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Orchestr Blue Star udělal na novohradském
náměstí radost všem milovníkům „starých fil-
mů“. Druhý koncert Novohradské hudební tri-
logie nabídl filmovou hudbu z třicátých a
čtyřicátých let minulého století a navodil všem
pěknou „retro atmosféru“. K. J.

V červenci jsme si v rámci výstavy eSKáeLO
připomněli fakt, že na Novohradsku v minu-
lých stoletích bylo sklářství důležitým prvkem
hospodářství.

Více se o tom dozvíte uvnitř čísla. K. J.

Hledáme pohodu
Pro letošní letní turistickou sezonu si daly jižní Čechy za cíl udělat ze sebe místo, kde lze najít

pohodu. Tedy přesněji řečeno téma „Pohody“ pro rok 2017 „navrhli a určili“ ti, kteří profesio-
nálně tvoří či iniciují propagaci a mediální obraz jižních Čech s dopadem do hospodářského od-
větví jakým bezesporu cestovní ruch je. A není to oblast co do množství aktivit a finančních toků
vůbec zanedbatelná. Nevím sice, jak se podaří tento cíl naplnit a změřit všechny dopady Pohody,
ale fakt je, že tu opravdovou pohodu (nikoli tu „klasickou gaučovou lenivost…“) postrádá hodně
z nás. A hodně po ní toužíme. Stačil mi jeden měsíc „korálkování“ v Koželužně a bylo jasné, co
nám chybí. Při výstavě Skla a jejího doprovodného programu, kterým bylo to korálkování nebo
malování skla a podmalba na sklo, jsem se potkávala s lidmi, kteří si s velkou chutí sedli „na za-
dek“ a udělali si něco pěkného k radosti a hlavně v pohodě. A samozřejmě, že v Koželužně
převažovali mezi návštěvníky hlavně ti, kteří jsou na Novohradsku „na dovolené“, ale ta potřeba
zastavit se byla opravdu hodně čitelná.

Pokud se budete chtít zastavit v srpnu i vy, vážení čtenáři Novohradského zpravodaje, tak jste
srdečně zváni do Koželužny na další výstavy a tvůrčí aktivity. Je z čeho vybírat. A kdybyste to
nestihli u nás, tak vám přeji do druhé půle prázdnin, abyste tu správnou pohodu našli třeba v ji-
ných koutech naší země. K. Jarolímková

Kapela LEON byla jednou ze tří kapel, které zahrály na novohrad-
ském náměstí v pátek 7. 7. v rámci Novohradského Hraní na koncertu
open air. K. J.

Příjemné setkání s „pro-rodinnou partou“ aneb Čtvrtá vycházka na po-
hodu, která byla věnována dětem. Při návštěvě Novohradského muzea se
malí a zvídaví návštěvníci dočkali i jednoho „muzejního kouzla“. K. J.

Vítání prázdnin v Údolí – ačkoli jsme už v půli
prázdnin, trochu se uvnitř tohoto čísla NZ vrá-
tíme na začátek.                                       K. J.

Divadelní představení „Jméno“ od SemTam-
Fóru bylo velmi příjemné konverzační osvěže-
ní  s dobrými hereckými výkony.

více uvnitř čísla. K. J.



2 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ srpen 2017

Zápis z 79. schůze městské rady
ze dne 7.6.2017

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 78. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 78. jednání rady města.

� 2. Oznámení – p. Marhoun
Rada města bere na vědomí Oznámení
p. Marhouna a pí. Fleischmannové, Nové
Hrady o trvání zájmu koupě pozemku parc.
č. 863/21 v k.ú. Nové Hrady.
(Rada obdržela od p. Marhouna a pí. Fleis-
chmannové, Nové Hrady oznámení o trvání
zájmu o koupi pozemku parc.č. 863/21
v k.ú. Nové Hrady. K podepsání smlouvy
zatím nedošlo z důvodu pochybení ze strany
finančního poradce.)

� 3. "Nové Hrady ZTV – I. etapa 25 RD"
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č.:CB-014330032961/016
se společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na akci: Nové Hrady ZTV –
I. etapa 25 RD a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a.s. Praha návrh Smlouvy o zřízení věc-
ného břemene s názvem: Nové Hrady ZTV -
I. etapa 25 RD. )

� 4. Prodej pozemku – E.ON
Rada města bere na vědomí nabídku na pro-
dej pozemku parc. č. 829/10 v k.ú. Nové
Hrady od společnosti E.ON ČR a pověřuje
starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Čes-
ká republika nabídku na prodej pozemku
parc. č. 829/10 v k.ú. Nové Hrady. Jedná se
o pozemek o výměře 23 m2, který již nadále
nebude využíván pro potřeby E.ON Distri-
buce.)

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

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

� 7. Apatyka U sv. Alžběty – natáčení
filmu
Rada města souhlasí s natáčením filmu
v lékárně – Apatyka U sv. Alžběty v No-
vých Hradech a pověřuje starostu dalším
jednáním.

(Rada obdržela od společnosti TV Barran-
dov žádost o natáčení celovečerního filmu
v lékárně – Apatyka U sv. Alžběty v No-
vých Hradech.)

� 8. Stížnost – Společenství vlastníků
Rada města bere na vědomí stížnost Spole-
čenství vlastníků jednotek Nové Hrady 215
a pověřuje místostarostku dalším jednáním.
(Rada obdržela od Společenství vlastníků
jednotek Nové Hrady 215 stížnost, že na po-
zemek parc. č. 2281 v k.ú. Nové Hrady, kte-
rý je ve vlastnictví města, je navážena různá
zemina. Nájemníci se obávají podmáčení
domu čp. 215.)

� 9. "Okolo jižních Čech"
Rada města souhlasí s podporou 6. ročníku
mezinárodního cyklistického etapového zá-
vodu Okolo jižních Čech.
(Rada obdržela od Cyklistického klubu
Jindřichův Hradec žádost o spolupráci při
pořádání 6. ročníku mezinárodního cyklis-
tického etapového závodu Okolo jižních
Čech.)

