sta-Kas-Voch-Bry-

¡ 28. 4. se ve školní družině uskutečnilo čarodějnické odpoledne.
Zvolili jsme nejkrásnější čarodějnici, nejoriginálnější masku a nej-
zručnějšího čaroděje.

¡ Turistický kroužek stále vyráží na výpravy do našeho okolí.

¡ V rámci výzvy od pana starosty proběhla soutěž o nejhezčí ilustra-
ci k filmu Anděl Páně.  Z ilustrací jsme bodováním vybrali 3 nej-
hezčí. Výherkyně V. Tomiová, N. Nedorostová, M. Maxová.

B.V.

ŠD INFORMUJE
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ŠD INFORMUJE pokračování ze str. 8

Nejkrásnější čarodějnice

Nejoriginálnější maska Nejoriginálnější maska

Výherkyně soutěže



10 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ červen 2017

ZŠ INFORMUJE

Besídka ke Dni matek
Na besídku jsme se moc těšili, ale s blížícím se termínem naše ner-

vozita stoupala. Zvládneme to?! A pak nastal den D – úterý 9. května.
Ještě při poslední zkoušce jsme byli celí roztěkaní. Při pracovním vy-
učování jsme uvázali maminkám kytičku, odnesli kostýmy, nezapo-
mněli na přání a besídka může začít! A těsně před čtvrtou odpoledne,
kdy bylo v sále plno maminek a babiček a také všech, kteří nám fandí,
z nás tréma spadla a vše bylo, jak má být. Pásmo básniček i dramatiza-
ce pohádky „Zvířátka a loupežníci“ i závěrečná písnička o sluníčku.
Měli jsme radost, že se nám to povedlo a radost jsme udělali i ma-
minkám. Druhý den jsme také naším vystoupením potěšili babičky
v Domově seniorů na Dobré Vodě a v pátek ještě babičky v Domě
s pečovatelskou službou v Nových Hradech. Udělat někomu radost je
vlastně prima!

Žáci II.A +  Mgr. Jana Tomášková

Výlet do Třeboně
Výlet do nedalekého malebného města Tře-

boně se nám vydařil. V zámku jsme se pobavili
pohádkou „Čertův poklad“. Také jsme prošli
část zámeckého parku a prošli všemi branami
města (Novohradská, Svinenská, Hradecká,
Budějovická). „Cesta kolem Světa“ netrvala
80 dní, ale necelou hodinu. Tu jsme si díky pěk-
nému počasí náležitě užili, povídali jsme si
o městě, o historii. Nezapomněli jsme si koupit
něco na památku z výletu. Dozvěděli jsme se
také mnoho zajímavého o Jakubu Krčínovi,
který na Třeboňsku stavěl rybníky. Pověsti vy-
právějí, že mu k jeho dílu pomáhal i čert. Jestli
je to pravda se neví, víme jen, že svou práci
tenkrát dělal dobře.

Žáci II.A + Mgr. Jana Tomášková
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Máme své první „řidičáky“
Ve čtvrtek 20. dubna se žáci ze IV.A a IV.B tříd vydali složit zkoušku cyklisty a obdržet tak

za její zdárné složení průkaz cyklisty. Jak už jsme psali loni na podzim, čekalo děti opět dopravní
hřiště v Třeboni, kde pod přísným, ale spravedlivým dohledem instruktorů z autoškoly ILLE
psaly děti testy a skládaly praktickou zkoušku v jízdě na kole jako účastníci silničního provo-
zu. Děti musely prakticky vyřešit situaci na křižovatce, železničním přejezdu či kruhovém ob-
jezdu. Samozřejmostí bylo umět dopravní značky, které jsou nedílnou součástí silničního
provozu a které ani zkušený cyklista nesmí nikdy přehlédnout. Velká většina dětí toto všechno
zvládla bez problémů, i když se také stalo, že se někteří spletli a byly jim, stejně jako řidičům,
odebrány body.

Děti ze čtvrtých tříd naší ZŠ ale dopravní předpisy znají a umí jezdit podle pravidel. O tom
svědčí i „řidičské“ průkazy cyklisty, které děti po zdařilých zkouškách obdržely. Praktickou
zkoušku zvládli všichni a těm, kterým se hned napoprvé nepodařilo zdárně napsat testy, byly
průkazy předány po napsání opravných testů ve škole.

Některé děti jezdí do školy na kole, proto je velice dobré, že děti pravidla silničního provozu
znají a umí se jako cyklisté pohybovat tak, aby neohrozily nejen své zdraví, ale i zdraví ostatních
účastníků. Naši čtvrťáčci toto vše zvládají a na svůj první „řidičák“ jsou patřičně hrdí.J

za všechny cyklistky a cyklisty ze čtvrtých tříd napsala Mgr. Marie Rolínková

ZŠ INFORMUJE

Besídka ke Dni matek pokračování ze str. 10
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Stříbrné pásmo pro Novohradský
zvoneček, bronzové pro Fermatu

V pondělí 10. dubna se oba školní pěvecké sbory zúčastnily krajského kola Celostátní pře-
hlídky školních dětských pěveckých sborů, které proběhlo ve Strakonicích. Soutěž pořádala Ni-
pos - Artama a Městské kulturní středisko Strakonice.

Na celostátní přehlídku jsme vyráželi již počtvrté, a tak jsme tušili, jak náročné soutěžní do-
poledne můžeme očekávat. Proto našemu snažení předcházelo mnoho akcí, o kterých si můžete
přečíst více na webových stránkách školy (http://www.zsnh.cz/), např. jednodenní i víkendová
soustředění, několik vystoupení na veřejnosti apod. Zmíníme vystoupení Novohradského zvo-
nečku k MDŽ v Kulturně-spolkovém domě, dále v domě s pečovatelskou službou, koncerty pro
rodiče pořádané na závěr víkendových soustředění v budově ZŠ a v neposlední řadě Jarní pěvec-
ký koncert. Bohužel se nedařila stoprocentní účast všech sboristů při jednotlivých akcích. To
ztěžovalo přípravu sborů. Naštěstí nikdo neonemocněl a v soutěžní den dorazili k autobusu
všichni přihlášení žáci a studentky, tj. 19 sboristů Novohradského zvonečku a 15 sboristů Fer-
maty. Cesta do Strakonic, letos bez komplikace s objížďkou, uběhla rychle a díky ohleduplnosti
pana řidiče TJ Nové Hrady bez problémů. Trochu nás zaskočila skutečnost, že jsme k dispozici
nemohli využít žádnou zkušebnu. Zázemí pro naše sbory bylo hned vedle soutěžního sálu, kde
nebylo možné se rozezpívat, abychom nenarušili průběh soutěže. Proto jsme hlasovou rozcvičku
uskutečnili na chodbě.

Na pódiu strakonického kulturního domu se setkalo 8 sborů ze základních uměleckých škol a
4 sbory škol základních. V porotě zasedli Mgr. Josef Baierl, Mgr. Jitka Šimková a Mgr. Petra
Nová. Spolu s Novohradským zvonečkem byly v kategorii I.A posuzovány další 2 sbory – Nok-
turňáček ze Sezimova Ústí a sbor ze ZŠ Čekanice. V kategorii I.B, ve které soutěžila Fermata,
nebylo uděleno zlaté, ani stříbrné pásmo.

Předvedené výkony všech zúčastněných sborů byly výborné a vypovídaly o kvalitě a očeká-
vaném stupni interpretace pro krajskou úroveň. I sbory ze základních škol se pouštěly do nároč-
ného až trojhlasého repertoáru. Přínosem setkání bylo i přislíbení budoucí spolupráce se sbory ze
Sezimova Ústí.

Všem sboristům obou sborů blahopřeji a děkuji za předvedené výkony i ukázněné chování.
Mé velké poděkování náleží Simoně Vochoskové, která se ujala náročného klavírního doprovodu

nejen v soutěžní den, ale absolvovala se sbory v rámci svých studijních možností všechny akce.
Mgr. Jana Štorová, DiS.

ZŠ INFORMUJE

Vystoupení Novohradského zvonečku
k MDŽ, 12.3.2017

Soustředění Novohradského zvonečku,
26.3.2017

Vystoupení v Domě s pečovatelskou službou
v Nových Hradech, 31.3.32017

Jarní pěvecký koncert, 8.4.2017,
Novohradský zvoneček Jarní pěvecký koncert, 8.4.2017, Fermata

Krajské kolo školních DPS, Strakonice, 10.4.2017, Novohradský zvoneček Krajské kolo školních DPS, Strakonice, 10.4.2017, Fermata

Jarní pěvecký koncert, 8.4.2017
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Zvonek
z Novohradských hor

školní kolo ve výtvarné části
pro žáky 6. – 9. tříd

Tématem letošního výtvarného klání byl
„Stroj“. Většině z nás okamžitě naskočí před
očima obrázek auta, lokomotivy nebo jiného
dopravního prostředku. Naši soutěžící „šli“
o trochu dál. Pokusili se stroj „rozebrat“ na
jednotlivá kolečka a součásti, zobrazit jeho
vnitřek. Nebo „sestavovali“ stroj času. Na
2. stupni ZŠ Nové Hrady proběhlo školní kolo
9. května. Výhercům srdečně blahopřejeme.

