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Srpnová hudba, divadlo, procházky, poetika i kino
Druhý měsíc prázdnin nebyl vůbec „pozadu“ oproti tomu prvnímu. Možná jej některými udá-

lostmi i předstihl. Jednak se do srpna ještě „prohrál“ hudební festival Jihočeské Nové Hrady a
1. 8. se uskutečnil jeden koncert v sousedním Rakousku, divadla pro děti byla doplněna v závěru
oblíbeným strašením na hradě, Terčino údolí nám na několik dnů oživily básničky, procházkami
na pohodu jsme se prošli po našem domově a posledního srpna jsme si užili filmové představení
v našem „retro-kině“.

A nyní nezbývá než si přát, aby v nás nějakou chvíli ještě rezonovala hudba z velmi pěkných
koncertů špičkových muzikantů, abychom (ti menší z nás) hrdě nosili „strašidelnou placku“ za
tu odvahu co jsme v sobě našli na hradě, abychom si občas našli čas na nějakou tu básničku a po-
těšili si svoji duši, abychom svými procházkami nalézali hlavně to hezké a abychom v sobě živili
humor i láskujeden k druhému stejně jako „špunti na vodě“. A vzhledem k tomu, že na závěr fil-
mového představení Špunti na vodě, které u nás odpromítalo Kino na kolečkách, zazněl v sále
potlesk, tak věřím tomu, že by nám ta přání mohla vyjít.

Přeji všem krásné doznívání léta a těšení se na podzim. K. Jarolímková

Pozvánky na září
2. 9. Den s Dobrou Vodou
3. 9. Zahájení výstavy fotografií

Jiřího Hrbka v Koželužně
8. – 9. 9. Průjezd historických vozidel

centrem Nových Hradů
16. 9. Setkání rodáků z Údolí
17. 9. Klášterní slavnosti
29. 9. Vycházka na pohodu č. 7

Koželužna měla o prázdninách bohatou na-
bídku tvůrčích aktivit. Jednou z nich byl i
Otevřený ateliér pro návštěvníky srpnové vý-
stavy, která inspirovala třeba k namalování
vlastního obrazu.                                     K. J.

A abychom na titulní straně neinformovali
pouze o kulturních aktivitách, je tady jedna
„vodní lázeň“ od Soptíků. Co dalšího ještě
mladí Soptíci v horkém létě dělali se dočtete
na straně 7. K. J.

Terčino údolí bylo v srpnu nejen romantické
ze své podstaty, ale i poetické v rámci pátého
ročníku Literárně-hudebního setkání. Sou-
částí toho byl i velmi pěkný koncert Mirka
Kemela se svou kapelou. I o tom více uvnitř
tohoto čísla. K. J.

Druhý ročník hudebního festivalu Jihočeské
Nové Hrady nabídl nejen nové tváře, ale i
prostor pro koncertování. Jeden z koncertů se
uskutečnil i v sousedním Rakousku. #&

Více uvnitř čísla. K. J.

Po několika letech se strašidla opět ukázala
na státním hradě. Nejprve v hudební pohádce
„Ať žijí strašidla“ a pak na Strašidelné stez-
ce, kde se objevila novohradská strašidla. Za
svou statečnost si každý mohl na své hrudi od-
nést „plackatou odměnu“. Více o divadelních
čtvrtcích se dočtete uvnitř čísla.!% K. J.
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Zápis z 81. schůze městské rady
ze dne 12.7.2017

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 80. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 80. jednání rady města.

� 2. Změna projektové trasy
Rada města souhlasí se Smlouvou č.
1030036322/001 o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene se společností E.ON
Distribuce a.s., České Budějovice, za jedno-
rázovou úplatu ve výši 10.000,-Kč a postu-
puje návrh ke schválení zastupitelstvu města
s doporučením zrušit usnesení z 15. jednání
zastupitelstva ze dne 30.3.2017 bod 2.7.
(Rada obdržela od společnosti Jiřík & syn,
v.o.s. Zliv návrh na změnu projektované tra-
sy: Nové Hrady, K 790/2, Novák – kabel
NN, z důvodu nesouhlasu vlastníků poze-
mku parc.č. 861/1 v k.ú. Nové Hrady. Nové
umístění kabelového vedení NN se dotýká
pozemků parc.č. 1004/1, č. 861/5, č. 861/6,
č. 1004/7, č. 1004/8 v k.ú. Nové Hrady,
v majetku města.)

� 3. Dotace Jčk
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí dotace SDO/OEZI/1654/17 s Jihočeským
krajem na projekt: Zásahový oděv pro hasi-
če a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje návrh
Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/
1654/17 na realizaci projektu: Zásahový
oděv pro hasiče. Celkové uznatelné výdaje
projektu činí 218.750,-Kč, dotace je ve výši
175.000,-Kč.)

� 4. Odkup pozemků
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Brychových, České Budějovice o odkup po-
zemků parc. č. 452, č. 453, č. 442 v k.ú.
Obora u Vyšného a postupuje žádost k pro-
jednání Osadnímu výboru Obora, Nakolice,
Vyšné.
(Rada obdržela od manželů Brychových,
České Budějovice žádost o odkup pozemků
parc. č. 452, č. 453, č. 442 v k.ú. Obora
u Vyšného. Tyto pozemky sousedí s jejich
nemovitostí.)

� 5. Ohlášení ohňostroje
Rada města bere na vědomí Oznámení Kraj-
ského ředitelství Policie středočeského kra-
je o ukončení táborového turnusu spojeného
s odpalem ohňostroje dne 13.7.2017.
(Rada obdržela od Krajského ředitelství Po-
licie středočeského kraje oznámení o ukon-
čení táborového turnusu spojeného s odpalem
ohňostroje dne 13.7.2017.)

� 6. Přeložka silnice II/154, Třeboň
Rada města bere na vědomí dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí k přeložce
silnice II/154, Třeboň.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje dokumentaci vlivů záměru na
životní prostředí k přeložce silnice II/154,
Třeboň.)

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

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

� 9. Nájemní smlouva - Vodafone Czech
Republic a.s.
Rada města schvaluje pronájem část ne-
movité věci na pozemku parc. č. st. 136,
jehož součásti je stavba čp. 79 v k.ú.
Nové Hrady, část obvodových zdí komí-
nového tělesa, včetně půdního prostoru,
část komínového tělesa, půdy a střechy
nemovitosti, část střechy a výlezového
okna pro umístění anténního nosiče spo-
lečnosti Vodafone Czech republic, a.s., Pra-
ha, za částku 50.000,-Kč/rok a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu prostor
v objektu čp. 79, Česká ulice, rada projed-
nala návrh smlouvy se společností Vodafo-
ne Czech Republic, a.s.)

� 10. Jčk – Žádost dopravce
Rada města souhlasí s udělením licence
k provozování zvláštní linkové dopravy
(neveřejné) na lince Horní Stropnice – Nové
Hrady – České Velenice.
(Rada obdržela od Krajského úřadu – Jiho-
českého kraje žádost o vyjádření k udělení
licence k provozování zvláštní linkové do-
pravy (neveřejné) na linku Horní Stropnice
– Nové Hrady – České Velenice, pro do-
pravce StiBus s.r.o., Trhové Sviny.)

� 11. SETERM CB a.s. – oznámení
Rada města bere na vědomí oznámení společ-
nosti SETERM CB a.s. o vstupu na pozemky
v majetku města v souvislosti s realizací
stavby: Nové Hrady ZTV Fenclův rybník II
- NN.
(Rada obdržela od společnosti SETERM CB
a.s., oznámení o vstupu na pozemek parc.
č. 855/1, č. 859/13, č. 1004/7, č. 1004/8,
č. 1004/9 v k.ú. Nové Hrady v souvislosti se
realizací stavby: Nové Hrady ZTV Fenclův
rybník II – NN.)

� 12. Dodatek č. 1 ke smlouvě
Rada města souhlasí s Dodatkem č. 1 ke
smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne č. 1040003889/001 se společností E.ON
Distribuce a.s. České Budějovice a postupu-
je návrh dodatku č. 1 ke schválení zastupi-
telstvu města.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB a.s., České Budějovice návrh dodatku č.
1 ke smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č.:1040003889/001 na akci: Nako-
lice, č.p. 56 a 18 posílení sítě NN. Dodatek
č. 1 řeší přečíslování pozemků z důvodu di-
gitalizace.)

� 13. Prodej pozemku Nakolice
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc.č. 1195/2 o výměře 138 m2 v k.ú. Na-
kolice, manželům Josefu a Olze Smažíko-
vým, Riegrova 1797/19 České Budějovice
za částku 100,-Kč/m2 a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru pronájmu rada opě-
tovně projednala žádost manželů Smažíko-
vých o prodej pozemku parc. č. 1195/2
v k.ú. Nakolice.)

� 14. Prodloužení nájemní smlouvy
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostor na pozemku parc. č. st.
84/1, jehož součástí je budova s čp. 46 v k.ú.
Nové Hrady, minimální nájemné ve výši
365,-Kč/m2/rok a pověřuje tajemnici MěÚ
Nové Hrady zveřejněním na úřední desce
města.
(Rada obdržela od p. Trajera žádost o pro-
dloužení nájemní smlouvy nebytových
prostor, Restaurace Pod Radnicí.)

� 15. Prodej pozemku k.ú. Štiptoň
Rada města bere na vědomí doplněnou žá-
dost manželů Kordinových, Nové Hrady
k prodeji části pozemku parc. č. 975/1 v k.ú.
Štiptoň a postupuje žádost k místnímu šetře-
ní Osadnímu výboru Byňov, Jakule, Štiptoň.
(Rada obdržela od manželů Kordinových,
Nové Hrady doplněnou žádost o odkoupení
části pozemku parc. č. 975/1 v k.ú. Štiptoň.)

� 16. Zaměření zahrádek v k.ú. Nové
Hrady
Rada města schvaluje záměr pronájmu poze-
mků parc. č. 829/8, č. 829/9, č. 829/37 a
č. 829/38 v k.ú. Nové Hrady, na dobu určitou
deseti let za částku 3,-Kč/m2/rok a pověřuje
tajemnici MěÚ Nové Hrady zveřejněním na
úřední desce města.
(Rada obdržela zaměření zahrádek u Sídliš-
tě Míru, za účelem jejich pronájmu.)

� 17. Prodej pozemku v k.ú. Mýtiny
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mků parc. st. č. 1/1 a st.č. 1/2 v k.ú. Mýtiny
o celkové výměře 603 m2 a pověřuje tajem-
nici MěÚ Nové Hrady zveřejněním na úřed-
ní desce města.
(Po provedení místního šetření rada projed-
nala žádost p. Valíka o prodej pozemků
parc. st.č. 1/1 a st. č.  1/2 v k.ú. Mýtiny.)

� 18. Změna jízdního řádu ČD
Rada bere na vědomí vyřízení připomínko-
vání návrhu nového železničního spojení na
trase České Budějovice – České Velenice.
(Rada města obdržela žádost od pí. Roma-
ny Cepákové, Byňov o připomínkování
nového jízdního řádu železniční dopravy
na trase České Budějovice – České Veleni-
ce s tím, aby byl upraven odjezd poslední-
ho spoje z Českých Budějovic. Připomínka
byla odeslána společnosti Jikord s tím, že
město souhlasí s námitkou a žádá o posunu-
tí vlakového spoje. Společnost odpověděla,
že připomínka bude zapracována do nového
návrhu železničního vlakového spojení.)

� 19. Rozpočtové opatření č. 9/2017
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 9/2017.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 9/2017. V rozpočtovém opatření
jsou zahrnuty dotace od kraje.)

Zápis z 82. schůze městské rady
ze dne 24.7.2017

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 81. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 81. jednání rady města.

� 2. Hotel Máj
Rada bere na vědomí návrh objemové stu-
die k uvažované rekonstrukci hotelu Máj a
souhlasí s jejím dopracováním do finálního
stavu + s dalším zpracováním projektové
dokumentace pro možnost podání žádosti
o dotaci na zateplení objektu.
(Starosta města informoval radu města o ná-
vrhu objemové studie k uvažované rekon-
strukci hotelu Máj předložené SP Studio,
s.r.o. (Ing. P. Pecha). Objemová studie vy-
chází z podnětů pracovní skupiny k rekon-
strukci hotelu Máj. Rada vzala na vědomí
návrh studie a souhlasila s jejím dopraco-
váním do finálního stavu + s dalším zpra-
cováním projektové dokumentace pro
možnost podání žádosti o dotaci na zatep-
lení objektu.)

� 3. Zadávací dokumentace na automobil
CAS
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce na dodávky, zjednodu-
šené podlimitní řízení na akci: FZŠ – Nové
Hrady – cisternová automobilová stříkačka.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
spol. s r.o. návrh zadávací dokumentace ve-
řejné zakázky v podlimitním režimu na
akci: FZŠ Nové Hrady – cisternová auto-
mobilová stříkačka.)

� 4. Odvodnění garáží
Rada města bere na vědomí informaci o od-
vodnění garáží a pověřuje starostu objedná-
ním odborného posudku k řešení situace
týkající se odvodu dešťových a splaškových
vod z dotčené oblasti.
(Rada projednala námitky občanů na vypla-
vení garáží u autobusového nádraží po vy-
datných deštích s tím, že je nutno tuto část
odvodnit. Rada konstatovala, že objem
splaškových a dešťových vod v dané lokali-
tě je v takovém objemu, že v případě příva-
lového deště není kanalizace schopná
odvést veškeré vody z celé lokality. Starosta
města informoval radu o již přijatých opat-
řeních, která výrazně zlepšila situaci v pří-
padě normálních dešťových srážek. Další

možné zlepšení řešící přívalové deště bude
konzultováno s projektantem.)

� 5. Prezentace projektů města Nové
Hrady
Rada města schvaluje účast p. Mgr. Michala
Jarolímka na Open Days v Bruselu.
(Starosta informoval radu o nabídce pre-
zentace projektů města Nové Hrady, které
byly financované z Regionálního operační-
ho programu NUTS II Jihozápad, a to na
Open Days v Bruselu, ve dnech 9.–12.října
2017. Ze strany Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad bude financovaná
letenka a ubytování pro jednoho zástupce
města.)

