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Pozvánky na březen
8. 3. Zájezd do Jihočeského divadla

Č. Budějovice

11. 3. Oslava MDŽ v KSD

16. 3. Kytarový koncert v KSD

16. 3. Městský-spolkový bál
v Hotelu Máj

17. 3. Vítání jara v Sokolím hnízdě

22. 3. Muzejní přednáška v KSD

do 31.3. Výstava Fotek z Číše
v Koželužně

31. 3. Velikonoční setkání v kovárně

31. 3. – 2. 4. Velikonoce na hradě
„Od Tří Králů do Velikonoc“

a v předstihu na začátku dubna
5. 4. Muzejní přednáška v KSD

7. 4. Hledání jara

7. 4. Kurz Nordic Walking
v zámeckém parku

8. 4. Vernisáž výstavy „2D“
v Koželužně

Milí čtenáři Novohradského zpravodaje,
v březnovém čísle se dočtete nejprve něco o tom, co je už za námi – třeba o únorovém maso-

pustním veselí, které nás provázelo od nejmenších novohradských koledníčků, střapáčů a masek
až po ty dospělé nejzkušenější koledy. Místní příznivci tance se budou moci slovem a obrazem
ohlédnout za letošním odtančeným jubilejním ročníkem Novohradské číše, který se konal
v městském Hotelu Máj poslední únorovou sobotu. No a někteří se až nyní dozví o nové knize
věnované Novohradsku, která byla u nás na začátku února odprezentována její autorkou, a jejíž
obsah a úvahy nás zavedou od veselí a taneční vášně do oblasti duchovní, do vztahů nás lidí
a krajiny kde žijeme.

V březnovém čísle ale naleznete nejen zprávy o tom, co bylo, ale rovněž i pozvánky a infor-
mace o tom, co teprve bude, co se plánuje, co by mělo být, na co a z čeho se můžeme těšit v dal-
ších dnech. Pozornější čtenáře teď asi napadne moudré a životem vyzkoušené rčení, že člověk
míní a… Ano, a tak si přeji za všechny, aby nám březnové dobré plány a dobré úmysly nezpřetr-
haly takové překážky, které nelze odstranit. Přeji všem krásný březen s jarní nadějí.

K. Jarolímková

Zajímavou knihu o novohradské krajině před-
stavila u nás její autorka Michaela Vlčková.
Více uvnitř čísla. K. J. h

Taneční soutěž Novohradská číše a její čtyři-
cátiny, které „slavila“ v Hotelu Máj.
Více uvnitř čísla. K. J. jjj

Děti z novohradské školky jsou nejmladšími
členy „novohradské masopustní rodiny“, le-
tos to svou koledou potvrdily již osmým rokem.
Více masopustních fotek na st. 2. K. J. h

První letošní výstava fotografií v Koželužně je
věnována Novohradské číši a jejím odtanče-
ným rokům. Více uvnitř čísla. K. J. f
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Novohradský masopust 2018

Dětská masopustní koleda na novohradském náměstí
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Zápis z 96. schůze městské rady
ze dne 10.01.2018

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 95. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 95. jednání rady města.

� 2. Linka Bezpečí, z.s.
Rada města bere na vědomí poděkování za
finanční podporu od Linky bezpečí, z.s.
(Rada obdržela od ředitelky Linky bezpečí,
z.s. poděkování za podporu, kterou město
v roce 2017 přispělo na služby, které posky-
tují všem v obtížné situaci.)

� 3. Právní předpis – ochrana osobních údajů
Rada města bere na vědomí Metodický ná-
vod Ministerstva vnitra ČR na "Ochranu
osobních údajů při výkonu spisové služby".
(Rada obdržela od Ministerstva vnitra ČR me-
todický materiál k Nařízení Evropského parla-
mentu a Rady k ochraně osobních údajů.)

� 4. Kontrolní výbor zastupitelstva města N.H.
Rada města bere na vědomí Zápis z kontroly
provedené členy kontrolního výboru zastu-
pitelstva města ze dne 20.11.2017 a souhlasí
s vyjádřením a návrhem tajemnice MěÚ
k zápisu ze dne 02.01.2017.
(Rada obdržela Zápis z kontroly provedené
členy kontrolního výboru zastupitelstva měs-
ta ze dne 20.11.2017, s doporučením. Dále
obdržela vyjádření tajemnice MěÚ k zápisu
z kontroly.)

� 5. Finanční výbor Města Nové Hrady
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
Finančního výboru města Nové Hrady ze
dne 20.12.2017.
(Rada obdržela Zápis z jednání Finančního vý-
boru města Nové Hrady ze dne 20.12.2017.)

� 6. Lesy ČR, s.p. – Dodatek č.2 k nájemní
smlouvě č. 128/2012
Rada města schvaluje dodatek č. 2 nájemní
smlouvy č. 128/2012 s Lesy České republiky,
s.p. a pověřuje starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela návrh Dodatku č. 2 k nájem-
ní smlouvě č. 128/2012, ve znění dodatku
č. 1 s Lesy České republiky, s.p., dodatkem
se prodlužuje nájemní doba do 31.12.2018.)

� 7. TSM – uvolněný byt
Rada města schvaluje záměr pronájmu nemovi-
té věci – bytu v Údolské ulici čp. 55, dle návrhu.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů informaci a návrh na
pronájem bytu v Údolské ulici.)

� 8. Žádost o dotaci na činnost
Rada města schvaluje Vincenckému spole-
čenství, z.s. dotaci ve výši 11.800 Kč a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.

(Rada obdržela od Vincenckého společen-
ství, z.s. Nové Hrady žádost o příspěvek na
rok 2018.)

� 9. Odprodej pozemku
Rada bere na vědomí žádost Ing. Ladislava
Nováka, Nové Hrady o prodej části pozemku
parc. č. 1004/1 v k.ú. Nové Hrady a pověřuje
starostu a radního Šlence místním šetřením.
(Rada obdržela od Ing. Ladislava Nováka,
Nové Hrady žádost o odprodej části poze-
mku parc. č. 1004/1 v k.ú. Nové Hrady, cca
650 - 700 m2. Pozemek sousedí s nemovi-
tostí žadatele.)

� 10. SOHORS spol. s r.o. – věcné břemeno
Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy
o věcném břemeni na akci: kanalizační pří-
pojka pro objekt parc. č. st. 58/9 se společ-
ností SOHORS spol. s r.o. a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti SOHORS
spol. s r.o. návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene k pozemku parc. č. 1452/1 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů na akci: kanalizační
přípojka pro objekt parc. č. st. 58/9.)

� 11. Smlouva o smlouvě budoucí
Rada města bere na vědomí žádost o vyjádření
k projektované trase a návrh smlouvy na akci:
Údolí, K 28/15, Dušek - kabel NN a pověřuje
starostu a radního Šlence místním šetřením.
(Rada obdržela od společnosti Jiřík & syn,
v.o.s. vyjádření k projektované trase a návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene na akci: Údolí, K 28/15, Du-
šek - kabel NN.)

� 12. Znalecký posudek – celnice
Rada města bere na vědomí znalecký posu-
dek č. 128/75/2017 o stanovení obvyklé
ceny stavby domu vč pozemku na adrese
Nové Hrady 396.
(Rada obdržela znalecký posudek k objektu
celnice a vyčíslení nákladů investovaných
do tohoto objektu. Dále obdržela žádost
o koupi tohoto objektu.)