Mgr. Kateřina Vítovcová

III. kategorie (6., 7. třída):
1. místo – Maxmilián Šolle (VII.A)
2. místo – Jan Pávek (VI.A)
3. místo – Martin Bican (VII.A)

IV. kategorie (8., 9. třída):
1. místo – Michaela Nováková (IX.A)
1. místo – Anežka Kuřilová (VIII.A)
3. místo – Václav Pávek (IX.A)

ZŠ INFORMUJE

III. kategorie – Jan Pávek (VI.A)

III. kategorie – Martin Bican (VII.A) III. kategorie – Maxmilián Šolle (VII.A)

IV. kategorie – Michaela Nováková (IX.A) 2IV. kategorie – Michaela Nováková (IX.A)

IV. kategorie – Václav Pávek (IX.A)

IV. kategorie

IV. kategorie – Anežka Kuřilová (VIII.A)
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Zvonek z Novohradských hor
oblastní kolo ve zpěvu pro žáky 2. – 9. tříd

Ve středu 26. 4. 2017 jsme se setkali v aule Základní školy v Horní
Stropnici s dalšími soutěžícími, kteří postoupili ze školních kol v pě-
vecké části víceoborové soutěže Zvonek z Novohradských hor. Letos
znovu přibyly další základní školy, které měly zájem se do této soutěže
přihlásit.

Velký počet účastníků posuzovala desetičlenná porota složená ze zá-
stupců z jednotlivých základních škol a dalších hostů. Z 11 přihlášených
soutěžních vystoupení naší ZŠ jsme si odvezli 6 ocenění a umístění.

Soutěžícím děkujeme za předvedené výkony a blahopřejeme.
Úspěšné recitátory a zpěváky čeká finále této víceoborové soutěže

ve středu 24. 5. 2017. Mgr. Jana Štorová, DiS.

Umístění našich žáků:

SÓLOVÝ ZPĚV – LIDOVÁ PÍSEŇ
I. KATEGORIE  (2. a 3. třída)

BRYCHTOVÁ Eliška, III.A Cena poroty
ŠVEJDA Michal, II.A pamětní list

II. KATEGORIE  (4. a 5. třída)
MAXOVÁ Monika, IV.B pamětní list
ČIČOLOVÁ Barbora, IV.A pamětní list

III. KATEGORIE  (6. a 7. třída)
KRENAUEROVÁ Natálie, VII.A pamětní list

SÓLOVÝ ZPĚV – POPULÁR
V. KATEGORIE  (8. a 9. třída)

NOVÁKOVÁ Michaela, IX.A 2. místo
BLÁHA František, IX.A 3. místo
PÁVEK Václav, IX.A pamětní list

KOMORNÍ ZPĚV – LIDOVÁ PÍSEŇ
I. KATEGORIE  (2. a 3. třída)

BRYCHTOVÁ Eliška (III.A) – HOBIZALOVÁ Jana (III.A)
1. místo

II. KATEGORIE  (4. a 5. třída)
MAXOVÁ Monika (IV.B) – ŠVEJDA Michal (II.A)

2. místo
III. KATEGORIE  (4. a 5. třída)

KRENAUEROVÁ Natálie (VII.A) – PÁVEK Jan (VI.A)
– KUČEROVÁ Tereza (VII.A)

3. místo

ZŠ INFORMUJE
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Zvonek z Novohradských hor
školní kolo ve výtvarné části pro žáky 1. – 5. tříd

Ve středu 10. 5. 2017 proběhlo na ZŠ Nové Hrady vyhodnocení
školního kola soutěže Zvonek z Novohradských hor – výtvarná část,
I. stupeň. Zúčastnilo se jí celkem 49 výtvarných prací od žáků 1. – 5. roč-
níku naší školy. Soutěž byla na prvním stupni rozdělena do tří kategorií
podle věku mladých umělců. Každý výtvarník soutěžil s jednou prací
vytvořenou libovolnou technikou na téma Stroj.

Mezi soutěžními příspěvky převažovala malba temperou a vodovými
barvami, ale objevily se i zajímavé práce kreslené tuší, tužkou, křídou nebo
jiným materiálem. Zadané téma pojali především starší soutěžící poměrně
různorodě a zajímavě, takže porota neměla rozhodování jednoduché.

O výsledku nakonec hlasovalo sedm porotců z řad vyučujících I. stup-
ně, při rovnosti udělených bodů byla místa rozdělena mezi dva soutěžící.

Velký dík patří všem zúčastněným žákům, všem učitelům, kteří
vedli své svěřence a podíleli se na hlasování. Zvláště děkuji paní učitel-
ce Janě Tomáškové, která se postarala o ceny do soutěže a paní učitelce
Kateřině Marešové, která nám pomohla s diplomy.

Mgr. Václav Pávek
Celkové hodnocení:
Kategorie 0 (I. třída):

1. místo – Kristýna Losmanová, I. B
2. místo – Filip Strejček, I. B
3. místo – Alana Marie Dušek, I. A

Kategorie 1 (II. – III. třída):
1. místo – Tereza Hamerníková, II. A
1. místo – Kateřina Jelínková, III. A
2. místo – Lukáš Prášil, II. A
3. místo – Viktorie Jansová, III. A

Kategorie 2 (IV. – V. třída):
1. místo – Tereza Koderová, IV. B
2. místo – Madlen Charvátová, IV. A
3. místo – Lucie Jindrová, V. A
3. místo – Nela Michaleová, IV. B

ZŠ INFORMUJE

II. kategorie – Nela Michaleová (IV.B)

0.kategorie–AlanaMarieDušek(I.A) 0. kategorie – Filip Strejček (I.B)

0. kategorie – Kristýna Losmannová (I.B) I. kategorie – Tereza Hamerníková (II.A)

I. kategorie – Kateřina Jelínková (III.A) I. kategorie – Lukáš Prášil (II.A) II. kategorie – Lucie Jindrová (V.A)

I. kategorie – Viktorie Jansová (III.A) II. kategorie – Tereza Koderová (IV.B) II. kategorie – Madlen Charvátová (IV.A), Big Ben
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Zvonek z Novohradských hor
školní kolo ve zpěvu pro žáky 1. – 9. tříd

Letos bylo školní kolo pěvecké části soutěže Zvonku z Novohrad-
ských hor uspořádáno ve čtvrtek 20. 4. 2017 z organizačních důvodů
společně pro žáky I. a II. stupně. Zúčastnilo se ho 27 žáků. Porota slože-
ná z vyučujících z I. stupně posuzovala 21 sólových vystoupení a 8 ko-
morních zpěvů. K hodnocení jsme využili třídy v budově II. stupně.
Dobrovolníci z 8. tříd se postarali o jejich úpravu i výzdobu. Velké po-
děkování náleží děvčatům z 8. třídy, která ochotně vypomáhala při sa-
motném průběhu pěveckého zápolení.

Pravidla soutěže zůstala stejná. Každý žák si připravil dvě lidové pís-
ně, z nichž jedna musela být interpretována bez doprovodu melodického
nástroje. Žáci 8. a 9. tříd si navíc mohou vybírat i z oblasti populárních
písní. Je chvályhodné, že si někteří žáci „troufli“ nejen na sólové vy-
stoupení, ale vyzkoušeli si své schopnosti i v kategorii komorního zpě-
vu. Zde už je nutným předpokladem mnohem intenzivnější příprava,
sluchová schopnost a intonační dovednost žáků. Do komorního zpěvu
se pustili především žáci, kteří navštěvují sborové zpěvy, neboť více-
hlasý zpěv je náplní jejich repertoáru. Pozornost poroty se samozřejmě
zaměřila na intonační schopnosti soutěžících, jejichž míra se nejvíce
projeví v případě písní prováděných a capella.

Blahopřejeme všem žákům k předvedeným výkonům. Žáci, kteří se
umístili na 1. a 2. místě, postupili do oblastního kola (vyjma žáků
1. tříd). To proběhlo 26. 4. 2017 v Horní Stropnici.

Závěrem si dovolím poděkovat kolegům a kolegyním, kteří usedli
v porotě a přispěli svým zodpovědným a svědomitým hodnocením
k hladkému průběhu soutěže, jmenovitě Mgr. Tomáši Rolínkovi,
Mgr. Marii Rolínkové, Mgr. Janě Tomáškové, Mgr. Lence Knížové,
Mgr. Václavu Pávkovi a Mgr. Aleně Štajnerové – předsedkyni poroty.

Ceny pro soutěžící zajistila základní škola ve spolupráci se školní jí-
delnou a společností Humanitas. Mgr. Jana Štorová, DiS.

