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V červnu panovala v Koželužně „salonní nála-
da“. Aktivity a jejich atmosféra vypovídala o tom,
že výtvarné umění začíná být i u nás respektova-
ným zdrojem pro zkrášlení života. K. J.

V sobotu 10. 6. ožila zámecká louka benefiční akcí, která zvala každé-
ho, kdo má rád. Kdo to byl se dozvíte uvnitř čísla.                         K. J.

Kdo na vás ze sovího hnízda kouká asi víte, ale
více se můžete dočíst a vidět i na stranách 8–10.

K. J.

Novohradský smíšený sbor slaví v dnešním roce už 20 let svého trvání a
na červnovém koncertu byl opravdu výborný! Ke škodě každému, kdo
si tento koncert nechal „ujít“.                                                        K. J.

I letošního června jsme chtěli oslavit význam rodiny v rámci Kulturní
pro-rodinné slavnosti. Jaké to bylo se slovem i fotografiemi můžete se-
známit uvnitř čísla.                                                                          K. J.

Takhle to vypadá v naší školce, když se „táhne
za jeden provaz“.   Více uvnitř čísla.       K. J.

Tak tohle jsou „nejaktivnější salonní malíři“ a za nimi na stojanech je-
jich obrazy. Na další fotografie se můžete podívat na dvou stranách
uvnitř NZ.                                                                                        K. J.

Nejmladší čtenáři našeho zpravodaje,
přeji vám, abyste v červencovém čísle NZ našli to, co hledáte, vždyť fotek o vás je tam haba-

děj. A aby ne, když jste v červnu měli takovou „nadílku událostí“. Věřím tedy, že jste se v novo-
hradském domově nenudili a také vám přeji, abyste se nenudili o letních prázdninách. Užívejte si
nejhezčích měsíců v roce! Ať vám ty prázdniny utečou přiměřeně pomaluJ.

K. Jarolímková
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Zápis z 76 . schůze městské rady
ze dne 10. 5. 2017

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 75. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 75. jednání rady města.

� 2. Rodina Panny Marie – kupní smlouva
Rada města souhlasí s koupí pozemků parc.
č. 947/5 o výměře 5 471 m2 a části pozemku
parc. č. 952/11 (dle GP parc. č. 952/35)
o výměře 1 898 m2 od Rodiny Panny Marie,
Nové Hrady a postupuje návrh ke schválení
zastupitelstvu města.
(Rada projednala návrh kupní smlouvy, kte-
rý vychází ze Smlouvy o budoucí smlouvě
kupní s Rodinou Panny Marie, Nové Hrady,
kterou schválilo zastupitelstvo města dne
13. 2. 2014.)

� 3. Realizace parkovacích stání
Rada města bere na vědomí žádost Jednoty,
spotřebního družstva České Budějovice
o realizaci parkovacích stání před objektem
prodejny a pověřuje Investiční a majetkový
odbor MěÚ Nové Hrady zajištěním finanční
kalkulace.
(Rada obdržela od Jednoty, spotřebního
družstva České Budějovice žádost o realiza-
ci 4 parkovacích stání před objektem pro-
dejny Trefa č. p. 336 v Nových Hradech dle
předložených návrhů.)

� 4. Mateřská škola Nové Hrady
Rada města schvaluje osobní příplatek ře-
ditelce Mateřské školy Nové Hrady, dle
návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady žádost o schválení osobního
příplatku ředitelce mateřské školy.)

� 5. Pronájem – dům č. p. 156,
Hradební ulice
Rada města schvaluje záměr pronájmu části
nebytových prostor v přízemí domu v Hra-
dební ulici čp. 156 a pověřuje tajemnici
MěÚ Nové Hrady zveřejněním na úřední
desce města.
(Rada obdržela od p. Lukáše Brouska, Nové
Hrady žádost o pronájem nebytového pros-
toru v Hradební ulici čp. 156. Prostor by
sloužil k tréninkům a poté k založení klubu
ve stolním fotbálku.)

� 6. Oprava vodojemu – Hydroglobus
Nové Hrady
Rada města bere na vědomí popis prací na
hydroglobusu Nové Hrady a pověřuje sta-

rostu spolu s Investičním a majetkovým
odborem MěÚ Nové Hrady zajištěním
opravy.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a. s.
popis prací, které je nutno provést na hydro-
globusu Nové Hrady, v celkové hodnotě cca
431.000,- Kč bez DPH.)

� 7. Základní škola Borovany – plavecký
výcvik
Rada města schvaluje Smlouvu s Plaveckou
školou Základní školy Borovany pro zajiš-
tění plaveckého výcviku pro žáky Základní
školy Nové Hrady a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela od Plavecké školy Základní
školy Borovany návrh smlouvy na zajištění
plaveckého výcviku pro žáky Základní ško-
ly Nové Hrady.)

� 8. Zahrádky
Rada města bere na vědomí návrh řešení
pronájmu a využití pozemků, které jsou
využívány jako zahrádky v lokalitě mezi
Sídlištěm Míru a Sídlištěm ŽPSV, a pově-
řuje starostu a místostarostku dalším jed-
náním.
(Rada projednala návrh řešení pronájmu a
využití pozemků, které jsou využívány jako
zahrádky v lokalitě mezi Sídlištěm Míru a
Sídlištěm ŽPSV. Starosta města informoval
radu města o způsobu projednání, které pro-
běhne formou svolání jednání s jednotlivý-
mi uživateli zahrádek a za účasti MěÚ Nové
Hrady, Stavebního úřadu.)

� 9. "Jihočeské Nové Hrady"
Rada města schvaluje Smlouvu se společ-
ností Subiton s. r. o. Praha na realizaci fes-
tivalu: Jihočeské Nové Hrady 2017 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti Subiton s. r. o.
návrh smlouvy na realizaci festivalu: Jiho-
české Nové Hrady 2017.)

� 10. Linka bezpečí, z. s.
Rada města bere na vědomí žádost Linky
bezpečí, z. s. o finanční podporu na r. 2017 a
postupuje žádost finanční komisi.
(Rada obdržela od ředitelky Linky bezpečí,
z. s. žádost o finanční podporu na provoz
Linky bezpečí.)

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

� 12. Poskytnutí dotace – schválení
smlouvy
Rada města schvaluje Vzor Smlouvy o pos-
kytnutí dotace k Programu pro poskytování
dotací na realizaci vrtané studny, kopané
studny a prohloubení stávající studny, jako
zdroje pitné vody z rozpočtu města Nové
Hrady.
(Rada obdržela návrh vzorové smlouvy
k poskytování dotace z Programu pro pos-
kytování dotací na realizaci vrtané studny,
kopané studny a prohloubení stávající stud-
ny, jako zdroje pitné vody z rozpočtu města
Nové Hrady.)

� 13. Dotace studna – p. Fritz
Rada města schvaluje dotaci z Programu
pro poskytování dotací na realizaci vrtané
studny, kopané studny a prohloubení stáva-
jící studny, jako zdroje pitné vody z rozpoč-
tu města Nové Hrady, p. Pavlu Fritzovi,
Nové Hrady ve výši 14.520,- Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela žádost p. Pavla Fritze, Nové
Hrady o poskytnutí dotace z Programu na
realizaci vrtané studny, kopané studny a
prohloubení stávající studny. Po kontrole
Investiční a majetkovým odborem MěÚ
Nové Hrady, lze poskytnout dotaci dle
programu.)

� 14. Hotel Máj
Rada města schvaluje záměr pronájmu po-
zemku parc. č. st. 470, jehož součástí je
stavba čp. 295, část objektu - ubytovací a
restaurační zařízení, na dobu určitou do
31. 3. 2018 a pověřuje tajemnici MěÚ Nové
Hrady zveřejnění na úřední desce města.
(Rada projednala možnost zveřejnění zá-
měru pronájmu části hotelu Máj, restaurač-
ní a ubytovací část, na dobu určitou, do
plánované rekonstrukce.)

� 15. Zápis sociální komise
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
sociální komise konané dne 10. 5. 2017 a
neschvaluje výměnu bytu 0+1 pí. Marie
Maierové, za byt 1+1 v DPS. Rada města
zařazuje do seznamu uchazečů o byty pí.
Martinu Loškovou, Žár. Rada města sou-
hlasí s přidělením bytu 1+1 č v DPS Nové
Hrady manželům Marii a Janu Váchalovi,
Švihov a bytu 1+1 č. 31 manželům Olze a
Bohuslavu Vochozkovým, Nové Hrady.
(Rada obdržela Zápis z jednání sociální ko-
mise konané dne 10. května 2017 s doporu-
čením pro radu.)

� 16. Dotace protipovodňová opatření –
rozhlas
Rada města souhlasí s podáním žádosti na
nový systém protipovodňových opatření a
pověřuje starostu zadáním přípravy pro-
jektu.
(Starosta informoval radu o možnosti podá-
ní žádosti dotace na nový systém protipo-
vodňových opatření, jejichž součástí by
byla i modernizace místního rozhlasu. Žá-
dost o dotaci je možno podávat v červnu,
realizace by se v případě přidělení dotace
uskutečnila v roce 2018.)

� 17. Dotace z projektu Česká knihovna
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace z projektu Česká knihovna.
(Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady, Kul-
turního a informačního centra návrh žádosti
o poskytnutí dotace z projektu Česká kni-
hovna.)

� 18. Závěrečný účet města Nové Hrady
Rada města bere na vědomí Závěrečný účet
Města Nové Hrady za rok 2016 a postupuje
jej ke schválení zastupitelstvu města.

INFORMACE Z RADNICE
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(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh závěrečného účtu
Města Nové Hrady za rok 2016.)

� 19. Účetní závěrka města Nové Hrady
Rada města bere na vědomí účetní závěrku
Města Nové Hrady za rok 2016 a postupuje
ji ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh účetní závěrky
Města Nové Hrady za rok 2016.)

Zápis ze 77. schůze městské rady
ze dne 24. 5. 2017

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
s hlasem poradním:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
Omluveni:
Miroslav Šlenc, člen rady
- v 14.35 hodin se dostavil a hlasoval od bodu č. 7

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 76. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 76. jednání rady města.

� 2. TSM – investiční fond
Rada města souhlasí s navýšením inves-
tičního fondu Technických služeb města
Nových Hradů o částku 500.000,- Kč a po-
stupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů žádost o na-
výšení investičního fondu o částku
500.000,- Kč, z důvodu nákupu vozidla
Multicar M27B, jehož cena byla vyšší, než
byl předpoklad při schvalování rozpočtu.)

� 3. Odkoupení pozemku
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. 1195/2 o výměře 138 m2 v k. ú.
Nakolice a pověřuje tajemnici MěÚ zveřej-
něním na úřední desce města.
(Rada obdržela od manželů Smažíkových,
České Budějovice žádost o odkoupení po-
zemku parc. č. 1195/2 v k. ú. Nakolice. Po-
zemek sousedí se stavbou, která je ve
vlastnictví žadatelů. K prodeji bylo vydáno i
souhlasné stanovisko osadního výboru.)