Zápis z 83. schůze městské rady
ze dne 2.8.2017

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 82. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 82. jednání rady města.

� 2. Odkoupení pozemků
Rada města bere na vědomí žádost pí. Jaro-
slavy Gališové, České Budějovice o odkou-
pení části pozemku parc. č. 791/1 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů cca o výměře 500 m2

a postupuje žádost k místnímu šetření Osad-
nímu výboru Údolí.
(Rada obdržela od pí. Jaroslavy Gališové,
České Budějovice žádost o odkoupení části
pozemku parc. č. 791/1 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů, o výměře cca 500 m2. Navrho-
vaná část sousedí s pozemkem žadatelky.)

� 3. TSM – oznámení
Rada města bere na vědomí vyplacení od-
měn za rok 2017 zaměstnancům Technic-
kých služeb města Nových Hradů.
Rada města schvaluje odměnu ředitelce
Technických služeb města Nových Hradů,
dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů oznámení o vy-
placení odměn zaměstnancům, za rok
2017.)

� 4. Vodojem – rekonstrukce
Rada města bere na vědomí ocenění ATS do
úpravny vody Nové Hrady a souhlasí s pro-
vedením rekonstrukce vodojemu dle návrhu
v měsíci říjnu.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.,
České Budějovice ocenění ATS (čerpadlo,
frekvenční měnič) do úpravny vody Nové
Hrady, ve výši 250.000,-Kč bez DPH.)

� 5. Odkoupení pozemku
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. 259/33 o výměře 262 m2 a po-
zemku parc. č. st. 451/1 o výměře 73 m2, vše

v k.ú. Nové Hrady a pověřuje tajemnici
MěÚ Nové Hrady zveřejněním na úřední
desce města.
(Rada obdržela od p. Pavla Hofera, Nové
Hrady žádost o koupi pozemku parc. č.
259/33 v k.ú. Nové Hrady o výměře 262 m2.
Pozemek žadatel dlouhodobě užívá jako za-
hradu.)

� 6. JČK – neinvestiční dotace
Rada města schvaluje přijetí dotace od Jiho-
českého kraje na projekt: Oprava komuni-
kací Nové Hrady – Zahradní II – 1. etapa a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje –
Krajského úřadu Oznámení o poskytnutí
neinvestiční dotace na projekt: Oprava ko-
munikací Nové Hrady – Zahradní II – 1.
etapa. Celkové uznatelné náklady projektu
jsou ve výši 796.592,-Kč, z toho dotace činí
398.000,-Kč.)

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

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

� 9. Stížnost – skate-park
Rada města bere na vědomí stížnost p. Pav-
la Vochozky, Nové Hrady na nedodržování
Provozního řádu skate-parku v Nových
Hradech a postupuje stížnost k vyřízení
Technickým službám města Nových Hra-
dů, které zajišťují provoz tohoto sportovní-
ho zařízení.
(Rada obdržela od p. Pavla Vochozky,
Nové Hrady stížnost na nedodržování Pro-
vozního řádu skate-parku v Nových Hra-
dech. Opakovaně se zde zdržují osoby po
otevírací době, která je určena provozním
řádem. Hluk je v této lokalitě ze sportovní-
ho areálu vysoký a neúnosný vzhledem
k blízké zástavbě rodinného domu.)

� 10. SDH Nové Hrady
Rada města bere na vědomí poděkování pro
členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Nové Hrady, za účast na preventivně vý-
chovné činnosti HZS.
(Rada obdržela od Hasičského záchranného
sboru Jihočeského kraje, územní odbor Čes-
ké Budějovice poděkování členům Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Nové Hrady, a to
jmenovitě Markovi Bandíkovi a Martinovi
Miškeiovi, kteří se dne 11.7.2017 ve spolu-
práci s HZS Jčk zúčastnili preventivně vý-
chovné činnosti na letním dětském táboře
v Sokolím Hnízdě v Nových Hradech.)

� 11. Pronájem nebytových prostor
Rada města bere na vědomí žádosti o proná-
jem nebytových prostor v Hradební ulici čp.
26, Nové Hrady.
(Rada obdržela dvě žádosti o pronájem neby-
tových prostor v budově čp. 26, v Hradební
ulici. Žadatelé budou vyzváni k předložení
podnikatelského záměru a výši nájemného.)

� 12. Pronájem pozemku
Rada města neschvaluje záměr pronájmu
pozemků parc. č. 300/2 a 302/1 v k.ú. Nové
Hrady, neboť tyto pozemky jsou určené

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

pokračování na str. 4
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k individuální výstavbě. Rada města pově-
řuje Technické služby města zahrnutím
předmětných pozemků do plánu péče a
údržby pozemků.
(Rada obdržela od pí. Martiny Loškové, Žár
žádost o pronájem pozemku parc. č. 300/2 a
č. 302/1 v k.ú. Nové Hrady. Pozemky
jsou zanedbané, tyto by svojí činností zvele-
bila a mohla by zde relaxovat.)

� 13. Mateřská škola N.H.
Rada města bere na vědomí vyplacení od-
měn zaměstnancům Mateřské školy Nové
Hrady a schvaluje ředitelce odměnu za
1. pololetí roku 2017, dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady oznámení o vyplacení odměny
zaměstnancům MŠ Nové Hrady za 1. polo-
letí 2017.)

� 14. Mateřská škola N.H.
Rada města bere na vědomí Zápis do Ma-
teřské školy Nové Hrady pro školní rok
2017–2018.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské ško-
ly Nové Hrady Zápis pro školní rok
2017–2018 s tím, že bylo přijato 31 dětí. Ve
školním roce 2017-2017 bude zapsáno 100
dětí, kapacita je do výše 105 dětí.)

� 15. Mateřská škola N.H.
Rada města schvaluje výjimku z počtu dětí
v třídě Koťátka, Žabičky a Broučci z 24 dětí
až na 28 dětí dle vyhlášky MŠMT ČR
č. 14/2005, pro Mateřskou školu Nové
Hrady.

(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady žádost o udělení výjimky
z počtu dětí v třídě mateřské školy, a to ve
třídě1., 2., 4. z počtu 24 dětí na 28. Toto na-
výšení nebude na újmu kvalitě výchovně
vzdělávací práce školy a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí.)

� 16. Nájemné (bývalá celnice)
Rada města bere na vědomí sdělení pana
Mgr. F. Chrastiny a TSM Nové Hrady
o úhradách nájemného za minulá období
k objektu bývalé celnice (zejména o doplat-
ku dlužného nájemného) a souhlasí s promi-
nutím smluvní pokuty dle s platné nájemní
smlouvy.
(Rada města obdržela sdělení pana Mgr. F.
Chrastiny o úhradách nájemného za minulá
období, zejména o doplatku dlužného ná-
jemného. Nájemné bylo uhrazeno v měsíci
červenci ve dvou splátkách, čímž jsou veš-
keré předchozí závazky pana Mgr. Chrasti-
ny doplaceny. Provedené platby byly
potvrzeny ředitelkou Technických služeb
města. S ohledem na kompletní uhrazení
dlužného nájemného rada města souhlasila
s prominutím smluvní pokuty.)
V 16.30 hodin se dostavil Mgr. Jarolímek a
hlasoval od bodu č. 17.

� 17. Sociální komise
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
sociální komise konané dne 26.7.2017 a
schvaluje přidělení bytu 1+1 č. 2 v DPS
Janu a Vlastě Novákovým, Žár 21, dále bytu
0+1 č. 7 v DPS p. Pavlu Kadlecovi, Štěpá-
novice, Třeboňská 86.
Rada města neschvaluje přidělení bytu v DPS
p. Miroslavu Pánovi, Horní Stropnice.
Rada města schvaluje přidělení uvolněného
bytu 1+2 Nové Hrady, Komenského 181/2
pí. Anastázii Cabákové, Nové Hrady.
(Rada obdržela Zápis z jednání sociální ko-
mise konané dne 26.7.2017 s doporučením
a návrhem pro radu.)

� 18. Dotace
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí Mi-
nisterstva zemědělství ČR o poskytnutí do-
tací na akce:
¡ Vytvoření Nových míst pasivního

odpočinku Nakolice–Novohradský
rybník.
¡ Nové Hrady-vytvoření míst pasivního

odpočinku – Olejový rybník
+ Na Vyhlídce.
¡ Místo pasivního odpočinku Zámecký

park Nové Hrady.
¡ Nové Hrady – obnova stávajícího místa

pasivního odpočinku.
(Rada obdržela od Ministerstva zemědělství
ČR Rozhodnutí o registracích a o poskyt-
nutí dotací na akce: Vytvoření nových míst
pasivního odpočinku Nakolice – Novo-
hradský rybník, Olejový rybník + Na Vy-
hlídce, Zámecký park Nové Hrady, Nové
Hrady – obnova stávajícího místa pasivní-
ho odpočinku.)

� 19. Dotace – studny
Rada města schvaluje dotaci z Programu pro
poskytování dotací na realizaci vrtané stud-
ny, kopané studny a prohloubení stávající

studny, jako zdroje pitné vody z rozpočtu
města Nové Hrady, p. Miroslavu Gregoro-
vi, Nakolice čp. 56 ve výši 49.014,-Kč a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od p. Miroslava Gregora,
Nakolice čp. 56 žádost o poskytnutí dotace
na realizaci vrtané studny, kopané studny a
prohloubení stávající studny na parc. č. st.
61 v k.ú. Nakolice. Uznatelné náklady dota-
ce jsou ve výši 98.029,-Kč, neuznatelné
300,-Kč, dotace činí 50% způsobilých ná-
kladů na realizaci vrtané studny.)

� 20. Směrnice rady města č. 2/2017
Rada města vydává Směrnici rady města č.
2/2017 o závazných pravidlech a termínech
pro příspěvkové organizace města, při před-
kládání materiálů radě města.
(Rada obdržela návrh Směrnice rady města
č. 2/2017 o závazných pravidlech a termí-
nech pro příspěvkové organizace města,
při předkládání materiálů radě města.
Směrnice řeší nové povinnosti vyplývající
z legislativy.)

� 21. Penzijní připojištění zaměstnanců
města N.H.
Rada města schvaluje vyplácet zaměstnan-
cům příspěvek na penzijní připojištění ve
výši 410,-Kč měsíčně.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh na schválení pří-
spěvku na penzijní připojištění. Výše pří-
spěvku zůstává nezměněna, pouze je
upravena výše úvazku, dle stávající legisla-
tivy.)

� 22. Ohňostroj
Rada města bere na vědomí informaci
o konání dětského letního tábora SDH
PERKNOV u Nakolického rybníka ve
dnech 19.–31.8.2017.
(Rada obdržela od p. Davida Prchala infor-
maci o konání dětského letního tábora SDH
PERKNOV u Nakolického rybníka ve
dnech 19.–31.8.2017. Dále se uskuteční oh-
ňostroj, termín bude upřesněn.)

� 23. Žádost o opravu omítek na dvorku
domu čp. 13
Rada města bere na vědomí žádost nájemní-
ků z domu čp. 13, Nové Hrady a postupuje
žádost Technickým službám města Nových
Hradů.
(Rada obdržela od p. Jiřího Hobizala a ná-
jemníků domu čp. 13, Nové Hrady žádost
o opravu omítek ve dvoře čp. 13, Nové Hra-
dy. Tyto jsou v havarijním stavu, vypadáva-
jí cihly a jsou nebezpečné pro procházející.)

� 24. Dotační program z rozpočtu
MV-GŘ HZS ČR pro rok 2017
Rada města schvaluje podání žádosti o do-
taci z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR pro rok
2017.
(Rada obdržela návrh žádosti účelové nein-
vestiční dotace obcím prostřednictvím kra-
jů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
v roce 2017 odborná příprava, zásahy a věc-
né vybavení neinvestiční povahy, opravy,
technické prohlídky požární techniky a věc-
ných prostředků požární ochrany. Požado-
vané dotace dle žádosti je 107.521,-Kč, na
školení hasičů, opravu požárních aut.)

INFORMACE Z RADNICE
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SDH Byňov soutěž
O pohár starosty

města Nových Hradů
Dne 8. 7. 2017 proběhla v Byňově tra-

dičně soutěž O pohár starosty Města No-
vých Hradů. Přihlásilo se k nám spoustu
družstev a věřím, že se pobavily na hezkém
odpoledni.

A výsledky vypadaly takto:
Ženy – 1. pořadí – Údolí

2. pořadí – Suchdol nad Lužnicí

3. pořadí – Nové Hrady

Ženy nad 30 let – 1. pořadí – Údolí

2. pořadí – Byňov

3. pořadí – Nové Hrady

Muži – 1. pořadí – Nové Hrady

2. pořadí – Hrdlořezy

3. pořadí – Horní stropnice

Muži nad 35 let – 1. pořadí – Byňov

2. pořadí – Údolí

Za SDH Byňov děkuji všem lidem
a sborům SDH, kteří se podíleli na přípravě
a chodu soutěže. SDH Nové Hrady za při-
stavení hasičského auta. Slepička R.
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Vážení a milí rodáci našeho
krásného Údolí,

je to až neuvěřitelné, ale uplynulo již pět let od našeho prvního ofi-
ciálního setkání 9. června 2012. Toto setkání nám většině přineslo pěk-
né chvíle radosti. Překvapení i nejistoty z poznávání dávných přátel (jsi
to opravdu ty). Někde se objevily i slzy dojetí. Snažili jsme se podchy-
tit, co nejvíce účastníků a víte, že nás bylo 311. Není to možná úplně
správné číslo, ale zájem abychom v pořádání srazů pokračovali, to
potvrdilo.

Máme pro vás tedy pozvání na

DRUHÉ SETKÁNÍ,
které se opět uskuteční pod záštitou

novohradského starosty pana Mgr. Vladimíra Hokra

v sobotu 16. 9. 2017 od 13.00 hod.
na louce za mostem (směr na Trhové Sviny – vpravo).