� 10. Dotace Jčk – "Nové Hrady nově"
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí dotace SDO/OEZI/2068/17 s Jihočeským
krajem na projekt: Nové Hrady nově a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy. Rada
města pověřuje Měú Nové Hrady, Kulturní
a informační centrum realizací projektu.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje návrh
Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci
projektu "Nové Hrady nově". Celkové
uznatelné výdaje projektu jsou 50 000,-Kč,
z toho dotace činí 35.000,-Kč.)

� 11. Prodej pozemku
Rada města bere na vědomí žádost p. Micha-
la Zajace a pí. Jitky Němcové, Nové Hrady
o prodej pozemku parc. č. 824/1 v k.ú. Nové
Hrady a pověřuje starostu místním šetřením.
Rada obdržela od p. Michala Zajace a pí.
Jitky Němcové, Nové Hrady žádost o pro-
dej pozemku parc. č. 824/1 v k.ú. Nové Hra-
dy. Na tomto pozemku by chtěli postavit
rodinný dům.)

� 12. Jčk – dotace "Rekonstrukce soc.
zařízení víceúč. sálu Máj"
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí dotace SDO/OEZI/1568/17 s Jihočeským
krajem na projekt: Rekonstrukce sociálního
zařízení víceúčelového sálu Máj a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje návrh
Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci
projektu: Rekonstrukce sociálního zařízení
víceúčelového sálu Máj. Celkové uznatelné
výdaje projektu jsou 503.525,-Kč, z toho
dotace činí maximální částku 400.000,-Kč.)

� 13. Jčk – dotace "Zpracování
projektové dokumentace na rek. býv.
Hotelu Máj – I. etapa"
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí dotace SDO/OEZI/1576/17 s Jihočeským

krajem na projekt: Zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci bývalého ho-
telu Máj – I. etapa a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje návrh
Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci
projektu: Zpracování projektové dokumen-
tace na rekonstrukci bývalého hotelu Máj –
I. etapa. Celkové uznatelné výdaje projektu
jsou 367.647,-Kč, z toho dotace činí maxi-
mální částku 290.000,-Kč.)

� 14. Prodej pozemku k.ú.
Údolí u Nových Hradů
Rada města bere na vědomí informaci
o průběhu místního šetření ve věci žádosti
manželů Tomšíkových o prodej části poze-
mku v k.ú. Údolí u Nových Hradů.
(Starosta informoval radu o místním šetření
ve věci žádosti manželů Tomšíkových o pro-
dej části pozemku v k.ú. Údolí u Nových
Hradů. Při jednání bylo upřesněno, kterou
část pozemku lze prodat a případně i smě-
nit. Na základě místního šetření bude zpra-
cován geometrický plán.)

� 15. Dotace na opravu, údržbu a provoz
nemovitého majetku
Rada města neschvaluje dotaci p. Jiřímu
Přibylovi, Komenského 35, České Budějo-
vice na opravu fasády a oken.
(Rada obdržela žádost o poskytnutí dotace
na opravy, údržbu a provoz nemovitého ma-
jetku od p. Přibyla, Komenského 35, České
Budějovice. Žadatel vlastní nemovitost na
adrese Nové Hrady, 5. května 103 a žádá
o dotaci na opravu fasády a oken. Podmín-
kou pro poskytnutí dotace je trvalé bydliště
žadatele v Nových Hradech.)

Zápis z 80. schůze městské rady
ze dne 21.6.2017

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Omluveni:
p. Miroslav Šlenc (nemoc)

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 79. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 79. jednání rady města.

� 2. Jihočeský kraj – účelová dotace
Rada města schvaluje Smlouvu s Jihoče-
ským krajem o poskytnutí dotace v rámci
Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje v roce 2017 na akci: Rekonstrukce
a dostavba víceúčelového objektu v Byňo-
vě, I. etapa a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje-Kraj-
ského úřadu návrh Smlouvy o poskytnutí do-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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tace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2017 na akci: Re-
konstrukce a dostavba víceúčelového ob-
jektu v Byňově, I. etapa. Dotace je ve výši
215.000,-Kč.)

� 3. Sociální komise
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
sociální komise ze dne 19.6.2017 a souhla-
sí s uzavřením smlouvy o nájmu na uvol-
nění byt 1+2 Hradební 108, Nové Hrady p.
Richardu Kubátovi, Nové Hrady. Rada
města souhlasí s přidělením bytu 0+1,
č. 50 v Domě s pečovatelskou službou pí.
Marii Zajacové, Nové Hrady a byt 0+1,
č. 38 p. Marii Steineckerové, Nové Hrady.
Rada města nesouhlasí s výměnou bytu
p. Miroslavu Maierovi, Nové Hrady s tím,
že o vhodný byt musí být požádáno dle
Směrnice zastupitelstva města pro nájem
bytů ve vlastnictví města Nové Hrady.
(Rada obdržela Zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 19.6.2017 s doporučením a ná-
vrhem pro radu.)

� 4. Nakolice – Vackovi
Rada města neschvaluje rozdělení pozemků
pro prodej manželům Vackovým, Nakolice,
dle návrhu geometrického plánu.
(Rada obdržela návrh geometrického plánu
na rozdělení pozemků dle žádosti manželů
Vackových, Nakolice.)

� 5. Uvolněný byt
Rada města schvaluje záměr na zveřejně-
ní uvolněného bytu v Komenského ulici
čp. 181/2, dle návrhu TSM Nové Hrady.
(Rada projednala návrh Technických služeb
města Nových Hradů k nájemnému na uvol-
něný byt v Komenského ulici čp. 181/2.)

� 6. Zveřejnění záměru pronájmu
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor v objektu čp. 156, Nové Hrady na
pozemku parc. č. st. 216 v k.ú. Nové Hrady,
p. Lukáši Brouskovi, Vilová čtvrť 293,
Nové Hrady, na dobu určitou pěti let, za
částku 1,-Kč/m2/rok a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronajmout nemovi-
tost, rada opětovně projednala žádost p. Lu-
káše Brouska o pronájem nebytových
prostor v Hradební ulici čp. 156.)