� 13. Česká pošta – souhlasné stanovisko
Rada města bere na vědomí uzavření poboč-
ky České pošty v Nových Hradech dne
16.02. 2018.
(Rada obdržela od České pošty, s.p. České Bu-
dějovice žádost o stanovisko k uzavření poboč-
ky pošty v Nových Hradech dne 16.02.2018
v době od 13:30 do 16:00 hodin, z důvodu in-
stalace nového počítače.)

� 14. Vyhodnocení veřejné zakázky
Rada města schvaluje dodavatele veřejné za-
kázky: Stavební úpravy stáv. objektu Nové
Hrady parc. č. 472 a venkovního prostranství
společnost ARCHATT PAMÁTKY spol.
s r.o. Třebíč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy po jejím schválení ze strany pos-
kytovatele dotace.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice odborný posudek a
podklad pro posouzení a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce na akci: stavební úpravy
stáv. objektu Nové Hrady parc. č. 472 a ven-
kovního prostranství. Společnost doporuču-
je vybrat nabídku účastníka zadávacího řízení
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Třebíč.)

� 15. Nájemní smlouva – objekt čp. 13
Rada města schvaluje upuštění nájemného za
4 měsíce Michaele Sojkové z nebytových

prostor čp. 13, nám. Republiky, Nové Hrady
a pověřuje starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od Michaely Sojkové ná-
vrh na upuštění od nájemného za 4 měsíce
z důvodu ztížení podnikatelských činností
v době vytopení nebytových prostor v čp.
13, nám. Republiky, Nové Hrady.)

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

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

Zápis z 97. schůze městské rady
ze dne 24.01.2018

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 96. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 96. jednání rady města.

� 2. Hotel Máj
Rada města bere na vědomí informaci o za-
teplení a rekonstrukci sociálních zařízení
hotelu Máj.
Rada města schvaluje záměr pronájmu po-
zemku parc. č. st. 470, jehož součástí je
stavba čp. 295, část objektu – ubytovací
a restaurační zařízení, na dobu určitou do
31.08.2018 a pověřuje tajemnici MěÚ Nové
Hrady zveřejněním na úřední desce města.
(Starosta informoval o jednotlivých etapách
zateplení a rekonstrukce sociálních zařízení
hotelu Máj. Rada rozhodla vzhledem k mož-
nostem stavebních pracích o záměru pronaj-
mout část hotelu do 31.08.2018.)

� 3. Prodej pozemku
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc.č. 824/1 v k.ú. Nové Hrady
a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním na
úřední desce města.
(Rada obdržela od Michala Zajace a Jitky
Němcové žádost o prodej části pozemku
parc. č. 424/1 v k.ú. Nové Hrady cca o vý-
měře 3 200 m2. Na pozemku by chtěli posta-
vit objekt určený pro podnikání s bytovou
jednotkou. Dle územního plánu je tento po-
zemek k tomuto účelu možno využít a zá-
měr byl předběžně konzultován i s MěÚ
Trhové Sviny, Odborem územního pláno-
vání. K vymezení přesné plochy dojde po
zamření vodovodního řadu a ochranného
pásma vrtu, který je nedaleko plánován.)

� 4. Mateřská škola – omezení provozu
Rada města bere na vědomí omezení a
uzavření provozu Mateřské školy Nové
Hrady v roce 2018.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady návrh na omezení a uzavření
provozu MŠ v roce 2018. Omezení na jednu
třídu v termínech: 12.-18.03.2018, 29.03.2018,

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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02.07.-31.08.2018 a 29.-30.10.2018. Uzav-
ření MŠ v termínech: 23.07.-05.08.2018 a
22.12.2018-02.01.2019.)

� 5. Myslivecký ples
Rada města bere na vědomí oznámení Mys-
liveckého spolku Nové Hrady, z.s. o konání
plesu dne 26.01.2018.

� 6. Sociální komise
Rada města neschvaluje přidělení bytu
v DPS Martině Loškové, z důvodu nesplně-
ní podmínek pro přidělení bytu v DPS. Rada
města schvaluje přidělení uvolnění bytu
v majetku města v Komenského ulici čp.
181/3 Jiřímu Zemanovi, nám. Republiky čp.
46, Nové Hrady.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise konané dne 15. ledna 2018.)

� 7. E.ON – výpůjčka plynárenského zařízení
Rada města schvaluje záměr výpůjčky ply-
nárenského zařízení: Prodloužení STL ply-
novodu a přípojky, ZTV Pod Zámeckým -
větev D, Nové Hrady a pověřuje tajemnici
zveřejněním na úřední desce města.
(Rada obdržela návrh Dodatku č. 1 ke smlou-
vě o výpůjčce plynárenského zařízení: Pro-
dloužení STL plynovodu a přípojky, ZTV
Pod Zámeckým - větev D, Nové Hrady.)

� 8. Navýšení nákladů za odpadové
hospodářství
Rada města bere na vědomí informaci o ri-
ziku navýšení nákladů města na odpadové
hospodářství, v případě prosazení účelové
nevládní novely zákona o odpadech obsa-
hující násobné zdražení skládkovacích po-
platků. Rada města nesouhlasí s podobnými
novelizacemi zákona o odpadech, které
mají dopad na náklady obce a jejich obyva-
tel v oblasti odpadového hospodářství. Rada
města zastává názor, že nové nastavení od-
padové legislativy by mělo být provedeno
formou vládního návrhu zákona o odpadech
připravovaného po schválení nových evrop-
ských odpadových směrnic a v úzké spolu-
práci s obcemi a města. ČR by neměla
přijímat povinnosti nad rámec evropského
nastavení odpadového hospodářství. Rada
města vyzývá Svaz města a obcí ČR a Sdru-
žení místních samospráv ČR, aby efektivně
čelily podobným účelovým snahám, které
obce vystavují zřejmému riziku potřeby na-
výšení nákladů na odpadové hospodářství.
(Rada obdržela od České asociace odpadové-
ho hospodářství informaci o riziku navýšení
nákladů za odpadové hospodářství obcí.)

� 9. Manželé Vackovi – žádost o koupi
pozemku
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemků parc. č. 86 a parc. č. 1405 v k.ú.
Nakolice a pověřuje tajemnici MěÚ Nové
Hrady zveřejnění na úřední desce města.
(Rada opětovně projednala žádost manželů
Vackovým o koupi části pozemků parc. č.
86 a parc. č. 1405 cca o výměře 1921 v k.ú.
Nakolice.)

� 10. Komunitní centrum Nové Hrady
Rada města bere na vědomí informaci o pro-
vedení tři veřejných zakázek v rámci pro-

jektu Nové Hrady – zřízení komunitního
centra.
(Rada obdržela informaci od Investičního
a majetkového odboru MěÚ Nové Hrady in-
formaci o výběrových řízeních v rámci pro-
jektu Nové Hrady – zřízení komunitního
centra. Byly provedeny 3 veřejné zakázky
malého rozsahu: autorský dozor pro stavbu,
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, technický dozor investora.)

� 11. Jihotrans a.s. – parkoviště
Rada města bere na vědomí informaci
o možnosti pronájmu parkoviště v areálu
autobusového nádraží v Nových Hradech
a pověřuje starostu dalším jednáním.
(Starosta informoval radu o možnosti pro-
nájmu parkoviště v areálu autobusového ná-
draží v Nových Hradech.)

� 12. Prodej pozemku – Gališová
Rada města souhlasí s prodejem části poze-
mku parc. č. 791/1 (dle GP parc. č. 791/7
o výměře 529 m2) v k.ú. Údolí u Nových
Hradů, za částku 100 Kč/m2 Jaroslavě Gali-
šové, Krčínova 32, České Budějovice a ná-
vrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodat část pozemku
parc. č. 791/1 v k.ú. Údolí u Nových Hradů,
rada opětovně projednala žádost Jaroslavy
Gališové, České Budějovice.)