Pro případ špatného počasí
je připraven velký stan, kam se vejde i malá kapela.

I tentokráte vám chceme připravit setkání plné pohody a nabídnout
vám společné procházky po místech našeho dětství („Kulturák, Švýca-
rák, Jezedácká“, Terčino údolí, studánky...) Určitě zavzpomínáme, ale i
porovnáme, co nového se v Údolí změnilo.

Věříme, že i tentokráte si najdete volný čas a přijedete – přijdete na
náš společný druhý sraz. Vezměte sebou své rodinné příslušníky, přáte-
le. A jestli přivezete staré fotografie Údolí nebo jeho obyvatel, či fota
z nějakých společenských akcí (Masopust, sportovní hry...), tak nám
všem uděláte radost.

Sraz Údoláků v Údolí u Nových Hradů dne 16. září 2017 od
13.00 hod. v areálu hasičské louky.

Program:
¡ Prezentace 12.30 hod -13.00 hod.
¡ Přivítání, předání malých upomínkových dárků
¡ Návštěva hasičské zbrojnice a prezentace návrhu

„obnova návsi v Údolí“
¡ Procházka Údolím a k vodopádu
¡ Beseda, výměna vzpomínek...

Po celou dobu zajištěna hudba a občerstvení

Přípravný výbor: Olga Šavelová (Jindrová), Zdenka Smrčková Pospí-
chalová), Jiří Matějka, Marie Tomková (Kubíčková) a Ivana Hokrová
(Farkotová)

Vaše potvrzení poštou nebo telefonem zasílejte na adresu Olga Ša-
velová Olešnice mobil 606 689 820.

Vaše potvrzení mailem nebo telefonem a zájem o ubytování zasílej-
te na adresu Ivana Hokrová: ivanahokrova@atlas.cz tel.776 633 640.

SDH Údolí u Nových Hradů informuje
V sobotu 19. 8. 2017 se konaly Údolské slavnosti, jejíchž součástí je

hasičská soutěž „Memoriál údolských hasičů“. Po zahájení soutěže
předvedli malí „SOPTÍCI“ z Hamru ukázku hašení požáru historickou
technikou a záchranu osob. Po ukázce začala soutěž v kategorii ŽENY
a družstvo Údolí obsadilo 1. místo. Po ženách nastoupili MUŽI a ti ob-
sadili mladší 4. místo a starší 1. místo. Na tuto soutěž přijela družstva
z H. Stropnice, Spolí, Slavče, Dobrkovské Lhotky, Hrdlořez. Dále v mě-
síci červenci se SDH Údolí zúčastnilo soutěže v Byňově o pohár staros-
ty města, kde obsadily ŽENY v obou kategoriích dvakrát 1. místo, muži
starší 2. místo a soutěž v Hrdlořezích, kde se ŽENY umístily na 1. místě
a MUŽI na 4. místě. S.P.

Klenoty automobilové historie
projedou centrem Nových Hradů

Nablýskané stroje, které se do kronik motorismu zapsaly nesmaza-
telným písmem, budou v sobotu 9. září k vidění v centru Nových Hra-
dů. Osmý ročník South Bohemia Classic, mezinárodní setinové rallye
klasických a sportovních vozů, sem zavede rekordních 140 posádek.

Veterány začnou do města přijíždět směrem od rakouského
hraničního přechodu Pyhrabruck po 11. hodině dopolední a přes
Českou ulici se dostanou na náměstí Republiky. Tam bude mezi
prodejnou potravin a Wellness hotelem Rezidence připraven test
přesnosti, který dokonale prověří umění posádek dodržet pořadateli
předepsaný rychlostní průměr.

Návštěvníci se můžou těšit na věhlasné značky – jmenujme
například Jaguar, Maserati, MG, Cadillac, Austin Healey, Ferrari,
Chevrolet, Porsche nebo Mercedes-Benz.

VIII. South Bohemia Classic 2017, největší akce svého druhu na
území České republiky, odstartuje v pátek v 17.30 na českobudějo-
vickém náměstí Přemysla Otakara II. Trasa vede přes Hlubokou nad
Vltavou, Svatý Jan nad Malší a Český Krumlov do Hotelu Relax
v Dolní Vltavici. Během soboty se účastníci projedou kolem Lipna,
Novohradskými horami, částí Rakouska a poznají také krásy
třeboňských rybníků.

Více informací včetně aktuálního seznamu přihlášených po-
sádek hledejte na internetových stránkách www.southbohemia-
classic.cz. Text: Pavel Kacerovský, ČK motorsport

Údolské slavnosti
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Klášter
Božího Milosrdenství

srdečně zve na tradiční
Klášterní slavnosti,

které se v letošním roce uskuteční

v neděli 17. září
Program bude zahájen v 9.00 hodin

slavnostním průvodem s pietou
za doprovodu dechové hudby

z rakouského Heinrichsu.
Poté následuje slavná mše svatá

v kostele sv. Petra a Pavla.

Pro děti je připraveno v době od 11.00
do 13.30 hodin v klášterní zahradě

soutěžení o ceny.

Pro všechny je zajištěno bohaté
občerstvení a k dobré pohodě nám bude
do 14. hodiny vyhrávat dechová hudba.

Těšíme se na setkání

P. Tomáš Ján Libant odchází…
V září 2002 přijal kněžské svěcení P. To-

máš Ján Libant. Při kněžském svěcení je kaž-
dý kandidát představen jménem a odpoví:
„Zde jsem!“ Tak se zcela daruje a odevzdává
Bohu. Františkán Vittorio Viola o tomto oka-
mžiku svěcení říká: „Každá starost, každá
volba, každá zkouška, každá radost, každý
žal nachází svůj hluboký pokoj v tomto ode-
vzdání.“

P. Tomáš přišel k nám do Novohradských
hor v létě roku 2005. V neděli 14. srpna se ko-
nala slavnostní mše na Dobré Vodě a při ní
byli představeni kněží, kteří u nás budou slou-
žit. Na začátku této své služby dostal veliký
dar. Mohl být a žít se servitským řeholníkem a
naším místním panem farářem, P. Bonfiliem
Maria Wagnerem. S tímto darem se musel roz-
loučit již v říjnu. P. Tomáš doprovodil P. Bon-
filia na věčnost a odevzdal ho Bohu.

Od tohoto roku jsme se mohli potkávat a
také setkávat s naším novým farářem. Je toho
mnoho, za co můžeme P. Tomášovi poděko-

vat. Každý z nás farníků má jistě v srdci zapsa-
né a uchované okamžiky, které nelze smazat
ani tím nejdokonalejším čisticím prostředkem.
Za těch dvanáct let jsme si zvykli na P. Tomá-
še natolik, že jsme si ani nepřipouštěli, že
může přijít chvíle, kdy i on bude „převelen“ na
jiné misijní místo. A tak toto jeho oznámení
přišlo v sobotu 12. srpna jako blesk z čistého
nebe. Víme však, že Bůh má své plány s kaž-
dým z nás a vše, co dělá, je dobré.

Misijní poslání P. Tomáše v našich farnos-
tech se tento měsíc ukončí. Fyzicky se potkávat
nebudeme, ale v trvalém spojení zůstaneme.
Tím nemyslíme jen telefonní či nějaké další
vymoženosti této doby. Nejmodernějším při-
pojením a spojením stále zůstává modlitba.

Nebeským patronem P. Tomáše je i Jan
Zlatoústý, který měl heslo „Sláva Bohu za
všechno.“ A tak bychom chtěli vyjádřit své
díky i tímto heslem a provázet P. Tomáše Jána
Libanta svými modlitbami.

Vděční farníci

Místní akční skupina podpoří další projekty
V červnu jsme přijali první žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova i z Operačního programu zaměstnanost. Z prvního uvedeného progra-

mu byli podpořeni všichni žadatelé, kteří podali úplnou a správně vyplněnou žádost. 22 zemědělských i nezemědělských podnikatelů tak dostane
v souhrnu dotaci ve výši 6,5 mil. Kč. Do druhého programu jsme přijali pouze 3 žádosti, které byly podpořeny v plné výši a to dotací 2,4 mil. Kč.

Přehled již podpořených žádostí v programu PRV
Investice do zemědělských podniků

Žadatel Název projektu Místo realizace projektu Požadovaná dotace

František Král Vybavení zemědělskou technikou Nové Hrady 699 965

Martin Farka Modernizace strojového parku - nákup lisu s baličkou Trhové Sviny 720 000

Jan Filás Zvýšení soběstačnosti Jílovice 464 640

Jaroslav Deutsch Pořízení techniky Hranice 117 300

Josef Witzany Pořízení balícího stroje na kulaté balíky senáže Jílovice 326 200

Marcela Raabová Modernizace podniku Horní Stropnice 120 000

Růžena Skamenová Pořízení techniky Čížkrajice 299 940

EPIGON A s. r. o. Investice do zemědělského podniku - EPIGON A s. r. o. Ostrolovský Újezd 300 000

Ing. Jan Vejčík Čelní nakladač Horní Stropnice 151 000

Ing. Jiří Podolák Nákup napájecí cisterny Mladošovice 198 000

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Bemagro, a.s. Zvýšení efektivity výroby mléčných produktů v mlékárně Bemagro Malonty 171 100

Petr Rubáš Nákup užitkového vozu pro uvádění faremních produktů na trh Borovany 100 000

Investice do nezemědělských činností

Vladislava Weisfeitová Modernizace vybavení Borovany 450 000

Ing. Petr Skamene Mobilní malířství Čížkrajice 224 100

Růžena Skamenová Stroje na výrobu palivového dřeva Čížkrajice 224 550

Kamil Veselý Rozvoj činností autodílny Horní Stropnice 805 500

Josef Dvořák Rozvoj zámečnictví Dvořák Benešov nad Černou 216 000

Marcela Raabová Rozvoj diverzifikace Horní Stropnice 224 505

Šárka Dvořáková Šárka Dvořáková - marmelády Nové Hrady 224 871

Jaroslava Nováčková Nákup plisovacího stroje Ledenice 49 500

Lenka Brychtová Nordic Walking (NW) Novohradsko - lekce/kurzy/akce zaměřené na NW,
obchod a půjčovna potřeb pro NW Nové Hrady 148 275

Milan Kopřiva Modernizace vybavení Trhové Sviny 220 500

CELKEM 6 455 946 6 455 946
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Přehled již podpořených žádostí v programu OPZ

Podpora sociálních služeb I

Žadatel Název projektu Požadovaná dotace

ICOS Český Krumlov, o.p.s. Rozšíření služeb Bezplatné právní poradny v regionu 477 150 Kč

FOKUS České Budějovice, z.ú. Zajištění služby Komunitní tým pro lidi s duševním onemocněním v lokalitě MAS Růže 999 668 Kč

Prorodinná opatření II

Keramická dílna Kána, z.s. Příměstské tábory v mikroregionu Sdružení Růže 945 750 Kč

CELKEM 2 422 568

Začátkem září bude vyhlášena další výzva v programu OPZ a to pro
tři opatření.
V rámci opatření „Prorodinná politika“ podpoříme
¡ Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vy-

učování (ranní či odpolední pobyt)
¡ Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
¡ Příměstské tábory
¡ Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměst-

ského tábora
¡ Dětské skupiny (pro veřejnost i podnikové)
¡ Vzdělávání pečujících osob

Zde předpokládáme podporu projektů ve prospěch cílových skupin
z regionu v rozsahu cca 400 tis. – 1 mil. Kč, které rovněž mohou být až
tříleté.

Cílem opatření „Podpora rozvoje a činnosti komunitních center
a programů sociálního začleňování“ je zvýšit rozsah a efektivitu so-
ciální práce a programů ve prospěch sociálního začleňování cílových
skupin sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením.

Cíl bude naplňován:

¡ prostřednictvím podpory činnosti komunitních center

¡ realizací programů a činností s pozitivním dopadem na sociální
začleňování osob z cílových skupin
Předpokládáme podporu projektů ve prospěch cílových skupin z re-

gionu v rozsahu cca 400 000 – 1 400 000 Kč, které mohou být až tříleté.
V rámci opatření „Podpora zaměstnanosti osob ohrožených sociál-

ním vyloučením“ chceme podpořit dlouhodobě či opakovaně nezaměst-
nané a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské
dovolené.

Cíl bude naplňován nejprve vzděláváním, poradenstvím a následně
podporou/dotací na vytvoření nového pracovního místa u místních za-
městnavatelů, popřípadě podporou částečných pracovních úvazků
osob, které z nějakého důvodu nemohou pracovat na celý úvazek.

Předpokládáme podporu projektů ve prospěch cílových skupin z re-
gionu v rozsahu cca 400 000 – 2 080 000 Kč, které mohou být až tříleté.

Seminář pro žadatele do těchto výzev OPZ proběhne do kon-
ce září. Termín bude upřesněn na webových stánkách MAS
(http://mas.sdruzeniruze.cz), kde naleznou případní žadatelé i další infor-
mace k výzvám, semináři, nebo můžete kontaktovat RNDr. Zuzanu Gutho-
vou na tel. 724 643 050 nebo e-mailem: manazer@mas.sdruzeniruze.cz

Integrovaná regionální operační program (IROP)
Dne 27. července 2017 MAS Sdružení Růže vyhlásila první kolo výzev
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) do
těchto opatření:

¡ Obslužnost silniční dopravy (pouze na parkoviště pro osobní vozy
a prostory pro bezpečné uschovávání kola) alokace MAS činí
4 028,05 tis. Kč

¡ Sociální infrastruktura 1 (sociální bydlení) alokace činí
4 213,65 tis. Kč

¡ Infrastruktura pro sociální podnikání  alokace činí 4 188,57 tis. Kč

¡ Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání alokace činí
4 635,02 tis. Kč a bude směřovat do přeškolních zařízení pouze
v souvislosti s navýšením kapacity

Předpoklad vyhlášení dalších výzev je 21. září 2017 a to v následujících
opatření:

¡ Sociální infrastruktura 2 (aktivita Rozvoj sociálních služeb –
vybudování zázemí pro terénní služby a vybudování zázemí pro
ambulantní sociální služby) alokace je 2 106, 83 tis. Kč.