Výsledky:
SÓLOVÝ ZPĚV – LIDOVÁ PÍSEŇ
0. KATEGORIE  (1. třída) – nepostupová

1. místo KŘÍHOVÁ Jana I.B
2. místo KUBEŠOVÁ Daniela I.B
3. místo STREJČEK Adam I.B
4. místa STREJČEK Filip I.B

ŠVARC Josef I.B
SÝKOROVÁ Lucie I.B
CSÉFALVAY Josef I.A

I. KATEGORIE  (2. a 3. třída)
1. místo BRYCHTOVÁ Eliška III.A postup
2. místo ŠVEJDA Michal II.A postup
3. místo JANSOVÁ Viktorie III.A
4. místa CSÉFALVAY Tereza III.A

JELÍNKOVÁ Kateřina III.A
KŘÍŽOVÁ Tereza III.A

II. KATEGORIE  (4. a 5. třída)
1. místo MAXOVÁ Monika IV.B postup
2. místo ČIČOLOVÁ Barbora IV.A postup
3. místo TOMIOVÁ Valérie IV.B

III. KATEGORIE  (6. a 7. třída)
2. místo KRENAUEROVÁ Natálie VII.A postup
3. místo PÁVEK Jan VI.A

SÓLOVÝ ZPĚV – POPULÁR
V. KATEGORIE  (8. a 9. třída)

2. místa BLÁHA František IX.A postup
PÁVEK Václav IX.A postup
NOVÁKOVÁ Michaela IX.A postup

KOMORNÍ ZPĚV – LIDOVÁ PÍSEŇ
I. KATEGORIE (2. a 3. třída)

2. místo BRYCHTOVÁ Eliška (III.A) postup
HOBIZALOVÁ Jana (III.A)

4. místo JELÍNKOVÁ Kateřina (III.A)
BRYCHTOVÁ Eliška (III.A)

II. KATEGORIE (4. a 5. třída)
2. místo MAXOVÁ Monika (IV.B) postup

ŠVEJDA Michal (II.A)
3. místo MAXOVÁ Monika (IV.B)

EŠNEROVÁ Julie (IV.B)
4. místo PUPAVOVÁ Anna (IV.B)

VOCHOSKA Jakub (IV.B)
III. KATEGORIE (4. a 5. třída)

2. místo KRENAUEROVÁ Natálie (VII.A) postup
PÁVEK Jan (VI.A)
KUČEROVÁ Tereza (VII.A)

3. místo KRENAUEROVÁ Natálie (VII.A)
KOLÁŘOVÁ Nikola (VII.A)

KOMORNÍ ZPĚV – POPULÁR
V. KATEGORIE (8. a 9. třída)

3. místo NOVÁKOVÁ Michaela (IX.A)
PÁVEK Václav (IX.A)

ZŠ INFORMUJE
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Počet víček pro Františka
se zvýšil díky Soptíkům

Naše ZŠ již několik let sbírá pro Františka Zliku z Malont víčka
od pet lahví. Finanční částka z výkupu víček pak částečně slouží
jako pokrytí výloh speciální terapie, díky které se Fanoušek naučil
chodit. Letos je Františkovi 7 let. Narodil se jako zdravé miminko,
ale pátý den po porodu u něj byla zjištěna nákaza zlatým stafyloko-
kem. Fanoušek musel být operován a následně byl dva měsíce hospi-
talizován na neonatologickém oddělení. Z nemocnice byl propuštěn
jako zdravé dítě „pouze“ s opožděným vývojem. Ve čtrnácti měsí-
cích byla u něj bohužel diagnostikována dětská mozková obrna, ke
které se přidala ještě epilepsie. I přes nepřízeň osudu Fanoušek začal
chodit, i když ne úplně kvalitně. Bohužel nemluví a je neustále zá-
vislý na pomoci druhé osoby. Velké pokroky udělal díky speciální
terapii v Klimkovicích. Tu rodina podstoupila již pětkrát. Bohužel
tato terapie není hrazena zdravotní pojišťovnou a měsíční pobyt stojí
57 000,- Kč. Firma, která víčka vykupuje, platí za 1 kg (asi 475 ks
víček) pouhých 7,- Kč!!!!

K naší škole se do sběru víček přidali i skvělí novohradští Soptí-
ci. J V pátek 28. dubna nám předali 15 688 ks víček, které také
přesně spočítali!!! J Soptíkům patří velké díky!!! Všechna víčka,
která nyní máme ve škole, budou předána mamince Fanouška.

Tím však sbírat nepřestáváme. Pokud byste se chtěli do sbírky
zapojit, můžete víčka nosit do budov 1. i 2. st. naší ZŠ v Hradební a
Komenského ulici. Každé víčko pomůže.J

za všechny, kteří pomáhají, Marie Rolínková, ZŠ Nové Hrady

ZŠ INFORMUJE
Zvonek z Novohradských hor
školní kolo ve zpěvu pro žáky 1. – 9. tříd
pokračování ze str. 16
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Exkurze do Jaderné elektrárny Temelín
Dne 26.4.2017 jsme s žáky devátého a osmého ročníku navštívili ja-

dernou elektrárnu Temelín. Když jsme přijeli k zámečku, kde se nachá-
zí informační centrum, byly žákům rozdány pracovní listy, které během
exkurze vyplňovali. V informačním centru jsme navštívili dvě expozi-
ce, v jedné si mohli žáci pustit krátký film o jaderné elektrárně a násled-
ně se vyfotit s figurínou zaměstnance oblečeného ve žlutém obleku,
který musí obléct každý zaměstnanec elektrárny, když jde do míst
s výskytem jaderného záření, např. k jadernému reaktoru. Ve druhé ex-
pozici mohli žáci vidět několik historických i současných zmenše-
ných 3D modelů turbín, trafostanic atd. Na konci této expozice na
žáky čekalo několik interaktivních animací a her, které si žáci vy-
zkoušeli. Nejvíce je zaujal model jaderného reaktoru, na kterém si
mohli vyzkoušet, jak funguje bezpečnostní systém v případě poruchy
nebo přetížení v následku jaderných reakcí. Na závěr jsme zhlédli
film o jaderných štěpných reakcích uranu, díky kterým se vyrábí elek-
trická energie v jaderných elektrárnách, a film o možnostech výroby
elektrické energie za pomoci přírodních zdrojů: uhlí, dřeva a uranu.
Film řešil také finanční stránku výroby elektrické energie. Jako nej-
výhodnější se ukazuje právě výroba elektrické energie v jaderných
elektrárnách pomocí uranu. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých in-
formací. Tereza Kříhová

ZŠ INFORMUJE
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Čarodějnění
a stavění májky na hřišti…

Koncem dubna jak se praví, všechny ženské svátek slaví, podle staré tradice, zapalují hrani-
ce. Než nastoupí vládu květen, prolétnem se ještě světem…

Chtěla bych všem poděkovat za to, jak jsme si skvěle užili na hřišti tělovýchovné jednoty slet
a pálení čarodějnic i počasí nám přálo…

Velký dík mladým, krásným čarodějnickým tanečnicím, které zahájily a roztančily čaroděj-
nický rej pod vedením Martiny Jindrové.

Nezapomeneme na čarodějnické soutěžení a kouzlení jako ochutnávka lektvarů i čarodějnic-
kých dobrot, slalom s košťaty, průlez strachovým pytlem, hod kroužků na cíl…a samozřejmě i
na vrchol, kdy se jedna čarodějnice obětovala k upálení. Děti si napsaly na lístečky své strachy
a obavy a nechaly je spálit v pytlíčku této čarodějnice a problémy se rozplynuly… Odměnou
všem dětem byly opečené buřty, na kterých si opravdu pochutnávaly a pochvalovaly…

Předvedli se i silní pánové, kteří postavili nádhernou májku, a nesmím zapomenout ani na
děti, které jí krásně vyzdobily.

Takže ještě jednou děkuji všem čarodějnickým kolegyním za spolupráci a pomoc.
LETU ZDAR A PŘÍŠTÍ ROK NAZDAR!!! ČARODĚJNICE DOROTKA Hurá májka stojí...

Krásné čarodějnice při čarodějnickém reji... Odměnou byly dětem opečené buřty...

Ochutnávka čarodějnických dobrot... Ochutnávka lektvarů... Průlez strachovým pytlem...

Velké díky organizátorkám... Velké díky organizátorům...
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KIC Nové Hrady zve na

První koncert

Novohradské hudební trilogie,
5. roč.

Barokní hudba
v klášterní zahradě

neděle 25. 6. 2017 od 19 hodin

Účinkují:
Novohradský smíšený sbor, soubor Calypte a hosté

Zahrada kláštera Nové Hrady,
při nepřízni počasí v KSD, 70 Kč

Pořádá KIC N. Hrady, 386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz

Kulturní léto
v Nových Hradech

Červenec
¢ 5. 7. 2017, 14.00 hod.