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

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

� 15. Trafika – ukončení smlouvy
Rada města souhlasí s ukončením nájemní
smlouvy na prostory sloužící k podnikání
v objektu čp. 45 k 28.02.2018 s Ing. Mila-
nou Hromasovou, Nové Hrady a schvaluje
záměr pronájmu za částku 365 Kč/m2/rok
a pověřuje tajemnici zveřejnění záměru na
úřední desce města.
(Rada obdržela od Ing. Milany Hromasové
žádost o ukončení nájemní smlouvy na
prostory sloužící k podnikání v objektu čp.
45, dohodou ke dni 28.02.2018.)

� 16. Sňateční obřady
Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu
prostor ke sňatečným a obdobným obřadům
s Národním památkovým ústavem a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Národního památkového
ústavu, České Budějovice návrh Smlouvy
o nájmu prostor ke sňatečným obřadům na
Státním hradu Nové Hrady, Komenského
čp. 33.)

� 17. Celnice
Rada města schvaluje záměr prodeje objek-
tu bývalé celnice a souvisejících pozemků
a pověřuje tajemnici zveřejnění záměru na
úřední desce města.
(Rada projednala návrh na prodej areálu bý-
valé celnice.)

� 18. Rozpočtové opatření č. 1/2018
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2018.
(Rada obdržela od ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 1/2018.)

� 19. Pronájem pozemku v k.ú. Nové Hrady
Rada města schvaluje pronájem části poze-
mku parc. č. 320/4 v k.ú. Nové Hrady cca
o výměře 480 m2, za částku 2 Kč/m2/ rok a
pověřuje tajemnici zveřejnění na úřední
desce města.
(Po provedeném místním šetření rada opě-
tovně projednala žádost Michala Kanděry
na pronájem části pozemku v k.ú. Nové
Hrady.)

Zápis z 98. schůze městské rady
ze dne 07.02.2018

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 97. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 97. jednání rady města.

� 2. Jednorázová odměna za výkon
funkce členům komisí a výborů
Rada města souhlasí s předloženým návr-
hem na výplatu jednorázové odměny za vý-
kon funkce členům komisí a výborů, kteří
nejsou členy zastupitelstva města, a postupu-
je návrh k projednání zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od mzdové účetní souhrnný
podklad pro výplatu jednorázové odměny
za výkon funkce členům komisí a výborů,
kteří nejsou členy zastupitelstva. Odměny
u výborů a komisí jsou v částce 200 Kč za
jednání a osadní výbory mají roční odměnu
ve výši 2.400 Kč.)

� 3. PČR – Zhodnocení
Rada města bere na vědomí zhodnocení
bezpečností situace služebního obvodu
OPP Trhové Sviny – okrsek Nové Hrady za
rok 2017.
(Rada obdržela od Policie ČR, obvodní od-
dělení Trhové Sviny zhodnocení bezpeč-
nostní situace v okrsku Nové Hrady za rok
2017. V tomto roce došlo ke spáchání
24 trestných činů, jako jsou krádež, krádež
vloupáním, poškození cizí věci a trestní
činy spáchané v dopravě. Dály bylo řešeno
53 přestupků, a to majetkových a proti ob-
čanskému soužití. Dále byl prováděn do-
hled nad silničním provozem na území
města Nové Hrady a jeho okolí.)

� 4. TSM – příkopové rameno
Rada města bere na vědomí informaci ředi-
telky Technických služeb města Nové Hrady
o nákupu příkopového ramena a pověřuje ře-
ditelku dalším jednáním ohledně zajištění do-
davatele příkopového ramena.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů žádost o povo-
lení nákupu příkopového ramena.)

� 5. Osadní výbor Byňov, Jakule, Štiptoň
Rada města bere na vědomí zápis osadní-
ho výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze dne
08.01.2018.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

pokračování na str. 5
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(Rada obdržela od osadního výboru Byňov,
Jakule, Štiptoň zápis ze dne 08.01.2018.
Výbor řešil úpravu cesty u hospody na Jaku-
li, úpravu a údržbu chodníků na Jakuli, kul-
turní dům Byňov, dokončení chodníku na
Jakuli, dětské hřiště Byňov.)

� 6. Osadní výbor Byňov, Jakule, Štiptoň
Rada města bere na vědomí úřední záznam
osadního výboru Byňov, Jakule, Štiptoň
k prodeji pozemku parc. č. 402/10 v k.ú.
Štiptoň a pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od osadního výboru Byňov,
Jakule Štiptoň úřední záznam k místnímu
šetření k prodeji pozemku parc. č. 402/10
v k.ú. Štiptoň.)

� 7. Kanalizace Údolí
Rada města bere na vědomí informaci o va-
riantním řešení prodloužení vodovodu a ka-
nalizace v k.ú. Údolí u Nových Hradů
a pověřuje starostu dalším jednáním.
(Starosta informoval radu o možnosti pro-
dloužení kanalizace a vodovodu směrem
k hamru a dalším ubytovacím zařízením
v k.ú. Údolí u Nových Hradů. Starosta měs-
ta informoval o tom, že toto variantní řešení
může být využito v případě, že by zvýšilo
šanci získat dotaci k vybudování vodovodu
a kanalizace v celé lokalitě.)

� 8. Kabelová přípojka – Jurištová
Rada města souhlasí se Smlouvou o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce, a.s. za jednorázovou
úplatu ve výši 10.000 Kč a postupuje návrh
ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela výkres situace ke stavbě:
Nové Hrady, K 62/9, pí. Jurištová – kabelo-
vá přípojka, která souvisí se smlouvou
o věcném břemeni.)

� 9. Nadace ČEZ
Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí
nadačního příspěvku ETE 63_17 s Nadací
ČEZ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Nadace ČEZ, Praha ná-
vrh smlouvy o poskytnutí nadačního pří-
spěvku ETE 63_17 na projekt: Zvýšení
bezpečnosti a zlepšení pro návštěvníky Zá-
meckého parku v Nových Hradech. Nadač-
ní příspěvek je ve výši 70.000 Kč.)

� 10. Uvolněný byt
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
movité věci - bytu nám. Republiky čp. 12,
dle návrhu.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů oznámení o uvolnění
bytu na náměstí Republiky čp. 12.)

� 11. Náklady na provoz – odpady
Rada města bere na vědomí Informaci o ná-
kladech za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních a tříděných odpadů,
včetně nákladů na provoz sběrného dvora za
rok 2017.
(Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady, Od-
boru životního prostředí informaci o nákla-
dech za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-

ňování komunálních a tříděných odpadů,
včetně nákladů na provoz sběrného dvora za
rok 2017. Výsledná částka za rok 2017 na
jednoho občana činí 599,57 Kč.)

� 12. Dotace JČK
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2018 na projekt:
Vybavení MŠ Nové Hrady učebními po-
můckami.
(Rada obdržela od investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2018,
z programu podpora školství s názvem: Vy-
bavení MŠ Nové Hrady učebními pomůc-
kami. Celkové náklady na projekt jsou ve
výši 98.311 Kč, z toho požadovaná částka
dotace činí 58.500 Kč.)

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

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

� 15. Udržitelnost projektu – Pasivní dům
Rada města bere na vědomí informaci
o ukončení udržitelnosti projektu Pasivní
dům v Nových Hradech ke dni 31.12.2017.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady informaci
o odeslání poslední zprávy o zajištění udrži-
telnosti projektu Pasivní dům v Nových
Hradech ke dni 31.12.2017.)