¡ Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání, kde alokace je
5 056,38 tis. Kč a bude směřovat do základních škol ve vazbě na
klíčové kompetence žáků

¡ Podpora infrastruktury pro střední vzdělávání alokace je
421, 37 tis. Kč a bude směřovat do středních škol ve vazbě
na klíčové kompetence žáků (studentů)

¡ Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání a ce-
loživotní učení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí, kde
alokace je 4 635, 02 tis. Kč

Další informace k problematice IROP jsou k nalezení na stránkách
MAS http://mas.sdruzeniruze.cz/irop/ds-3960/p1=7580 nebo můžete
kontaktovat Ing. Dagmar Kulhanovou na tel. 774 743 470 nebo
e-mailem: landova@mas.sdruzeniruze.cz

Provoz moštárny
v Borovanech

Moštárna v Borovanech bude v letošním roce už čtvrtý rok v pro-
vozu. Ročně se v ní zpracuje 100–300 hl moštu (podle toho, kolik se
urodí jablek). V loňském „slabém“ roce to bylo pouhých 100 hl
moštu, přičemž se moštovalo v třiceti osmi termínech od 28. srpna
až do 18. listopadu. Přibližně 2/3 vylisovaného moštu na místě pro
zájemce pasterizujeme do Bag in box systému, skleněných lahví
nebo i PET lahví.

Moštárna se nachází v areálu služeb Města Borovany na Třeboň-
ské ulici a je v provozu po předchozí dohodě v úterý a v sobotu.
Moštárna zralá jablka a hrušky na moštování i vykupuje.

Zde uvádíme ceník a kontakty pro letošní rok:
výkup jablek (zralé, padanky) 2 Kč/kg

výkup hrušek (pouze tvrdé) 3 Kč/kg

ovoce k lisování 3 Kč/kg

pasterizace na místě s plničkou 5 Kč/litr

bag in box:

bag (plastový sáček 5 l s kohoutkem) 20 Kč/ks

box (kartonová krabice na bag) 15 Kč/ks

provoz moštárny:

úterý        10.00–18.00

sobota      10.00–18.00

Ovoce musí být zdravé a nepřezrálé, obaly na mošt možno mít
vlastní.

Na moštování i výkup ovoce je nutno se předem objednat na tel č.
721 561 677 (po 16. hodině) a to s výjimkou týdne od 14.–21.9., kdy
je třeba se objednávat na tel č. 724 643 050.

správce moštárny – Richard Vaněk
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SOPTÍCI informují
Vážení občané Nových Hradů, tak jako v loňském roce jsme i le-

tos ve dnech 12. – 13. 8. pro naše Soptíky přichystali prázdninovou
akci s názvem Branný den mladých hasičů. Celá akce se odehrávala
v Nových Hradech. V prostorách bývalé Roty měli Soptíci možnost
projít školení a poté praktickou zkouškou na témata zaměřená: Ob-
sluha lanového navijáku – odstranění překážky z jakéhokoliv terénu,
likvidace hmyzu – práce v obleku Sršeň / použití vysavače na hmyz,
použití dýchacích přístrojů – popis a kontrola přístroje/použití mas-
ky a zkouška její těsnosti + ustrojení v obleku pro zásah, vyhledání
osob v zakouřených prostorách nebo s nízkou viditelností – postup
při vyhledávání/použití technik pro vyproštění zachraňované osoby,
správné použití ručních hasících přístrojů – práškový/vodní RHP +
likvidace požáru, použití a popis požárních proudnic (výbava zása-
hových automobilů) – použití vysokotlakého proudu + požárního
děla, vše se zavodněním, použití zvedacího vaku – simulace a zkouš-
ka zvedání těžkých a špatně dostupných překážek. No, a aby bylo na
všechny tyto aktivity dostatek sil, tak jsme si zašli na oběd do hotelu
Máj. Zakončení sobotního dne patřilo střelnici u Zevlova Mlýna,
kde naši Soptíci předvedli s velkou noblesou jací jsou střelci (střelba
je jednou z disciplín Branného závodu MH). Po střelbě došlo na pe-
čení vuřtíků a klobásek. Závěrem byl noční pochod na základnu (Ha-
sičskou Zbrojnici), kde Soptíci přespali do druhého dne. Osobně bych
celou akci hodnotil jakou velmi vydařenou, a to nejen připraveným
programem a zapojením Soptíků, ale také z pohledu zpětné vazby na-
šich Soptíků, kteří se dotazovali, kdy bude další akce J.

Závěrem poděkování – rodičům našich Soptíků za projevenou důvě-
ru, paní Aleně Kedrušové řiditelce Technických služeb Nových Hradů
za poskytnutí zázemí, Městu Nové Hrady za finanční podporu, střelec-
kému klubu (AVZO Nové Hrady) za bezplatný pronájem střelnice a je-
jího využití, střeleckému dozoru – Luboši Blafkovi, Pavlu Fritzovi,
Hubertu Ottenschlegrovi a Josefu Dekretovi. Poslední dík patří všem
členům našeho sboru SDH, kteří se podíleli na přípravě a hladkém prů-
běhu Branného dne, bez jejich pomoci by nebylo možné takto velkou
akci uskutečnit... Dámo a pánové DĚKUJI.

Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka
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Exkurze III.A
do rakouského Gmündu

V pátek 23. června se žáci 3.A zúčastnili školní exkurze, jejímž cí-
lem bylo koupání v plaveckém areálu v rakouském Gmündu. Akce te-
maticky navazovala na plavecký výcvik v 1. pololetí letošního školního
roku a zároveň měla dětem připomenout, že i v nadcházejícím školním
roce se zúčastní povinných plaveckých lekcí.

Po celou čtyřhodinovou dobu pobytu v areálu jsme měli vymezenou
svoji plaveckou dráhu. Děti ji využily především k nácviku šipky. O ná-
cvik byl nebývalý zájem. K nejoblíbenějším samozřejmě patřil vodní
kolotoč, tobogán a umělá horolezecká stěna.

Všechny pokyny dozoru děti vzorně dodržovaly. Hlásily každou
změnu stanoviště. Zaslouží pochvalu! Do Nových Hradů jsme se vrátili
kolem čtrnácté hodiny.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří pomohli s dohledem
nad dětmi. Děkuji vedení školy za povolení a podporu nestandardní
školní akce. Největší dík ovšem patří paní Veronice Šprtkové bez jejíž
intervence bychom tuto akci nejen nepořídili v tak výhodné cenové re-
laci, ale pravděpodobně by se ani nemohla uskutečnit.

Všem zúčastněným krásné léto a příjemný odpočinek.
Mgr. Lenka Knížová, třídní učitelka III.A

Divadelní představení pro I. stupeň

Veselá nauka klauníka Notíka
Kulturní představení Veselá nauka klauníka Notíka připravené pro

mladší žáky naší školy se velmi povedlo. Věku přiměřené a obsahově
velmi kvalitní. Jednoduše, zábavně a profesionálně zprostředkovalo žá-
kům 1. a 2. tříd i dětem z mateřské školy základy hudební nauky. Děti se
dobře bavily, ale platilo to i obráceně. Některé upřímné reakce dětí ro-
zesmály i samotné účinkující. Mgr. Alena Štajnerová

Pasování na čtenáře
Jako každý rok i letos proběhlo v místní knihovně pasování prv-

ňáčků na čtenáře. Děti braly akci velmi vážně a odcházely nadšené,
že jsou z nich čtenáři. Knihovně velké díky za pomoc při probouzení
zájmu o čtení a knihy. Mgr. Alena Štajnerová
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Za poznáním do Třeboně
19. května žáci 8.A a 7.A se svými třídními učitelkami zavítali v rámci exkurze na závěr škol-

ního roku do starobylé Třeboně. Navštívili Schwarzenberskou hrobku a třeboňský pivovar. Cí-
lem exkurze bylo obohatit žákům jejich vědomosti o tomto regionu, a to především z historie
a potravinářského průmyslu.

Mgr. Ivana Pelechová, Mgr. Irina Schaffelhoferová

Florbalový turnaj
Dne 14. června se konal již třetí ročník školního florbalového turnaje.

Žáci druhého stupně se na něj průběžně připravovali celý rok i v rámci tělesné výchovy. Le-
tošní novinkou bylo nové vybavení pro brankáře. Turnaje se zúčastnili chlapci od šesté do devá-
té třídy a v rámci exhibičního zápasu i zástupci třídy páté. Pro tyto nejmladší účastníky to byla
užitečná zkušenost pro následující rok. Po celé dopoledne probíhaly v místní hale jednotlivé zá-
pasy, kdy si každé družstvo zahrálo s každým. Letošní rok se zúčastnil rekordní počet týmů – 6 a
48 žáků.

Ve vyrovnaných zápasech zvítězil nakonec tým sedmé třídy, na druhém se umístili dva roky
za sebou vítězící deváťáci a na třetím žáci ze šesté třídy. Nejlepšími střelci byli vyhlášeni David
Vladyka a Aleš Papežík s devíti góly. I přes napjatou atmosféru se podařilo hráčům udržet nervy
na uzdě a celé dopoledne si příjemně užít. Mgr. Kateřina Marešová
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Mírový běh
Dne 12. června přivítala naše škola největší štafetový běh na světě

Peace Run (Mírový běh) je nejdelší štafetový běh s hořící pochodní přes více než 140 zemí
světa. Jeho posláním je překonávat kulturní a náboženské hranice mezi jednotlivými národy, lid-
mi nebo hranice v nás samých. Je inspirací k hledání toho, co nás spojuje, co ve skutečnosti vy-
jadřuje slovo „mír“ a jak jej může každý z nás v běžném životě naplňovat.

Toto symbolizuje mírová pochodeň putující od země k zemi, od člověka k člověku, od srdce
k srdci. Mezinárodní tým běžců ji nese a předává všem, kteří se chtějí k této myšlence připojit
buď v rámci připraveného programu pro školy a děti, města a obce, anebo jako jednotlivci na tra-
se. S mírovou pochodní můžete běžet nebo ji jen na chvíli podržet a vložit do ní své přání pro
ostatní, stejně tak, jak to udělali naši žáci.

Peace Run založil atlet, filozof a umělec Sri Chinmoy (1931–2007), který službě ideálům
světového míru a harmonie věnoval celý svůj život. Svou životní filozofií, dílem a neúnavným
úsilím inspiroval lidi nejrůznějších národů a kultur, za což obdržel mnohá mezinárodní ocenění.

Mgr. Kateřina Marešová

Exkurze VI.A a IX.A
12. června se třída 6.A a 9.A vypravila na školní výlet směr Lipno. Program byl nabitý, ani

chvilku jsme nezaháleli. V devět hodin jsme navštívili vodní elektrárnu Lipno I, zhlédli jsme
film o budování elektrárny, zatopených vesnicích a také o povodních v roce 2002, které postihly
celé Čechy. Poté jsme si prohlédli různé modely elektráren a turbín.

Od půl jedenácté nás čekala plavba parníkem po Lipně. Bylo krásné počasí a my se kochali
pohledy na naše „Jihočeské moře“ a malebné okolí.

Pak jsme přejeli do Frymburku, kde nás čekala výstava „Svět pod hladinou“. Nadchly nás
sladkovodní i exotické druhy ryb, korýšů a ostnokožců, ulity a lastury mořských měkkýšů i 3D
animace. Při zpáteční cestě jsme se šli podívat na Čertovu stěnu, kamenné moře vytvořené le-
dovcovou činností.

Výlet se vydařil a my jsme dorazili domů unaveni, ale plni zážitků.
Žáci 6.A a 9.A, vyučující Š. Hanusová, T. Kříhová, D. Chlebuchová
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Projektový den
s partnerskou školou

z Windhaagu bei Freistadt
Dne 8. června proběhl projektový den

s partnerskou školou z Windhaagu
Po úvodním přivítání navštívili žáci naši školu. Nejdříve si poslechli

vystoupení školního pěveckého sboru Fermata a poté byli rozděleni do
tří projektových skupin. V těchto smíšených skupinách se věnovali
sportu, výtvarné činnosti a podnikli biologickou vycházku.

První skupina si zahrála přehazovanou. Druhá tvořila v altánu. Třetí
se seznámila s okolím školy. Na cestě poznávali žáci flóru a faunu. Na
závěr se seznámili s výsledky.

Poté se všichni účastníci přemístili do školní jídelny na občerstvení.
Tím program ještě neskončil. Pokračoval v Kulturně-spolkovém

domě, kde pak starosta města Nových Hradů seznámil naše žáky i hosty
s historií města i okolí.

Po celé dopoledne vládla přátelská atmosféra a naši žáci navázali i
přes mírné komunikační bariéry přátelství. Zástupci rakouské strany
slíbili další spolupráci. Mgr. Kateřina Marešová

Výtvarné tvoření probíhalo díky krásnému počasí v zahradním al-
tánku na pozemku ZŠ. Pro naše i rakouské žáky jsme připravili letní ob-
rázek. Žáci namalovali sami pozadí obrazu podle svého vlastního
uvážení a na něj vystříhali, ozdobili a nalepili skleničku džusu.

Práce se žákům líbila. Po počátečních rozpacích odpadly obavy a
ostych a děti společně tvořily i konverzovaly (německy a anglicky).

Mgr. Kateřina Vítovcová

VII. ročník ZUČ
Zvonek z Novohradských hor 2017

Letošní soutěž zájmově umělecké soutěže „Zvonek z Novohrad-
ských hor“ probíhala od podzimu 2016 do konce června 2017. Zúčast-
nilo se jí 8 ZŠ a 6 MŠ.

Soutěž je finančně podporována v rámci grantů Jihočeského kraje
pro rok 2017.

Chtěla bych touto cestou poděkovat zástupcům Jihočeského kraje –
krajského úřadu paní Evě Kordíkové a Bc. Jitce Šálené z odboru kultu-
ry a památkové péče za odbornou pomoc při organizování soutěže.