� 7. Prodloužení nájemní smlouvy
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostor v objektu čp. 26, Nové
Hrady a pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hra-
dy zveřejněním na úřední desce města.
(Rada obdržela od pí. Pavly Valíčkové,
Údolí čp. 142 žádost o prodloužení nájemní
smlouvy v přízemí domu čp. 26.)

� 8. Pronájem parcely
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Novotných, České Budějovice o pronájem
části pozemku parc. č. 429/1 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů a postupuje žádost Osadní-
mu výboru Údolí.

(Rada obdržela od manželů Veroniky
a Radka Novotných, Č. Budějovice žádost
o pronájem části pozemku parc. č. 429/1
o výměře cca 240 m2 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů, za účelem vysazení keříků malin,
apod.)

� 9. Měřič rychlosti

Rada města bere na vědomí žádost společnosti
Novohradské hory spol. s r.o. o přesunutí do-
pravní značky směrem na Pyhrabruck a po-
věřuje starostu dalším jednáním s Policií ČR.

(Rada obdržela od Mgr. Markéty Kypeto-
vé, jednatelky společnosti Novohradské
hory spol. s r.o. žádost o přesunutí doprav-
ní značky (konec a začátek obce), včetně
měření rychlosti směrem na Pyhrabruck,
z důvodu častého nedodržování doporučené
rychlosti, častého brždění a zároveň k občas-
né práci se zvířaty, při které by byla vhodná
nižší rychlost v blízkosti farmy.)

� 10. Stavební řízení

Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.

� 11. Správní rozhodnutí

Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 12. Zásahový oděv pro hasiče
– I. část, II. část, III. část

Rada města schvaluje dodavatele fi.
PROBO-NB s.r.o. Nový Bor, výběrového
řízení na akce: Zásahový oděv pro hasiče
I. část – zásahový ochranný, II. část – zása-
hová přilba, III. část – zásahové rukavice.

(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady vyhodnoce-
ní výběrových řízení na akce: Zásahový
oděv pro hasiče I. část – zásahový ochranný
oděv, II. část – zásahová přilby, III. část zá-
sahové rukavice.)

� 13. Rozpočtové opatření č. 8/2017

Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 8/2017.

(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 8/2017. Rozpočtovým opatře-
ním jsou zahrnuty do rozpočtu dotace od Ji-
hočeského kraje, jak v příjmové části, tak
i výdaje.)

� 14. Smlouva s Jednotou, s.d.

Rada města schvaluje Smlouvu o právu
k provedení stavby s Jednotou, spotřební
družstvo České Budějovice a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

(Rada obdržela Jednoty, spotřebního druž-
stva České Budějovice návrh Smlouvy
o právu k provedení stavby na pozemku
parc. č. 1011/1 v k.ú. Nové Hrady, ve vlast-
nictví města. Na pozemku budou realizová-
na 2 šikmá parkovací stání.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

Oprava vodojemu
V průběhu měsíce června jsem byl informován panem P. Božákem z firmy ČEVAK o nut-

nosti rekonstrukce novohradského vodojemu. Jedná se o opravu opláštění a zejména i hlavní-
ho vedení vody. O rozsahu prací byla informována rada města a bylo rozhodnuto o tom, že
práce budou provedeny ještě v letošním roce. Společnost ČEVAK byla požádána o přípravu
možných scénářů oprav, neboť předpokládaná délka prací je odhadována na 4 pracovní dny.

Společnost ČEVAK proto již v červnu zahájila zkoušky možných variant řešení odstávky
vodojemu. Prosté nahrazení starou nádrží v blízkosti vodojemu se ukázalo jako nemožné, ne-
boť voda by v takovém případě neměla dostatek tlaku. V ten moment bychom nebyli schopni
vodu dostat do vyšších pater domů, tlak by byl nedostatečný pro myčky nádobí ve školních jí-
delnách či restauračních zařízeních.

Nakonec nebyla jako vhodná vybrána varianta mobilních ATS stanic, které by na dvou
místech posilovaly tlak uvnitř vodovodu. Tato varianta by byla nejen velmi nákladná (téměř
500 000,-Kč), ale zároveň bychom neměli jistotu, že i tyto dvě mobilní ATSky vše zvládnou.

Jako nejvhodnější se jeví varianta, při které bychom dostatečného tlaku docílili přímou in-
tervencí v úpravně vody formou doplnění o silné čerpadlo, které by do vodovodu vodu lidově
řečeno pumpovalo. I tato varianta samozřejmě není zadarmo, nicméně pořízené čerpadlo by i
nadále zůstalo součástí úpravny vody a sloužilo by i do budoucna jako záložní v případě vý-
padků čerpadel k vodojemu.

Zkoušky s tímto čerpadlem bychom rádi provedli v měsíci září. Pokud bude vše úspěšné,
pustili bychom se do celkové opravy v polovině října. Věřím, že odhady provozovatele a na-
vržená varianta umožní provedení prací bez větších omezení dodávky vody a že následně
bude náš vodojem zase sloužit a zásobovat celé město a Údolí.

O dalších termínech a detailech opravy budeme průběžně informovat.
Mgr. Vladimír Hokr, starosta
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Naše město recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevilo životnímu prostředí

V loňském roce občané odevzdali k recyklaci 194 televizí, 62 moni-
torů a 1 351,00 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat
staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše
obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a
počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúč-
tování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elek-
trické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také,
o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo ne-
bezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společ-
nosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 194 televizí,
62 monitorů a 1 351,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
67,21 MWh elektřiny, 3 099,82 litrů ropy, 321,96 m3 vody a 3,26 tun pri-
márních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 15,04 tun
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 66,72 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozaří-
zení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chor-
vatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počíta-
čů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni
ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí,
si zaslouží obrovský dík.