� 16. Inventarizační zpráva rok 2017
Rada města schvaluje inventarizační zprávu
za rok 2017.
(Rada obdržela od investičního a majetkové-
ho odboru MěÚ Nové Hrady inventarizační
zprávu za rok 2017 s tím, že nebyly zjištěny
žádné odchylky od žádoucího stavu.)

� 17. Program regenerace MPR – MPZ
Rada města bere na vědomí rozpis finanční
podpory pro město v Programu regenerace
MPR-MPZ pro rok 2018 a pověřuje pracov-
ní skupinu dalším jednáním.
(Rada obdržela od investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady informaci
o rozpisu finanční podpory v Programu re-
generace MPR-MPZ na rok 2018. Podpora
pro tento rok činí 1.200.000 Kč.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4
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Školkový masopust roku 2018 ve fotografiích – 13.2.2018, Hotel Máj, N. Hrady
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Školní družina „U Klouzajícího
sluníčka“ a masopust

Tentokrát již po osmnácté proběhla v pátek 9. 2. dětská masopustní
koleda. Počasí nás sice trochu potrápilo, ale ani mokré nohy a studené
nosy nás nezastavily! Musíme poděkovat všem, kteří nás přišli podpo-
řit. Také ale nesmíme zapomenout na ty, kteří nás po celou dobu prová-
zeli. Tento dík patří: Mladé kapele, fotografovi panu Aksamitovi a
kameramanovi panu Šebelovi, v neposlední řadě paní Koderové. Také
chceme poděkovat našim milým kuchařkám za velmi dobré občerstve-
ní, koblížky se jim obzvláště povedly.

V úterý 13. 2. jsme také navštívili dům s pečovatelskou službou.
Jako každý rok nás s akordeonem doprovázel pan Vochoska, i jemu
moc děkujeme.

V letošním roce nám chřipka neumožnila navštívit Domov pro seni-
ory na Dobré Vodě, a tak doufáme, že příští rok se nám to již povede
a budeme moci potěšit babičky a dědečky tancem a písničkou.

ŠD N. Hrady
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Školní družina a masopust pokračování ze str. 7
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Zvonek
z Novohradských hor

Říká se, že nemoci a počasí mění situaci –
přesto, že ve středu 21. února 2018 byl pěkný
mráz a všude řádily chřipka a viróza, se 8. roč-
ník recitační soutěže „Zvonek z Novohrad-
ských hor“ konal. Ti, co přišli soutěžit, nám
ukázali, že recitace je pro  ně  ještě zábava.

Soutěžící, porota, rodiče a všichni hosté
tak strávili příjemné středeční odpoledne.
Ti nejlepší mohou bojovat v oblastním kole
v Malontech. A jak to všechno dopadlo, uka-
zuje tabulka:

0. kategorie

1 .místo Bernard Kolesnik

2. místo Anna Pávková

1. kategorie

1. místo Laura  Volfová

2. místo Lucie Kučerová

3. místo Antonie  Valhová

2. kategorie

1. místo Tereza Cséfalvay

2. místo Viktorie Jansová

3. místo Eliška Brychtová

Mgr. Jana Tomášková
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Taneční soutěž Novohradská číše
Memoriál Karla Hrušky, 40. ročník

Taneční soutěž Novohradská číše měla letos svoje čtyřicáté výročí.
A nejenom svoje, ale i Vaše, tedy vás, kteří jste s ní v průběhu čtyř dese-
tiletí nějakým způsobem přišli do styku - tanečníci a jejich trenéři, po-
rotci, věrní či „jednorázoví“ diváci, sponzoři, pořadatelé, město Nové
Hrady a Český svaz tanečního sportu. A je fakt, že taneční soutěž s dél-
kou trvání na jednom místě, jakou je Číše, je rozhodně docela unikátní,
a to zejména ve vztahu k velikosti našeho města a neexistence nějakého
profesionálního zázemí tanečního sportu u nás i v okolí.

Po loňském pořádání soutěže v Č. Budějovicích, což bylo z důvodu
nevyjasněných majetkových vztahů Hotelu Máj a města N. Hrady
v době příprav akce, se letos Novohradská číše
uskutečnila opět na „domácí půdě Máje“.

Program byl tradičně sestaven z denní sou-
těže a z galavečera, nicméně některé rozdíly
přesto nastaly. Denní část soutěže začala až od
půl jedenácté a skončila zhruba v 15 hodin,
což bylo z důvodu počtu přihlášených párů,
jenž je známo zhruba den před soutěží. Tuto
věc pořadatelé ovlivnit nemohli a diváci, kteří

na denní část přišli až po obědě, tak byli ochuzeni o pěkné taneční zážit-
ky. Galavečer začal podle plánu od 18 hodin, kde vystoupily nejlepší
taneční páry soutěže Taneční ligy ČR v latinsko-amerických a stan-
dardních tancích. V letošním roce bylo pro Novohradskou číši vypsáno
10 kategorií, mimo tradičních kategorií „Dospělí A“ a „Taneční liga“ to
bylo ještě osm ligových kategorií seniorských, nakonec se však odtan-
čilo celkem osm kategorií s účastí necelé sedmdesátky dvojic. Zejména
večerní výkony tanečních párů byly opět skvělým tanečním zážitkem a
podívanou, což bylo patrné po celou dobu z atmosféry na sále a z potle-
sku výborného publika.

Součástí letošního jubilejního ročníku bylo vzpomínání na počátky soutěže a hlavně na lidi, kteří
se jakýmkoli způsobem podíleli na jejím pořádání.

KIC Nové Hrady pořádá zájezd na divadelní představení
muzikálu v divadle Studio DVA Praha

Divadelní adaptace legendárního hudebního filmu,
který si zamilovali diváci již několika generací.

Příběh prince a princezny ze sousedních zemí, kteří mají
na přání svých otců a jejich rádců uzavřít sňatek,

ale rozhodnou se sami si vybrat partnera.

Osoby a obsazení
Princezna: Berenika Kohoutová

Princ: Jan Cina
a dále Miloslav Mejzlík / Oldřich Navrátil, Ladislav Frej,

Jan Kraus, Bohumil Klepl, Daniela Kolářová / Anna Šišková,…

Neděle 13. května 2018
Vstupenka 300 Kč + doprava autobusem,
odjezd z autobusového nádraží v 8 hodin.

Doporučený věk od 7 let

Kontakt KIC N. Hrady, K. Jarolímková, tel.: 602 150 208

pokračování na str. 11
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Jedna z vítězných trojic seniorských kategorií, které si v denní části sou-
těže na novohradsko-májovém parketu tanec s chutí užívaly

Oba doprovodné programy byly výborné a vřele přijaty soutěžními ta-
nečníky a publikem. jh

Do letošního doprovodného programu jsme pozvali dvě taneční se-
skupení. V denní části to byl nejstarší jihočeský folklorní soubor
Doudleban a při galavečeru pražská taneční skupina inSpiral Dance
Company. Oba programy sklidily od diváků velmi vřelý potlesk a ne-
falšované nadšení. Doudlebanu se dokonce podařilo zapojit do svého
vystoupení diváky i soutěžní páry a večer členové Company předvedli
tanec, který se na Číši asi ještě nikdy netančil, tedy „nefalšovaný“ irský
tanec v jeho různých podobách.