� 4. Odkoupení pozemku
Rada města bere na vědomí žádost pí. Boro-
vanské a p. Dobrovského o odkoupení poze-
mku parc. č. 233/10 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů a postupuje žádost k projednání
Osadnímu výboru Údolí.
(Rada obdržela od p. Borovanské, Údolí a p.
Dobrovského, Nové Hrady žádost o odkou-
pení pozemku parc. č. 233/10 v k. ú. Údolí

u Nových Hradů, který sousedí s pozemkem
ve vlastnictví žadatelů.)

� 5. Uvolněný byt
Rada města schvaluje záměr na zveřejnění
uvolněného bytu v Hradební ulici čp. 108,
Nové Hrady dle návrhu TSM Nové Hrady.
(Rada projednala návrh Technických služeb
města Nových Hradů k nájemnému na uvol-
něný byt v Hradební ulici čp. 108. Jednalo
se o stanovení výše nájemného a následné
zveřejnění záměru pronájmu uvolněného
bytu.)

� 6. TJ SOKOL Nové Hrady – žádost
Rada města souhlasí s výměnou radiátorů a
zateplení stropu v objektu kuželny v No-
vých Hradech.
(Rada obdržela od TJ Sokol Nové Hrady
žádost o povolení výměny radiátorů a za-
teplení stropu v objektu kuželny v Nových
Hradech.)

� 7. Novohradská občanská společnost z.s.
Rada města souhlasí s umístěním sídla No-
vohradské občanské společnosti z. s. Nové
Hrady na adrese Česká č. p. 74, Nové Hrady.
(Rada obdržela od Novohradské občanské
společnosti z. s. Nové Hrady žádost o umís-
tění sídla spolku na adresu Spolkového a
společenského domu Nové Hrady, Česká
ulice čp. 74.)

� 8. RPS Nové Hrady – kontrola
Rada města bere na vědomí Protokol o kon-
trole akce: RPS - Nové Hrady, Regenerace
panelového sídliště Nové Hrady - III. etapa.
(Rada obdržela od Ministerstva pro místní
rozvoj, Praha Protokol o kontrole akce:
RPS-Nové Hrady, Regenerace panelového
sídliště Nové Hrady - III. etapa, s tím, že ne-
byly zjištěny nedostatky.)

� 9. Prodej pozemku – M. Pavlík
Rada města souhlasí s prodejem části poze-
mku parc. č. 791/1 (dle GP parc. č. 791/5)
o výměře 38 m2 v k. ú. Údolí u Nových Hra-
dů, p. Miroslavu Pavlíkovi, Svatý Jan nad
Malší 104, za částku 100,- Kč/m2 a postupu-
je návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje části poze-
mku parc. č. 791/1 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů, rada opětovně projednala žádost p.
Pavlíka na odprodej tohoto pozemku.)

� 10. Prodej pozemku – O. Morong
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 863/57 o výměře 1 196 m2 v k. ú.
Nové Hrady, p. Ondřeji Morongovi, Nové
Hrady, za částku 500,- Kč/m2 bez DPH a dle
podmínek schválených zastupitelstvem pro
prodej pozemků v této lokalitě a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada po zveřejnění záměru prodeje poze-
mku parc. č. 863/57 v k. ú. Nové Hrady,
projednala žádost p. Ondřeje Moronga,
Nové Hrady o koupi tohoto pozemku.)

� 11. Veteraniáda
Rada města bere na vědomí vyúčtování ná-
kladů na reprezentaci města p. R. Rusiňá-

kem, Nové Hrady, ve výši 1.000,- Kč na zá-
vodech ve sportovní gymnastice.
Rada města děkuje p. Rudolfu Rusiňákovi
za úspěšnou reprezentaci Města Nové
Hrady.
(Rada obdržela od p. Rusiňáka náklady na
vyúčtování p. R. Rusiňáka na veteraniádě,
konané dne 20. 5. 2017 v Praze.)

� 12. Rozpočtové opatření č. 6
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 6/2017. Z16
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 6/2017.)

� 13. Letní dětský tábor
Rada města bere na vědomí informaci Kraj-
ského ředitelství Policie Středočeského kra-
je o konání letního dětského tábora: Sokolí
hnízdo Nové Hrady.
(Rada města obdržela od Krajského ředitel-
ství Policie Středočeského kraje informaci
o konání letního dětského tábora: Sokolí
hnízdo Nové Hrady.)

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

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

� 16. Provozní řád – skatepark
Rada města schvaluje Provozní řád Skate-
parku Nové Hrady.
(Rada projednala návrh Provozního řádu
Skateparku Nové Hrady, který upravuje
provoz a podmínky využívání areálu, stano-
vení provozní doby a odpovědné osoby.)

� 17. Umístění stožáru – p. Tampier
Rada města bere na vědomí žádost p. Jana
Tampiera, Nakolice o umístění stožáru a
pověřuje starostu ve spolupráci s osadním
výborem provedením místního šetření.
(Rada obdržela od p. Jana Tampiera, Nako-
lice žádost o vytvoření místa pro umístění
stožáru na pozemku ve vlastnictví města,
který by sloužil k umístění Wi-fi antény
nebo odstranit vzrostlé stromy na pozemku
parc. č. 45 v k. ú. Nakolice.)

� 18. Okrašlovací spolek pro Terčino
údolí, Nové Hrady a okolí, z. s.
Rada města souhlasí s umístěním sídla
Okrašlovacího spolku pro Terčino údolí,
Nové Hrady a okolí, z. s. na adrese Česká
č. p. 74, Nové Hrady.
(Rada obdržela od Okrašlovacího spolku
pro Terčino údolí, Nové Hrady a okolí, z. s.
žádost o umístění sídla spolku na adresu
Spolkového a společenského domu Nové
Hrady, Česká čp. 74.)

� 19. Teplovod Hotel Máj
Rada města bere na vědomí nabídkový roz-
počet na akci: Teplovod Nové Hrady - Na-
pojení hotelu Máj a pověřuje Investiční a
majetkový odbor MěÚ Nové Hrady zajiště-

INFORMACE Z RADNICE
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ním cenové nabídky na vedení teplovodu
k hotelu Máj.
(Rada obdržela od společnosti FLEMONTA
s.r.o. nabídkový list na akci: Teplovod
Nové Hrady – napojení hotelu Máj s rezer-
vou.)

Zápis ze 78. schůze městské rady
ze dne 30. 5. 2017

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 77. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 77. jednání rady města.

� 2. Výběrové řízení – Hotel Máj
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor v objektu čp. 295, Nové Hrady, na
pozemku parc. č. st. 470 v k. ú. Nové Hrady,
pí. Monice Šnokhausové, Zahradní čtvrť
254, Nové Hrady, na dobu určitou do 31. 3.
2018, za částku 5.000,- Kč/měsíc a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

(Po zveřejnění záměru pronájmu nebyto-
vých prostor rada obdržela od pí. Moniky
Šnokhausové, Nové Hrady žádost o proná-
jem nebytových prostor v objektu hotelu
Máj, za částku 5.000,- Kč/měsíc.)

� 3. Rota
Rada města bere na vědomí sdělení Policej-
ního prezidia ČR o dalším postupu ve věci
realizace převodu areálu bývalé roty pohra-
niční stráže Nové Hrady.
(Rada obdržela od Policejního prezidia ČR
sdělení dalšího postupu ve věci realizace
areálu bývalé roty pohraniční stráže Nové
Hrady. Postup při realizaci nepotřebného
majetku státu je dán příslušnými právními
předpisy, podle kterých musí být postupo-
váno. Ze strany vlastníka je preferován pře-
vod úplatný za cenu sjednanou nejméně ve
výši, která je v daném místě a čase obvyklá.)

� 4. ZŠ Nové Hrady – věcný dar
Rada města souhlasí s přijetím věcného
daru v hodnotě 1.000,- Kč Základní školou
Nové Hrady.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady žádost o souhlas s přijetím věcného
daru v hodnotě 1.000,- Kč od Františka Krá-
le na pořízení pomůcek a nákupu darů pro
děti soutěžící v rámci školních soutěží.)

� 5. ČEVAK – oprava potrubí vodojemu
Rada města bere na vědomí předběžnou kal-
kulaci k osazení tlakových stanic po dobu
opravy hydroglobusu a pověřuje starostu
dalším jednáním.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a. s.,
České Budějovice předběžnou kalkulaci

k opravě potrubí a k osazení tlakových sta-
nic po dobu opravy hydroglobusu.)

� 6. Soutěž "Obec přátelská seniorům
2017"

Rada města souhlasí s podáním přihlášky
do soutěže: Obec přátelská seniorům 2017.

(Rada projednala návrh na podání přihlášky
do soutěže: Obec přátelská seniorům 2017,
kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a so-
ciálních věci. Město Nové Hrady ve spolu-
práci Investičním a majetkovým odborem
MěÚ Nové Hrady a s místními spolky a or-
ganizacemi připravilo potřebné podklady,
včetně dotazníkového šetření pro zaslání
přihlášky do soutěže.)

� 7. Linka bezpečí

Rada města schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč orga-
nizaci Linka bezpečí, z. s. a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy.

(Rada obdržela Zápis z jednání finanční
komise konané dne 29. 5. 2017, kde komi-
se doporučila poskytnutí dotace ve výši
5.000,- Kč na provoz Linky bezpečí.)

� 8. MŠ Nové Hrady – věcný dar

Rada města souhlasí s přijetím věcného
daru v hodnotě 1.500,- Kč Mateřskou ško-
lou Nové Hrady.

(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady žádost o souhlas s přijetím věcného
daru v hodnotě 1.500,- Kč od p. Jaroslava
Deutsche (Hranice) na podporu činnosti
mateřské školy a ve prospěch dětí.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

Poděkování
V sobotu 10. 6. 2017 proběhl v zámeckém parku dětský den pod

taktovkou Mgr. Vladimíra Hokra. Příznivé počasí, soutěžní dobrá
nálada, parta dobrovolníků s profesionální agenturou zajištující
hudbu a „bezplatné atrakce“, Ti všichni vytvářeli dobrou náladu bě-
hem celého odpoledne. Za dosažené výkony byla věcná, ale hlavně
sladká odměna. Následující víkend pořádaly novohradské spolky
sobotní vyžití, jak pro dospělé, tak pro děti. K tomu všem vyhrávala
Veselá muzika.
Všichni dokázali jediné. Kdo má „FILIPA“, má akce plné nejen
spokojených účinkujících.

Roman Roule

Soutěž Kompas je zpátky
Už šestým rokem se může veřejnost zapojit do letní cestovatel-

ské soutěže s názvem Kompas, tentokrát s podtitulem s ROP Jiho-
západ na cestách, kterou pořádá Úřad Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad. Smyslem této cestovatelské soutěže je
představit široké veřejnosti zajímavé projekty v Plzeňském a Ji-
hočeském kraji, které byly podpořeny z Regionálního operačního
programu Jihozápad.