Vycházka na pohodu č. 3
Buquoyská krajina – parky a romantické stavby
Začátek u vstupu do Terčina údolí

¢ 6. – 7. 7. 2017

Festival Novohradské Hraní, 7. roč.

¡ 6. 7., 15 hod.
Divadlo pro děti „Pohádky z košíku“,
hraje SemTamFór, zámecký park, 50 Kč

¡ 6. 7., 19 hod.
Divadlo pro dospělé „Jméno“,
hraje SemTamFór, hradní nádvoří, 100 Kč

¡ 7. 7., 20 hod.
Koncert open air na novohradském náměstí,
kapely LEON, EXTRA BAND a LIGHT&LOVE
vstup volný

¢ 19. 7. 2017, 17.00 hod.

Vycházka na pohodu č. 4
Příběhy novohradských domů trochu jinak
Hravá prohlídka města pro děti s podvečerní návštěvou Novo-
hradského muzea
Začátek na náměstí před radnicí

¢ 21. 7. 2017, 20 hod.

Druhý koncert
Novohradské hudební
trilogie, 5. roč.

Orchestr Blue Star,
hudba 1. pol. 20. století
Novohradské náměstí,
při nepřízni počasí v KSD,
vstup volný

¢ 22. 7. 2017, 17 hod.

Taneční a hudební vystoupení
folklorního souboru Armor Argoat
z Lorientu v Bretani a Malého Furianta
Novohradské náměstí, vstup volný

¢ 28. 7. – 2. 8. 2017

Hudební festival
Jihočeské Nové Hrady,
2. roč.,

umělecké vedení
Jaroslav Svěcený
Série koncertů: Nové Hrady,
Dobrá Voda, Altweitra
Vstupenky 350 Kč v KIC N. Hrady nebo www.cbsystem.cz
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Jarní Novohradský Salon 2017
V neděli 7. května byla zahájena výstava Jarní Novohradský

Salon 2017, kde se osobně sešla většina malířů, kteří na výstavě vysta-
vují své výtvarné práce. Autoři jarních foto-pozdravů ze „světových
Nových Hradů“ to měli trochu z ruky, takže byli přítomni pouze pros-
třednictvím svých fotografií. Výstava je dvouměsíční a po prvním mě-
síci můžu napsat, že z ohlasu návštěvníků je velmi dobře přijata. Snad
každý si zde může vybrat svého „favorita“, potěšit se výtvarným zasta-
vením a nechat na sebe působit obrazové vjemy sedmnácti rozdílných
stylů, nálad a sdělení.

Vy, kteří jste nestihli navštívit výstavu v květnu, máte příležitost ještě
do 25. 6., a to v Koželužně a v Hradní galerii (út, čt–ne, 10–16 hod.).

Vystavují: Vladislava Jirásková, ak. mal. Miroslav Konrád,
Mgr. Martin Kubalák, Ludmila Mazancová, Markéta Mazancová,
Karel Prášek, Miloš Roule, Daniela Roulová Plocková, Josef Zik-
mund, Karel Chalupský, Eva Vačkářová, Petr Čermák, Mgr. Petra
Dvořáková Haisová, Mgr. Naděžda Jonášová, ing. arch. Jozef Antalík,
Alena Nedorostová, Marie Králová, Eva Němcová a lidé z Newcastlů.

Výstava je částečně prodejní a výtěžek z prodeje bude věnován na
doprovodné programy pro děti v Koželužně.

Těším se na další příjemná salonní setkání. K. Jarolímková

Na červenec připravujeme:

Výstava eSKáeLO
Na výstavě se svými pracemi představí studenti Střední odborné

školy Třeboň, obor uměleckořemeslného zpracování skla.
Tato výstava bude nejenom připomenutím (ne)dávné  historie

sklářství na Novohradsku, ale zejména prezentace mladých lidí,
pro které je sklo zajímavým výtvarným materiálem.

Vernisáž  se uskuteční v neděli
2. července 2017 od 14.00 hod.

Výstava potrvá do 30. 7. 2017
a bude otevřena denně 10.00–16.00 hod.

Doprovodný program:
Tvůrčí dílny „Skleněné hrátky“. V týdenní blocích budou

připraveny některé techniky práce se sklem – např. podmalba
na sklo, práce nad kahanem (vinuté perly), korálkování.
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Informace z knihovny

Pasování na čtenáře
Školní rok bude končit, prvňáci už umí číst,

tak je načase, aby byli pasováni na opravdové
čtenáře. Nejdřív ale bylo potřeba, aby proká-
zali, že opravdu umí číst. Na to jsme se sešli
s dětmi v knihovně o několik dní dřív a četli
jsme si s každou třídou skoro hodinu. Všichni
četli dobře, ukázaly se jen drobné nedostatky,
ale děti dostaly za úkol ještě pilně trénovat čte-
ní, což si vzaly k srdci. V den pasování, v úterý
23. května, se ukázalo při malém testu naší po-
hádkové babičky, že opravdu trénovaly, aby si
před knihovnickým králem Knihomolem I.
neudělaly ostudu. Všechny obstály moc dob-
ře. Za to dostal každý kromě pasovací listiny a
malých dárků ještě moc pěknou knížku Lapá-
lie v Lampálii. A protože by si skoro všichni
chtěli chodit do knihovny půjčovat knížky,
mohou přijít do knihovny s některým z rodičů
a tady dostanou čtenářský průkaz, který je pro
prvňáčky na jeden rok zdarma (po uplynutí
roku se pak platí 20 Kč ročně).

Prvňáčkům (ale i všem ostatním dětem)
přeji moc hezké prázdniny, spoustu sluníčka,
koupání a hodně zážitků.

Za pomoc při přípravě a realizaci této akce
děkuji Mgr. Vladimíru Hokrovi, Jítě Duspi-
vové, Andulce Bodlákové, Blance Cáplové i
třídním učitelům.

Půjčovní doba v knihovně:
pondělí 9.00–11.30 a 12.00–18.00 hod.
středa 9.00–11.30 a 12.00–16.00 hod.
pátek 13.00–18.00 hod.

Knihovnice Drahomíra Císařová

1. A 1. B

Hlavně hlavu vzhůru

Král Knihomol I. přichází

Snad to nebude bolet

Tak tohle je brnkačka

V pohodě, jsem chlap

Zkouška u pohádkové babičky
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Výtvarná soutěž Lesy a příroda kolem nás
Výstava výtvarných prací novohradských dětí má již své vítěze na naší městské úrovni. Prá-

ce, které byly návštěvníky naší městské knihovny oceněny jako nejlepší, byly odeslány do kraj-
ského kola v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích. Z prací dětí z MŠ to je
Zajíček v lese Zuzanky Vicánové, Lesní pohádka Elenky Nedorostové a Lesní skřítek Honzíček
Aničky Pávkové. Z prací druhé třídy ZŠ jsou to Víly a skřítkové Valinky Stiskalové, Lesní práce
Fandy Němce a Práce v lese Tomáše Prášila. Ze školní družiny jsme na výstavu dostali knihu
Lesní dobrodružství, jejímiž autorkami jsou Eliška Brychtová a Viktorie Jansová

Začátkem června se dozvíme, jak práce našich dětí obstály ve finále. D. C.

Země odpoledního slunce / Barbara Woodová
Píše se rok 1920 a dvacetiletá Elizabeth Van Lindenová se stejně jako
její vrstevníci pokouší co nejrychleji se vymanit z konvencí, na kte-
rých lpí generace jejích rodičů a které po válce už nemohou platit.
Svobodný život se vydá hledat s milovaným mužem do jihozápadní
Kalifornie, kde pořád ještě na odvážlivce a dobrodruhy čekají skvělé
příležitosti. Brzy zjistí, že si vzala člověka, kterého vůbec nezná…

Hříšná světice: Historický román z počátku českých dějin
Jan Bauer
Autor se pokouší představit čtenářům postavu kněžny Ludmily. Není
zde vylíčena tak, jak ji známe z legend, ztrácí aureolu světice, zato se
projevuje jako pragmatická vládkyně, která podle příkladu svého ně-
kdejšího patrona, moravského krále Svatopluka, podřizuje vše záj-
mům knížectví.

Playground / Lars Kepler
Jasmin Pascalová-Andersonová má hodnost poručíka švédské armá-
dy. Během mise NATO v severním Kosovu se její jednotka ocitne v
boji. Jasmin ztratí dva ze svých mužů a sama je těžce zraněna. Na ce-
lou minutu a čtyřicet vteřin se jí zastaví srdce, potom je však přivede-
na k životu. Po probuzení mluví o své zkušenosti z klinické smrti.