K letošnímu jubilejnímu ročníku jsme připravili do předsálí i malé
ohlédnutí za uplynulými roky prostřednictvím fotografií, a to od roku
1979 až po loňský ročník. Mnozí z vás jste tak mohli na fotkách vidět
nejen zakladatele a první porotce soutěže, ale samozřejmě i širší pořa-
datelské zázemí, významné hosty, „ne-stárnoucí věrné diváky i porot-
ce“, taneční páry nebo změny v taneční módě a „nezměněný“ Hotel
Máj. Součástí dne i večera bylo také „číšové ohlížení“ a vzpomínání
z úst starosty města Mgr. V. Hokra a předání památečních číší minulým
i současným pořadatelům a porotcům.

Součástí „novohradské taneční rodiny“ jsou po celou její dobu i dal-
ší podporovatelé a příznivci, tedy sponzoři, kteří se stále významně po-
dílí na finančních nákladech soutěže Novohradská číše – Memoriál
Karla Hrušky. A každý rok patří proto dík i jim, že jejich zájem
o kulturně-společenské dění v našem městě přetrvává. Pro letošní roč-
ník to jsou:

E.ON ČR, s. r. o. Č. Budějovice, Rybářství Nové Hrady s. r. o.,
Wellnes Hotel Rezidence Nové Hrady, Stavební poradna, spol. s. r. o.
Č. Budějovice, Marius Pedersen a. s. Hradec Králové, Motor Jikov
Group a. s. Č. Budějovice, Quail spol. s.r.o. České Budějovice,
ČEVAK a.s. Č. Budějovice, Jednota, spotřební družstvo Č. Budějo-
vice, OSAM TRADE s.r.o. Č. Budějovice, Tangenta s.r.o. Č. Budějovi-
ce, Nadační fond AVA Č. Budějovice, František Hommer – Penzion
„N.1670“ Nové Hrady a Poděbradka a.s., závod Dobrá Voda.

Na závěr také děkuji všem ochotným lidem a institucím za pomoc
s přípravou a organizačním zajištěním letošního ročníku NČ.

K. Jarolímková

Foto z poloviny galavečera – nejlepší taneční páry latináři z kategorie
Taneční liga – dospělí

A jedno ze závěrečných předávání cen, sice
s menším „zádrhelem“… ale nakonec se vše
s úsměvem „vyjasnilo“.

Taneční soutěž Novohradská číše
(pokračování ze str. 10)
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Výstava fotografií o Číši a tanci
Do Novohradské galerie Koželužna jsem na letošní začátek výstavní

sezony připravila výstavu Fotografie tance z Číše, z číše Novohradské.
Vernisáž se uskutečnila v neděli 18.2., tedy týden před 40. ročníkem sou-
těže Novohradská číše – Memoriál Karla Hrušky.

Výstava je ohlédnutím za téměř čtyřicetiletou historií taneční soutě-
že, a tak na ni můžete vidět například momentky z jednotlivých ročníků
– taneční páry, porotce, pořadatele, diváky, hosty, doprovodné progra-
my, a to všechno v různých emočních polohách, náladách a jak šel
čas… Mnozí z těch, co jsou na prvních černobílých fotkách, již nejsou
na těch posledních fotkách  barevných,  a naopak.

Mimo těchto spíš dokumentárních fotek můžete vidět i velmi pěkné
fotografie z fotoaparátu pana Petra Hniličky, který byl mnoho let „číšo-
vým fotografem“ a který v loňském roce zemřel. Výstava je tak i urči-
tou vzpomínkou na něj a na jeho „foto-splynutí s tanečníky“. Když
výstavu navštívíte, tak možná teprve více pochopíte i o čem tanec ještě
je – emoce, vášeň, napětí, lehkost i pot.

Třetí část výstavy nabízí unikátní pohled na dobové pohlednice s té-
matikou tance, a to díky spolupráci s Ing. Pavlem Kojetínem, tanečním
mistrem a porotcem, ale také vášnivým sběratelem starých pohlednic
a fotografií. Mimo zvětšenin vybraných pohlednic můžete nahlédnout
i do tří jeho knih – Historie tance, Pohlednice tance a Tanec v obrazech.
Je to opravdu skvělá podívaná i čtení.

Až opadne chřipková kalamita, sníh a předjaří bude vřelejší, tak se
milí novohradští občané vydejte na tuto výstavu, protože je vytvořená
hlavně pro vás. Věřím, že nebudete zklamáni. K. Jarolímková

Výstava Fotografie tance z Číše potrvá do 31. 3. 2018
a je otevřena čtvrtek–neděle, 10–16 hod.

V jiný termín ji lze navštívit po předchozí dohodě
v KIC N. Hrady nebo na telefonu 602 150 208.

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

Novohradská galerie Koželužna

připravuje na duben druhou letošní výstavu

„2D“
Marek Dias – tavené plastiky

Pavel Dias – fotografie

Vernisáž v neděli 8. 4. od 14 hodin

Marka Diase jsem oslovila pro výstavu v Koželužně z několika
důvodů – v loňském roce jsem zaznamenala jeho účast v Dnech
otevřených ateliérů v jižních Čechách (kde jsem ho „objevila“ v ka-
talogu), zjistila jsem, že pořádá keramické kurzy v Besednici (což je
kraj blízký tomu našemu a na fotkách z těchto kurzů je zjevná skvělá
tvůrčí atmosféra), do roku 2017 vyučoval na Uměleckoprůmyslové
škole Svaté Anežky České v Českém Krumlově (kde vedl ateliér De-
signu keramiky a porcelánu), jeho výstavní činnost je velmi bohatá
doma i v zahraničí a především, jeho plastiky jsou opravdu velmi za-
jímavé a v naší galerii dosud nepředstavené. Výstava bude na jeho
přání doplněna fotografiemi z ateliéru jeho otce, Pavla Diase.

K. Jarolímková, www.kicnovehrady.cz
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Informace z knihovny
Papírové modelářství

V únoru jsme s dětmi zase tvořili papírové modely autíček, domeč-
ků, taštiček, zvířátek… Opět to bylo příjemně strávené dopoledne,
myslím, že to tak vnímaly i děti.

Gamebook
Na čtvrtek 8. 3. připravila knihovna pro žáky 3. – 5. tříd ZŠ povídání

se spisovatelkou Renatou Šindelářovou o tvorbě gamebooku na téma
její knihy Ztraceni v rudolfinské Praze.

Výtvarná soutěž Lesy a příroda kolem nás
Výtvarné práce dětí z MŠ a ZŠ budou v knihovně vystaveny od

března do konce dubna, návštěvníci budou moci práce ohodnotit a tím
pomoci vybrat ty nejzdařilejší. Ty pak budou odeslány do krajského
kola soutěže.

Knižní Odysea
V nakladatelství Martinus právě začíná velká knižní hra, ve které

můžeš vyhrát celou spoustu knih – až 180! Jak na to? Stačí sebrat odva-
hu, vědomosti a postřeh a pustit se na cestu knižním vesmírem!

www.martinus.cz/knizniodysea

Jarní prázdniny
V úterý 13. března a ve čtvrtek 15. března mohou do knihovny přijít

školáčci, kteří se budou doma nudit, od 9 do 13 hodin na dopolední
čtení a hraní.

D. Císařová, knihovnice

Magnesia Litera 2018
Knihy století

Jestliže ceny Magnesia Litera každoročně hledají nejlepší knihu ka-
lendářního roku, rozhodli jsme se při zpětném pohledu pokusit o něco
podobného a vybrat pomyslnou knihu roku v každém roce počínaje prá-
vě datem 1918. Ve spolupráci s literárními historiky jsme proto vybrali
pět „nominací“ za léta 1918 – 2001, z nichž pak literární veřejnost (cel-
kem hlasovalo 165 lidí) během ledna vybrala vítěze. V letech následují-
cích již byly ceny Magnesia Litera vyhlašovány a knihu roku tedy
máme vybránu. Prosíme, abyste svým hlasováním vybrali tři knihy,
které v oněch 99 letech považujete za nejlepší či nejdůležitější. Trojice
knih, která získá nejvíce čtenářských hlasů, bude oznámena v průběhu
vyhlašování cen Magnesia Litera 4. dubna.