Soutěž probíhá od 1. července do 31. srpna 2017. Celkem mohou
návštěvníci vybírat z 10 soutěžních míst, přičemž 5 míst se nachází
v Plzeňském a 5 v Jihočeském kraji. Na jihu Čech se vám pro tento
rok představí Buqoyská hrobka v Nových Hradech, která vám přiblí-
ží dějiny francouzského rodu. Navštívit můžete také hrad ve Strako-
nicích, kde se setkáte s několika architektonickými slohy nebo si
můžete odpočinout ve sportovním areálu a koupališti ve Zvíkov-
ském Podhradí. Dalším zajímavým místem, které určitě stojí za náv-
štěvu, je Panský pivovar ve Vlachově Březí. Přehlídku jihočeských
projektů uzavírá fara v Plané nad Lužnicí, která slouží v současné době
jako muzeum.

Do soutěže se lze zapojit zadáním unikátního kódu na webových
stránkách www.rr-jihozapad.cz/kompas. Na každém soutěžním místě
je pro účely hlasování umístěn plakát o velikosti A4, který obsahuje
tento unikátní kód. Pokud navštívíte alespoň jedno soutěžní místo, opí-
šete si zde unikátní kód a zadáte ho na výše uvedených internetových
stránkách, zařazujete se do slosování o zajímavé ceny. Losuje se každý
týden.

Spojte příjemné s užitečným, procestujte nová místa, zapojte se do
soutěže a vyhrajte zajímavé ceny. Více informací o soutěži a ostatních
výletních cílech naleznete na www.rr-jihozapad.cz/kompas.
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Nový provozní řád skateparku
Novohradský skatepark, který jsme vybudovali v rámci projektu

podpořeného z Regionálního operačního programu, plní dle mého ná-
zoru svoji funkci a přináší vyžití pro mladé zájemce. Často kolem ska-
teparku chodím a je příjemné sledovat velké množství dětí, které se
postupně učí základy ovládání svého prkýnka (skatu), koloběžky či
kola a následné jízdy na překážkách.

Ne všechno ohledně skateparku ale vnímáme pozitivně. V určitou
dobu byla problémem skupinka mladých, kteří se sami příliš nezapojo-
vali do sportování, ale spíše jim areál sloužil jako místo setkávání a
konzumace různých nápojů i látek. K tomu se často přidávala hlasitá
hudba a nevhodné chování jak k mladým zájemcům (kteří se jich často
báli a snažili se chodit v době, kdy tam tito „případi“ nechodili), tak
směrem ke kolemjdoucím a sousedům.

Dalším problémem je časté ničení oplocení, které mnohdy slouží
jako záchranná či odrážecí síť a která je i ničena přelézáním. V rámci
udržitelnosti projektu jsme povinni celý areál, včetně oplocení, udržo-
vat v dobrém stavu, proto jej musíme opravovat, abychom dotaci nevra-
celi. Ti, kteří takto oplocení ničí, si možná neuvědomují, že právě
prostředky, které musíme vynakládat na opravy, by mohly být využity
na průběžné doplňování o nové překážky či další vybavení skateparku.

Při poslední kontrole skateparku ze strany poskytovatele dotace
jsme s kontrolorkami odkonzultovali návrh nového provozního řádu a
plán zvýšeného dohledu, kterým bychom rádi stav uvnitř parku vylep-
šili a zároveň ohledně jeho využívání vyšli vstříc obyvatelům domů,
které v nedávné době (tedy až po vbudování skateparku) v jeho blízkos-
ti vyrostly.

Na základě radou schváleného parku převezmou kontrolní a dohle-
dovou funkci plně Technické služby města NH a odpovědnou osobou
je určena přímo paní ředitelka Alena Kedrušová. Stávající kamerový
systém bude upraven tak, aby paní ředitelka měla dohled nad situací ve
skateparku a v případě nějakého poničení mohla překontrolovat zá-
znam z kamerového systému. Zároveň jsme upravili provozní dobu
skateparku tak, aby ve večerních hodinách nebyli obyvatelé okolních
domů rušeni hlukem, který při ježdění na překážkách vzniká. Vedle do-
hledu ze strany TSM budeme tuto aktivitu řešit i ve spolupráci s Policií
ČR (zejména dodržování provozní doby).

Nový provozní řád bude umístěn přímo v areálu, je přílohou i tohoto
článku a zároveň bychom s ním chtěli na konci června seznámit i školní
mládež. Věříme, že díky nově nastaveným podmínkám bude skatepark
ještě lépe plnit účel, ke kterému byl vybudován, že dojde k omezení
vandalství a večerních produkcí. Pokud se povede tento cíl naplnit, bu-
deme moci uvolněné finance zase postupně uvolňovat do dalšího vyba-
vení skateparku nebo na jiné aktivity pro naši mládež.

Věřím také, že díky dodržování pravidel bude skatepark i pro rodiče
těch nejmenších zájemců místem, kam se nebudou bát své děti pouštět,
a že tedy skatepark bude opět jedním z nejvyužívanějších míst prázdni-
nových radovánek pro děti.

Přeji všem aktivní léto nejen na skatu, kole a koloběžkách s co nej-
menším počtem pádů a zranění!

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

PROVOZNÍ ŘÁD
SKATEPARK NOVÉ HRADY

Majitel: Město N. Hrady, náměstí Republiky 46, 373 33 N. Hrady
Provozovatel: Technické služby města Nových Hradů,

náměstí Republiky 43, 373 33 Nové Hrady
Správce (odpovědná osoba): Alena Kedrušová,

ředitelka Technických služeb města Nových Hradů
Kontakt: 721 777 039 / 386 362 113

Provozní doba:
květen – říjen: 9.00 – 20.00 hod.
listopad – duben: 9.00 – 18.00 hod.

1. Tento provozní řád upravuje provoz a podmínky využívání ska-
teparku.

2. Vstupem do areálu skateparku návštěvník souhlasí s dodržová-
ním provozního řádu a je povinen dbát pokynů pověřených osob
provozovatele areálu.

3. Na provoz skateparku a dodržování tohoto provozního řádu do-
hlíží správce (odpovědná osoba).

4. Vstup do skateparku a užívání veškerých zařízení skateparku je
pro všechny návštěvníky na vlastní nebezpečí. Za jakoukoliv
škodu na zdraví nebo na věcech způsobenou v areálu skateparku
nenese provozovatel žádnou odpovědnost.

5. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým
jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, provozovateli či
třetím osobám.

6. Povinností všech uživatelů je udržovat v celém areálu skateparku
čistotu a pořádek.

7. Každý uživatel je povinen chovat se slušně a ukázněně tak, aby
neobtěžoval zejména nadměrným hlukem ostatní občany.

8. V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady v prosto-
ru skateparku, jsou návštěvníci povinni neprodleně tuto skuteč-
nost oznámit provozovateli/správci skateparku a toto poškozené
zařízení nepoužívat do doby, než bude provedena oprava.

9. V areálu skateparku je zakázáno:
- vstupovat mimo provozní dobu,
- vstupovat pod vlivem alkoholu a jiných omamných

a psychotropních látek,
- kouřit, požívat alkoholické nápoje a užívat jakékoli omamné

a psychotropní látky,
- poškozovat plochu, překážky a vybavení skateparku,
- vstupovat na plochu se psy a jinými zvířaty,
- rozdělávat ohně a používat pyrotechnické pomůcky,
- vstupovat do areálu skateparku s předměty ohrožujícími

bezpečnost.
10. Majitel ani provozovatel neodpovídá uživatelům za věci vnese-

né nebo odložené v areálu skateparku.

Novohradská dominanta opět v plné kráse
Poslední celková oprava fasády věže novohradského kostela Petra a Pavla proběhla před více než pětadva-

ceti lety. Zub času se přirozeně nevyhýbá ani takovýmto stavbám a bylo proto načase, aby tato zdaleka viditelná
dominanta novohradského návrší prošla opět potřebným „faceliftem“.

Srdečně děkujeme představitelům města Nových Hradů, že umožnili údržbu věže zařadit do letošního Prog-
ramu regenerace městské památkové zóny. Příspěvek pokryje zhruba polovinu celkových nákladů, ovšem
i zbývající polovina je pro naši farnost poměrně velkou zátěží.

Uspořádali jsme mimořádnou sbírku, ve které jsme poprosili o příspěvek naše farníky. Rádi bychom se
ovšem obrátili i na ty z vás, kdo jste se o sbírce v kostele nedozvěděli nebo jste neměli příležitost se jí zúčastnit.
Jak ostatně často připomínal páter Bonfilius – pro každého obyvatele obce či města jsou v životě důležité tři
domy, které tvoří základ jeho domova: rodný dům, budova školy a kostel. Každá z těchto staveb hraje význam-
nou roli v různých oblastech našeho života. V rodném domě získáváme základy poznání světa kolem nás, rozli-
šování dobrého a zlého. Škola nás učí, jak být v životě prospěšný a užitečný svým bližním. Kostel pak je
místem, kde se jako Boží děti setkáváme se svým Otcem ve společenství svých bratří a sester.

Budeme vám velmi vděčni, pokud na opravu kostelní věže přispějete - ať už do označené kasičky u vchodu
do kostela, ve farní kanceláři nebo převodem na účet 4762181379/0800. Rádi vám také na vyžádání vystavíme
potvrzení o daru pro účely odpočtu z daně z příjmu. Děkujeme za vaši pomoc a podporu a přejeme požehnaný
čas prázdnin a dovolených. P. Tomáš Libant, Římskokatolická farnost Nové Hrady
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6. ročník Dne ochrany
přírody, myslivosti, rybářství a včelařství

Dne 17. 6. 2017 proběhl již 6. ročník Dne
ochrany přírody, myslivosti, rybářství a vče-
lařství, který se uskutečnil tradičně v zámecké
zahradě v Nových Hradech.

Vše odstartovalo ve 14:00 hodin přivítá-
ním přítomných Veselou muzikou, vedenou
panem Josefem Vochoskou, který již tradičně
s kapelou vystoupil v rámci sponzorského
daru u příležitosti našeho dne, tedy oslavy
měsíce června – měsíce myslivosti a ochrany
přírody a je jedním z hlavních organizátorů
našeho dne. Nutno dodat, že jak muzikanti,
tak zpěváci kapely, předvedli opět výborný
výkon hodný jejich jména a příjemně pobavili
všechny přítomné.

I když je den ochrany přírody akcí pro celou
rodinu, děti hrají prim a proto byla opět připra-
vena nabídka deseti „soutěžních zastavení"
včetně dalších stanovišť, kde byla prověřena
jejich znalost ochrany přírody, myslivosti,
rybářství, lovecké kynologie, myslivecké
mluvy, střelectví, zručnosti ve střelbě z luku,
vzduchovky, poznávání zvěře, nahazování
prutem do vymezeného prostoru, znalostí
z oboru včelařství, chytání ryb a lesní pedago-
giky. Děti se zapojily velmi aktivně, o čemž
svědčí i jejich počet, který dosáhl ke dvěma
stovkám. Je to opět úctyhodné číslo, které
svědčí o zájmu mládeže o tuto akci. Soutěže
byly vedeny myšlenkou: „Kdo ví a umí, vy-
hrává, a kdo neví, vyhrává také“, protože mu
bylo vše řádně vysvětleno a děti tak získaly
nové vědomosti, čímž byl naplněn smysl celé-
ho dne, tedy ochrana přírody ve všech jejích
podobách.