Zájmově umělecká soutěž „Zvonek z Novohradských hor 2017“ za-
žívá již 41 let svého trvání. Začínali jsme Novohradským zvonkem pro
děti z Nových Hradů. Po několika letech se k nám přidala ZŠ a MŠ Hor-
ní Stropnice, později ZŠ Benešov nad Černou. Od roku 2011 ZŠ a MŠ
Malonty a ZŠ a MŠ Rapšach, následně ZŠ a MŠ Besednice a ZŠ a MŠ
České Velenice, v roce 2017 také ZŠ a MŠ ze Svatého Jána. V roce
2015 se přidaly mateřské školy z Nových Hradů, Benešova nad Čer-
nou, Horní Stropnice, Besednice, Malont, a Rapšachu. Jako host byly
zastoupeny i děti z rakouského Harbachu.

Naše soutěž má své propozice, které navazují na okresní a krajské
soutěže. Děti soutěží ve zpěvu, v recitaci a výtvarné výchově. Na kaž-
dém školním zařízení probíhají místní školní kola a tři nejlepší postupu-
jí do oblastních kol (recitace probíhá pro ZŠ v Malontech, pro MŠ
v Nových Hradech, ve zpěvu pro ZŠ i pro MŠ v Horní Stropnici, vý-
tvarná výchova pro ZŠ v Nových Hradech a pro MŠ v Benešově nad
Černou). Na finále se pak mohou těšit dva nejlepší ze své kategorie a
vybraní zástupci jednotlivých škol. Z naší soutěže se účastníci zapoju-
jí i do okresních, krajských i celostátních kol. Po dobu trvání soutěže
se mohou naše děti pochlubit úspěchy i v okresních, krajských i celo-
státních setkání. Těch talentovaných dětí je mnoho. To však není
hlavní myšlenka naší soutěže. Pro nás je důležité, že děti se věnují
ZUČ prostě jen tak pro radost. Finálové setkání se tentokráte konalo

pokračování na str. 13
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v Kulturně-spolkovém domě v Nových Hradech (divadelní sál v pros-
torách Akademie věd - Nový zámek byl v rekonstrukci). Prostředí i zá-
zemí KSD bylo velmi příjemné. Soutěžící i hosté se zde cítili velmi
dobře. Toto setkání je pak přehlídkou jak talentů, tak i milovníků pěkné
básničky a písničky. Součástí je i výstava nejzdařilejších výtvarných
prací. Na finále vládne přátelská atmosféra jak mezi dětmi, tak i u divá-
ků. Děti jsou odměněny potleskem a dárky od našich sponzorů.

Dnes soutěží děti dětí, které před X lety také soutěžily. A když přijde
na finále babička s vnučkami, tak se ani nechce věřit, že uběhlo tolik let.
Dnes jedna ze soutěžících Sára Deberová, která se pravidelně soutěže
15 let zúčastňovala, nám pomáhá jako průvodce soutěží.

Touto cestou bych také chtěla poděkovat
všem bezejmenným spolupracovníkům, pe-
dagogům i rodičům, kteří děti připravují a
v soutěži nám pomáhají. Možná, že si ani ne-
uvědomujete, jak je důležité, že vy rodiče,
prarodiče, milovníci písničky, básničky, ma-
lování a hudby ovlivňujete své děti k něčemu
krásnému, což se někdy v některých rodinách
ztrácí. Patří vám velké poděkování. Při setkání
na školních i oblastních úrovních si uvědomu-
ji, že bez této pomoci by naše soutěž tak dlou-
ho neobstála. Když pozoruji, jak se díváte na
své děti, jak prožíváte tyto chvíle, vnímám
plně vaší lásku k dětem i této malé kultuře. Po-
máháte tak naší soutěži a mám z toho radost.

Tato soutěž se neobejde bez velké podpory
starostů měst a obcí, jmenujme alespoň ty, kte-
ří již několik let drží nad Zvonkem z Novohradských hor ochranou
ruku. Poděkování patří paní starostce Veronice Korchové z Benešova
nad Černou, zastupiteli Jihočeského kraje starostovi Václavu Kučerovi
z Horní Stropnice a starostovi z Nových Hradů Mgr. Vladimíru Hokro-
vi, který celou soutěž zastřešuje. V letošním roce nám jak organizačně
tak sponzorsky pomáhala i paní starostka ze Svatého Jánu.

Rovněž poděkování patří ředitelům a ředitelkám ZŠ a ředitelkám
MŠ. Zvláště pak těm, kteří se ujali organizace oblastních kol – panu ře-
diteli PaeDr. Jaroslavu Balášovi, Mgr. Janě Vondráčkové a Magdě
Mikšovské z Horní Stropnice (oblastní kolo ve zpěvu), ředitelce Mgr.
Janě Stejskalové, Mgr. Martině Bartošové a Mgr. Lucii Měrtlové z Ma-
lont (recitace), řediteli ZŠ Nové Hrady Mgr. Karlu Kříhovi, Mgr. Kate-
řině Vítovcové z Nových Hradů (výtvarná výchova), ředitelce MŠ Evě
Heřmanové z Nových Hradů (recitace) a MŠ z Benešova nad Černou
(výtvarná výchova), dlouholetou spolupráci máme s Mgr. Karlem Sně-
tinou ředitelem ZŠ a MŠ Rapšach, s Mgr. Josefem Svitákem ředitelem
ZŠ Benešov nad Černou, s Ing. Oldřichem Kučerou ředitelem ZŠ a MŠ
České Velenice a s Mgr. Květoslavem Skálou ředitelem ZŠ a MŠ
Besednice. Nemohu zapomenout na Mgr. Hanu Kudrnovou, která
připravuje pěveckou soutěž již několik let.

Poděkování patří za nezištnou a obětavou pomoc i pedagogům, kteří
stojí v pozadí této soutěže a připravují děti do soutěží. Je jich mnoho na
každé škole. Jsou však i tací, s kterými vlastně jsem v kontaktu po celý
rok (Benešov nad Černou Mgr. Jan Křiklava, Mgr. Barbora Langová

PaeDr. Zuzana Krátká, Besednice Mgr. Zdenka Řehoutová, Bc. Helena
Šafránková, České Velenice Mgr. Radka Ševčíková Mgr. Jana Zemán-
ková, Horní Stropnice Mgr. Martin Měchura, Mgr. Jana Rosecká, Mgr.
Jitka Hokrová, Nové Hrady Mgr. Jana Štorová, Mgr Jana Tomášková,
Mgr. Ivana Pelechová, Mgr. Kateřina Vítovcová, Mgr. Kateřina Mare-
šová, Malonty Mgr. Martina Bartošová, Hana Lebedová, Rapšach Mgr.
Karel Snětina, Mgr. Radka Círalová).

V současné době probíhá soutěž ve velkém rozsahu po celý rok. A to
můžeme pořádat díky podpoře sponzorů, kterým bychom tímto jmé-
nem všech dětí poděkovat.

V letošním roce to byli tito:
  Ing. Laďka Bártová – Rybářství Nové Hrady s.r.o.
  Günter Cepak – Cepakkomin Weitra
  Drahomíra Císařová – Městská knihovna Nové Hrady
  Ivan Dorotovič – Tělovýchovná jednota Nové Hrady
  Ing. Zdeněk Dorschner – Zahradnické centrum
  Mgr. Jakub Dvořák s manželkou Zdeňkou

– Wellness Rezidence Nové Hrady
  Ing. Miroslav Dvořák – Motor Jikov Group a.s. Č. Budějovice
  Pavel Heidinger – Pohostinství
  Pavlína Heidingerová – Kadeřnictví
  Ing. Milana Hrabalová – trafika
  Květa Jarolímková – KIC Nové Hrady
  Martina Kourková – Domácí potřeby Nové Hrady
  Stanislav Kubíček – Autolakovna, pneuservis
  MVDr. Pavel Kypet s dcerou Mgr. Markétou – podnikatel
  Růžena Lepšová – Knihovna Benešov nad Černou
  Waltraud Lintner – Květiny Rakousko
  Jana Macháčková – Cukrárna Kousek
  Nákupní středisko Trefa Nové Hrady
  Raiffeisenbank Weitra
  Michaela Sojková – Kosmetika, Hračky
  Ing. Markéta Soukupová – Jednota České Budějovice
  Monika Šnokhausová – Penzion Hamr
  Mgr. Jana Tomášková – Humanitas, o.p.s.
  Pavla Valíčková – Hračky
  Miloslava Vochozková – Studio Pozdrav
  Miroslava Vondrová – Pekařství N. Hrady

Ivana Hokrová, Garant soutěže Nové Hrady

ZVONEK Z NOVOHRADSKÝCH HOR
(pokračování ze str. 12)
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Navázání spolupráce s Jaunpilsem aneb lotyšské Nové Hrady
K prvnímu setkání s lotyšskými „jmenov-

ci“ došlo při naší úvodní účasti na konferenci
Newcastles of the world v Anglii v roce 2012.
O dva roky později pak v rámci konference,
kterou jsme pořádali v našem městě, přijel
celý minibus z Jaunpilsu a při prezentačním
odpoledni na našem náměstí patřil lotyšský
stánek mezi ty nejnavštěvovanější. Zcela lo-
gicky, neboť byl nejen plný letáčků a propa-
gačních materiálů, ale také sýru a dalších
dobrot.

Na poslední loňské konferenci v Kanadě
jsme se domluvili na užší spolupráci a již bě-
hem podzimu jsme připravili společně s další-
mi partnery projekt, který byl zaměřený na
historii (zejména na období 20. století). Ve
stejné době jsme též obdrželi oficiální pozvání
na jaunpilské středověké slavnosti a návštěvu
města.

V jarních měsících nám pak naši lotyšští
přátelé oznámili, že jejich folklorní soubor po-
jede na setkání skupin do rakouského Grazu.
Dojednali jsme tedy také jejich krátké zastave-
ní v Nových Hradech, kde folklorní soubor
vystoupil 7. července v rámci našeho pátečního koncertu a doplnil celo-
týdenní kulturní program. Vystoupení bylo velmi zajímavé a myslím si,
že se přihlížejícím velmi líbilo. Jaunpilští si pak následně užili navazující
koncerty a druhý den jsme společně absolvovali prohlídku města.

Návštěva souboru v Nových Hradech nás pak také motivovala k vět-
ší aktivitě směrem k oplacení návštěvy a prezentace našeho města v Lo-
tyšsku. Po dohodě v radě města a za podpory Jihočeského kraje, který
nás vybavil propagačními materiály a předměty, jsme se nakonec
domluvili, že se do Jaunpilsu vydáme.

Přestože cesta trvala téměř dva dny, dorazili jsme do Jaunpilsu v po-
řádku a dobré náladě. Paní starostka Ligite a další představitelé města
nás velmi vřele přivítali a ukázali nám městečko a nejbližší okolí. Míst-

ní tisková mluvčí Baiba (má též na starost spolupráci v rámci Newcas-
tles of the world) nám pak s kolegyněmi ukázala jejich hrad a společně
jsme připravili informační stánek, ve kterém jsme v rámci sobotního
programu středověkých slavností propagovali naše město a kraj. Velký
zájem místních i dalších turistů z mnohých zemí světa nás příjemně pře-
kvapil a materiály v angličtině, ruštině či němčině doslova mizely z naše-
ho stánku, stejně jako tradiční pivo, které jsme s sebou samozřejmě vzali
také…

Chtěl bych touto cestou poděkovat kolegyním a kolegům, kteří bě-
hem slavnosti pomohli se zajištěním stánku. Přestože cesta do Lotyšska
byla součástí jejich dovolené a dle dohody hradili i náklady spojené
s ubytováním a cestou, aktivně se zapojili do celé akce. Jistě pro všech-
ny bylo též zajímavé vidět jiný způsob fungování samosprávy i státní
správy, seznámit se se způsobem práce a podmínkami lotyšských kole-
gů a vidět též, jakým způsobem v Jaunpilsu řeší podporu neziskových
organizací, aktivity pro děti a mládež či spolupráci s podnikatelským
sektorem.

Osobně jsem velmi vnímal podobnost problémů, které vedení měs-
tečka musí řešit. Zejména při pohledu na hrad, který je v majetku obce,
jsme diskutovali náročnost oprav, využití části hradu pro ubytování,
restauraci a jako zázemí pro knihovnu, výstavní galerii, muzeum a další
aktivity.

Při cestě domů jsme v Lotyšsku navštívili zámek Rundale, při jehož
prohlídce jsme viděli i portrét kněžny Zaháňské, která patřila k rodině,
která tento zámek vlastnila. Zároveň však sídlila i v Čechách a jde
o kněžnu, které je jednou z hlavních postav z Babičky Boženy Němco-
vé. Svět je prostě malý a ani v Lotyšsku není o překvapení nouze.

Věřím, že v navázaných kontaktech budeme pokračovat a že v bu-
doucnu opět i my přivítáme naše přátele a kolegy z Lotyšska u nás na
jihu Čech.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Festival Jihočeské Nové Hrady
Po loňském velmi úspěšném prvním ročníku festivalu, jehož hlavní

tváří je koncertní mistr a houslový virtuos Jaroslav Svěcený, proběhl na
přelomu července a srpna druhý ročník, který opět přinesl mnoho krás-
ných koncertů.

Společně s hlavními spolupořadateli festivalu - SUBITON, agentu-
ra PREMIUM ART, Rezidence Nové Hrady, a.s., Kulturní a informač-
ní centrum Nové Hrady) jsme připravili celkem 5 koncertů, z nichž tři
se uskutečnily v našem městě, jeden v kostele na Dobré Vodě a jeden
díky spolupráci s rakouskou sousední obcí též v románském kostele
v Altweitře.

Myslím si, že je zbytečné popisovat jednotlivé koncerty a široce
opakovat kvalitu, kterou znamená pan J. Svěcený a jeho hosté. Všichni,
kteří koncerty navštívili, si svůj kulturní zážitek či zážitky domů odne-
sli a z povídání po koncertech vím, že vzájemné propojení publika a
účinkujících silně vnímali a užívali si jak diváci, tak umělci. Chtěl bych
však zmínit dva aspekty festivalu, které mi vedle narůstajícího zájmu
místních o jednotlivé koncerty, dělají radost.