Výběr nemá ambici stát se autoritativním, je to především hra. Hra,
jejímž prostřednictvím bychom chtěli podnítit zájem širší veřejnosti
o českou literární historii uplynulých sta let.

Hlasujte na: www.magnesia-litera.cz/anketa-knihy-stoleti/

Okénko do knihovny
Můj dědeček by mě popravil
Jennifer Teegeová, Nikola Sellmairová
Příběh vnučky Amona Götha, nacistického „řezníka“ ze Schindle-
rova seznamu.

Co by měl můj syn vědět o světě / Fredrik Backman
Humorné postřehy moderního otce, který se snaží být dobrým rodi-
čem a vysvětluje svému dvouletému synovi, jak funguje svět...

Dobře mi tak / Radka Třeštíková
Zlom v osobním životě donutí sobeckého muže uvědomit si své
chyby. Literární prvotina mladé české autorky.

Trojhra / Blanka Hošková
Patříte mezi ty, které vyhrály v loterii a na první dobrou si našly ži-
votního partnera, se kterým prožívají spokojený a plnohodnotný
partnerský život, anebo jste vybíraly tak dlouho, až jste přebraly či si
dokonce nevybraly vůbec?

Pozlacená klec / Hana Marie Körnerová
Paříž 1868. Terezina rodina neodmyslitelně patřila k výkvětu druhé-
ho císařství. Ale všechno se změnilo v okamžiku, kdy otec – noto-
rický hráč – prosázel většinu majetku.

Šílené výčitky: stačí malá chvilka nepozornosti... / Liane Moriarty
Novinka od autorky Sedmilhářek a Manželova tajemství je konečně tu!

Řekni mi, kde tě bolí, a já ti řeknu proč / Michel Odoul
Když se naučíme vnímat člověka (a tedy sebe sama) jako propojený
celek, kde vše souvisí se vším, zjistíme, že vazby a spojitosti mezi
tělem, tělesnými orgány a jejich funkcemi na jedné straně a psychi-
kou na straně druhé, nejsou žádná magie, ba ani ezoterika, ale že jde
o čistě biologické vyjádření našeho stavu…

Síla léčivých polévek a očistné návody pro domácnost
Vladislava Mlada Jirásková

Stromy a keře, mé životní lásky / Václav Větvička

Vývoj českých státních hranic / Zdeněk Šmída

Z historie 10. brigády pohraniční stráže Volary / Zdeněk Šmída

Lesy českého státu: stoletá lesnická tradice na jihu Čech
1918-2018 / Petr Martan

Hravá angličtina s kouzelnou tužkou
Sada s elektronickou tužkou a mluvící knihou Hravá angličtina je in-
teraktivní učebnice pro děti již od 6 let - angličtina pro začátečníky i
mírně pokročilé namluvená rodilými mluvčími s více než 2200 zvu-
ky a texty. K vypůjčení domů.

Telepatie – Mysli na to, na co myslím já! – stolní rodinná hra
U Telepatie se zabaví dospělí i děti od 8 let. Hra je vhodná i na párty,
kde bude zárukou skvělé zábavy. Hra se hraje ve dvojicích, ale ne-
zoufejte. Pokud zrovna nemáte více spoluhráčů, je tu i varianta pro
2 hráče. Ve hře je celkem 330 kartiček obrázků a slov, takže se hra
jen tak neokouká. K vypůjčení domů.
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Duchovní krajina
Novohradských hor

/Novohradsko
Stejně jako nadpis článku zní název knihy,

kterou nám představila Michaela Vlčková, a
to v sobotu 3. února v Kulturně-spolkovém
domě. Pozvánku na setkání a anotaci k této
knize jsme publikovali v lednovém a únoro-
vém NZ a je skvělé, že se k tomuto tématu se-
šlo v KSD snad šedesátka „jihočeských“ lidí,
kterým jakékoli duchovní rozměry v dnešním
neklidném světě nejsou lhostejné, a dokonce
i několik „novohradečáků“ se přišlo dozvědět
něco víc o své „domácí krajině“. Součástí set-
kání bylo jak představení samotné knihy a ně-
kterých kapitol prostřednictvím autorského
čtení a promluv hostů, tak i výstava obrazů a fo-
tografií publikovaných v knize a autogramiáda
editorky i autorky několika kapitol Michaely
Vlčkové.

Kniha má tři části: Krajina/Odborné rozhle-
dy; Místa, kostely, kaple a jejich lidé/Reflexe a
rozhovory; Krajina v básních a obrazech. Auto-
ry jednotlivých kapitol jsou jednak odborníci,
kteří zpracovali témata jako např. Krajina jako
domov, Význam setkání s krajinou, Otisky li-
dové zbožnosti v paměti krajiny, ale také
v knize naleznete i určité zpovědi a zkušenosti
lidí, kteří novohradskou krajinu nějakým způ-
sobem do-utvářejí, skutečně s ní žijí a vnímají
ji. Čtení je to někdy sice náročné a hluboké,

o to víc pak z něj můžete čerpat a dívat se vní-
mavěji na důležité věci kolem sebe.

Kdo byl na únorovém představení této kni-
hy v KSD, mohl si ji rovnou zakoupit. První
vydání je už ale téměř rozebrané, takže jakmi-
le bude hotový dotisk, pokusíme se několik
výtisků zajistit i do prodeje v novohradském
informačním centru.

Malá ukázka z kapitoly Význam setkání
s krajinou, Krajina jako prostor našeho „já“ –
vazba na místo/Marie Lhotová:… Skutečnost,
že člověk je také tím, kde žije, že existuje sou-
vislost mezi jeho vnitřním světem a okolní kra-
jinou, že se jedno odráží v druhém a že se
vzájemně mohou zlepšovat nebo zhoršovat,
pojmenovává řada autorů…. Vícekrát byla vy-

slovena myšlenka, že člověk žije zasažený mís-
tem, že je jeho zrcadlem stejně jako je místo
zrcadlem člověka, nese jeho příběhy, historii,
tajemství, jistoty a nejistoty, jeho touhy, práci,
víru, naději a lásku, vztahy mezi lidmi, vztahy
k sobě i vztahy k místu samotnému. Vztahová
rovina člověka a krajiny může být vedena lás-
kou, úctou a důstojností, ale člověk předává
krajině také své vnitřní konflikty, nevědomé
tendence obranných mechanismů ega, závis-
lost na panujícím politickém a ekonomickém
systému, který nutí člověka činit krajině něco,
co se mu může jevit nesrozumitelné nebo ne-
zbytné z hlediska moci, nebo z těchto samých
důvodů nečinit nic…