Vystoupení sokolníků bylo opět úžasné a
děti si mohly vyzkoušet držet či chytit na ruku
krkavce a další dravce. Pro všechny děti bylo
připraveno malování pod vedením Bohunky
Vochoskové, malovánky byly následně vy-
staveny všem návštěvníkům a děti se takto
mohly svými výtvory pochlubit. Velkým
zpestřením byl pan Václav Pavlík se svou
ochočenou vydrou.

Pro dospělé byla tradičně připravena sou-
těž v hodu polenem za srncem. Hlavní cenu si
vyházel Leopold Opelka z Benešova, který
hodil poleno do vzdálenosti necelých deseti
metrů a odnesl si celý kus srnčí zvěře. Do sou-
těže jej věnoval Myslivecký spolek Kamenná
zastoupený Jaroslavem Jarošem, za což jim
patří velké díky. Mezi ženami obsadila první
místo Verča Šafránková z Horní Stropnice,
která si vyházela cenu z cukrárny Kousek vě-
novanou manželi Macháčkovými. I jim patří
za podporu našeho dne poděkování. Na koho
nesmíme zapomenout je paní Monika Šnok-
hausová, která připravila ze zvěřiny MS Nové
Hrady vynikající gulášek z divočáka, který
opět nezklamal a byl výborný. Třešničkou na
dortu byly grilované ryby, které ocenil každý,
kdo si je stihl dát dříve, než došlo k jejich vy-

prodání a rybí polévka. Zde patří dík místní or-
ganizaci sportovních rybářů z Nových Hradů
v čele s Ing. Ludovítem Kasanem, jedním
z hlavních organizátorů celé akce, který je
hnacím motorem organizace, jež sdružuje rov-
něž naše děti a dospělé. Pan Kasan je rovněž
finančním hospodářem přípravného výboru
našeho dne. Dalším z hlavních organizátorů
byl pan Ladislav Starý, který se stará o naše
nejmenší ochránce a myslivce stejně, jako
o celou místní organizaci ochránců přírody
v Nových Hradech. Oběma uvedeným náleží
za jejich obětavost velké poděkování. Mysli-
vecký spolek zastupuje v přípravném výboru
místopředseda MS Nové Hrady Martin
Brychta.

Další soutěží během dne byla dřevorubec-
ká soutěž družstev. Tuto soutěž organizoval
profesionální závodník pan Luboš Šulista, kte-
rému v pátek pomáhal s přípravami jeho bratr
Petr. Do soutěže bylo nahlášeno sedm tříčlen-
ných družstev dřevorubců, dvě družstva se ne-
dostavila a tak zbylo družstev pět, což nic
neubralo na kvalitě soutěže. Po tuhém boji a
vynikající podpoře diváků obsadilo čtvrté mís-
to družstvo z Nových Hradů, které reprezento-
vali Lubomír Brychta st., Lubomír Brychta
ml. a Martin Brychta. Poslední jmenovaný ne-
zvládl svoji disciplínu a tak třetí místo vydřel
pro tým SDH Nové Hrady Richard Kubát, kte-
rý spolu s velitelem SDH Radkem Bandíkem
a Martinem Miškeiem obsadili bronzovou
příčku. Ve finále zvítězil tým z Hojné Vody
vedený Lubošem Šulistou před týmem
z Benešova nad Černou. Poslední páté mís-
to obsadil tým dřevorubců z Čížkrajic. Moc
děkujeme za podporu diváků pro oba týmy
z Nových Hradů J.

Dále akci doplnila neoficiální přehlídka
trofejí z honiteb sousedících s honitbou MS
Nové Hrady. Zde by organizátoři velmi rádi
poděkovali členům MS Kamenná, zastoupe-
nou panem Jaroslavem Jarošem, a Honitbě
Svébohy zastoupenou panem Jaroslavem
Kvítkem, kteří se spolu s MS Nové Hrady této
přehlídky zúčastnili a tužili dobrou spolupráci
mezi spolky. Především srnci z honitby MS
Kamenná byly tradičně na vysoké chovatelské
úrovni.

Celý den se nesl v duchu oslav měsíce
června, který je měsícem myslivosti a ochrany
přírody. Akce si kladla za cíl propagaci ochra-
ny přírody, myslivosti, rybářství a včelařství,
což se dle našeho názoru povedlo a například
ukázka činnosti včelařů z Trhových Svinů
nadchla spoustu návštěvníků. Prosklený včelí
úl byl toho důkazem. Někteří návštěvníci a
děti vůbec, viděli něco takového poprvé a byli
unešeni. Tímto velmi děkujeme našim kama-
rádům z Trhových Svinů - panu Karlu Zmeš-
kalovi a Adolfovi Jánovi, kteří se svými
kolegy předvedli vynikající ukázku práce vče-

lařů. Velké díky patří dále Mgr. Markétě Ky-
petové, která celé odpoledne vodila koníka
okolo jezírka pro pobavení dětí a zapůjčila ba-
lík sena s dopravou k lukostřelbě.

Za to, že se tento den uskutečnil, patří vel-
ké poděkování vedení města Nové Hrady, kte-
ré je největším podporovatelem dne, ředitelce
technických služeb paní Aleně Kedrušové a
zaměstnacům TSM panu Horalíkovi, Hamerní-
kovi, Emrovi, Vojtěchovi, Novákovi a Bedri-
mu, zaměstnancům KIC Nové Hrady, vedení
Akademie Věd sídlící v zámku na N. Hradech
zastoupených Petrem Hambergerem, kteří
nám poskytli prostory krásně upravené zá-
mecké zahrady a den zaštítili sponzorským
darem v podobě elektrické energie a zapůjče-
ním dalšího materiálu. Velmi nám dále po-
mohl člen MS Nové Hrady pan MVDr. Kypet,
Rybářství Nové Hrady s. r. o. zastoupené pa-
nem Lubošem Zvonařem, Kámen a písek Čes-
ký Krumlov spol. s r.o. zastoupený panem
generálním ředitelem Otakarem Veselým.
Ceny do soutěže a propagaci zajišťovalo rov-
něž nakladatelství Dona a časopis Papoušek,
zastoupené paní Alenkou Winnerovou, kdy
bylo mimo jiné do soutěže věnováno na třicet
knih, časopisů a dalšího materiálu v hodnotě
téměř osmi tisíc korun!! O to, aby nám náv-
štěvníci nepadali žízní a mohli jsme vodou ob-
darovat děti i dospělé, se postaral ředitel
Dobré Vody pan Václav Jakš spolu s Luďkem
Paštikou. Rovněž Zdeněk Vaněk podpořil
naše děti věcnými dary stejně, jako cukrárna
Kousek, kterou zastupují manželé Macháčko-
vi. Mediálně a sponzorsky podpořila naši akci
Jihočeská televize, Český rozhlas České Bu-
dějovice a Jihočeský deník. Velké díky patří
SDH  Údolí a Pavlu Hobizalovi.

Bezpečnost návštěvníků zajišťovali na-
prosto profesionálně naši dobrovolní hasiči
z Nových Hradů a o zdravotnickou pomoc se
postaral tradičně Petr Aksamit.

Bez pomoci výše uvedených by nemohla
být akce opět zcela zdarma, což je v dnešní
době jev pouze zřídka viděný. Odměny pro
děti zajistili na vlastní náklady organizátoři,
kdy bylo vydáno celkem 250 kusů taštiček
s dobrotami pro děti. Hlavní ceny byly losová-
ny, losování mělo již tradičně hezkou divác-
kou kulisu a věříme, že se všichni dobře bavili.
O losování se opět postarali kluci z rybářského
kroužku Martin Capl a Dan Hriňa.

Na volném vstupném bylo vybráno rekord-
ních 7.865,- Kč. Tyto peníze budou stejně
jako každý rok rozděleny mezi mladé rybáře a
mladé myslivce k nákupu výukových pomů-
cek, poznávacích výletů a potřeb pro chod
kroužků. Moc děkujeme za vaši podporu.

Protože každý rok připravíme nějaké no-
vinky, nebo novinku, ani letošet nebyl vy-

pokračování na str. 7
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jímkou. První novinka byl nový moderátor
František Šulista, který se tohoto úkolu zhos-
til dobře a přes prvotní nervozitu byl dobrým
průvodcem dne. Druhá novinka byla točená
zmrzlina pro děti zdarma a třetí “zábava” pro
dospělé country kapela Hastroš z Kaplice. Po
lehce rozpačitém začátku se vše sehrálo a vý-
sledek byl vynikající. Původně byl konec coun-
try zamýšlen na dvacátou hodinu, následně
bylo ukončení prodlouženo na půl devátou.

Když ani v půl desáté neustávala dobrá zábava,
dalo se tušit volné pokračování, což se i stalo a
když kapela hrála již za svitů mobilních telefo-
nů poslední, asi dvacátý přídavek, akce byla u
konce a my jsme se loučili s posledními báje-
čnými návštěvníky, kteří spolu s kapelou do-
tvořili pohodovou atmosféru našeho dne.

Závěrem bychom chtěli jménem organizá-
torů poděkovat všem členům spolků, kteří akci
pomohli zorganizovat nebo obsadili jednotlivá
stanoviště, neboť bez jejich obětavé práce by
akce nemohla vzniknout a dále hlavně všem
návštěvníkům, kteří svou účastí potvrdili, že je
o takovou akci na Nových Hradech zájem a

má smysl v tomto dále pokračovat. Dle
odhadu organizátorů se zúčastnilo celého dne
okolo devíti stovek návštěvníků a to nejen
z okolí Nových Hradů, ale z Č. Budějovic,
Tábora, Jindřichova Hradce, Příbrami, Brna,
Prahy a dalších koutů naší republiky!!!

Sedmý ročník Dne ochrany přírody, mysli-
vosti, rybářství a včelařství bude opět za rok –
zájem a slušná účast k tomuto organizátory za-
vazují tak, jako roky před tím. Těšíme se opět
na setkání v měsíci červnu roku 2018 na zá-
mecké louce zámku Nové HradyJ.

Za organizátory:
Sta., Voch., Kas., Bry., Zme.

Rozloučení se školkou
Děti, které v září nastoupí do první třídy zá-

kladní školy, se ve čtvrtek 22. června loučily se
školkou. Na zahradní šou Veselé dovádění byly
pozvány i děti z rakouské partnerské školky
v Groâschönau. Celé dopoledne bylo plné zá-
bavy, soutěží a tance pro všechny děti z obou
školek, celkem přes 100 dětí. Organizaci
skvěle zajistila paní učitelka Šárka Dibďáko-
vá, která si po celý školní rok hraje s dětmi
s němčinou a zajišťuje přeshraniční spoluprá-
ci. Výtečné občerstvení pro děti i dospělé při-
pravili v Hotelu Rezidence, velice děkujeme
manželům Dvořákovým. Dík patří našim ku-
chařkám Evě a Zdeňce, tetám Janě a Marcele a
všem učitelkám.

V rámci česko-rakouského projektu BIG
AT CZ5 se rakouské děti seznamují s češtinou
a české děti s němčinou a vzájemně se navště-
vují. Nyní jsme dostali pozvání na Mikuláše
do Rakouska, už se těšíme. HE J

6. ročník Dne ochrany přírody,
myslivosti, rybářství a včelařství
pokračování ze str. 6

MŠ INFORMUJE
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ŠD INFORMUJE

Hledej „Krále stromů“
a najdeš velký poklad

Tak tato věta nás provázela celým letošním
školním rokem. Poznávali jsme různé druhy
stromů a hledali TEN, který by se mohl stát
tím pravým „Králem stromů“.