Hledání bodu G / Martina Frühaufová
Co všechno se může stát, když jste rozvedená sexuoložka a vydáte se
sama autem na dovolenou? Možná na benzinové stanici potkáte ne-
známého muže, který stopuje. Rozhodnete se ho svézt, posléze svést a
společně prožijete neopakovatelný letní flirt…

Osudy a běsy / Lauren Grof
Každý příběh má dvě strany. Každý vztah lze nahlížet ze dvou růz-
ných perspektiv. A někdy se ukáže, že klíčem k dobrému manželství
není způsobilost říkat pravdu, ale schopnost udržet tajemství.

Jeden plus jedna / Jojo Moyesová
Představte si, jak by mohl vypadat příšerný život: manžel vás opustil a
rodině nepřispívá ani penny. Vašeho syna puberťáka šikanují a dcera,
jež je matematický génius, má sice možnost nastoupit na prestižní
školu pro nadané děti, ale vy si to zkrátka nemůžete dovolit. Už jen
nákup školní uniformy by znamenal pořádnou díru do rozpočtu – a co
teprve školné. Seznamte se, přesně takový je ve zkratce život Jess
Thomasové. Jednoho dne se však Jess přihodí zvláštní věc…

Nitranská brána smrti / Vlastimil Vondruška
Při vojenském tažení do Horních Uher proti králi Štěpánovi obsadí
vojska Přemysla II. Otakara Nitru. Zatímco hlavní síly pokračují v ta-
žení, město dočasně spravuje zástupce českého krále Oldřich z Chlu-
mu a má za úkol vypátrat ztracený relikviář.

Letopisy královské komory. Dobronínské morytáty
Vlastimil Vondruška
Na počátku adventu přijíždí Jiří Adam z Dobronína s pomocníky ba-
kalářem Petrem a jeho ženou Rozárkou na svůj statek na Vysočině,
kde hodlá během Vánoc odpočívat. Ale ihned po příjezdu ho vyhledá
stařena, která byla kdysi jeho kojnou. Prosí o pomoc, protože se ztratil
její vnuk…

Okénko do knihovny
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Vycházky na pohodu aneb Jižní Čechy Pohodové v roce 2017
V letošním roce je Jihočeský kraj v oblasti

cestovního ruchu „vyhlášený“ jako Pohodový.
S některými jihočeskými politickými událost-
mi je to spíš trochu paradoxní, nicméně téma
„JIŽNÍ ČECHY POHODOVÉ“ je pro rok
2017 zkrátka „in“. Tento trend byl už prezen-
tován na všech letošních veletrzích cestovního
ruchu pořádaných JČK nebo JCCR a je tomu
věnována z těchto institucí i finanční podpora.
K tomuto tématu se mohli připojit i různí pořa-
datelé akcí a aktivit podporující dobrou pohodu
při cestování a poznávání krás Jižních Čech.

A tak jsme se také připojili… Do letošní
nabídky kulturně-turisticko-poznávacích akcí

jsme zařadili sérii „Vycházek na pohodu“, při
kterých si budeme připomínat naši historii,
objevovat současnost a třeba i zasévat „se-
mínka budoucnosti“. Takto tomu bylo i při
první vycházce, která se uskutečnila 6. květ-
na s tématem „Novohradské domy a jejich
významné osobnosti“, kde byl průvodcem
starosta města V. Hokr a doprovodným prog-
ramem bylo promítání dokumentárního filmu
L. Ovčáčkové.

Díky finanční podpoře našich Vycházek a
doprovodných programů z JČK „Podpora
eventů v rámci Jižních Čech Pohodových“,
jsou tyto aktivity nezpoplatněné.

Na pohodové vycházky s pohodovými účast-
níky i průvodci zve Květa Jarolímková,

KIC N. Hrady

Promítání dokumentu
Lenky Ovčáčkové

V sobotu 6. 5. se ve večerních hodinách uskutečnilo
promítání česko-rakousko-německého dokumentárního
filmu „V jednom vše, ve všem jen jedno“ od Lenky Ov-
čáčkové. Film mapoval osudy lidí, kteří byli nebo jsou
svým životem nějak spjati s Novohradskými horami a udá-
lostmi v řádu desítek let. Lence Ovčáčkové se podařilo
celkem jednoduchým, a o to působivějším, způsobem –
tedy rozhovorem, zmapovat konkrétní příběhy konkrét-
ních lidí v různých obdobích. Pokud někdo ve filmu mluvil
německy, běžely české titulky a naopak, jména a bydliště
těchto lidí jste se dozvěděli až z titulků, takže divák nebyl
ihned vmanipulován do nějakých „soudů“, ale mohl se
soustředit hlavně na ne-obyčejné lidské osudy. To, co si
každý z nás diváků z filmu odnesl, je do značné míry jeho
věc. Pro mne bylo zajímavé nejen skládání si historické
mozaiky ze střípků lidských vzpomínek a prožitků, ale i
to „uvědomění“, jak je potřeba všechno tohle vědět a
hlavně to umět využít pro budoucnost. Kterou samozřej-
mě tvoříme my všichni teď a tady…

Tak ještě jednou citát J. F. A. von Buquoy z roku 1825,
který do značné míry rámoval i uvedený film:

„ Magické cítění, básnění, myšlení, nechť proniká do
výkladu bytí. – Tím se podaří, že akord světa krásy, lásky,
pravdy, se v tobě rozezní.“

Určitě bude příležitost v rámci letošních muzejních ak-
tivit se na tento film ještě znovu podívat. Zvu vás předem.

K. Jarolímkové

Informační centrum Nové Hrady informuje…

Otevření sezony po Novohradsku
tentokrát v Benešově

Otevření letní turistické sezony, a to již 9. ročník, se uskutečnilo v Benešově
nad Černou v polovině května. Benešov je v některých propagačních materiálech
nazýván i „Bránou do Novohradských hor“, s čímž nejen pohledem do mapy
můžeme klidně souhlasit.

Ostatně mapa, tzv. „slepá“, byla jednou z disciplín zábavně-turistického od-
poledne, ve které bylo jednoznačně nejlepší naše družstvo (novohradské íčkařky
nezklamali…). Celkem se nás sešlo pět týmů z Novohradska a ačkoli počasí bylo
deštivě nekompromisní, pořadatelé to ustáli a soutěžící s přehledem též (dávno
nejsme z cukru…). S diváky to bylo sice slabší, ale naše umístění na třetí příčce
bylo příjemné a vlivné na „utužení novohradského kolektivu…“.

Ať žije letní turistická sezona, milí a slušní turisté, pěkné počasí na výlety,
chutné restaurace, málo nepořádku kolem cest, úbytek rozvodů po zdolání „tisí-
covek“…  a hlavně – ať zdravě žijí Novohradské hory! K. J.

V měsíci květnu se vrátilo novohradské informační centrum na „sta-
ré místo“ do přízemí radnice. Po několika „dlouhých“ letech dostalo
nový a moderní vzhled a hlavně návštěvníci (bez rozdílu místa bydlištěJ)
získali větší a vzdušnější prostor. Což platí i pro samotné zaměstnance
IC – Martinu Toth-Kolářovou a ing. Jitku Duspivovou, které jsou hlav-
ními garanty poskytovaných služeb pro místní občany a ostatní náv-
štěvníky (turisty) Novohradského regionu. V souvislosti s rekonstrukcí
IC došlo i ke změně „místa působnosti“ vedoucí KIC Květy Jarolímko-
vé, která je nyní v Kulturně-spolkovém domě a bude tak mít lepší pod-
mínky k zajištění fungování tohoto objektu a vytváření zázemí pro
pořádání kulturně-společenských akcí dalších subjektů a dále k dokon-
čení Novohradského muzea. Telefonní kontakty – mobilní čísla - zůstá-
vají stejné, pevná linka 386 362 195 zůstává informačnímu centru.

kic
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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 pro děti:
¡ 2., 3., 28. 6. – Jenom tři mušketýři – Dominikánský klášter, ČB
¡ 1. 7. – 9. 9. – Pták Ohnivák a lišák Zorro – Otáčivé hlediště, Č. Krumlov

Divadelní představení:
¡ 7. – 24. 6. – Pes baskervillský – Otáčivé hlediště, Č. Krumlov
¡ 14. 6. – Čochtan vypravuje – DK Metropol, ČB
¡ 28. 6. – 9. 7. – Dekameron – Otáčivé hlediště, Č. Krumlov

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 1. 6. – Moda Fashion Day(s) 2017 ČB – DEPO Dopravního podniku, ČB
¡ 7. 6. – JF: Francisextet – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 8. 6. – Marta Kubišová: Poslední recitál – Zámecká jízdárna, Č. Krumlov
¡ 8. 6 – JF: Cikánští baroni – DK Metropol, ČB
¡ 10. 6. – Koncert mladých konzervatoristů – Klášter Borovany
¡ 11. 6. – LiStOVáNí: Turné v hajzlu – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 14. a 15. 6. – JF & M. Fukačová a I. Troupová – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 16. 6. – Momo: Tanec Praha – JD, ČB
¡ 17. 6. – Lakomá barka (benefiční koncert pro Nazaret)

– Stodola v podzámčí, Borovany
¡ 21. 6. – JF: Čtvero ročních dob – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 24. 6. – Javory – Hana a Petr Ulrychovi – Borovany
¡ 29. 6. – 31. 8. – Toulky barokními Budějovicemi

(noční prohlídky městem), ČB

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

V roce 2016 byla ve spolupráci s rakouskými partnery z Green Belt
Centra ve Windhaagu připravena a následně podána projektová žá-
dost do programu INTERREG V A. Koncem ledna 2017 pak bylo
rozhodnuto o její podpoře k financování. Vzhledem k tomu, že jedním
z aktivních účastníků projektu bude Sdružení Růže, z.s.p.o., přináší-
me v následujícím textu několik základních informací.