K. Jarolímková

Střípky novohradské historie
V únorové hádance jste většinou snadno

odhalili Antona Teichla. Tento významný ob-
čan města pocházel ze starého novohradského
rodu. Již v roce 1553 je v urbáři novohradské-
ho archivu uveden jakýsi Teichl. Další zmínka
se objevuje roku 1636, kdy se v domě čp.
57 usadil rolník a obchodník s rybami Hans
Teichl. Jeho potomci byli například pekaři, od
roku 1750 působili příslušníci rodu nepřetržitě
v hraběcích službách. Anton Josef Teichl se
narodil 11. června 1837 Wenzlu a Elisabeth
Teichlovým. Po absolvování gymnázia v Čes-
kých Budějovicích nastoupil roku 1853 do
služeb hraběte Buquoye. Pracoval jako zá-
mecký archivář, od roku 1887 správce panství,

v roce 1903 se stal ředitelem panství. Přitom
působil jako místní školní inspektor, předseda
výboru místní spořitelny, člen okresního za-
stupitelstva v Nových Hradech a Kaplici, diri-
gent místního hudebního sdružení, jednatel
hasičů a zakladatel a čestný člen dalších spol-
ků. V roce 1904 založil a nadále spravoval ve-
řejnou obecní knihovnu. Jak vidíte, se svým
širokým záběrem byl osobností skutečně mi-
mořádnou. Největším jeho odkazem jsou tři
obsáhlé práce o historii města a panství
Nové Hrady: Geschichte der Stadt Gratzen
(Dějiny města Nové Hrady), z roku 1888,
Geschichte der Herrschaft Gratzen (Dějiny

Hrob A. Teichla na novohradském hřbitověpokračování na str. 16



16 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ březen 2018

novohradského panství) z roku 1899 a Beit-
räge zur Geschichte der Stadt Gratzen (Pří-
spěvky k dějinám města Nové Hrady) vydané
roku 1907. Za své zásluhy o rozvoj města i
panství byl v roce 1897 jmenován čestným
občanem města (jako první v historii), v roce
1898 pak obdržel vysoké státní vyznamená-
ní – Zlatý záslužný kříž s korunkou. Zemřel
24. ledna 1913 a jeho pohřeb se stal událostí,
které byli přítomni četní zástupci církve, hrabě
Karl Buquoy, panské úřednictvo i početné zá-
stupy obyvatel města i okolí.

Zbývá ještě uvést několik vět o dalších
dvou osobnostech. Alois Goldschwendt byl
hostinský, majitel hostince Zum Blauen Stern

v čp. 74. Vedle toho byl ale velmi zručný
malíř. Ve svých obrázcích zachytil podobu ně-
kterých novohradských domů před jejich pře-
stavbou v druhé polovině 19. století. Tyto
ilustrace si dnes můžete prohlédnout v našem
muzeu. Theodor Wagner působil od roku
1882 na novohradském panství jako lesmistr a
posléze ředitel veškerých buquoyských statků.
Zásadní měrou se zasloužil o rozvoj lesnictví
na Novohradsku. Byl autorem pojednání
„Statistisch-topographische Beschreibung der
Carl von Buquoyschen Fideicomiß-Herrschaft
Gratzen mit besonderer Rücksicht auf ihre
Forste“, za své zásluhy byl oceněn rytířským
křížem řádu císaře Františka Josefa.

Nyní se podíváme mnohem hlouběji do
historie, do roku 1488. V tomto roce udělil

král Vladislav II. Jagellonský městu Nové
Hrady důležitá privilegia a výsady, mimo jiné
i takzvané právo mílové. Toto právo zaručo-
valo řemeslníkům monopol v okruhu jedné
míle od hradeb. Ale jak dlouhá byla tehdy
míle?

a) 1 609 m
b) 7 420 m
c) 7 530 m

Odpověď opět můžete poslat na e-mailovou
adresu: muzeum@novehrady.cz, nebo můžete
muzeum osobně navštívit. V době mimo tu-
ristickou sezónu máme sice zavřeno, ale
když uvidíte, že se tu svítí, můžete zkusit vzít
za klikuJ. Zájemci o novohradskou vlastivě-
du jsou tu vítáni!

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Poslušně hlásím,
pane obrlajtnant, že jsem opět zde. Kdo by

neznal slova dobrého vojáka Švejka, když
konečně dorazil do Mariánských kasáren ke
svému 91. regimentu. Ten výrok znají nejen
miliony Čechů, ale i čtenáři dalších nejméně
58 národností – do tolika jazyků byl totiž slav-
ný román nepříliš dobrého vojáka Jaroslava
Haška přeložen. Díky tomu je jednadevadesá-
tý regiment bezkonkurenčně nejznámější jed-
notkou rakousko-uherské armády v době
první světové války. Jaké ale byly skutečné
osudy „papoušků“, „synů Šumavy“ či „zele-
ných ďáblů“, jak se také říkalo mužům z jihu
Čech, kteří poznali hrůzy války v řadách c. a k.
91. pěšího pluku? Na kterých bojištích prolé-
vali svou krev a kde jsou dodnes pohřbeni? Na
tyto otázky nám odpoví pan Jan Ciglbauer
v muzejní přednášce „Jednadevadesátníci –
skutečný příběh dobrých vojáků 91. regimen-
tu“. Přednáška je první z pětidílného cyklu,
který mapuje události první světové války a
vzniku Československa. V dalších přednáš-
kách se seznámíme s proměnami Novohradska na počátku 20. století, zavítáme na
zimní bojiště v Karpatech, zalistujeme v denících přímých účastníků a vzpomeneme
na události spojené se vznikem Československa. První přednáška cyklu se koná ve
čtvrtek 22. 3. 2018 od 18.00 v sále Kulturně-spolkového domu.

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Jednadevadesátníci

Pomník padlým v 1. světové válce mezi novohradským kos-
telem a klášterem

Střípky novohradské historie
(pokračování ze str. 15)

22. 3. 2018, 18 h
Muzejní přednáška:

Jednadevadesátníci
skutečný příběh

dobrých vojáků 91. regimentu
1. téma letošního cyklu věnovaného 100. výročí
vzniku samostatné Československé republiky

Přednáší – Jan Ciglbauer

Novohradské muzeum – sál v KSD
Česká ulice 74, Nové Hrady

tel. 731 675 530, www.kicnovehrady.cz
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Ferien – Messe Wien
Ve dnech 11. – 14. ledna se konal ve Vídni veletrh cestovního ruchu

Ferien – Messe Wien, největší rakouský veletrh cestovního ruchu. I my
jsme byli jeho součástí, zde jsme v rámci expozice České Republiky
pod záštitou Czech Tourismus prezentovaly s mojí kolegyní Ing. Jitkou
Duspivovou turistickou destinaci Novohradsko – Doublebsko. Na ve-
letrhu vystavovalo zhruba 800 vystavovatelů z 80 zemí, kteří prezento-
vali turistické zajímavosti, programové nabídky a představovali nové
trendy, jak trávit dovolenou. Sekce byly rozděleny dle jednotlivých
destinací pro jednodenní výlety, dovolenou na pláži, kempování, balíč-
ky pro rodinnou dovolenou, exotické destinace, kulinářské zájezdy,
cestování letecky či železnicí, skupinové výlety, výlety po moři a ře-
kách, kreativní dovolená, cesty za dobrodružstvím, prázdniny na jachtě
aj. Součástí veletrhu byly i živé programy, zajímavé přenášky a filmové
prezentace, přehlídková kuchyň Genusswelt, speciální show nebo akce
pro děti. Návštěvníci veletrhu mohli ve vedlejších halách shlédnout i
Vídeňskou autoshow, nejpopulárnější rakouskou show. Nabídka byla
opravdu zajímavá a pestrá.

V rámci naší expozice jsme prezentovali a lákali potencionální tu-
risty na krásu Novohradských hor, širokou nabídku turistických i pě-
ších tras vhodných pro jednotlivce i celou rodinu. Někteří, kteří se
zastavili u našeho stánku, Nové Hrady a okolí znali…většinou byli
ubytováni v hotelu Rezidence a jejich služby a dovolenou na Novo-
hradsku si pochvalovali a slíbili, že přijedou znova. Pro nás to byl první
zahraniční veletrh, kterého jsme se zúčastnily. Veletrh se nám moc lí-
bil, pro mne osobně to byla nová a zajímavá zkušenost. Pokud bude
možnost i v dalším roce, veletrhu cestovního ruchu Ferien – Messe
Wien ve Vídni se opět rády zúčastníme a odprezentujeme náš region.