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

Děkujeme Vám, že třídíte. OŽP

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU MĚSTA NOVÝCH HRADŮ

PRONAJMOUT
NEBYTOVÉ PROSTORY
podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích (obecní zřízení)

Nemovitost
Nemovitá věc na pozemku parc. č. st. 84/1,
jehož součástí je stavba čp. 46 – zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Nové Hrady
Nebytové prostory v přízemí objektu

Výměra
Plocha k pronajmutí – 285,05 m2 + nádvoří

Podmínky nájmu
Nájemní smlouva na dobu určitou pěti let s 3 měsíční výpovědní
lhůtou. Minimální nájemné ve výši 365,-Kč/m2/rok

Usnesení rady města číslo
Rada  č.  81   ze dne 12. 7. 2017

Zveřejněno dne
18. 7. 2017

Uzávěrka připomínek k záměru a sejmuto dne
15. 9. 2017

Kontakt
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ Nové Hrady,
tel.:386 101 012, e-mail:tajemnik@novehrady.cz

Znění § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):
„Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej
nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před
projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu,
aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může
obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřej-
ní, je právní úkon od počátku neplatný.“
Znění § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
„Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetržitě veřej-
ně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se zřizuje jedna
úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím
dálkový přístup.“

Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
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OŽP informuje
Město Nové Hrady obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení o úspoře emisí díky

provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů.
Děkujeme Vám, že třídíte. OŽP

Nakolické
posvícení
Město Nové Hrady ve spolupráci

s SDH Nakolice a Osadním výborem
pro Nakolice, Vyšné a Oboru Vás sr-
dečně zvou na tradiční Nakolické po-
svícení, které se uskuteční v sobotu

26. srpna 2017 v Nakolicích.
Program:

15.00 hodin
Bohoslužba v  kapli sv. Floriána

15.45 hodin
Kulturní vystoupení u kaple sv. Floriána

17.00 – 24.00
Posvícenské posezení v nakolickém sále

K tanci a poslechu hraje dechová
kapela Podhoranka

Občerstvení a sportovní a jiné vyžití

pro děti i dospělé zajištěno

Hasiči informují
Rád bych Vám přiblížil činnost a události

za uplynulé pololetí u novohradských hasi-
čů. Jednotka SDH věnovala první měsíce
roku odborné přípravě a proškolení povin-
ných témat zadaných Hasičským záchran-
ným sborem ČR. Desítky hodin věnovaných
taktice a bezpečnosti práce při zásahu u mimo-
řádných událostí byly doplněny i praktickým
výcvikem, například práce s dýchací techni-
kou, první pomoc nebo i obsluha radiostanic.
Letos jednotka zasahovala celkem u 21 udá-
lostí. V drtivé většině šlo o technické pomoci
(odklizení stromů, asistence ZZS, likvidace
obtížného hmyzu), dále pak o jeden požár, jed-
nu dopravní nehodu a jeden planý poplach.
V červenci se jednotka stala součástí projektu
First Responder. Jedná se o projekt Zdravot-
nické záchranné služby a Jihočeského kraje,
účelem je včasná pomoc s Automatickým ex-
terním defibrilátorem (AED) v případech, kde
je nutné provézt resuscitaci, ale záchranka
není v nejbližším okolí k dispozici. Vybrané
jednotky SDH v kraji tak dostaly jednotný typ
AED a byly proškoleny na provádění kardio-
pulmonální resuscitace.

V požárním sportu si naše sdružení také
nevede nijak špatně. Na obvodové soutěži
v Údolí se družstvo žen umístilo na 4. a muži
na 2. místě. Dne 10. 6. se družstvo žen zúčast-
nilo soutěže ve Slavošovicích. Zde se jsou dva
pokusy a každý na jiný typ požární stříkačky.
Se starší PS 8 vybojovaly 3. místo, a s klasickou
PS 12 také 3. místo. V tradiční soutěži O pohár
starosty města, která se konala 8. 7. v Byňově,
se družstvo mužů umístilo na 1. místě s časem
23,75 vteřin. Ženy tentokrát obsadily v obou
kategoriích 3. místo.

www.sdhnovehrady.webnode.cz
Za SDH Bandík M. Hasiči a... ...hasičky

Dovolená v Městské knihovně Nové Hrady

léto 2017

3. – 11. srpna ¡ 21. – 25. srpna
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VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
HRY U HRANIC

V sobotu 24. 6. 2017 od 14 hodin se uskutečnila akce pro děti Ví-
tání prázdnin – Hry u hranic na hřišti TJ Nové Hrady.

Soutěžilo se v netradičních disciplínách jako skákání v pytlích,
slalom s míčem na branku, kde v brance byly zavěšeny pet lahve –
kop na cíl, chůze na chůdách.

Místní Sbor dobrovolných hasičů připravil překážkový běh, kde
si každé dítě vyzkoušelo práci hasičů – běh přes lávku a proudnicí
sestřelit pet lahev na čas. Také byla pro děti a jejich rodiče připrave-
na projížďka na hasičském člunu po místním rybníku Sedlákovec.

Další zajímavou disciplínou byla ukázka výcviku karatistů z Čes-
kých Budějovic. Děti si vyzkoušely různé techniky chvatů a kopů.

Velké poděkování patří i společnosti EON za zapůjčení skákací
větrné elektrárny, která zpestřila den nejen dětem, ale i dospělým.

Ohlédnutí za posledními dny školního roku II.A
Na konci školního roku, kdy se všichni těší

na prázdniny, jsme si čas ve škole zpestřili ně-
kolika akcemi. Teď už víme, že někdy stačí na-
krájet několik druhů ovoce, ochutit, zamíchat
a letní salát pro osvěžení je hotov. Dobrý ná-
pad na letní dětskou párty. Také jsme zvládli
několik jednoduchých pomazánek – někdo
míchal, děvčata zdobila a za chvilku jsme měli
na stole občerstvení, na kterém si všichni po-
chutnali. Své vědomosti jsme si vyzkoušeli na
několika třídních soutěžích, kde mohl každý
ukázat, co se ve škole naučil. Díky pěknému
počasí jsme chodili sportovat na hřiště, také
jsme cestou poznávali přírodu. I když jsme
byli na výletě, přesto jsme si opět užili krásnou
procházku k vodopádu, také spojenou se sou-
těží družstev. Cestou jsme se zastavili v Láz-
ničkách, kde jsme nejen posvačili, také jsme
dostali občerstvení od manželů Dolanských,
za něž moc děkujeme.