„Grenzenlos Radfahren am Grünen Band Europa – Cyklistika bez
hranic v Zeleném pásu Evropy“ je projekt zaměřený na rozvoj a propa-
gaci přírodního a kulturního dědictví v česko-rakouském příhraničí. Od
března 2017 jej budou společně realizovat mikroregiony Pomalší a
Sdružení Růže, Město Nové Hrady a rakouští partneři – Naturraum
Grünes Band GmbH a Tourismusverband Mühlviertel – Kernland.

Díky projektu tak bude realizována řada aktivit, které přispějí k roz-
šíření povědomí o společné historii, přírodních a kulturních hodnotách
na obou stranách hranice, vzniknou nové expozice (v Borovanech, Tr-
hových Svinech, Nových Hradech, Petříkově, Svatém Janu nad Malší,
Horní Stropnici, Benešově nad Černou, Velešíně a Římově), naváděcí
systémy a další vybavení pro rozvoj turistického ruchu (např. rozhled-
na na Hradišťském vrchu u Kaplice), mapy, publikace. Více informací
o projektu naleznete na stránkách uvedených partnerů, (www.sdruze-
niruze.cz; www.novehrady.cz).

Projekt je realizován s podporou programu přeshraniční spolupráce
Interreg V-A Rakousko – Česká republika.

Miroslava Machová, Michal Jarolímek
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Mezi nejlepšími v ČR
Šachová sezóna 2016/2017 se zapsala zla-

tým písmem do šachového dění na Novo-
hradsku. Šachový oddíl Hraničář Horní
Stropnice dosáhl úspěchů, se kterými se ne-
mohou pochlubit ani v několikanásobně vět-
ších místech v celé naší vlasti.

Než vyjmenuji dosažené posty, musím
upozornit na dvě šachové zvláštnosti. V ša-
chových soutěžích mohou mladší hráči hrát
v kterékoliv vyšší kategorii (sám jsem něko-
likrát zažil to zvláštní napětí, když je váš sou-
peř skoro o šedesát let mladší a hraje skvěle).
Druhá se týká našeho šachového oddílu. Sna-
žíme se, aby v každém našem družstvu hrající
šachový turnaj, který je určen pro dospělé,
hrálo nejméně čtyřicet až padesát procent na-
šich hráčů do osmnácti let věku.

Naše šachová mládež vybojovala Extraligu
dorostu. Jedná se o nejvyšší mládežnickou ša-
chovou soutěž v České republice! V našem
družstvu hraje i mistr České republiky pro rok
2017 v kategorii hoši do šestnácti let Matyáš
Zeman ze Ševětína. Matyáš má svého osobního
trenéra pana Adolfa Lacinu, který vypomáhá
trenérsky i našemu mládežnickému družstvu.

Družstvo Horní Stropnice A postoupilo do
druhé ligy, což je třetí nejvyšší šachová sou-
těž (dospělých) v České republice (extraliga,
1. liga a 2. liga). Družstvo Horní Stropnice B
může hrát v sezóně 2017/2018 druhou nej-
vyšší krajskou šachovou soutěž – druhou di-
vizi. V nejnižší krajské šachové soutěži – třetí
divizi – bude hrát šachové družstvo Horní
Stropnice C.

Z jednotlivců si domů přivezly medaile
Lucie Rolinková (dvě zlaté, krajská přeborni-
ce pro rok 2017 v praktickém i rapid šachu) a
Adéla Rolinková (stříbrnou za druhé místo
v krajském finále 2017 v rapid šachu). Me-
daile získali i další naši hráči, ale z důvodu
úspornosti se v tomto případě zmiňuji pouze
o šachové mládeži z Novohradska.

Všechny tyto úspěchy nejsou náhoda.
V prvé řadě je to šachové umění a zájem o ša-
chovou hru našich mladých hráčů (vyjmenová-
vám pouze hráče do osmnácti let věku
v abecedním pořadí, kteří jsou členy našeho od-
dílu nebo šachových kroužků v Horní Stropnici
a na Nových Hradech; hostujícím mladým ša-
chistům se omlouvám) – Bauer Jáchym, Bauer
Václav, Bauer Vojtěch, Blaho Lukáš, Blahová
Eva, Boháč Jan, Červ Matěj, Janeček Tadeáš,
Kolesnik Valentin, Kotál Václav, Kotál Vít,
Kučera Václav, Kvasník Petr, Kypet Pavel Ja-
roslav, Mikl Patrik, Němec Jan, Novák Martin,
Pávek Jan, Petrášek Marek, Pučalík Martin,
Rolinek Dominik, Rolinková Adéla, Rolinková
Lucie, Stehlík Marek, Steinbauer Filip, Stein-
bauer Sebastián a Zeman Matyáš.

Rovněž v pořádání krajských šachových
turnajů (dokonce i několikadenních včetně
zajištění ubytování) jsme dosáhli špičkové
úrovně. Máme velmi dobře spolupracující
pořadatelský tým (rovněž v abecedním pořa-
dí) – Flieger Jan, Hájková Lucie, Miklová
Jana, Rolinek František, Rolínek Vilibald a
Wimmer Jan.

Do pořadatelských aktivit se zapojují, když
přijedou s dětmi do Horní Stropnice, pánové
Bauer Roman a Kotál Petr. Zvlášť potěšitelné

je, že s úklidem pomáhá i naše šachová
mládež. Zapomenout nemůžeme na důležitou
propagaci našeho oddílu na webových strán-
kách http://sohranicar.cz/, kterou pravidelně
aktualizují Zeman Matyáš a Zeman Petr. Ná-
ročnou práci odvádí i Rolinek Dominik, když
přepisuje (digitalizuje) šachové partie.

Poděkovat musím i poskytovatelům nut-
ného zázemí pro velké šachové turnaje (po-
čet hráčů s doprovodem přesahuje i stovku)
– prostory jídelny a tělocvična ZŠ a MŠ Hor-
ní Stropnice (ředitel PaedDr. Jaroslav Baláš),
Sportovní hala Horní Stropnice (pan Lešek
Szypula), taneční sál Stropnické hospody (pan
Václav Mašek) a ubytování na Obecním úřadu
v Horní Stropnici. Svými kulinářskými doved-
nostmi se pochlubili zaměstnanci restaurace
U Martínků (včetně ubytování), restaurace
Sportovní hala, hotel Hojná Voda (včetně uby-
tování) a restaurace Stropnická hospoda. Pen-
zion Bobr poskytl ubytování většině šachistů.
Od účastníků jsme slyšeli jenom chválu (pou-
ze v průběhu dvou turnajů došla kofola). Za
finanční podporu děkujeme Obecnímu úřadu
Horní Stropnice a dalším podporovatelům,
kteří jsou vyjmenováni na našich webových
stránkách. Během šachových turnajů se ša-
chová mládež mohla odreagovat ve školní tě-
locvičně, na fotbalovém a dětském hřišti.

Jsme malý, venkovský, ale velmi úspěšný
šachový oddíl. Je to výsledek obětavé práce
a velkého úsilí mnoha lidí a šachového umění
a značné píle našich mladých šachistů, kteří
svojí pracovitostí a chováním (za celou sezónu
jsme nemuseli řešit jediný kázeňský problém)
prokazují, že se nemusíme o naši šachovou
budoucnost obávat. Poděkování zaslouží i
mnoho dalších našich podporovatelů, fandů
a činovníků, kteří pro nás hlasují. Nejčastější
jediná námitka proti nám, která se objevuje, je
slušně řečeno – jste strašně daleko, někde na
hranicích.

Omlouvám se všem, které jsem nejmeno-
val, ale z důvodu rozsahu tohoto příspěvku to
nejde. Věřte ale, že si velmi ceníme vaší pod-
pory, ocenění i poděkování.