Jenže stromů je na světě mnoho a každý je
něčím krásný, přínosný a důležitý. Nakonec
se to za nás vyřešilo skoro samo. Přišli jsme
na to, že královnou stromů je „MATKA
PŘÍRODA“, ta má stromy a vlastně i nás
všechny a všechno na starosti. A ten poklad,
který jsme také hledali, to jsou naše vědomos-
ti. Tyto vědomosti nám totiž nikdo nevezme a
podle nich se budeme chovat k ní, stromům i
všemu živému.

Při našem hledání jsme na závěr navštívili
různá místa vzdálená i méně vzdálená. Připra-
vili besídku pro rodiče a blízké, uspořádali
dětský den plný tanečků a mlsání.

Přejeme všem dětem krásné prázdniny!
ŠD

PS: Abychom také nezapomněli na naše
průvodce šnečky, kteří nás statečně po celý
rok doprovázeli a také hodně povyrostli. Zů-
stávají u nás a budou tu s námi i v příštím roce.

Království lesa

Zámek Kratochvíle

Zámek Kratochvíle

Rožmberk nad Vltavou

Soumarská rašeniliště
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ŠD INFORMUJE pokračování ze str. 8

Stezka v korunách stromůMořský svět

Besídka Besídka

Besídka Království lesa

Stezka v korunách stromů
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ŠD INFORMUJE pokračování ze str. 9

Kemp Olšina Kemp Olšina

Soví stezka

Soví voliéra Borová Lada

Dětský den

Turistický kroužek Turistický kroužek

Turistický kroužek
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Klauník Notík
Už několik let pořádáme pravidelně pro děti „výchovný koncert“

ke konci školního roku. V loňském roce to byl „rockový koncert“ se Sa-
binou Křovákovou, který byl věnován starším dětem, takže letos byla
řada zase na těch nejmenších. Pro předškoláky z novohradské školky a
tři třídy z I. stupně ZŠ N. Hrady jsem pozvala pražské divadlo Kampa
s pořadem „Veselá nauka Klauníka Notíka“. Byla to trochu netradiční
hudební výchova chytře poskládaná z vědomostí a výchovy, byla vtip-
ná a dvě průvodkyně pořadem byly velmi dobré herečky, muzikantky i
zpěvačky. Do programu se mohly aktivně a „přiměřeně“ zapojovat i
děti a očividně se ze sedmdesátiminutového pořadu bavili i dospělí.
Pan Komenský by měl určitě radost... K. Jarolímková

Pohádkový les
v Byňově

V sobotu 27. 5. 2017 proběhl u nás další
ročník našeho Pohádkového lesa pořádaného
ke Dni dětí. Připravili jsme pro děti 11 stano-
višť, kde na ně čekaly pohádkové bytosti a do-
vednostní úkoly, za které dostávaly sladkosti.
Očekávali jsme, kolik přijde dětí s rodiči. Do-
razilo 296 soutěžících a připravené atrakce pro
ně byly celé odpoledne v obležení. Na vstupu
do Pohádkového lesa se tvořila fronta dětí,
která je ale nutná, aby děti docházely na sta-
noviště postupně a masky na ně měly čas.
Když děti s rodiči prošli cestu lesem a užili si
pohádkových bytostí, určitě jim vyhládlo.
Byly pro děti připravené párky k opečení na
ohni na posilnění po cestě.

Poté se mohly věnovat řádění na atrakcích,
aby si i rodiče mohli koupit občerstvení a od-
počinout před cestou domů. Na děti čekalo
malování na obličej, velký skákací hrad ve
tvaru hasičského auta, atrakce Shoď Ho, kde

proti sobě bojovaly vždy 2 děti a Bunge run-
ning, kde děti běhaly přivázané na gumě kdo
doběhne dál. A pro malé návštěvníky byla na-
fukovací skluzavka s malým řetízkovým ko-
lotočem

Letošní zájem dětí nás opět ohromil :),
když po sečtení jsme došli k číslu 296 dětí s ro-
diči, kteří prošli naší bránou do pohádkového
odpoledne. Podle spokojených obličejů rodičů
a vysmátých dětí, které řádily až do večera
usuzujeme, že se nám to odpoledne vydařilo
jak jsme chtěli. Věřím, že se těší na další rok.

Děkuji všem členům dobrovolných hasičů
a lidem, kteří se podíleli na přípravě a chodu
Pohádkového odpoledne.

Mé zvláštní poděkování patří i sponzorům,
kterých si vážím, že s námi spolupracují na
akci, která má stále větší popularitu u dětí.

Jsou to: Poděbradka – závod Dobrá Voda
Byňov, Město Nové Hrady, Fy. CEDRO I.
p. Hrubeš pí. Bečková, Fy. AZOS cz. s. r. o.,
Penzion Pod Hradem v Údolí, Jednota České
Budějovice, Rybářství Nové Hrady, Pekařství
Miroslava Vondrová Nové Hrady, Stavebniny
Atika p. Flieger Údolí, Ing. Zdeněk Dorschner
Zahradnictví Nové Hrady, Penzion a restaura-
ce Hamr pí. Šnokhausová Údolí, pí. Caplová
a kolektiv prodavaček Nové Hrady, Prefa Ja-
kule, pí. Slepičková I. malování na obličej,
pí. Němcová výroba cukroví, Martina Kourko-
vá domácí potřeby Nové Hrady, pí. Ferenčíková
smíšené zboží Byňov, Trafika pí. Hromasová
Nové Hrady, Hostinec Jakule, Auto Dan a syn
p. Lavrincik, Novohradské Hory s. r. o. MVDr.
p. Kypet a SDH Nové Hrady.

Děkuji SK Byňov za zapůjčení vybavení
na dětský den.

Za SDH Byňov Slepička R.
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Kulturní-prorodinná slavnost
První červnovou sobotu jsme letos navázali na loňskou Kultur-

ní-prorodinnou slavnost, která se konala v rámci aktivit „Obec přátel-
ská rodině“, a ve stejném schématu uspořádali i tu letošní.

V části programu zaměřeného na výtvarné umění se uskutečnila vý-
stava dětských obrázků, které během školního roku namalovali žáci
novohradské základní školy (I. stupeň). V bezpečí a pod pártystanem
tak už od dopoledne visely pěkné obrázky k potěše všem zvědavým
očím a zároveň pod druhým pártystanem byli připraveni čtyři malíři,
kteří se věnovali dětem při malování. Kdo měl chuť si zamalovat, mohl
vyzkoušet čtyři výtvarné techniky, nechat si s malováním poradit nebo
se dívat, jak malují jiní. Součástí „výtvarna“ byla také soutěž v malová-
ní dvojic se závěrečným „dražením“ obrazů. A tak všichni, kdož zaho-
dili ostych a soutěžili, se opravdu pobavili (i na svůj účet) a bylo
očividné, že to byl pro „soutěžící malíře“ i milý „prorodinný zážitek“.

Druhá část programu byla divadelní. V 15 hodin sehráli herci z praž-
ského divadla Kampa představení pro děti i dospěláky nazvané Oheň
na hoře. A bylo to představení nejen plné fantazie, zábavy, ale i ponau-
čení, takže mělo vše, co správné divadlo má mít.

Třetí část programu byla hudební. Tentokrát jsem na slavnost po-
zvala zpěváka a muzikanta Karla Kahovce s kapelou, který oslovil zase
střední a starší generaci. Písničky, které zazněly při koncertu, ani do
dnes neztratily nic ze svého půvabu a jejich interpretace byla výborná.

Věřím, že kdo na slavnost zavítal a nechal se „nakazit kulturou“, od-
cházel s příjemným kulturním zážitkem. O to se snažilo nejen novo-
hradské KIC, ale i malíři Daniela Roulová-Plocková, Eva Vačkářová,
Petra Dvořáková-Haisová a Martin Kubalák, dále za technickou část
zvukař Roma Šollar a zaměstnanci TSM N. Hrady a také nezbytný
„občerstvovací a napájecí servis“.

Krásně prorodinné léto přeje K. Jarolímková
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Novohradský smíšený sbor

A příjemná a uvolněná pokoncertní atmosféra díky skvělým účinkují-
cím a milým divákům

Jitka Wágnerová, Miroslava Kučerová a Iva-
na Charvátová z H. Stropnice

Kristýna Polesová a Adéla Schmidtová
z N. Hradů

Skvělé kvartetoCalypte Kvarteto Calypte obohacené o pátý hlas

První koncert letošní Novohradské hudební trilogie
Do programu pátého ročníku Novohradské hudební trilogie jsem zařadila koncerty, které

bych ráda uskutečnila jako koncerty open air – v klášterní zahradě, na náměstí a v zámeckém
parku. Ale někdy zkrátka člověk míní a jiný mění, a tak to bylo i při prvním našem koncertu. Ten
byl plánovaný v klášterní (rajské) zahradě a věřte, že při zkoušce jsme byli všichni velmi spoko-
jeni s atmosférou prostoru i s akustikou. Nicméně v den koncertu bylo počasí tak proměnlivé a
v době rozhodování kde „rozbalit klávesy“ nebyla úplná jistota toho „open air“, tak jsme se roz-
hodli udělat koncert v náhradním prostoru – v Kulturně-spolkovém domě.

Přes změnu místa byl koncert barokní hudby v podání Novohradského smíšeného sboru,
kvarteta Calypte a pěti sólistek velmi kvalitní. A to co do výběru skladeb, tak zejména kvalitními
výkony všech účinkující a i akusticky to bylo v náhradním prostoru nakonec přijatelné. Tento
koncert jsem vnímala jako jeden z nejlepších koncertů Novohradského smíšeného sboru, při
kterých jsem měla možnost být.

Před pěti lety, když Novohradská hudební trilogie začínala, byl první koncert v novohrad-
ském kostele sv. Petra a Pavla, na programu byly i skladby pátera R. Chalupy, zněly též varhany
a účinkoval náš sbor, který tehdy slavil 15 let své činnosti. Z toho tedy vyplývá, že letos to už je
dvacet let, co toto těleso existuje a slaví řádné kulatiny. Celou dobu vede sbor Mgr. Hana Kudr-
nová, které i tímto blahopřeji ke „sborovým narozeninám“ a přeji jí i všem zpěvákům hodně
„hudebního“ zdraví, štěstí a další léta.

Děkuji všem účinkujícím za krásný koncert a milým divákům za zájem o kvalitní hudební
produkci. K. Jarolímková
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Kdo má rád – dětský den a benefiční koncert
V sobotu 10. června proběhla v našem městě nová akce s názvem

Kdo má rád. Jak jsem již psal v minulém NZ, jedná se o akci, která v mi-
nulosti byla spojená s nedalekým Martinským mlýnem. Odpolední
program je určen formou dětského dne nejmladším účastníkům, večer-
ní část přinesla benefiční koncert, jehož výtěžek ze vstupného je určen
na podporu dětského oddělení prachatické nemocnice.