Tím prvním je velmi přátelská atmosféra a velmi komunikativní
prostředí. Nejen v době příprav, ale též v průběhu festivalu mají náv-
štěvníci možnost poznat pana Svěceného a jeho kolegyně a kolegy ne-
jen jako umělce, ale též jako velmi milé a otevřené lidi, kteří se u nás cítí
velmi dobře a mimo koncertů si užívají i letní pohodu, krásnou přírodu
a též zázemí Rezidence.

Druhým aspektem je zapojení mladých umělců do festivalu, což byl
jeden z cílů, které jsme si při plánování festivalu dali. V letošním roce
pan Svěcený jako hlavní dramaturg mladým doslova otevřel dveře do-
kořán. Vedle koncertů, na kterých se publiku představila jeho dcera Ju-
lie, která letos absolvovala londýnskou Královskou hudební akademii

(bude tam pokračovat i v navazujícím magisterském studiu), jsme měli
možnost poznat kytaristu Lukáše Sommera, akordeonistku Markétu
Laštovičkovou, varhanistku Michaelu Káčerkovou a sopranistku Karo-
línu Žmolíkovou. Během koncertů se někteří představili nejenom jako
velmi kvalitní interpreti, ale též jako autoři vlastních skladeb, které
sami nebo společně s J. Svěceným předvedli publiku.

Na základě pohledu na zaplněné sály při jednotlivých koncertech i
z ohlasů mnohých návštěvníků si dovolím tvrdit, že letošní ročník byl
velmi úspěšný. Pořadatelský tým velmi těší pokračující nárůst zájmu
o koncerty a jsme velmi rádi, že roste i tým partnerů a podporovatelů fes-
tivalu. Všem, kteří přispěli jakoukoli formou k podpoře festivalu, bych
chtěl ještě jednou moc poděkovat a věřím, že i v příštím roce se budeme
moci těšit na další koncerty v rámci již třetího ročníku našeho festivalu.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Koncert na Dobré Vodě, 31.7.2017

Koncert v Altweitře, 1.8.2017

Koncert v Rezidenci, 29.7.2017

Koncert v KSD, 2.8.2017

Koncert v KSD, 30.7.2017 FOTO Julie Jandová

Projekt Jihočeské Nové Hrady 2017
byl podpořen v rámci dotačního programu

Podpora kultury Jihočeského kraje.
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Literárně-hudební setkání
v Terčině údolí

Na několik srpnových dnů se stalo naše Terčino údolí místem, kde
jste se mohli potkat s poezií. Údolí, které je samo inspirací k přemýšlení
i odpočinku, přijalo do sebe verše našich českých básníků klasiků – Sei-
ferta, Holana, Horu, Nezvala, Hlaváčka... Mohli jste je minout anebo
vzít na vědomí a při procházce číst. Někteří „viseli“ v korunách stromů
či na keřích, „vláli“ ve větru nebo byli „přitisknuti“ ke stromům.
A v pátek 18. 8. jste si k této psané poezii mohli přidat i tu zhudebněnou,
protože u Penzionu Hamr zazpíval skvělý muzikant, textař i karikaturista
Mirek Kemel se svou kapelou a po něm ještě své „hudebně-poetické
show“ předvedl Patrik Kotrba. A byl moc dobrý. A dobří byli diváci,
kteří se nechali zlákat na tvoření básně věnované Terčinu údolí a někte-
ří i přidali své verše či píseň. V každém případě bylo toto setkání velmi
vřelé, lidské, inspirativní i poetické. K. Jarolímková

Básnička pro Terčino údolí
z 18.8.2017
Ve stínu státního hradu
vine se údolí
Stropnička tudy teče
má krásné okolí

Otevři mysl svou
až za sebou necháš bránu
a jdi co nohy vydrží
tvá pouť skončí až k ránu

Třikrát, pětkrát dokola
za té jasné noci
za ruku tě povede
ten genius loci

Mirek Kemel s kapelou zazpíval své písně ze svého 1. a 2. CD a prozra-
dil, že na podzim bude nahrávat už třetí.                                        K. J.

Společné tvoření básně pro Terčino údolí…

…a její okamžité zhudebnění Patrikem Kotr-
bou…

Na procházce Terčiným údolím jste si mohli přečíst například báseň Struny ve větru od Josefa
Hory nebo báseň I když od Vladimíra Holana, ve které je vodopád ústředním motivem.     K. J.

Třetí koncert Novohradské hudební trilogie
Závěrečný koncert letošní Novohrad-

ské hudební trilogie se uskutečnil v neděli
27. 8. od 20 hodin. A ačkoli se jej z důvo-
du nepříznivého počasí nepodařilo umístit
do plánovaného prostoru, tedy na ostrů-
vek zámeckého jezírka, neubralo to nic na
jeho hudební kvalitě. Koncert s názvem
„Zámecké zastavení“ se tedy konal v sále
Kulturně-spolkového domu a zahrálo zde
smyčcové kvarteto Kubelík kvartet s hos-
tem Robertem Pacourkem (klarinet). Na
repertoáru byly skladby F. X. Richtera, W.
A. Mozarta (kvartet a klarinet) a Leoše Ja-
náčka (výběr z cyklu skladeb Po zarostlém
chodníčku).

Série koncertů pod názvem Novohradská
hudební trilogie má po letošku za sebou již
pět let svého trvání. Za toto období se usku-
tečnilo celkem 15 koncertů, které jsme reali-
zovali na kulturních památkách v Nových
Hradech nebo i v okolí (např. Cuknštejn) a na
veřejných prostranství. Program byl vždy se-
staven tak, aby se v něm prolnulo místo konání
koncertu, naše novohradské „hudební dějiny“
a místní kulturní dědictví. Střídali jsme i žánry
a účinkující tak, aby NHT byla pestrou mozai-
kou a vždy pěkný hudební zážitek. Děkuji
tedy všem účinkujícím, kteří se na této hudeb-
ní mozaice podíleli, a věřím, že pro všechny
návštěvníky koncertů to byl vždy zajímavý
umělecký i společenský zážitek.

K. Jarolímková

Vladimír Holan

I když…
I když mi, lásko,
stále unikáš,
jsi moje ustavičná přítomnost, ó jistě!
Tak jako vodopád:
i když jej stále opouští voda stále táž,
on stále zůstává na tomtéž místě…
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Letní divadla pro děti
Letošní srpnové čtvrtky byly opět věnované dětem a divadlům. Prv-

ní čtvrtek to začalo Budulínkem, který dětem ukázal co se může stát,
když neposloucháme babičku a dědečka, dospělákům připomněl jednu
z nejklasičtějších pohádek svého dětství a všechny pobavila liška, která
by dokázala povozit Budulínků mnohem víc. Divadlo Kapsa se drželo
klasiky a stejně tak i Divadlo Kampa, které zahrálo pohádku O vodní-
kovi z Čertovky takovým způsobem, jakým se čtou pěkné pohádky dě-
tem na dobrou noc – bez zbytečného křiku, s příběhem, kde všechno
dopadne jak má, a to vše v pěkných kulisách (což dodávalo i prostředí
zámeckého parku u jezírka). Ve třetí pohádce od Divadelní společnosti
Kejklíř nazvané „Haló Jácíčku“ si zahrála i dvě „plyšová“ zvířátka a
občas bylo třeba více zapojit fantazii, aby se z pletené šály stal opravdu
slon. Čtvrtá pohádka se odehrávala na hradním nádvoří a to doslova,
protože to bylo představení muzikálové, takže se hrálo, zpívalo, tančilo
a také strašilo. Metropolitní divadlo Praha k nám přivezlo představení
„Ať žijí strašidla“ a navodilo nám atmosféru k navazujícímu programu,
kterým byla „strašidelná stezka po hradě“.

Věřím, že malí i velcí diváci si odnesli pěkné divadelní zážitky a
možná i nějaké ponaučení, „polechtali si“ trochu svoji fantazii a zpří-
jemnili si letní čas v krásném prostředí. Děkuji za spolupráci všem in-
stitucím, které se podílely na technicko-organizačním zajištění akcí –
MBÚ Zámek a Státní hrad N. Hrady, TSM N. Hrady.

K. Jarolímková

Pohádka O Budulínkovi #$

Představení o Jácíčkovi #$

Vodník z Čertovky #' Muzikál Ať žijí strašidla #$
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Na hradě zase
strašilo…

Po letošním posledním srpnovém divadle
pro děti „Ať žijí strašidla“ se nedalo dělat nic ji-
ného, než ještě strašit. Takže se „novohradská
strašidla“ opět hodila do gala a obsadila parkán,
palouk za druhým hradním mostem a hradní
sklepení. A pro děti i dospěláky to byla vhodná
příležitost k „bezpečnému bání“, k vykřesání
odvahy jít se podívat i na ta „hustá“ strašidla
a za odměnu si domů odnést na hrudi „placku
novohradského strašidla“. Děkuji všem stálým
a novým „strašidlům-dobrovolníkům“ za poc-
tivou „bubákovskou práci“, panu kastelánovi
Mgr. J. Smolíkovi za skvělou spolupráci, ZUŠ
N. Hrady za zázemí a všem návštěvníkům za
zájem o „strašidelné záležitosti“ našeho hradu.
S bubáckým pozdravem a na viděnou v příštím
roce se bude těšit K. Jarolímková.
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A kde vládnou ženy?
V srpnu vám Koželužna nabídla výstavu s názvem „Kde ženy vlád-

nou“. A někdy bylo až skoro úsměvné, že někteří návštěvníci, aniž by
do výstavy „pronikli“, měli obavu, že se jedná o „dívčí válku“. Výstava
obrazů Kateřiny Karáskové a Simona Birda dala nahlédnout do růz-
ných zeměpisných oblastí (Indie, Čína, Mexiko, Indonésie) a místní po-
pulace prostřednictvím tamních zvyků ve vztahu muž a žena (nebo spíš
žena a muž?).

Z velké části to byly obrazy temperamentní s výrazně barevné, moh-
li jste je vidět v 1. a 2. patře galerie a při vernisáži jste měli možnost ješ-
tě získat další podrobnější informace k výstavě od Kateřiny, která
promítla fotografie či krátká videa ze svých cest (na kterých právě vzni-
kaly její obrazy) a představila i svou stejnojmennou knihu. Ať už tedy
vládnou ženy kdekoli, tak ať je to vždy s láskou a vírou, že mají v rukou
moc udělat svět lepším.

K. Jarolímková

Otevřený ateliér
V dnešní době je už standartní, že galerie,

muzea a kulturní památky nabízení návštěvní-
kům další doprovodné programy a činnosti roz-
víjející mysl, zručnost i duši. I v naší Koželužně
to bylo možné prakticky zažívat celé léto. Na
začátku srpna to byl například týdenní tzv.
Otevřený ateliér, který zval k činnosti zájemce
o výtvarné umění. Podmínka v jeho zapojení
nebyla skoro žádná, pouze chuť za-malovat si.

A byl to pro mnohé z nás a vás báječný tý-
den. Děti i dospěláci odhodili zábrany a užíva-
li si obyčejné radosti z tvoření. Snad bude
alespoň na několika fotografiích patrná nála-
da, pohoda a radost z této aktivity. Malovali
jsme na náměstí, v Koželužně i na hradě a pro
některé to byl jeden z nejhezčích prázdnino-
vých a dovolenkových „suvenýrů“.

K. Jarolímková

Tuto aktivitu jsme pořádali
v rámci projektu Galerie na
cestě, a to za finanční
podpory Jihočeského kraje
v opatření Podpora kultury.

Za podporu děkují všichni malíři i lektoři.
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V srpnu vládla Koželužně i vůně
Už třetím rokem za sebou bylo v srpnu v přízemí Koželužny „voňaé po-
kušení“. Bylinkářka, výtvarnice a určitě i inspirativní žena Vlaďka Ji-
rásková nabízela své osvědčené recepty na výrobu mýdla či parfému.
A všechno v přírodní kvalitě. Desítky návštěvníků denně mohli tak zís-
kat cenné informace o přírodní kosmetice a bylinkách, a k tomu si vyro-
bit svůj vlastní voňavý dárek. K. J.

Novohradská galerie Koželužna

PŘIPRAVUJE NA ŘÍJEN

Výstava obrazů Evy Vačkářové

Olejomalba

Vernisáž v neděli 22. 10. 2017, 14.00 hod.

Výstava potrvá do 19. 11. 2017, čt–ne, 10.00–16.00 hod.

Koželužna, Komenského ulice 398, Nové Hrady
www.kicnovehrady.cz

Na náměstí v malé prodejně zmrzliny bylo přes prázdniny vystaveno
několik obrázků. Tahle malá výstavka byla složená z obrázků dětí (ZŠ
a MŠ), které je namalovaly v rámci doprovodného programu v Kože-
lužně a jeden při Prorodinné kulturní slavnosti. Kdo jste obrázky ještě
neviděl, tak máte příležitost do doby, než se ochladí a zmrzlina se pře-
stane prodávat. K.J.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN

Návštěvní den
u Miloslava Šimka

Pásmo písniček, povídek, scének a vyprávění…

pátek 13. října 2017
v Kulturně-spolkovém domě

Zábavný pořad ve stylu legendárních „Návštěvních dnů“
Šimka a Grosmanna, v němž se představí řada bývalých
kolegů Miloslava Šimka, kteří připomenou nejznámější

scénky, povídky a písničky.

Hrají a zpívají:

Luděk Sobota, Jiří Krampol, Miluška Voborníková,
Petr Jablonský, Viktor Sodoma, Jana Svobodová,

Adriana Sobotová.