Každá mince má rub a líc, takže ve výčtu
úspěchů nesmíme zapomenout na problémy.
Naše rozsáhlá úspěšná činnost způsobila, že

náš šachový oddíl je na hraně personálních a
finančních možností. Vyhodnotili jsme, že
hrát uvedené soutěže nejvyšší úrovně v šacho-
vé sezóně 2017/2018 bez dostatečného zajiš-
tění je značně riskantní. Chceme ale, aby naši
hráči hráli v soutěžích, které si vybojovali.
Jednáme proto o přestupu našich nejúspěš-
nějších hráčů do Šachové akademie Vysoké
školy technické a ekonomické v Českých Bu-
dějovicích, která může zabezpečit, aby naši
přestupující hráči uvedené nejvyšší soutěže
bez jakýchkoliv problémů odehráli.

Druhým problémem je, že naši mladí začí-
nající šachisté zatím nepotvrdili předpokláda-
ný šachový růst. Důkazem jsou výsledky
v šachovém turnaji Přebor škol 2017 Jihoče-
ského kraje. Družstvo ZŠ Nové Hrady v kate-
gorii 1. – 5. třída skončilo na devátém místě
(celkem hrálo šestnáct družstev). Přitom jsme
v roce 2016 s mužstvem téměř ve stejném slo-
žení vybojovali postup na Mistrovství České
republiky školních družstev. V kategorii 6. –
9. třída spolu s odpovídajícími třídami gymná-
zií postavila ZŠ a MŠ Horní Stropnici dvě
družstva. Horní Stropnice A skončila na devá-
tém místě a družstvo Horní Stropnice B obsa-
dilo nakonec místo dvanácté (celkem hrálo
osmnáct družstev).

Nápravu uvedeného stavu vidím ve zvýše-
ní nízké účasti našich začínajících hráčů na
kvalitních šachových turnajích (zejména kva-
lifikačních turnajích). Pokusíme se spolu s ro-
diči tento nedostatek v příští sezóně změnit.

Přejeme naší přestupující mladé nadějné
šachové mládeži a jejich vedoucímu panu
Františku Rolinkovi, aby se jim v novém pros-
tředí dařilo.

Náš Šachový oddíl Hraničář Horní Strop-
nice bude nadále pokračovat v naplňování
hlavních záměrů:
¡ nabízet školní mládeži velmi přínosnou

zájmovou činnost
¡ napomáhat rozvoji intelektuálních

dispozic mladých šachistek a šachistů
¡ formování pozitivních osobnostních

vlastností zájemců o šachovou hru
¡ a zejména prožívání radosti při šachové

hře (společenské deskové královské hře).
Vilibald Rolínek
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Hry u hranic
Tělovýchovná jednota Nové Hrady vás zve

na další ročník Her u hranic, který se uskuteční

v sobotu dne 24. 6.2 017 od 13.00 hod.
na fotbalovém hřišti TJ Nové Hrady.

K vidění budou soutěže družstev v netradičních
disciplínách, ukázka práce policejních kynologů

a na závěr ohňostroj.

Občerstvení zajištěno,
k poslechu a tanci hraje Petříkovská pětka.

Srdečně zvou pořadatelé.

Zrušíme fotbal?
Poslední sčítání ukázalo, že nás fotbalistů je zase víc a to 330 ti-

síc. (Pro zajímavost, hokeje je 6 krát míň a florbalu je 4 krát míň).
Fanoušků fotbalu je však také míň. Proč tomu tak je? Nejvíce

ublížilo fotbalu loňské „Euro“ ve Francii! To se nemělo stát. Čeští
fanoušci jsou hajsaví. Okamžitě přestupují do hokeje a dalších spor-
tů. Zároveň neradi odpouštějí! Hokejistům však odpustí rychle a ra-
zantně! A pak, že jsme „bratři“. Přitom fotbalisté mají úspěchů také
dost, jen připomenu: 1934 MS v Itálii 2. místo, 1962 MS v Chile
2. místo, 1976 ME v Jugoslávii 1. místo, 1980 ME v Itálii 3. místo,
1996 ME v Anglii 2. místo, 2004 ME v Portugalsku 3. místo.

Většinou jsme nebyli favorité, ale dokázali jsme, že i v naší malé
zemi je fotbal občas na slušné úrovni, tak proč by to nešlo v budouc-
nu! V několika krajích jsme založili mládežnické „akademie“, které
již dobře fungují a to je dobrý počin.

Ale zpět k nadpisu.
Vrcholové sporty se hrají zejména pro fanoušky, kteří si zapla-

tili a chtějí vidět sportovní podívanou. Nabízí se hokej. Zdá se, že
to je hlavní sport pro české fanoušky (ne pro svět). Ale…? Podle
expertů nebude v blízké době nějaká hokejová revoluce v Němec-
ku, Rakousku nebo Francii atd. Takže budou zase stejní favorité
(Kanada, USA, Rusko, Švédsko, Finsko, Slovensko a Česko) jako
za posledních 50 let.

Spoustu fanoušků hokeje a jiných sportů by fotbal nejraději zru-
šili. Tak tedy začneme!...Zrušíme fotbalové trávníky a postavíme
v Nových Hradech, Stropnici, Hranicích a Trhových Svinech hoke-
jové haly! Dále podotýkám, že všechno by bylo za „hubičku“!

Je zvláštní, že se v mnohých ukazatelích díváme na „západ“ a rádi,
ale tamější fotbal nás asi nezajímá? Přitom na západě ho umí báječně.
Ale co další strany? Východ – Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Slo-
vensko, ti všichni mají rádi fotbal a chtějí vyhrávat! A což teprve Rus-
ko, které chystá velkolepé MS, kam se těší celý fotbalový svět. Sever
– Švédsko, Norsko, chce být stranou fotbalového dění, zvláště kdy
před 2 lety vyhráli ME do 21 let u nás v Česku? Ze Švédska přiletělo
mnoho švédských fanoušků. Švédsko totiž není jen hokej!

Co by však tomu řekli naši internacionálové, že by se měl fotbal zru-
šit?... oni, kteří milovali fotbalový míč a také bojovali za „naše“ barvy!

František Plánička, vynikající brankař.
Pepi Bican, světový střelec.
Josef Masopust, Zlatý míč Evropy 1962.
Ivo Viktor, strážce pokutového území.
Antonín Panenka, geniální kopací technik.
Zdeněk Nehoda, kanonýr, který se nemýlil.
Ivan Hašek, nekonečný bojovník.
Rostislav Vojáček, výborný hlavičkář.
Pavel Nedvěd, Zlatý míč Evropy 2003.
Atd.
Závěrem…. Na Hradech máme výborné žáky. (To si hrají „za-

tím“ na Ronalda, Messiho a další světové hvězdy). Kéž by to dotáhli
až do „mužů“. Všichni, kdo to myslí s fotbalem na Hradech dobře, ať
jsou jim nápomocní! Bílý učitel Apačů Klekí – Petra řekl Old Shat-
terhandovi: „Zachraňte Vinnetua“! Já říkám lidem, kteří se pohybují
kolem fotbalu: „Zachraňte novohradský fotbal“! M. Hruška

21. Mistrovství České republiky
v Allkampf Jitsu

Závodníci TJ karate Nové Hrady
vybojovali dva tituly mistra ČR v AKJ

V sobotu 14. května 2017 se v městské sportovní hale v Mostu kona-
lo 21. Mistrovství ČR v sebeobranném systému Allkampf-Jitsu, na kte-
ré se sjelo 183 závodníků z většiny škol AKJ z České republiky.

Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu se skládá ze třech disciplín
- kata, randori a tameshi wari, kdy se body dosažené v jednotlivých dis-
ciplinách sčítají a konečný součet nakonec určí pořadí jednotlivců.
V disciplíně 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
prvků Allkampf-Jitsu a je divácky nejatraktivnější disciplínou. 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, ze-
lená pro juniorky – 2 cm, hnědá pro juniory a ženy a nejtěžší černá
3 cm), hodnotí se technika přerážení a přesný zásah desky.

Samotná soutěž začala slavnostním nástupem všech účastníků,
ředitel soutěže Tomáš Hrnčál vedoucí Mostecké školy AKJ a prezi-
dent Allkampf-Jitsu ČR Ing. Martin Matouš zde přivítali závodníky
i diváky a závodníkům popřáli mnoho štěstí ve sportovním klání.
Přítomné také přivítal čestný host a viceprezident Allkampf-Jitsu
European-Budo-Centre pan Wielfried Schlichting, který je zástupcem
tvůrce Systému Allkampf-Jitsu pana Jackoba Becka. Poté se sportovní
halou rozezvučela Česká státní hymna.

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 disciplíně randori mladších žáků.
Soutěž pokračovala soubojem starších žáků, kteří již soutěží ve dvojbo-
ji – randori a tameschi wari. Soutěže se zúčastnilo více jak 110 malých
bojovníků a lze říci, že všichni předvedli skvělé sportovní výkony a za-
slouží velikou pochvalu za to, že celý rok pod vedením svých trenérů
pilně trénovali.

V kategorii muži do 1. Kyu zvítězil Tomáš Hermann, v kategorii
muži Master nad 40 let 5. – 1. Kyu obsadil druhé místo Bronislav Ně-
mec a v kategorii muži master od 40 let od 1. Dan zvítězil Martin
Hermann.