O prázdninách si teď odpočineme a pak
hurá do třetí třídy!!!

Žáci II.A + Mgr. Jana Tomášková

HRY U HRANIC – Ukázka kopů

pokračování na str. 7
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Vítání prázdnin v Údolí
V sobotu 1. července pořádalo SDH Údolí

u N. Hradů akci „ Vítání prázdnin“. Na louku
přišlo 82 dětí a soutěžili na sedmi stanovištích
(střelba ze vzduchovky, střelba z luku na terče,
lovení rybiček, chůze na chůdách, házení na
plechovky, kuželky, házení do pusy klauna,
házení kroužkem na terč).

Díky pěknému počasí a vstřícnosti sponzo-
rů (Město N. Hrady, T.S. N. Hrady, fa ENGEL
Kaplice, Raiffeisen bank Gmund a dalších) se
dostalo drobných dárečků na všechny děti. Na
závěr hasiči rozdávali nanuky a opečené špe-
káčky. Občerstvení pro děti bylo zdarma, lákal
i skákací hrad. Po skončení akce byla vyhláše-
na soutěž ve střelbě z luku a vzduchovky na
terče pro dospělé o soudek piva HEINEKEN.
Tuto soutěž vyhrál Honza Kollmann a dal ho
do placu. S. Papoušek

HRY U HRANIC – Díky pořadatelům TJ

Za splněné disciplíny získaly děti balíčky s velkou odměnou, které
jim viditelně udělaly radost.

Velkým překvapením byla i ukázka výcviku psa Policie České re-
publiky. Policista z Českých Budějovic předvedl dětem základní po-
vely poslušnosti, vyhledání a chycení pachatele.

Po ukázce Policie ČR byly děti svědky simulované havárie auto-
mobilu s chodcem. Místní hasiči předvedli záchranu lidských životů.
Zákrok dobrovolných hasičů byl na profesionální úrovni.

Závěrem celé akce byl velkolepý ohňostroj doprovázený reprodu-
kovanou hudbou.

Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a realiza-
ci této akce. Těšíme se na další spolupráci a společné setkání příští rok.

Sportu zdar! Pořadatelé TJ a SDH Nové Hrady

HRY U HRANIC (pokračování ze str. 6)
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Novohradské Hraní
už posedmé

Na začátek prázdnin jsme už posedmé připravili kulturní program
zahrnutý do festiválku Novohradské Hraní. Celý týden od 3. do 9. 7.
jsme zvali do Koželužny na výstavu eSKáeLO, při které byly připrave-
ny „skleněné hrátky“ pro všechny návštěvníky. V uvedeném týdnu to
byla výroba vinutých perlí a korálkování.

Na divadelní čtvrtek bylo možné navštívit dvě divadelní představe-
ní, která sehrálo divadlo SemTamFór. Pro děti to byla v zámeckém par-
ku pohádka „Pohádky z košíku“ a pro dospěláky na hradním nádvoří
představení „Jméno“, což byla příjemná a vtipná konverzační komedie.
Divadlo SemTamFór bylo u nás už potřetí, ale poprvé s představením
pro dospělého diváka, a své jméno si „Jménem“ rozhodně posílili.

Páteční koncert open air na novohradském náměstí nabídl tři kapely,
které u nás ještě nehrály. První dvě – Light&Love a Leon patří mezi ty,
které oslovují spíš mladší publikum a jsou známé i z „kanálu youtube“,
nicméně kapela Light&Love tedy rozhodně příjemně potěšila i „starší“
ročníky. No a třetí, plzeňská kapela Extra Band, na závěr trochu přitvr-
dila, i když došlo též na starší české písničky a „ploužákové“ rytmy.
Koncert open air vyšel skvěle nejen díky dobré muzice a kvalitnímu
zvučení, ale i technicko-organizačnímu zajištění akce a samozřejmě i
díky Tomu, jenž má na starosti počasí. Takže všem děkuji za spolupráci
a „pojďme se těšit“ na příště. K. Jarolímková
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Druhý koncert NHT
V pátek 21. července se uskutečnil druhý koncert letošní Novohrad-

ské hudební trilogie, na který jsem pozvala orchestr Václava Marka
„Blue Star“. A protože nám počasí opravdu přálo, mohl se koncert
uskutečnit podle plánů jako promenádní, takže na náměstí a na pódiu
nerušeném od žádných dalších „plachet“ a se skvělou rezidenční kuli-
sou za zády.

Orchestr k nám přivezl hudbu první poloviny minulého století, zej-
ména hudbu filmovou a mnohým posluchačům stále dobře známou, na-
víc dobře provedenou, a kdo z mladších posluchačů náhodou přesně
nevěděl co poslouchá, tak moderátor večera vše vtipně a s přehledem
komentoval. Z vřelé reakce publika a z jeho potlesku i během písní bylo
jasné, že orchestr velmi dobře zapadl „do místa a děje“ a že se nám
všem alespoň na dvě hodiny podařilo „zmizet“ do „jiných časů“.

K. Jarolímková

Sobotní odpoledne 22. července nám přije-
ly zpříjemnit a osvěžit dva folklorní soubory,
které vystoupily na novohradském náměstí.
První soubor byl z Lorientu v Bretani a jeho
členové nám zatančili a zahráli na jejich „lido-
vou notu“. Jistá roztomilost tohoto vystoupení
byla dána i tím, že členové souboru byli ve
věku 8 až 15 let. Druhý soubor, Mladý furiant,
zahrál, zazpíval i zatančil typické jihočeské
písně a tance a možná, že některým divákům
připomněl to, co už „dávno“ nevěděli a nevidě-
li. Každopádně to bylo příjemné a milé zastave-
ní a já ještě i takto všem děkuji za uskutečněné
vystoupení a divákům za návštěvu.