Vstupenky  200 Kč předprodej / 240 Kč na místě
Předprodej vstupenek KIC N. Hrady,
nám. Republiky 46, tel. 386 362 195
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Kosmonaut z Čech / Jaroslav Kalfař
Kam nemůžeš poslat sondu, tam pošli člověka. Tím se řídila malá
země z Evropy, když se ve sluneční soustavě objevil podivný oblak,
slibující odhalení mnohých tajemství vesmíru. Stane se kosmonaut
Jakub Procházka nejslavnějším mužem na Zemi? Nebo je celý pro-
jekt předem určený k nezdaru - ať už pro neznámou podstatu oblaku,
nebo proto, že si s sebou Jakub vedle vědeckých zkušenosti veze i
břímě minulosti? A dozvíme se, zda jsme ve vesmíru sami?

Manželé odvedle / Shari Lapena
Vaše sousedka nechce, abyste vzali své šestiměsíční dítě na slav-
nostní večeři. Váš manžel prohlásí, že to nevadí. Bydlíme přece
hned vedle. Zapneme dětskou chůvičku a každou půl hodinu ho při-
jdeme zkontrolovat. Vaše dcerka spala, když jste ji viděli naposledy.
Teď stoupáte po schodech do svého mrtvolně tichého domu a vaše
nejhorší noční můry se naplnily. Je pryč…

Sestřičky / Donna Douglasová
Nemocnice Nightingale je v 30. letech 20. století proslulým ústa-
vem, kde se mladé dívky mohou vyučit váženému povolání zdravot-
ní sestry. Osud sem svede tři mladé ženy, každou velmi odlišnou. Ze
tří outsiderů se stanou ty nejvěrnější přítelkyně.

Manželova žena / Jane Corryová
Psychologický thriller, v němž každodenní lži jednotlivých postav
utahují smyčku osudu čím dál pevněji a vedou k nezvratitelným
událostem.

Šumava... –  hranici přecházejte po půlnoci / Vilém Hrach
Zdálo by se, že o osudech šumavských převaděčů přes hranici tvoře-
nou železnou oponou i těch, kteří se sami pokusili o útěk, bylo již
všechno napsáno. Tato knížka vás ale přesvědčí, že tomu tak není

Zelená kosmetika / Michaela Suchá
Tato kniha, vznikla z touhy po kosmetice, kterou si doma vyrobíte s
láskou a za použití surovin, které vyhovují právě vám a které jsou v
České republice snadno dostupné. Jejím cílem je ukázat, že v jedno-
duchosti je krása a v přírodních surovinách velká síla. Pojďme se
spolu vydat na cestu malé kosmetické alchymie. Společně připraví-
me pleťové masky, krémy, tělová mléka, peelingy i osvěžující kos-
metické vody. Stačí jen otevřít tuhle knihu a nechat se vtáhnout do
světa přírodních vůní a účinků.

Zahradní projekty / Peter Wirth
Tato kniha vám pomůže ukázat, jaké možnosti při budování zahrady
máte, na co je třeba dát si pozor a s jakými náklady musíte počítat.
Jednotlivé zahradní projekty jsou podrobně popsané krok za kro-
kem: opěrné a ochranné zdi, schody, cesty a úprava terénu, dlažba,
místa k posezení, ploty a živé ploty, předzahrádka, přístřešky pro
auta, pergoly, jezírka, osvětlení a mnoho dalšího.

Knižní bazárek – prázdninová akce knihovny - byl z mého pohledu
úspěšný. Bazárek v prostorách Českého domu navštívilo poměrně vel-
ké množství knižních nadšenců, kteří odcházeli s plnými náručemi
knih, přičemž si pochvalovali, že tu našli poklady, které doma ještě ne-
mají.

Informace pro ty, kteří nevědí, o jaký bazárek šlo: je známo, že kni-
hy nepatří do popelnice, takže lidé, kteří z nějakého důvodu vyklízejí
přebytečné (dávno přečtené) knihy, většinou je donesou do knihovny.
Průběžně si je zase jiní lidé odnášejí, ale není toho tolik, takže knihy
se trochu nahromadily a bylo potřeba udělat takovou trochu větší
rozdávací akci. Určitě to nebylo naposled.

Týden knihoven (začátek října):

Malý modelář – výroba papírových modelů – modelářské odpoled-
ne s lektorem pro děti kolem 10 let. Datum bude upřesněn v příštím čís-
le NZ.

Mystika bratří Čapků je název přednášky literární historičky
PhDr. Věry Kubové, přednáška se bude konat v Kulturně-spolkovém
domě ve čtvrtek 12. října 2017 v 18 hodin, v dopoledních hodinách
bude tato přednáška určena pro starší žáky základní školy.

Hrátky s pamětí – začnou koncem října, datum bude upřesněn
v příštím čísle NZ. Knihovnice D. Císařová

Okénko do knihovny

Informace z knihovny

Kniha jako dárek
Prodej nových knih v knihovně

začíná v sobotu 2. prosince 2017
a pokračuje až do Vánoc. Zájemci budou mít během

listopadu možnost si objednat konkrétní titul, nebo si vybrat
v prosinci z nabídky v knihovně.
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Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se konají
v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky v KIC
Nové Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení pro děti:
¡ do 9. 9. – Pták Ohnivák a lišák Zorro – Otáčivé hlediště, Č. Krumlov

Divadelní představení:
¡ 19. 9. – Stardance… Jak hvězdy tančí – KD Slavie, ČB
¡ 21. 9. – Dekkadancers na jihu – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 22. 9. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 22. 9. – Na Stojáka: L. Pavlásek, D. Čech, A. Frauenberg – KD Veselí n. Luž.
¡ 23. 9. – Úča musí pryč! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 23. 9. – Žena v trysku století – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 25. 9. – Don Juan – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 30. 9. – Kati – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 2. 10. – Shakespeare & Stravinskij – DK Metropol, ČB
¡ 5. 10. – Cyrano /koncertní verze/ - DK Metropol, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 4. 9. – Two or Ten – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 4. 9. – 28. Hudební slavnosti Emy Destinové:

Graffovo kvarteto – Jihočeské muzeum, ČB
¡ 6. 9. – 28. Hudební slavnosti Emy Destinové:

Symfonický orch. hl. m. Prahy FOK, DK Metropol, ČB
¡ 7. 9. – 28. Hudební slavnosti Emy Destinové:

Humoreska – Koncertní síť Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 7. 9. – Dog Eat Dog /USA/ - Café Klub Slavie, ČB
¡ 8. 9. – 28. Hudební slavnosti Emy Destinové:

Zámecké nokturno – Klášter Borovany
¡ 9. 9. – František Kop Quartet – KD Veselí n. Luž.
¡ 9. 9. – EHD: Prohlídka vodárenské věže, ČB
¡ 9. 9. – EHD: Barokní přestavby dominikánského kláštera a kostela, ČB
¡ 9. 9. – EHD: Samson je také baroko, ČB
¡ 9. 9. – EHD: Prohlídka radnice, ČB
¡ 9. 9. – EHD: Barokní výzdoba města /vycházka/, ČB
¡ 9. 9. – EHD: Komentovaná prohlídka výstavy Jihočeského muzea, ČB

¡ 9. 9. – EHD: Prohlídka kostela Obětování Panny Marie a Dominikánského
kláštera, ČB

¡ 9. 9. – EHD: Historie přestavby a výzdoby českobudějovické radnice, ČB
¡ 9. 9. – EHD: Barokní opevnění města, ČB
¡ 9. 9. – EHD: České šlechtické rodové ražby 16. – 17. stol. a Bošilecký

poklad, ČB
¡ 9. 9. – EHD: Samsonova kašna jako součást barokního vodovodu města, ČB
¡ 9. 9. – EHD: Komponovaný program o umění /přednáška/

– Jihočeské muzeum, ČB
¡ 10. 9. – Barokní hostina v rámci barokního dne: Jak chutnalo baroko –

Klášter Borovany, ČB
¡ 11. 9. – 28. Hudební slavnosti Emy Destinové: Panochovo kvarteto

– Jihočeské muzeum, ČB
¡ 13. 9. – Jihočeská filharmonie & J. Špaček – DK Metropol, ČB
¡ 13. 9. – 28. Hudební slavnosti Emy Destinové: Varhanní koncert

– Kostel Panny Marie Královny Andělů, Nové Hodějovice
¡ 14. 9. – 28. Hudební slavnosti Emy Destinové: K poctě Emy Destinové –

DK Metropol, ČB
¡ 14. 9. – Toulky barokními Budějovicemi /noční prohlídky městem/, ČB
¡ 15. 9. – Atlantic festival 2017 – Výstaviště České Budějovice
¡ 18. 9. – LiStOVáNí: Zvíře – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 22. 9. – Večery S koncerty v Divadle U Kapličky, ČB
¡ 23. 9. – Totál Vokál – Klášter Borovany
¡ 26. 9. – Koorzování – večerní procházka pracemi z hereckého a muzikálo-

vého kurzu, Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 27. 9. – Zahajovací koncert sezóny orchestru JD – DK Metropol, ČB
¡ 28. 9. – Phil Rudd And His Ban – KD Gerbera, ČB
¡ 29. 9. – Dobrý? Výborný! – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 6. 10. – Bratři Ebenové: Benefice pro charitu – DK Metropol, ČB
¡ 19. 10. – J.A.R. s novým albem – Café Klub Slavie, ČB
¡ 20. 10. – Mirai a Poetika – KD Vltava ČB
¡ 9. 11. – Ondřej Ruml – Kostel sv. Anny, ČB

Sport:
¡ 17. 9. – MFK Frýdek-Místek – Střelecký ostrov, ČB

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

Královna podzimu zazáří v Šalmanovicích již počtvrté
Dýně je již od nepaměti nazývána králov-

nou podzimu. A to jistě právem. Vy, kteří
jste již někdy zavítali do Šalmanovic, jste se
jistě přesvědčili, jaké všestranné využití tato
podzimní plodina má. A proto mám pro vás
tip na poslední zářijovou sobotu. Zajeďte do
nedalekých Šalmanovic, kde sbor dobrovol-
ných hasičů již počtvrté pořádá Šalmanovic-
ké dýňobraní. Brána do dýňového království
se otevře 30. září v pravé poledne.

Na místním hřišti bude pro návštěvníky
přichystán prodejní stánek, který nabídne ke
koupi nepřeberné množství různorodých dýní
všech velikostí, dýňových a podzimních deko-
rací, zavařenin a dalších produktů. V dlabárně
si děti i dospělí mohou vydlabat a naaranžovat
dýni nebo vyrobit dýňové strašidýlko a přihlá-
sit se do soutěže O nejhezčí vydlabanou dýni a
O nejhezčí dýňové strašidýlko. Na jarmarku
budou moci návštěvníci ochutnat sladké i sla-
né dýňové buchty, štrúdly, muffiny, džus, po-
lévku, chléb a různé jiné dobroty. Z pestré
škály dýňových receptů jsme letos vybrali top
recepty z předešlých ročníků a zařadili i
několik novinek. Tak snad si pochutnáte.
Nebojte, i maso bude…

Na doprovodném programu se ještě v těch-
to chvílích intenzivně pracuje. Něco však již
prozradit mohu. Opět nebudou chybět výstavy
fotografií, starožitného nářadí, výstava mysli-
vecká a výstava hasičské techniky. Výstavka-

mi chceme návštěvníkům ukázat záliby a
koníčky lidí žijících na vesnici. Proto také jsou
každoročně zařazeny do Šalmanovického dý-
ňobraní. O zábavu se jistě postará i střelba ze
středověkého katapultu, obdiv si získá i ukáz-
ka provozu staré mlátičky na obilí nebo práce
uměleckého kováře. Šikovné ruce a hlavně po-
řádnou dávku trpělivosti ocení návštěvníci,
kteří zavítají do Království krajky ke Štěpánce
Tomáškové z nedalekých Jílovic. Nad jejími
ručně zdobenými perníčky mi věřte nebo ne-
věřte, docházejí slova. Pro nejmenší návštěv-
níky bude připraven dětský koutek a plno her
s dýňovou tématikou. Více již z plánovaného
programu prozrazovat nebudu. Jak jsem již
řekla, vše je ve fázi jednání, rozpracování a
zařizování. Jak je naším zvykem, nejlépe vše
na poslední chvíli. Tudíž překvapení pro nás i
pro vás.

Jisté však je, že i na letošním ročníku pro-
běhne soutěž O největší vypěstovanou dýni.
Myslíte, že právě ta vaše, která na vašem po-
líčku narůstá do obřích rozměrů, by mohla být
tou největší??? Neváhejte a přivezte ji s sebou
do Šalmanovic. Možná právě ten váš „drobe-
ček“ bude opravdu tím největším.

Celé dýňové odpoledne bude moderovat
Milan Džuba, jehož hlas denně slýcháte z Hit-
rádia Faktor. Nebude chybět ani muzika. Pro
dobrou náladu, k poslechu, ale i tanci zahraje

kapela HRAJETO, kterou večer vystřídají
Brusný kotouče.

V malé kostce jsem nastínila program
4. ročníku Šalmanovického dýňobraní, které
se koná 30. září 2017 v Šalmanovicích. Par-
kování pro návštěvníky bude zajištěno na
louce směrem na Jílovice. Bližší informace
o této vesnické akci naleznete na webových
stránkách www.dynobrani-salmanovice.web-
node.cz nebo na facebooku ve skupině Dý-
ňobraní Šalmanovice, kde vás postupně
budeme informovat o přípravách, a kde také
bude v nejbližších dnech vyhlášena ještě inter-
netová soutěž.

Na všechny návštěvníky se srdečně těší
členové sboru dobrovolných hasičů a občané
Šalmanovic. Vždyť dýňobraní je dílem celé
naší malé vesničky. Martina Korandová

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem
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Vycházky
na pohodu č. 5 a 6

V srpnu pořádalo novohradské KIC další dvě
vycházky „na pohodu“, které byly věnovány par-
kům. První vycházka se uskutečnila v pátek 18. 8.
od deseti hodin v Tečině údolí a byla hlavně pro
děti. Pro ně se tento krásný kousek přírody stal na
chvíli inspirativním zdrojem pro „básničkové tvo-
ření“ a vnímání údolí skrze poezii.