V minulosti na akci jezdili rodiny z celého kraje či Prahy, proto jsme
dětský den pojali i jako propagaci našeho města. Vytvořili jsme proto
jakousi návštěvnickou kartu, která fungovala jako hra, při které se sbí-
rají razítka za absolvování trasy s pohádkovými bytostmi a prohlídku
několika novohradských objektů. Razítka bylo možno získat například
v našem infocentru, v muzeu, v Koželužně nebo v kovárně. Ti, kteří
takto dostali alespoň 4 razítka, postupovali do slosování o krásné ceny,
které věnovala společnost Rezidence Nové Hrady a. s., Jihočeský kraj a
Město Nové Hrady. Nakonec se do slosování dostala necelá stovka
kartiček, což je asi čtvrtina dětí, které prošly stezku pohádkových
bytostí.

V areálu Zámku, který k celé akci včetně zázemí pro umělce velmi
vstřícně poskytl Mikrobiologický ústav AV, bylo připraveno mnoho at-
rakcí pro děti i dospělé. O celodenní zábavu se starala moderátorka,
která dokázala přítomné nejen pobavit, ale i roztancovat.

Večerní koncert pak přinesl krásný zážitek a známí i méně známí
umělci zazpívali krásné písně, kterými potěšili všechny přítomné. Měl
jsem možnost být v zákulisí a musím říci, že jsem byl velmi překvapen
pohodovou atmosférou a přístupem zpěvaček a zpěváků, kteří doslova
za kafe a ubytování s velkou radostí přijeli podpořit tuto benefiční akci.
Někteří dokonce přijeli z Prahy či jiných míst pouze „na otočku“ a po za-
zpívání odjížděli domů. Cíl benefice se nakonec podařilo naplnit a již bě-
hem koncertu převzal šéf dětského oddělení prachatické nemocnice od
paní hejtmanky Ivany Stráské a Martina Franceho šek na 44.574,- Kč,
které poputují na úpravu a vybavení dětských pokojů a ošetřoven.

Hlavním organizátorem koncertu je zpěvák a producent Martin
France, který se svým týmem za podpory Jihočeského kraje, paní hej-

tmanky, sponzorů, Mikrobiologického ústavu a našeho města celou
akci připravil. U nás v Nových Hradech se na akci podílelo několik or-
ganizací a mnoho dobrovolníků. Kulturní a informační centrum zajisti-
lo otevření objektů a program pro rodiny mimo zámecký areál, velký
kus práce odvedli zaměstnanci zámeckého konferenčního centra a
Technické služby města (na této akci pod vedením Martina Bedriho)
a do dětského dne se zapojili i místní hasiči a další dobrovolníci. Všem
bych chtěl moc poděkovat za jejich pomoc ve prospěch krásné akce.
Věřím, že přes velké nasazení si i dobrovolníci vše užili a že se celý
místní organizační tým opět za rok sejde k přípravě dalšího ročníku.
Ohlasy od místních i přespolních byly velmi pozitivní, tak doufám, že
se všichni v zámeckém areálu potkáme v ještě větším počtu, pobavíme
se a společně pomůžeme dobré věci…

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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POZVÁNKA NA HRAD POŘEŠÍN
Ó 7. července 2017, 20.00 hod., HRAD POŘEŠÍN

„VÍNEM PROTI POHANSTVÍ,
ANEB STAROČESKÝ DEKAMERON“

Spisovatel historických románů Vlastimil Vondruška a skupina
Ginevra Vás zvou na výlet za hříchy našich předků!

Večerní divadelní představení, vstupné 180,- Kč

Představení není vhodné pro děti a škarohlídy!

Ó 5. srpna 2017, 19.30 hod., HRAD POŘEŠÍN

ŽALMAN A SPOL.

Vstupné předprodej 180,- Kč na místě 200,- Kč

pokračování ze str. 14
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Malé ohlédnutí za Salonem
Dvouměsíční výstava Jarní Novohradský Salon 17 nabídla průřez

z výstavní činnosti v Koželužně za několik posledních let. Ale nejen to,
neboť se zde představili poprvé i ti malíři, na které samostatná výstava
teprve čeká. Je úžasné odhalovat, zjišťovat a hlavně poznávat lidi, pro
které je výtvarné umění „vlastním posláním“, radostí, relaxací a kteří
žijí všude kolem nás. Čímž mám na mysli nejen naše Novohradsko, ale
i sousední Doudlebsko (pokud tedy uvažuji v rámci nové turistické ob-
lasti Novohradsko-Doudlebsko), a také přesahy na dalších úrovních a
významech – např. „newcastlovská propojení“. Věřím, že vy z vás, kte-
ří jste výstavu navštívili, víte o čem je řeč, že jste toto vše v Koželužně
pochopili a že jste se při tom všem nechali především unést do světa
výtvarných symbolů a barev a že jste si dopřáli pěkného uměleckého
zážitku.

Děkuji za všechna krásná i inspirativní setkání při výstavě, za pozi-
tivní i upřímná sdělení a dojmy.  Bylo mi potěšením.

K. Jarolímková

Doprovodný program Salonu
skýtal několik příležitostí
potkat se s „výtvarnem“

1. Malování na náměstí
V rámci Kulturní pro-rodinné slavnosti měly děti příležitost vystavit

svoje obrázky z hodin výtvarné výchova ve škole na náměstí a zamalo-
vat si s malíři. Tato aktivita byla součástí i projektu „Galerie na cestě“,
který je finančně podpořen z dotačního titulu Jihočeského kraje – Pod-
pora muzeí a galerií. (blíže popsáno na jiném místě NZ v článku o slav-
nosti).

2. Několik výtvarných technik a stylů na jedné výstavě
Malí návštěvníci výstavy – žáci několika tříd I. stupně ZŠ Nové Hra-

dy a předškoláci z MŠ Nové Hrady – se díky komentovaným prohlídkám
mohli seznámit s různými výtvarnými technikami, srovnávat různé styly,
říkat „líbí-nelíbí“, učit se vnímat výtvarnou „práci“ druhých.

3. Vlastní výtvarná zkušenost
s malířským plátnem

Děti, které se díky svým pedagogům přišly
na výstavu podívat, si mohly vyzkoušet malo-
vání jako „opravdoví malíř“ na malířské plát-
no a u malířského stojanu. Inspirací byly buď
přímo konkrétní obrazy z výstavy nebo malíř-
ské styly či zobrazovaná témata. A například
třída 4.A byla vážně úžasně tvůrčí a pracovi-
tá, takže si každý žák odnesl domu vlastní
umělecké dílo. A já věřím, že kdybych těmto
dětem zamíchala „inspirační obraz“ mezi os-
tatních sto, tak že ten, který je vedl k vlastnímu
dílu, by určitě poznali i po několika letech.

Prostřednictvím fotografií s popisky se mi
snad podaří víc přiblížit naše společné výtvar-
né zážitky.

Některé obrazy a obrázky, které vznikly
v rámci doprovodného programu, budou
o prázdninách vystaveny v prodejně zmrzli-
ny na náměstí. A pokud ty ostatní obrázky
(hlavně ze 4.A) budou viset třeba v dětských
pokojíčcích či obývácích, tak to bude pro „vý-
tvarné umění“ víc, než sladká odměna…

Škoda jen, že se do doprovodného progra-
mu zapojily jenom děti z I. stupně naší základ-
ní školy, a pro ty starší žáky byl Salon tak
trochu „tabu“. Přitom právě výtvarná výchova
je přeci úžasný prostředek pro tolik důležitou
výchovu k citu, k umění dívat se na svět, k se-
bevyjádření, k toleranci a radosti, a to aniž by
muselo mít dítě „kdovíjaké“ nadání.

Děkuji všem dětem a pedagogům za milá i
zábavná setkání při malování a přeji jim, aby
byly pro ně prázdniny jako jeden hodně barev-
ný a veselý obraz.

K. Jarolímková

Předškoláci a v pozadí jeich modrá sluníčka

Kdo nejprve namaloval svůj návrh sluníčka, mohl
se postavit k plátnu A modrá sluníčka už září na plátně...
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KOŽELUŽNA

Se svou předlohou se druháci postupně vrhli na plátna Vzniklo jedno plátno klučíčí a jedno holčičí

Druháce si nejprve nakreslili na papír předlo-
hu svých kytek

Paní učtielka své druháky v průběhu malování
oprávněně chválila

Čtvrťáci (4.B) na Salonu se stromy Karla Práška za zády

Třída 4.B se pustila do malby stromu Každý maloval „svůj“ strom...

Originální strom 4.B – gumovníkozamotaník
Ze 4.A si každý mohl vybrat obraz, kterým se
nechá inspirovat k obrazu vlastnímu... Soustředění při malování...



22 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ červenec 2017

KOŽELUŽNA

Ačkoli inspirována květinami z krajiny, vznik-
lo dílko opravdu originální...

Živly Vlaďky Jiráskové zaujaly celkem čtyři
dětské malíře...

Ačkoli se do abstraktní malby nejprve nikomu
nechtělo, podařily se dětem namalovat obra-
zy, že by i Karel Prášek záviděl...

A nesmíme zapomenout ani na krajnu, třeba tu
s traktorem...Malování společného obrazu „Vanilková“

Tulipány se staly inspirací pro tři děti...%#
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KOŽELUŽNA

Malování společného obrazu „Vanilková“ #&

Malování společného obrazu „Vanilková“

Pozvánka na výstavu
eSKáeLO

Ráda bych vás pozvala na další výstavu v Koželužně, která se koná
v červenci a jmenuje se eSKáeLO. Důvodů pro ni je několik a další, kte-
ré nezmíním já, si možná najdete samy.

První důvod k této výstavě je ten, že bych u nás ráda připomněla
„sklo“, jako něco, co zde v historii mělo velmi velký význam pro hos-
podářský rozvoj Novohradska. A to už od doby, kdy Novohradsko pat-
řilo Rožmberkům, a poté, zejména v 19. století, to byly Buquoyové,
kteří udělali ze zdejšího skla velmi hodnotný vývozní artikl. O černém
či červeném hyalitovém skle má u nás povědomí snad každý. Takže vý-
stava bude takovou malou vzpomínkou na „sklo“, které tu kdysi bylo
jako doma a bylo to sklo velmi kvalitní a ceněné.

Druhým důvodem pro výstavu je několikaletá velmi dobrá spolu-
práce se Střední odbornou školou v Třeboni, která prostřednictvím
svých pedagogů a činnosti v učebních oborech zaměřených na zpraco-
vání skla, nám už několikrát dodávala své výrobky jako ceny pro taneč-
ní soutěž Novohradská číše. Jejich práce se tedy dostala do rukou
tanečníků po celé naší zemi. Takže červencovou výstavou bych ráda
naši spolupráci takto rozšířila.

No a třetím důvodem, kvůli kterému jsem se rozhodla výstavu uspo-
řádat, je ten, že chci nabídnout možnost a prostor pro sebeprezentaci
mladých lidí, kteří se umělockořemeslným zpracováním skla zabývají.
Na výstavě tedy můžete vidět několik maturitních prací, práce ročníko-
vé a také několik věcí od pedagogů, kteří mají na studenty samozřejmě
zásadní vliv. Jsou to vázy, „obrazy“, tavené plastiky, kreslené návrhy a
další autorské práce.