K. Jarolímková

Český a francouzský folklor na našem náměstí
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KONCERTY
11. ročníku Mezinárodních mistrovských
hudebních kurzů v Nových Hradech 2017

6. 8. neděle, 20.00 hod.

Zahajovací koncert absolventů uplynulých ročníků
Nové Hrady – Kulturně-spolkový dům

9. 8. středa, 19.30 hod.

Koncert účastníků
Nové Hrady – Kulturně-spolkový dům

10. 8. čtvrtek, 19.30 hod.

Koncert účastníků MHK v N. Hradech
Třeboň – Schwarzenberská hrobka

11. 8. pátek 17.00 hod.

Koncert mladších účastníků
Nové Hrady – sál ZUŠ, Státní hrad

11. 8. pátek, 19.30 hod.

Koncert starších účastníků
Nové Hrady – sál ZUŠ, Státní hrad

12. 8. sobota, 13.00 hod.

Koncert orchestru a komorních souborů
Nové Hrady – Kulturně-spolkový dům

KONTAKT:

ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny,
Sokolská 1052, 374 01 Trhové Sviny, Tel.: 731 418 323

E-mail: info@zustsviny.cz, www: zustsviny.cz

Pozvánka na hrad Pořešín
Ó 5. srpna 2017, 19.30 hod., HRAD POŘEŠÍN

ŽALMAN A SPOL.
Koncert folkové legendy Pavla Žalmana Lohonky, který svým
hlasem a texty těší publikum již téměř půl století. Žalman půso-
bí na hudební scéně od roku 1968, nejprve ve skupině Minne-
sengři, v roce 1982 založil vlastní kapelu Žalman a spol., která
v různých sestavách koncertuje nepřetržitě až do současnosti.
Koncert natáčí Česká televize. Více informací na zalman.cz.
Vstupné předprodej 180 Kč na místě 200 Kč

Ó 10. srpna 2017, 20.00 hod. HRAD POŘEŠÍN
Večerní divadelní představení

„RŮŽE PRO ALGERNON“
Divadlo v Celetné, Praha
Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar s Janem Potměšilem
v hlavní roli!
Dále hrají: Jakub Špalek, Barbara Lukešová, Míla Tichý.
Tragikomický příběh dementního muže, který chce být chytrý.
Vstupné 200 Kč

KIC Nové Hrady zve  na

Kino na kolečkách
ve čtvrtek 31. 8. 2017 od 22 hod.

Letní promítání v zámeckém parku, Vstupné 70 Kč

Další informace v KIC N. Hrady,

tel. 602 150 208, www.kicnovehrady.cz

Literárně-hudební setkání, 5. ročník

18. srpna 2017
Celodenní program v Terčině údolí

pro ty, kteří se chtějí při procházce údolím „poeticky zastavit“
a nechat se překvapit.

¡ od 10 hod.
Poetická procházka s básničkováním pro děti,
začátek u vstupní brány TÚ

¡ od 19 hod.
Literárně-hudební sešlost u penzionu Hamr,
zahraje a zazpívá Mirek Kemel s kapelou
a cestovatel Vojta Kotrba, možnost prezentace vlastní básnické
tvorby, součástí akce bude i další Setkání přátel Terčina údolí

Další info KIC N. Hrady, 602 150 208, www.kicnovehrady.cz
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Doprovodný
„skleněný“ program

Aby si všichni návštěvníci výstavy eSKáe-
LO mohli na sklo také trochu sáhnout, byl pro
ně připravený doprovodný program. V prvním
červencovém týdnu jej zajišťoval zejména
pan Petr Jánský, který je učitelem na SOŠ
Třeboň a spolupořadatelem „skleněné vý-
stavy“, a pod jeho vedením si bylo možné
vyzkoušet techniku výroby vinutých perlí.
V polovině července jsme pokračovali malo-
váním na sklo a podmalbou na sklo, kterou
prezentoval a do techniky zasvěcoval Jiří Ho-
niss. A v průběhu celého měsíce si každý mohl
v rámci „korálkování“ udělat na památku ná-
ramek nebo korálky na krk, čímž jsme si zase
trochu připomněli zdejší produkci tzv. pateří-
ků, korálků do růženců. Jak se brzy ukázalo,
celý doprovodný program měl nakonec nejen
dopad „poznávací“, ale i „relaxační“, protože
bylo nutné se při tvoření uklidnit (aby se ne-
třásly ruce), nespěchat  a trpělivě navlékat….

K. Jarolímková

Výstava eSKáeLO
V měsíci červenci se v Koželužně uskutečnila výstava, která se sna-

žila připomenout „sklo“ jako novohradský fenomén a nedílnou součást
našeho kraje v období 18. a 19. století. Toto připomenutí se však nedělo
předvedením „historických“ kousků, ale naopak „sklem současným“.
Postarali se o to studenti a pedagogové ze Střední odborné školy z Tře-
boně, kteří u nás vystavili své práce z oboru umělecko-řemeslné zpra-
cování skla. Výstava vzbudila u návštěvníků galerie velmi hezké a
pozitivní reakce a chválu na šikovnost studentů a jejich učitelů.

Součástí výstavy byla i prezentace techniky podmalby na sklo, kte-
rou nám zprostředkoval pan Jiří Honiss z Č. Budějovic. Na minivýsta-
vu v přízemí galerie zapůjčil několik svých obrázků – podmaleb
typických pro Novohradsko a osobně a prakticky předvedl tuto techni-
ku návštěvníkům výstavy.

Věřím, že tato „skleněná“ výstava potěšila svou křehkou krásou,
umem mladých lidí a vzpomínkou na zdejší „kdysi“.

K. Jarolímková
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Zveme Vás na další letní výstavu do Koželužny

VÝSTAVA OBRAZŮ

Kde ženy vládnou
Kateřina Karásková

a Simon Bird

6.–27. 8. 2017
Výstavu tvoří vybrané malby, kresby a kulturní informace z ilustrovaného cestopisu

Kde ženy vládnou. Všechny vznikaly během pobytů v „ženských kmenech“: mezi Zapotéky
z Tehuantepecké šíje (Mexiko), národem Minangkabau (Indonésie), Mosuy (Čína) a kme-
nem Khásí (severovýchodní Indie).