Při procházce jsme využívali „stezku s bás-
ničkami“, která byla v údolí v rámci Literár-
ně-hudebního setkání, tvořili jsme básničky
o vodě, mostech či hraběnce Terezii, přidávali
jsme si k Josefu Horovi do větru „svoje struny“…
Tříhodinové putování od hlavní brány údolí k vo-
dopádu z nás vytvořilo „partičku citlivých poetů“
a já jsem přesvědčena o tom, že všechny děti, které
na konci putování vytvořily svoji vlastní báseň
o vodopádu, si přenesou atmosféru svého tvoření i
přes hranici prázdninových dnů.

Druhá srpnová vycházka nás v neděli 27. 8. za-
vedla do zámeckého parku, kde jsme si opět bez
spěchu připomněli (anebo nově dozvěděli) infor-
mace z historie parku, o jeho fungování z doby
Rožmberků či Buquoyů a také o nedávných aktivi-
tách, jako například řezbářské sympozium či pát-
rání po základech tzv. „skotské vesničky“.

Přeji všem čtenářům našeho zpravodaje, aby-
ste měli dostatek času i na další, za chvíli už pod-
zimní vycházky, a abyste se z nich vraceli vždy
posíleni na těle i na duchu a vnímali, že na Novo-
hradsku je opravdu krásně.

K. Jarolímková
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Rozvody!
Není to tak dávno, že fanoušci sportu chtěli

„vyměnit“ fotbal za ragby. V televizi právě
probíhalo MS v tomto odvětví a několik žáků
na Hradech okamžitě zavětřilo, že toto je ten
pravý sport pro sportovce a fanoušky.

Na fotbale je krásné, že si zahraje spoustu
fotbalistů malých, velkých, tenkých atd. V rag-
by si nedovedu představit, že by ho hrál Pobor-
ský, Nedvěd, Rosický atd. Při prvním „mlýnu“
by jim hromotluci zlomili „vaz“. Ale zároveň
dovedu tyto ragbisty vidět třeba jako stopery
fotbalového mužstva.

Nebo baseball? Taktéž dávali v televizi ně-
kolik zápasů. Okamžitě si někteří fotbalisté
(žáci) na Hradech koupili baseballové pálky a
rukavice a trénovali za „zámkem“. Viděl jsem
je tam asi 3 týdny. Všichni se poté pokorně
vrátili k „fotbálku“! Jsou i další sportovní
„rozvody“. Ty jsou jarní a zásadní.

Je to několik let zpět. U nás se objevil sport
„plážový volejbal“. Bleskově se našly páry,
které začaly s tímto sportem vážně. Okamžitě

se chytli i diváci. Když se hraje na stadiónech
někde blízko pláže, tak je většinou „plno“
Přestože je „šestkový“ volejbal dynamičtější,
rychlejší a pestřejší, tak diváků chodí (u nás)
podstatně míň. Jedna z hráček plážového vo-
lejbalu se však přiznala, že chlapi na ně chodí
hlavně, aby viděli krásné ženy se zbytkem
oblečení. I tak lze přeskupit fanoušky „šes-
tkového“ volejbalu do volejbalu plážového.

Na konec se zmiňuji o velkém rozvodu fa-
noušků, který bije do očí. Biatlon!!! Ještě před
šesti lety (u nás) téměř neznámý sport. Celý
národ český se zamiloval, dá se říci přes noc
do našich závodníků (hlavně zaujala Gabriela
Koukalová) a vůbec do biatlonu. Ten ve sledo-
vanosti sportů v zimě snad poráží i slovutný
hokej.

Že biatlon „převálcoval“ ostatní lyžařské
disciplíny vám dám příklad. Když byly závo-
dy v Novém Městě na Moravě, diváků přišlo
mnoho tisíc. Po krátké době na závodech „kla-
sického“ lyžování na stejných tratích, přišlo
pár desítek lidí! Měli jsme v „klasice“ mnoho
výborných závodníků. Co by tomu řekli např.

Henych, Koukal, Bauer, Jeriová, Paulů,
Svobodová a Neumannová?

Lidé sledují jakékoli závody v biatlonu. Už
je nezajímají ani běh a skoky, ani severská
kombinace (u nás). Ani teď nemáme v klasic-
kých disciplínách ani konkurenci schopných
závodníků, kteří by se mohli rovnat „světu“.
Chtěl jsem tímto článkem poukázat na to, jak
je vrtkavé fanouškovské srdce a hlava (u nás).
Nepřipadají vám tyhle situace tak trochu jako
život kolem nás? Co se týče rozvodovosti
partnerů totiž, patříme na přední místa
v Evropě!

Závěrem….
Jedno vím jistě! Moji strejdové Láďa (duk-

lák) a Fanda (slávista) by nikdy fotbal nezradi-
li. Láďa jezdil často do Prahy a hlavně na
fotbal chodil na Julisku (stadión Dukly). Fan-
da mi zase vyprávěl, jak byl v Bechyni na staré
gardě Slávie a viděl tam hrát dokonce Josefa
Bicana! Kdyby oni bydleli na Hradech, určitě
by chtěli dělat do fotbalu zejména funkcioná-
ře. (Těch není nikdy dost). Už je dlouho
postrádám.

Miroslav Hruška

Martin Hermann ml. trénuje nejmladší děti, další trenér karate Lukáš
Němec pomáhal trénovat starší žáky

Karolína Staňková vybojovala 2. místo v atletických disciplínách Nikola Staňková obsadila 3. místo v atletické soutěži

Letní příměstské soustředění
oddílu Sebeobrany AKJ SKP v Českých Budějovicích

Již počtvrté se konalo od 24. do 28. července 2017 v areálu Sportov-
ního klubu policie v Českých Budějovicích letní příměstské soustředě-
ní pro děti a mládež do osmnácti let. Tuto sportovní akci organizuje a
trenérsky zajišťuje oddíl Sebeobrany Allkampf-Jitsu, Sportovního klu-
bu policie v Českých Budějovicích a letos poprvé také dvěma trenéry
TJ karate Nové Hrady.

Příměstského soustředění se účastnilo více jak 40 dětí nejen z řad
oddílů SKP České Budějovice a TJ karate Nové Hrady.

V dopoledních hodinách děti trénovali sebeobranu, ale také měli
přednášky, ukázky a oběd, který dodává gastronomická firma z Čes-
kých Budějovic. V odpoledních hodinách opět děti trénovali pod dohle-
dem zkušených instruktorů a dále pak měli možnost si vyzkoušet
laserovou střelnici, soutěžili v atletických disciplínách, přednášeli jim
policejní mluvčí, psovod, ale i pracovníci kriminalistických expertíz
Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje. Navštívili jsme s dětmi
hasičskou záchrannou stanici a Jihočeské letiště v Českých Budějovi-
cích. Někteří členové se účastnili zkoušek na stupně technické vyspě-
losti v AKJ. Na závěr soustředění se pekli buřty, hrálo se na kytaru,
zpívalo se a také byla diskotéka a promítání dětmi vybraného filmu.

Martin Hermann, předseda oddílu karate
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Austria International Open v karate, Salzburg
Tomáš Hermann, člen státní reprezentace vybojoval bronz

Posledním turnajem první poloviny sezony 2017 byl Austrian Juni-
or Open 2017, který se konal dne 24.6.2017. Do Salzburku dorazilo na
1200 přihlášek na jednotlivé disciplíny z více než 170ti klubů a dvaceti
zemí světa.

V jednotlivých kategoriích startovalo okolo 20 závodníků z různých
reprezentací Evropy a světa a lze říci, že se jihočeští závodníci v této
tvrdé konkurenci neztratili. Náš závodník Tomáš Hermann v disciplíně
kumite (sportovní zápas dvojic dle pravidel světové federace karate)
v kategorii U21 muži + 78 kg po složitých soubojích proti holandským,
ruským a kanadským závodníkům vybojoval bronzovou medaili. Tento
turnaj byl pro něho zároveň zkouškou před Akademickým Mistrov-
stvím Evropy v portugalské Coibře.

Turnaj v Salzburku byl další velikou prověrkou všech reprezentací
před nadcházejícím Mistrovství světa stylu Goju Ryu v září v Bukureš-
ti. Tomáš již 13. září startuje na toto světové klání a pečlivě se připravu-
je. Přejeme mu hodně štěstí.

Martin Hermann, předseda oddílu karate Tomáš Hermann vybojoval bronz na Austria Open v Salzburku

Akademické Mistrovství České republiky 2017
Tři tituly Mistra ČR vybojoval Tomáš Hermann

V pondělí 19. června 2017 se na Akademickém Mistrovství ČR
v Praze utkaly mimo jiných sportovců studentů vysokých škol i špičky
českého karate. Šampionátu se účastnili studenti osmi fakult vysokých
škol z celé ČR.

V odpoledních hodinách se soutěžilo ve sportovním zápase dvojic
„kumite“. V této kontaktní kategorii Tomáš Hermann startoval v kate-
gorii muži bez rozdílu hmotnosti, ve které po náročných zápasech zví-
tězil. V další váhové kategorii nad 84 kg opět Tomáš rozvinul svojí
útočnou taktiku kombinovanou s rychlými protiútoky a opět se mu
podařilo zvítězit.

Součástí Akademického Mistrovství ČR v karate byla rovněž soutěž
tříčlenných družstev v kumite, složená ze dvou mužů a jedné ženy. To-
máš a jeho spolužák čekali na kolegyni marně a tak se rozhodli nastou-
pit pouze ve dvou. Při všech zápasech museli naši borci zvítězit, což se
jim nakonec povedlo a do jižních Čech putovala i třetí zlatá medaile a
třetí titul Akademického Mistra ČR v karate.

Tomáš reprezentoval nejen Jihočeskou univerzitu, ale také Jihoče-
ský kraj, který podporuje talentované sportovce.

Martin Hermann, TJ Karate Nové Hrady

Tomáš Hermann vybojoval tři tituly Akademického Mistrovství ČR
v karate 2017

Vítězné Jihočeské duo Tomáš Hermann a Filip Hluštík z Jihočeské uni-
verzity
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek

prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách z našeho chovu!

Stáří 14–19 týdnů. Cena149–180 Kč/ks
Prodej: 15. září a 27. října 2017

Nové Hrady – u Novohradské hospody – 11.25 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek

cena dle poptávky

Informace: Po-Pá  9.00 – 16.00 hod.
tel.601 576 270, 728 605 840

TĚŽBU DŘEVA,
PŘIBLÍŽENÍ

A ODVOZ DŘEVA
VYTĚŽENOU HMOTU

VYPLATÍME
V HOTOVOSTI

PŘED ODVOZEM
TÉŽ VÝKUP LESNÍCH POZEMKŮ

A HOTOVÉ I KŮROVCOVÉ
KULATINY

PLATBA PŘEDEM

TEL. 774 532 901,
608 902 420

Pomoc maminkám
Ne každá maminka, když přijde z porodnice, má hned někoho, jak se

říká, kdo by jí podal pomocnou ruku. Babičky bývají daleko, tatínkové
se potřebují vyspat a miminko je ale třeba zaobstarat. Nabízím služby –
jako je pomoc při prvních dnech návratu z porodnice – například:
správně kojit, pomoc při koupání, přebalit nebo pohlídat miminko, a to
pro to, aby si maminka také odpočinula, protože málokdo ví, jak je ma-
minčin odpočinek velice důležitý. Poradím i se zdravotními problémy,
pomůžu s nákupem, vařením i s úklidem. Pokud již máte doma ještě
další děťátko, mohu také pomoci a najít pro něj zábavu. Pokud máte zá-
jem, můžeme se dohodnout ještě před termínem porodu.
Kontaktujte mě v případě potřeby na e-mail:
pomuzememaminkam@seznam.cz nebo na mobil 777 355 496.

Lada Šťastná

řádková inzerce

¡ Koupím byt v Nových Hradech, nejlépe „Zahradní čtvrť“
(1+1 nebo 2+kk, 3+kk). Tel.: 601 591 760.

¡ Prodám zděný byt 2+1 s balkonem po rekonstrukci,
3. patro, 850.000,-. Cena k jednání. Tel.: 721 826 442

¡ Pronajmu byt v Nových Hradech. Zařízený, 2+1,
I. kategorie s balkonem, velikost 52 m2 (nekuřácký).
Tel.: 603 431 521

Exkurze do OSOHO
Co je OSOHO? Obst – Sorten – Garten – Ohlsdorf, neboli Zahra-

da ovocných odrůd v rakouské vesnici Ohlsdorf nedaleko Welsu (JZ
od Lince). Zde je shromážděno na 2000 evropských odrůd ovoc-
ných stromů i keřů. Tato zahrada je otevřena veřejnosti, poskytuje
poradenství, kurzy péče o ovocné dřeviny i zpracování ovoce, ale i
informace o chovu včel, pěstování divokých trvalek, přírodním hno-
jení apod. Více na https://osogo.jimdo.com.

My navštívíme zahradu 9. září, kdy bude zahrada slavnostně
otevřena pro tento podzim a bude pro návštěvníky připraven prog-
ram/průvodci. Na místě bude možné zakoupit sazenice stromů i
keřů, možná i rouby, produkty i výrobky z nich.

Exkurze je primárně zaměřena na pěstitele ovoce, pomology,
zpracovatele, ale i pro veřejnost z regionu Novohradska a Doudleb-
ska. Exkurzi připravujeme s rakouským partnerem a je první aktivi-
tou společného projektu zaměřeného na pěstování a zpracování
ovoce v našich regionech.

Odjezd Borovany 8:00, Kaplice 8:30, Dolní Dvořiště 9:00,
příjezd na místo 10:30. Návrat do 20:00.
Účastnický poplatek 250 Kč na osobu.
Více informací poskytne Z. Guthová, 724 643 050,
manazer@mas.sdruzeniruze.cz, u které se můžete
na exkurzi přihlásit.

PRÁDELNA
v Trhových Svinech

s více než 20-ti letou praxí,
nabízí své služby

občanům, živnostníkům i firmám
Možno zajistit pravidelný svoz a rozvoz prádla

Kontakty:
PRADELNA.TS@seznam.cz, tel. 731 593 614