Výstava bude zahájena v neděli 2. 7., potrvá do 30. 7. a v jejím prů-
běhu bude připraveno i několik tvůrčích dílen – „skleněné hrátky“, kde
si zájemci vyzkouší některé technik, jako je malba a podmalba na sklo
nebo výroba bižutérie. K. Jarolímková

I pivoňky paní Vačkářové našly své obdivovatelky...
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Informace z knihovny
V týdnu od 10. do 14. července se mohou milovníci knih přijít „po-

hrabat“ do našeho knižního (retro) bazárku, který bude přístupný od
pondělí do čtvrtka od 10 do 16 hodin a v pátek od 13 do 18 hodin. V na-
bídce budou knihy, které nám nosí naši čtenáři a spoluobčané např.
z důvodu stěhování, rekonstrukce bytu a podobně. Třeba ještě někomu
udělají radost.

Dovolená bude v knihovně týden v červenci od 17. do 21. 7. a v srp-
nu v době 3. – 11. 8. a 21. – 25. 8.

Všem čtenářům a příznivcům knihovny přeji hezké léto, krásné
počasí, hodně koupání a zážitků.

Knihovnice Drahomíra Císařová

Tajný deník Hendrika Groena 83 1/4 roku / Henrik Groen
Hendrik Groen je sice starý, ale sám nemá staré lidi rád. Ještě si chce
na světě něco užít! Nechce jen popíjet slabý čaj a pěstovat muškáty,
jako to dělají jeho vrstevníci. O svém životě v domově důchodců si
píše deník, v němž odhaluje všechny své vzestupy a pády…

Žízeň / Jo Nesbö
Harry Hole si chce užívat spokojený život s Ráchel a poklidně vyučo-
vat na policejní akademii. Jenže v Oslu dojde k vraždám několika žen,
které si daly schůzku přes Tinder. Vyšetřovacímu týmu v čele s Kat-
rin Brattovou zůstává rozum stát nad tím, že obětem vždy zmizelo ur-
čité množství krve. A tak je Harry povolán zpět do služby. Dopátrat
se pravdy není ani pro něj jednoduché. Navíc je postaven před zá-
sadní dilema: dát přednost rodině, nebo vyšetřování

Za zavřenými dveřmi / B. A. Paris
Dokonalé manželství, nebo dokonalá lež? Páry, jako jsou Jack a
Grace, musíte obdivovat, ať chcete nebo ne. On dobře vypadá a umí
vydělat peníze, ona je elegantní a šarmantní. Skoro je vám líto, že se
s ní nemůžete spřátelit a poznat ji o trochu víc. Oni dva jsou totiž po-
řád spolu. Taková láska! Pak si ale uvědomíte, že Grace nikdy ne-
zvedne telefon, že nepřijímá žádná pozvání, pokud není pozván i její
manžel. A jejich ložnice má zamřížované okno!

Víš, že tě miluju? / Estelle Maskame
Seznámit se s novou rodinou vlastního otce, kterého jste neviděli ně-
kolik let, to nezní jako lákavé prázdniny v Kalifornii! Eden se potká-
vá se třemi nevlastními bratry, z nichž ten nejstarší je černou ovcí
rodiny a od začátku s ním naráží na komunikační problémy. Čím víc
se jej snaží pochopit a najít k němu cestu, tím je jí jasnější, že k němu
cítí mnohem víc. Tyler je ale složitá osobnost a jednoduché to s ním
opravdu nebude.

Dovolená v Městské knihovně
Nové Hrady – léto 2017

17. – 21. července

3. – 11. srpna

21. – 25. srpna

Kukátko pro mláďata
Jan Koller: pohádka o Honzovi / David Šváb
Příběh dvoumetrového hodného Honzy, kterému se odmalička po-
smívali kvůli jeho výšce. On ji však poctivou dřinou proměnil ve
svou hlavní přednost a vypracoval se v jednoho z nejlepších střelců
české reprezentace.

Já, JůTuber 4 / sepsáno JůTubery, Tomáš Chvála
Zajímá vás, proč Carrie Kirsten netočí klasická holčičí videa? Jaký
je Johnny Valda v soukromí? Proč nepoužívá Veronika Spurná na
YouTube přezdívku? Jak dlouho na svých videích pracuje Zachy a
proč Vidrail natáčí v lese? To a mnohem více se dočtete ve čtvrtém
díle série Já, Jůtuber. Samozřejmě nechybí ani neskutečné příhody
Manuela Středy a tipy, jak prorazit na YouTube, jak využívat sociál-
ní sítě anebo jak se vypořádat se slávou na internetu.

Deník malého poseroutky. Všechna sláva. 11 / Jeff Kinney
Na Grega toho začíná být trochu moc. Jediné, co mu doopravdy jde,
jsou videohry, jenže rodiče trvají na tom, že by si měl rozšiřovat ob-
zory a dělat taky něco jiného. Když Greg najde ve sklepě starou ka-
meru, má konečně v ruce důkaz svého nezměrného talentu, a hned
začne spřádat plány na hororový film…

Pohádky Matky přírody / Jaroslava Lainesová
Poučné pohádky o přírodě pro děti a jejich rodiče! Proč medvědi
v zimě spí? Proč kopřiva pálí? Proč kukačka nemá hnízdo? Odpově-
dět na zvídavé dětské otázky vám pomohou poutavé příběhy z této
knihy. Vypraví dětem o tom, kolik námahy musí Matka příroda vy-
naložit, aby vše fungovalo tak, jak má. Zvířata ani rostliny jí ale prá-
ci vůbec neusnadňují, naopak, neustále musí řešit jejich menší
i větší potíže.

Boříkovy ohníčkové lapálie / Vojtěch Steklač
Boříkovy lapálie patří ke klasice literatury pro děti, o čemž svědčí
mnohá úspěšná vydání v Albatrosu. Tentokrát však vycházejí popr-
vé knižně v původní podobě, tak jak se před téměř 50 lety příběhy
objevily v premiéře v časopise Ohníček. Jde o původní, nijak ne-
upravované texty Vojtěcha Steklače s ilustracemi Vladimíra Renčí-
na, které si čtenáři Ohníčku mohli přečíst ve dvou ročnících v letech
1968 až 1970.

Okénko do knihovny

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:
¡ 4. 7. – 29. 8. – Jenom tři mušketýři – Dominikánský klášter, ČB
¡ 1. 7. – 9. 9. – Pták Ohnivák a lišák Zorro – Otáčivé hlediště, Č. Krumlov

Divadelní představení:
¡ 28. 6. – 9. 7. – Dekameron – Otáčivé hlediště, Č. Krumlov
¡ 1. 7. – Návštěva mladé dámy, recitál o lásce – Radniční nádvoří, ČB
¡ 9. 7. – Návštěva mladé dámy, recitál o lásce

– nádvoří Pivovaru Regent, Třeboň
¡ 14., 15., 19., 26., 28. a 29. 7. – Charleyova teta – Zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 14. – 22. 7. – Trubadúr – Otáčivé hlediště, Č. Krumlov
¡ 18. 7. – 24. 8. – Sto dukátů aneb šlechtická láska – Zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 26. – 30. 7. – Valmont – Otáčivé hlediště, Č. Krumlov
¡ 29. 7. – Návštěva mladé dámy, recitál o lásce – klášter Zlatá Koruna

¡ 2. – 6. 8. – Příhody lišky Bystroušky – Otáčivé hlediště, Č. Krumlov
¡ 4. – 25. 8. – Sluha dvou pánů – Zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 9. – 13. 8. – Rusalka – Otáčivé hlediště, Č. Krumlov
¡ 11. 8. – Návštěva mladé dámy, recitál o lásce – hrad Rožmberk
¡ 12. 8. – Návštěva mladé dámy, recitál o lásce – Radniční nádvoří, ČB
¡ 13. 8. – Návštěva mladé dámy, recitál o lásce

– nádvoří Pivovaru Regent, Třeboň
¡ 16. 8. – 3. 9. – Ženy Jindřicha VIII. – Otáčivé hlediště, Č. Krumlov
¡ 18. 8. – Návštěva mladé dámy, recitál o lásce – Benešov nad Černou
¡ 26. 8. – Návštěva mladé dámy, recitál o lásce – Radniční nádvoří, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 1. 7. – Země Vzduch & Colectiv – Občerstvení na Pískovně, Veselí n. Lužnicí
¡ 8. 7. – Circus Ponorka – Občerstvení na Pískovně, Veselí n. Lužnicí
¡ 11. 7. – Třeboňská nocturna 2017: slavnostní zahájení festivalu

– Konírna, Zámek Třeboň
¡ 12. 7. – Třeboňská nocturna 2017: Roman Janál, Hana Müllerová-Jouzová

– nádvoří, Zámek Třeboň
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¡ 13. 7. – Třeboňská nocturna 2017: Jaroslav Tůma, Mihály Könyves-Tóth
– Kostel sv. Jiljí, Třeboň

¡ 13. 7. – 31. 8. – Toulky barokními Budějovicemi
(noční prohlídky městem) - ČB

¡ 14. 7. – Třeboňská nocturna 2017: Dasha, Jan Smigmator, Bib Band Felixe
Slováčka – nádvoří MěÚ Třeboň

¡ 15. 7. – Třeboňská nocturna 2017: Pocta Emě Destinnové
– nádvoří MěÚ Třeboň

¡ 15. 7. – Kristina Fialová /viola/ & P. Nouzovský /violoncello/
– Klášterní kostel P. Marie, ČB

¡ 15. 7. – Mucha – Občerstvení na Pískovně, Veselí n. Lužnicí
¡ 19. 7. – Jaroslav Samson Lenk – Radniční nádvoří, ČB
¡ 21. 7. – Hrdza – Stodola v Podzámčí, Borovany
¡ 22. 7. – James Harries & The Volunteers – Občerstvení na Pískovně, Vese-

lí n. Lužnicí
¡ 26. 7. – Žalman & spol. – Radniční nádvoří, ČB
¡ 28. 7. – Hodiny – Borovany

¡ 29. 7. – Teepee – Občerstvení na Pískovně, Veselí n. Lužnicí
¡ 29. 7. – 2. 8. – festival Jihočeské Nové Hrady, J. Svěcený a hosté

Nové Hrady, Dobrá Voda
¡ 30. 7. – Fanfare Ciocarlia – Občerstvení na Pískovně, Veselí n. Lužnicí
¡ 2. 8. – Nezmaři – Radniční nádvoří, ČB
¡ 5. 8. – Květy – Občerstvení na Pískovně, Veselí n. Lužnicí
¡ 9. 8. – Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba – Radniční nádvoří, ČB
¡ 12. 8. – Oskar Petr & Kapela – Občerstvení na Pískovně, Veselí n. Lužnicí
¡ 18. 8. – Maraca – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 18. 8. – Parkán – Borovany
¡ 19. 8. – Badys Beat vs. Rodinné klenoty – Občerstvení na Pískovně,

Veselí n. Lužnicí
¡ 19. 8. – Zrní – Sportovní areál, Vidov u ČB
¡ 25. 8. – Šarivary – Borovany
¡ 26. 8. – Ty syčáci – Občerstvení na Pískovně, Veselí n. Lužnicí

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

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem

Poznávací výlet
za humna

V letošním roce byl podpořen přeshraniční
projekt Grenzenlos Radfahren am Grünen
Band Europa - Grenzrad ATCZ 41", který byl
připraven ve spolupráci s rakouskými partnery
z Green Belt Centra ve Windhaagu. Mezi ak-
tivní partnery projektu také patří Tourismus-
verband Mühlviertler Kernland, Naturraum
Grünes Band GmbH, Sdružení Růže, z.s.p.o,
SMO Pomalší, Město Nové Hrady a Jihočeská
centrála cestovního ruchu. Jednou z prvních
aktivit tohoto projektu bylo seznámení pra-
covníků informačních center s nabídkou turis-
tických zajímavostí "u nás za humny" - u nás
v rakouském příhraničí na Zeleném pásu Evro-
py v regionu Muhlviertel Kernland. Z tohoto
důvodu jsme se v pátek 26. května vydali spo-
lečně s panem Mgr. Michalem Jarolímkem
a zástupci borovanského, kaplického, trhosvinenského a římovského informač-
ního centra na celodenní výlet do mühleviertlerských obcí.