Veliké díky patří všem trenérům, kteří se podíleli na přípravě našich
závodníků na tuto důležitou soutěž a samozřejmě také rodičům, kteří
naše závodníky podporují. Martin Hermann, předseda oddílu karate

Závodníci TJ karate Nové Hrady z leva: Tomáš Balko, Tomáš a Martin
Hermannovi a Bronislav a Lukáš Němcovi
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Školení trenérů karate III. a II. třídy v Českých Budějovicích
Školení trenérů karate III. a II. třídy se kona-

lo 2017 v areálu Fight Clubu v kulturním domě
Metropol v Českých Budějovicích ve dnech
29.–30. dubna 2017. Akci pořádal Jihočeský
svaz karate, z.s. ve spolupráci s trenérsko-me-
todickou komisí Českého svazu karate. Školení
se účastnilo 36 členů ze 16-ti oddílů z Jihoče-
ského svazu karate (TJ Č. Budějovice, TJ N.
Hrady, Cobra Ryu Strakonice, Karate Horaž-
ďovice, Tatran Prachatice, K.K. Budo Písek, TJ
Boršov, SKP Písek, Okinawa Goju Ryu Dojo
J. Hradec, Karate Hořice, Sokol Č. Budějovi-
ce, Slavie Č. Budějovice, TJ Shotokan Neto-
lice, TW Borovany, FC Hluboká v pohybu a
domácí Fight Club Č. Budějovice) a pět členů
Českého svazu karate (ŠJJ a karate Krnov a
Red Gym Třebíč). Bylo proškoleno 31 stávají-
cích trenérů III. třídy, 4 trenéři II. třídy a 6 no-
vých uchazečů o licenci trenéra III. třídy.

Školení probíhalo pod lektorským vedením
Mgr. Martina Slámy, MBA, předsedy TMK
ČSKe PhDr. Michala Hrubého, Ph.D., PhDr.
Radima Pavelky, Ph.D. a Bc. Jiřího Faktora.

Mgr. Martin Sláma, MBA, v dopoledním
praktickém bloku prováděl podrobný rozbor
nácviku kata a procvičoval s přítomnými jed-
notlivé fáze tréninku kata s aplikacemi bunkai.
V odpoledním bloku přednášel přítomným
metodiku základního tréninku pro začínají-
cí trenéry karate a zaměřil se především na
prevenci úrazů a správné vedení tréninkové
jednotky. Začínajícím trenérům zadal k vy-
pracování písemnou práci pro získání licence
trenéra karate III. třídy.

PhDr. Michal Hrubý, Ph.D., předával své
bohaté zkušenosti ze závodní přípravy spor-
tovců, ale také opakoval základy a zásady
tréninku pro začínající trenéry. Na závěr od-
povídal na dotazy trenérů týkající se nové

směrnice TMK ČSKe a problematiky tréninků
závodní přípravy v karate.

Po ukončení školení se konaly zkoušky na
stupně technické vyspělosti 3. Kyu – 1. Dan,
kterého se úspěšně účastnili pouze čtyři ucha-
zeči. Předsedou komise byl Jiří Faktor a členy
komise byli Michal Hrubý a Martin Sláma.

Ve večerních hodinách se konalo setkání
výboru JčSKe; předseda Bc. Jiří Faktor, TMK
Ing. Martin Hermann, STK Mgr. Dobrin Stoj-
čev, UR Ing. Jan Barát a ekonom JčSKe Dušan
Pohanka jednali s představiteli ČSKe, a to
více-prezidentem pro sport Jaromírem Musi-
lem, předsedou TMK PhDr. Michalem Hru-
bým, Ph.D., předsedou UR Ing. Markem
Kubínem a členem TMK PhDr.
Radimem Pavelkou, Ph.D. Hlavní-
mi body jednání byly novelizace
směrnic ČSKe, jejich výklad a ap-
likace v praxi.

Druhý den školení trenérů za-
hájil vedoucí oddělení úpolových
sportů Fakulty tělesné výchovy a
sportu Univerzity Karlovy PhDr.
Radim Pavelka, Ph.D., aktivní
přednáškou a tréninkem zaměře-
ným na rozvoj rychlosti v karate.
Účastníci školení si měli možnost
vyzkoušet praktická cvičení na
rozvoj rychlosti, síly a stability.
Ze strany přednášejícího zde byla
také zodpovězená celá řada dotazů
přítomných trenérů.

Závěrečnou část školení vedl
Bc. Jiří Faktor, který se zaměřil na základy
rozcvičení závodníků, protažení, uvolnění a
relaxační cvičení.

Na závěr bych chtěl touto cestou poděko-
vat všem, kteří se podíleli na organizaci škole-
ní trenérů, Fight Clubu České Budějovice za

poskytnutí zázemí školení a ČSKe za spolu-
práci. Toto školení přispělo nemalou měrou
k rozvoji trenérsko-metodických dovedností
trenérů III. třídy a především budoucích zá-
jemců o tuto kvalifikaci v rámci JčSKe.

Ing. Martin Hermann, TMK JčSKe

Trenéři oddílu karate Milan Macho, Petr Zachař, Jaro-
mír Švenda, Martin Hermann, Tomáš Balík, Lukáš Němec
a Bronislav Němec

Trénink vedení metodického nácviku kata na
školení trenérů v Českých Budějovích

Karate Sparing Camp v Českých Budějovicích
Naši závodníci trénovali s evropskou špičkou v karate

Nikola Staňková, Tomáš Hermann, David Ma-
cho a Karolína Staňková na Sparing Campu
v Českých Budějovicích

V sobotu 29. 4. 2017 se konalo v Českých Budějovicích přípravné soustředění české re-
prezentace v karate. Na tomto soustředění trénovali reprezentační trenéři Českého svazu ka-
rate: Miroslav Hýsek, Iva Keslová a Petra Piskačová. Akce se aktivně účastnil člen českého
reprezentačního týmu Tomáš Hermann, který zde cvičil především disciplínu „kumite“, tj. spor-
tovní zápas dvojic dle pravidel WKF. Tato disciplína poté, co se karate zařadilo do olympijských
sportů na Olympiádě 2020 v Tokiu, se velice rychle a dynamicky vyvíjí dopředu.

V neděli po celý den hostila Sportovní hala v Českých Budějovicích přípravný kemp pro ka-
ratisty všech kategorií. Akci již tradičně pořádá TJ Karate České Budějovice, celou akci spolu se
členy tohoto oddílu organizoval a řídil hlavní trenér oddílu Miroslav Hýsek. Na osmý ročník do-
razil rekordní počet účastníků, akce se zúčastnilo přibližně 340 karatistů ze 40 klubů z celého
Česka i zahraničí, přijeli karatisté z Německa, Maďarska, Izraele, Rakouska, Polska a Slovenska.
Vzhledem k velkému zájmu závodníků, muselo být soustředění rozšířeno ještě o další zápasiště.

Smyslem kempu je setkání závodníků z různých klubů i zemí, kdy každý ze závodníků musí
za jeden den absolvovat co nejvíce zápasů v disciplíně kumite s různými soupeři. Závodníci zde
získávali zkušenosti ze cvičných zápasů od kolegů z reprezentací ostatních států a především
zkušených trenérů. Tréninky probíhaly rovněž v disciplíně kata, kde si závodníci měli možnost
vyzkoušet trénink pod vedením reprezentačních trenérů.

Akce se zúčastnili také členové našeho oddílu, v disciplíně kata zde trénovali naši závodníci
David Macho, Nikola Staňková a Karolína Staňková a v disciplíně kumite David Macho a To-
máš Hermann.

Zúčastnit se mohli také diváci, kteří této možnosti hojně využili a spolu s rodiči doprovázejí-
cí naše sportovce mohli vidět výkony vynikajících karatistů. Martin Hermann
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řádková inzerce

¡ Koupím nebo pronajmu zahrádku
s vjezdem. Martin Novák, tel.: 725 949 603

¡ Koupím nebo pronajmu garáž
v Nových Hradech. Tel.: 604 368 012.

¡ Prodám zahrádku v zahrádkářské kolo-
nii: zděná chata, elektřina, užitková voda,
skleník, K. Šafaříková, tel.: 607 191 920

¡ Pronajmu byt 2+1 v Nových Hradech,
v Hradební ulici, slunný, teplý.
Tel.:737 973 377

¡ Kdo pohlídá občas u sebe menšího psa
3 – 5 dní, odměna nebo výuka angličtiny.
Tel. 732 962 689

¡ Prodám nebo pronajmu garáž (24 m2)
v Nových Hradech u autobusového nádraží.
Charvátová Liběna, tel. 723 262 487.

¡ Koupím byt 1+1, 2+1 nebo 2+kk
v Nových Hradech – v Zahradní čtvrti.
Tel.: 601 591 760