Kateřina Karásková pochází z Pelhřimova. Třináct let cestuje po světě, pracuje v huma-
nitárních organizacích, píše a maluje. V Guatemale žila s mayskými indiány, kteří prožili geno-
cidu, v Ugandě zprovozňovala nemocnici a školy a dohlížela na zalesňovací a eko zemědělské
projekty. Mezitím společně se Simonem hledala kmeny, kde vládnou ženy…

Simon Bird pochází z jihozápadní Anglie. Vystudoval výtvarné umění na Cheltenham
College of Art s titulem BA in Fine Art. Dvacet let se věnuje kreativním uměleckým projek-
tům na různých místech světa.

Zahájení výstavy v neděli 6. 8. ve 14 hod.
Při vernisáži se uskuteční malá „cestovatelsko-inspirativní přednáška“ KK

Novohradská galerie Koželužna, otevřeno denně 10–16 hod.
Další info KIC N. Hrady, 602 150 208, www.kicnovehrady.cz

Obraz Obchodnice od K. Karáskové

Srpnové „mejdlo“
2.–25.8.2017

Svatojánská mýdlárna

s Vlaďkou Jiráskovou
Míchání vlastních parfémů a mýdla,

bylinkové čaje a drobné doplňky
pro voňavou domácnost.

Výstava obrázků „Domácí štěstí“.

Galerie Koželužna,
otevřeno pondělí–pátek, 10–16 hod.,

poplatek za tvoření dle množství
použitých surovin.

Další info KIC N. Hrady,
602 150 208, www.kicnovehrady.cz

Otevřený ateliér v Koželužně
V termínu od 7. do 11. srpna pořádáme v Koželužně letní Otevřený ateliér
Každý den v uvedeném týdnu se můžete nechat zlákat pro malování v Koželužně nebo na veřej-
ném prostranství. Ateliér v jednotlivé dny povedou například Martin Kubalák (7. 8.), Vlaďka Ji-
rásková (9. 8.) nebo Petra Dvořáková Haisová (10. 8.), tedy ti, kteří se účastnili výstavy Jarní
Novohradský Salon 2017 a mají s výtvarným vedením dětí i dospělých zkušenosti.
¡ Začátek denního malování bude v 9.30 hod. v Koželužně a konec cca v 17 hod.
¡ Výtvarné potřeby zajišťuje Koželužna.
¡ V průběhu dne budou „přiměřené“ přestávky na občerstvení.
¡ Účastníci ateliéru musí mít vlastní vhodné oblečení.
¡ Otevřený ateliér pořádáme pro radost z tvoření

a nalézání krás kolem sebe.

Více info na KIC N. Hrady, K. Jarolímková, 602 150 208
Otevřený ateliér je finančně zajištěn z podpory Jihočeského kraje – Podpora galerií a muzeí: Projekt Galerie na cestě.

Připravujeme na září
Výstava fotografií

Jiřího Hrbka
Vernisáž v neděli 3. 9. 2017 od 14.00 hod.

Hudební doprovod Jan Spálený

Výstava potrvá do 15. 10. 2017

Novohradská Galerie Koželužna

Další info KIC N. Hrady, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz
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Třetí a čtvrtá vycházka na pohodu
Další komentované vycházky, tzv. vycházky na pohodu, se uskutečnily 5. 7. a 19. 7. Ta první

nás nasměrovala do Terčina údolí a kdo se tam vydal, dozvěděl se poměrně hodně zasvěcených
informací o historii parku, našli jsme místa, na kterých kdysi stály nějaké drobné romantické
stavby, a také zaznělo spoustu informací o současných aktivitách Okrašlovacího spolku pro Ter-
čino údolí.

Druhá červencová vycházka byla také „na pohodu“ a byla věnována hlavně dětem v dopro-
vodu rodičů. Prošli jsme si společně kousek města, povídali si o příbězích několika domů, nav-
štívili kostel, muzeum a Koželužnu, „spáchali“ několik kouzel a na závěr vyluštili jedno
„novohradské tajemství“. Děti byly skvělé a pozorné, takže byla radost dělat jim „místního prů-
vodce“ a vyprávět o našem krásném městečku. A už nyní se těším na další vycházkové setkání,
například v Terčině údolí při básničkování. K. Jarolímková
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Národní seminář Sebeobrany Allkampf-Jitsu a zkoušky na 1. Dan
Trenér karate Tomáš Hermann je držitelem 1. Danu v Sebeobranném systému AKJ

Národní seminář v Sebeobranném systému Allkampf-Jitsu (dále jen
AKJ) se konal ve dnech 10.–11. června 2017 v Chomutově. Na tuto
sportovní akci se sjelo více jak sedmdesát cvičenců a trenérů ze čtrnácti
škol AKJ a karate z celé České republiky.

Seminář byl určen především pro trenéry karate a AKJ, ale také pro
nižší stupně technické vyspělosti. Výuka a výcvik byl koncipován do tří
dvouhodinových bloků a každý cvičenec si mohl sám určit, ve které
skupině bude cvičit. Jednotlivé skupiny trénovaly základní sebeobran-
né techniky, kryty, údery, kopy, hmaty a chvaty. Procvičovaly se také
novinky v základních technikách a praktická aplikace sebeobrany do
praxe, taktika chování v rizikových situacích a další zajímavé záležitos-
ti. Účastníci semináře si měli možnost vyzkoušet praktická cvičení na
rozvoj rychlosti, síly a stability. Ze strany přednášejících zde byla zod-
povězená celá řada dotazů přítomných trenérů. Tyto semináře přispíva-
jí nemalou měrou k rozvoji trenérsko-metodických dovedností našich
trenérů a především budoucích zájemců o trenérskou kvalifikaci v rám-
ci rozvoje oddílu.