Naše první cesta vedla do Green Belt centra ve Windhaagu bei Weitra, kde
jsme byli přivítáni starostou obce p. Erichem Traxlerem a jednatelem společ-
nosti Naturraum Grünes Band GmbH p. Christophem Lettnerem a Mgr. Bori-
sem Hůlkou. Mgr. Boris Hůlka nás seznámil s Green Belt centrem –
informačním centrem Zeleného pásu Evropy a provedl nás tématicky rozděle-
nou, dvojjazyčnou (německo-českou) výstavou, která je rozmístěna po celém
areálu. V podkroví jsme viděli fotografie, mapy a informační materiály
o bouřlivé historii regionu obce Windhaag, od osadníků, rytířů až po sedláky,
dřevorubce, kováře, zániky vsí a sídel. V centrální části jsme shlédli expozicí
bývalé "železné opony" a jejího pádu v roce 1989 a nadále navazující výstavu
o historicko-přírodovědných zajímavostech 12 500 km dlouhého Zeleného
pásu. Závěrem jsme si prohlédli poslední část výstavy, která se týká budouc-
nosti, vývoje civilizace. Po velmi záživné a poutavé prohlídce výstavy a
Green Belt Centra jsme se přesunuli do nedalekého statku rodiny Pointer ve Windhaagu. Nety-
pickou farmu provozuje Renate Pointer, specialistka na zvířecí terapie s dlouholetými zkuše-
nostmi v péči o pacienty v kómatu a po mrtvici. Farma funguje jako denní centrum pro seniory
s různým handicapem, kde za účelem zlepšení motoriky a psychiky používají alpaky a drobná
hospodářská zvířata. Konají se zde i kurzy zpracování vlny. Další naše cesta směřovala do obce
Leopoldschlag. Starosta p. Hubert Koller nás seznámil s infocentrem Natura 2000, projektem,
který upozorňuje na krásu zdejší přírody a napomáhá k její ochraně. Dále jsme byli seznámeni
s projektem "Chov buvolů na Malši" a hrnčířskou stezkou. Navštívili jsme i hrnčířskou dílnu,
která v průběhu roku pořádá výstavy a pestré programy nejen pro děti. Po degustaci produktu
z místní pálenice "Lias am Berg" jsme se vydali na naši předposlední zastávku, a to do nedaleké-
ho městečka Rainbach, kde nás pan starosta města p. Friedrich Stockinger seznámil s městem a

pokračování na str. 26
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¢ Gren Belt Cnetrum ve Windhaagu
http://www.greenbeltcenter.eu/cs/
Otevírací doba: 22. duben až 31. říjen 2017

Úterý až neděle: 10,00 - 18,00 hod.
Prohlídky pro skupiny (od 10 osob) a školní třídy možné
i mimo otevírací dobu. Nutné nahlášení předem!

¢ Informační centrum Natura 2000
E-Mail: nat.2000infozentrum@gmx.at
Otevírací doba: Úterý, Čtvrtek a Sobota 9:00 - 12:00 Uhr

Středa a Pátek - 9:00 - 12:00 Uhr a 14:00 -16:00 Uhr
Po telefonické dohodě kdykoliv, 0664/5143548
http://naturschutzbund-ooe.at/ natura-2000-infozentren/articles/
natura-2000-gruenes-band -infozentrum-leopoldschlag
-des -naturschutzbundes.html

¢ Muzeum koněspřežky
Rainbach im Mühlkreis, okres Freistadt
Kerschbaum 61, A-4261,
Rainbach im Mühlkreis

Tel: +43-7949-6800,
Fax: +43-7949-6800-4

pferdeeisenbahn.museum@direkt.at

www.pferdeeisenbahn.at

zřizovatel:spolek přátel koněspřežky

Otevírací doba:
květen - říjen: so, ne a svátky 13 - 17 hod,
srpen: také po - pá 14 - 16 hod;
adventní jízdy o čtyřech adventních nedě-
lích 13 - 17 hod; prohlídky pro skupiny od
15 osob kdykoli po předchozí domluvě

Poznávací výlet za humna pokračování ze str.      25

jejich nových projektem – pořízení stanic pro elektrokola a elektromo-
bily a následně nás doprovodil na komentovanou prohlídku do muzea
koněspřežky v Kernschbaum. V impozantní budově stanice u sedla
Kerschbaum jsme si prohlédli stálou expozici o historii koněspřežky,
ale také jsme zavítali do první nádražní restaurace v dějinách železnice.
Od roku 1996 opět jezdí na zrekonstruovaném úseku železnice koně-
spřežné vlaky a návštěvníci zde mohou prožít mnoho zábavy. Pro pány,
dámy i děti jsou zde k dispozici historické kostýmy.

Za celý den jsme viděli opravdu mnoho krásného a naučného. Nav-
štívili jsme kraj, kde je k dispozici přes 45 km kvalitně značených turis-
tických tras, místa, která uspokojí všechny věkové kategorie. Průvodci
přírodou a krajinou nabízejí speciální tematické prohlídky pro školní
skupiny, seniory, rodiny a zájezdové skupiny. Takže pokud ještě nevíte
kam na výlet.... tak teď už víte. M. Toth Kolářová, IC N. Hrady
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Druhá vycházka na pohodu
Z plánované série Procházek na pohodu se v červnu uskutečnila dru-

há, a to na téma „Církevní zastavení“ v našem městě. V neděli 25. 6. od
dvou hodin měli zájemci příležitost navštívit kostel sv. Petra a Pavla a
klášter s průvodcem Františkem Šulistou a následně Buquoyskou hrob-
ku na novohradském hřbitově. Pro některé účastníky to bylo možná
zopakování již známých informací, ale pro větší část úplně nová zkuše-
nost s těmito stavbami, jejich historií i současností. Děkuji zdejší far-
nosti za vstřícné umožnění prohlídky kostela a kláštera s poutavým
komentářem. Tato aktivita se uskutečnila v rámci programu Jižní
Čechy Pohodové a finančně byla podpořena Jihočeským krajem.

Další dvě plánované procházky budou v červenci. Jedna bude věno-
vaná parku Terčino údolí a druhá příběhům novohradským domům a
bude uzpůsobena dětem, včetně návštěvy Novohradského muzea.

Hezké procházky na pohodu celé léto všem přeje K. Jarolímková

Ať žijí žáci!
Když píšu tenhle článek je už jasné, že novohradští fotbaloví žáci

vyhráli svoji „okresní soutěž ČB“. Na vítězství se podílejí všichni žáci,
ale hlavní zásluhu má na tom jejich trenér Martin Silmbrod, kterému
touto cestou chci poděkovat za vzornou propagaci hradecké mládežnic-
ké kopané. Když jsem se několikrát s Martinem bavil, tak mi naznačil,
že ho trénování baví stále víc a víc. Martin je přímo předurčen, aby ty
žáky „dělal“. Má skvělé zkušenosti z pobytu v Dynamu ČB. Je navíc
mladý, takže jednou to může vzít třeba jako předseda oddílu fotbalu.
Ale to je ještě dlouhá cesta. Jedno je jisté. V příští sezoně povede Mar-
tin své „ovečky“ již jako starší žáky! A jak ho znám, udělá všechno pro-
to, aby byl jako trenér znovu úspěšný. Jsem rád, že na Hradech máme
takového trenéra žáků! Víte, máme na Hradech „hudebku“ nebo různé
„kroužky“ a další sporty. V každé činnosti se žáci něco učí. A ve fotba-
lu se učí ovládat míč oběma nohama, hru hlavou, zpracování míče.
Dobře nahrávat na různé vzdálenosti. Jak dát gól, ale jak také zabránit
gólu. Také jak chytit míč (brankař).

Závěrem…. Nejdůležitější je to, že se sešla především výborná žá-
kovská parta!!! Bez té to prostě nejde a to Martin ví. Bylo by dobré,
kdyby se přišli podívat na zápasy také ostatní lidé z Hradů, tedy nejen
rodiče dotyčných žáků.

Miroslav Hruška
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řádková inzerce

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

¡ Daruji elektr. akumulační kamna za odvoz.
Jsou dvoje, pěkný stav, plně funkční. Tel.: 607 863 869

OVČÁCKÉ SLAVNOSTI
již po jedenácté v Borovanech

neděle 6. srpna 2017
Blíží se čas sklizně a i ovečky nám dávají své dary. Pojďte se s námi podívat na 11. ročník Ov-

čáckých slavností v Borovanech, kde budete moci vidět ruční stříhání ovcí, předení a pletení na-
stříhané ovčí vlny. Ale opět nejen to…

Pro návštěvníky na první srpnovou neděli připravujeme řemeslný jarmark s řadou tvoři-
vých dílen pro děti i dospělé, ukázky výcviku a práce ovčáckých psů, výstavu plemen ovcí, dojení
a ochutnávka ovčího mléka, ruční i elektrické stříhání ovčí vlny, předení a pletení šály z čerstvě
nastříhané vlny.

Přijďte nasát atmosféru okolo oveček, můžete se seznámit jak s živými ovcemi, tak i s láskou
připravenými výrobky. Uspokojíte své chutě ovčími specialitami, osaháte si čerstvě nastříhanou
vlnu, či si vyrobíte suvenýr v dílničkách, které si prodejci pro Vás připravili.

Této tradiční akce se každoročně těší účastí rodin s dětmi, seniorů, chovatelů ovcí, řemeslní-
ků, pletařek a přadlen. Cílem slavností je osvěta chovatelství ovcí a drobných živnostníků – zpraco-
vatelů ovčích produktů (masa, mléka, vlny, kůže). Akce je zajímavým tipem na nedělní rodinný
výlet a příjemně strávený společný čas. Tak se těšíme v neděli 6. srpna na viděnou. Více informací a
aktuální program najdete na www.rosacb.cz. Pokud máte zájem se na Ovčáckých slavnostech
podílet jako dobrovolník/nice, prosím kontaktuje Karolínu Farkovou farkova@rosacb.cz

Vstupné 60 Kč dospělí, 30 Kč děti 3-15let, ZTP a senioři
Za Rosu Karolína Farková