Druhý den semináře se konaly zkoušky na stupně technické vyspě-
losti v AKJ. Přes dvacet adeptů bylo rozděleno do dvou skupin. První
skupina, ve které byly převážně děti, byla zkoušena na 9. Kyu (žlutý pá-
sek) až po 4. Kyu (modrý pásek). Někerým uchazečům o zvýšení tech-
nického stupně se zkouška nepovedla a budou si ji muset zopakovat
v dalším termínu. Druhá skupina byla tvořena adepty na 1. Kyu (hnědý
pásek) až 1. Dan (černý mistrovský pás). V této skupině byl také jeden
z trenérů našeho oddílu Tomáš Hermann. Zkoušky začaly cvičením se-
stav kombinací a kata, pak následovaly pády, údery a kopy. V další čás-
ti cvičenci ve dvojicích předvedli přibližně šedesát sebeobranných
technik z předchozích technických stupňů a dalších deset technik na
svůj technický stupeň, ze kterého byl uchazeč zkoušen. Poté následova-
lo randori a volné boje ve dvojicích, kde proti zkoušeným nastupovali
zkušení držitelé černých pásů, se kterými cvičenci zápasili disciplínu
Fighting podle pravidel AKJ ČR. V této disciplíně jako jediný uspěl
právě Tomáš, který zde využil své bohaté zkušenosti ze zápasišť karate.
Po hodině a půl zkoušky bylo závěrečné Tameshi Wari (přerážení dvou
dřevěných desek 30x30 cm a tloušťce 3 cm). Technika přerážení je sta-

novena zkušebním řádem a cvičenec musí jednu desku překopnout a
druhou zlomit úderem ruky. I tato disciplína se Tomášovi povedla na
výbornou. Tomáš a pět kolegů z SKP Č. Budějovice a jeden cvičenec
z TRC Chomutov u zkoušek na mistrovský 1. Dan AKJ uspěli a získali
právo nosit černý pás.

Za celý oddíl karate gratuluji k velikému kroku vpřed a přeji hodně
štěstí na další cestě BUDO.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Kluci to dokázali!
Novohradští fotbalisté uhájili „okresní přebor ČB“. Příště tedy

budou hrát „okres“ již čtvrtý rok, a to se cení! Nebylo to však lehké,
ještě měsíc před koncem sezóny se zdálo, že budeme zřejmě na se-
stup do III. Třídy. Když jsem se s někým bavil, tak většina lidí
ukazovala směr palce dolů.

Kluci se však semkli a dokázali, že mají charakter a fotbal umí!
Hoši, buďte hrdi, že jste fotbalisté! U nás v republice je 330 000 čle-

nů a ve světě mnoho dalších miliónů fotbalistů. Fotbal je rozšířen na
celém světě, takže se nemusíte stydět, že hrajete právě fotbal!

Fotbal je pro mnohé státy „náboženstvím“. Jsou to hlavně Brazí-
lie, Anglie, Španělsko, Itálie, Německo, Francie, ale také Holand-
sko, Belgie a Argentina. Ty a ještě další mají fotbal na 1. místě
sledovanosti, jak na stadionech, tak u televizorů. U nás se musíme
dělit o přízeň s hokejem a taktéž s florbalem. Ostatní jmenované
země toto neznají, tam je fotbal většinou „jedničkou“.

Každý si může pustit LIGU MISTRŮ nebo EVROPSKOU LIGU.
A uvidíte tam to nadšení fandů pro fotbal. U nás fandové většinou
stojí za brankou (Sparťané, Slávisté nebo Plzeňáci), naproti tomu
např. Celticu Glasgow fandí najednou celý stadion (zejména chorá-
ly). Jsou to mistři fanoušci, milující prostě fotbal.

Přeji fotbalistům (mužům i žákům) Nových Hradů, ať si dobře
odpočinou a po přestávce snad budou další úspěchy.

Závěrem… Musím také hodně poděkovat činovníkům fotbalu,
mají to někdy těžké! Ať žije Ivan, Honza, Víťa, Martin, Zdeněk
a další důležité lidé kolem našeho hradeckého fotbalu!

Miroslav Hruška
Společné foto Martina a Tomáše Hermanovi po úspěšných zkouškách
na 1. Dan AKJ

Slavnostní předávání černého pásu

Tomáš Hermann je vybojo-
val tři tytuly Akademického
Mistr ČR v karate 2017

Vítězné Jihočeské duo Tomáš Hermann a Filip Hluštík z Jihočeské
univerzity
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Pražská mezinárodní Veteraniáda dne 20. 5. 2017
Na letošní jarní závody přijeli závodníci Chorvatska, Německa a

Slovenska. V mladších kategoriích bylo vidět hodně špičkových výko-
nů. Letos se mi zase po delší době dařilo, přitom ještě v zimě jsem ne-
věřil pro velký zánět loktu a teprve měsíc před závody se vše vylepšilo
– „taky díky naší doktorce“, která mi vždy napraví zdraví, bez kterého
se tento sport nedá provozovat.

V Praze jsem cvičil na vysokém nářadí, kruhy a hrazda jsou na mo-
derní úrovni, hodně pruží a cvičilo se mi dobře. Na kruzích a v pros-
tných jsem dostal 10 bodů, na hrazdě 10,2 b.
Pořadí v kategorii nad 70 roků:
1. R. Rusiňák – Nové Hrady
2. L. Kopecký – Plzeň
3. F. Adamovič – Ostrava

S. Bauer z Německa byl čtvrtý, S. Stolnik z Chorvatska na pátém
místě a také bylo vidět, že mají zdravotní problémy, což je v našem
věku běžné. I tak se do podzimního Liberce těší, je u nich vidět láska ke
svému sportu, obětují tomu vedle přípravy i dlouhé cestování. Po závo-
dech byla pěkná společná večeře a všichni se těší na další závody.

Touto cestou ještě patří mé poděkování naší základní škole a novo-
hradské radnici za podporu v mé sportovní činnosti.

R. Rusiňák

Akce se bude konat za každého počasí,

všichni jsou srdečně zváni
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