M. T. Kolářová

Jaké hole
na Nordic Walking

Abyste z Nordic Walking mohli mít užitek a příjemný zážitek, který budete chtít pravidelně
opakovat, nezbytnou součástí této aktivity jsou speciální sportovní hole vyrobené z lehkých ma-
teriálů... Hole pro Nordic Walking se nejčastěji zaměňují za hole turistické.

Rozdíl mezi holemi na Nordic Walking a turistickými holemi
Pokusím se zásadní rozdíly mezi holemi vysvětlit, protože zde je neznalost na škodu. Pokud

se chcete naučit a provozovat Nordic Walking, je koupě turistických holí zbytečná investice.
Turistická hůl má na hlavici úchyt pro upevnění na ruku ve tvaru prostého poutka, což také

předurčuje její využití – je to hůl oporová. To znamená, že se o ni opíráme a slouží nám pouze
jako stabilizační prvek (bod).

Používá se např. v horském terénu. Nebo je využívají senioři či lidé, mající problém s drže-
ním rovnováhy. Ale i pro ty je ze zdravotního hlediska vhodnější používat NW hole.

Některé turistické hole mají na své špičce (chybí ostrý hrot) botky, které se tváří jako botky
pro NW. Turistické hole však většinou mají botku symetrickou (kulatou) a opíráme se o ně kol-
mo proti zemi, to znamená, že hole zapichujeme před tělem.

Nordic Walking technika se s turistickými holemi provozovat příliš
úspěšně nedá, protože je potřeba ji svírat v ruce, zatímco NW hůl se z ruky
vypouští a opíráme se do ní prostřednictvím rukavičky, která nám ji stále
drží v poloze, kdy ji můžeme dlaní kdykoli sevřít. Jedná se o hole, které se
využívají dynamicky, tedy jejich pomocí posunujeme tělo vpřed.

Ostré hroty holí jsou opatřeny odnímatelnými botkami. Jejich tvar je při-
způsoben tak, aby právě ve sklonu měly ideální kontakt se zemí a dobře drží
v terénu.

Botky musí být nasazeny ve správné poloze.
U správných NW holí neexistuje žádný mechanismus tlumení nárazů,

protože tlumení by chodci ubíralo část odpichovací energie, kterou by pohl-
tila zbytečně pružina.

Rozdíl je také v ceně holí. Kvalitní hole pro Nordic Walking nekoupíte
za pětistovku – skutečně nikde. Turistické hole se dají pořídit levněji než
hole na NW, nicméně jsou použitelné jen k účelům popsaným výše.

Lenka Brychtová Nordic Walking Novohradsko
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Město Nové Hrady
ve spolupráci s Nordic Walking Novohradsko pořádá

Jarní CYKLUS KURZŮ

Nordic Walking
PRO SENIORY

Kurzy jsou vhodné pro VŠECHNY, kteří si se mnou přijdou
Nordic Walking vyzkoušet a také pro všechny, co už Severskou
chůzi provozují a chtějí si techniku osvěžit nebo vylepšit. Kurzy na
sebe budou tematicky navazovat.

Termíny kurzů:

¢ 7. 4. 2018 (sobota) od 14.00 do cca 16.00
Místo konání: zámecký park Nové Hrady
Sraz na zámecké louce u zadního schodiště.

¢ 14. 4. 2018 (sobota) od 14.00 do cca 16.00
Místo konání: Novohradské podhůří
Sraz na adrese Komenského 176 (za kavárnou Kousek)

Cíle kurzů
¡ nácvik správné techniky chůze
¡ korekce chyb a osobní zpětná vazba v terénu
¡ principy funkčního protahování a trénink s holemi
¡ zdravotní benefity NW
¡ historie Nordic Walking
¡ téma správných holí, výstroje a sportovních doplňků pro NW

Užitečné informace
¡ Kurzy povede akreditovaný instruktor
¡ Na všechny naše hodiny Vám rádi zapůjčíme kvalitní Nordic

Walking hole
¡ Rezervace na kurz nutná

Rezervace na kurz
– telefonicky nebo do sms zprávy na tel. 776 850 854 nebo na email
brychtova.lenka@post.cz

K přihlášení můžete také využít elektronický přihlašovací for-
mulář, který naleznete na našich webových stránkách www.nordic-
walking novohradsko.com

Při velmi špatné předpovědi počasí si vyhrazuji právo změny ter-
mínu! Děkuji a těším se na Vás. Lenka Brychtová

Fotbálek
Na mnohých a malých vesnicích a městech byla kopaná také mís-

tem, kde se nejen hrálo, ale také se dalo něco při zápase domluvit a zá-
roveň si zafandit. Dá se říci, že na fotbal přišla velká část obce. Bylo
slyšet: „Pavle, nevíš o někom, kdo by mi půjčil sekačku na trávu?...
Kluci, večer je taneční zábava, budu vám držet stůl, přijde hodně lidí…
Standa tu ještě není? Potřebuji s ním něco probrat… Dejte jim bůra!“
Často padalo i několik „jadrných“ pokřiků, ale to patřilo k zápasu jako
párek a pivo. Ti, co se nejvíce projevovali slovně, byli i výborní hráči
v minulosti a možná by rádi vtrhli na „plac“ a ukázali by „mladým“, jak
se to kope!

Byly to krásné chvíle. Tehdy byl fotbal na vesnici a menších měs-
tech hlavní zábavou. Někde to ještě přetrvává. Lidé měli k sobě nějak
blíže. Dnes se lidé nekoukají na fotbal, ale na počítač, někde v ústraní.
Začíná nová sezóna. Znova se budou poměřovat milióny fotbalistů a
sledovat je budou sta miliónů fanoušků. Už se těším. Vždyť „fotbal“ je
boj, poezie, krása, filozofie, psychologie a nádherná záležitost! Znova a
znova se budeme přít, kdo dal hezčí gól... Messi, Ronaldo nebo dokon-
ce Neymar? A co kluci na Hradech?... Určitě se „porvou“ o setrvání
v „okresním přeboru“. Je to v jejich nohách, hlavách a srdcích. No a
žáci?... Můžu říci, že je to jasné! Budou excelovat, když ne na jaře, tak
na podzim určitě! Miroslav Hruška

Tomáš Balko zvítězil v disciplíně kata

I. kolo Krajské ligy v karate
v Hluboké nad Vltavou

V neděli 28. ledna 2018 se na
I. kolo Krajské ligy v karate do
Hluboké nad Vltavou sjelo více
jak 120 závodníků z patnácti jiho-
českých oddílů a škol karate, ale
také oddíl z Plzeňského kraje,
z Horažďovic. Soutěžilo se v dis-
ciplíně kata – souborná cvičení,
a to celkem na třech zápasištích –
tatami, kde závodníci předváděli
skvělé výkony při ukázce krytů,
úderů a kopů proti imaginárním
útočníkům. V kategorii mladších
žákyň přes pěkně zacvičenou
kata nepostoupila Nikola Moron-
gová do druhého kola. V katego-
rii mladších žáků podal skvělý
výkon David Macho, ale při sou-
boj o postup do finále se náš zá-
vodník dopustil drobné chyby a
tak bohužel prošel pouze do repasáže, kde dokázal získat bronzovou
medaili. V kategorii junioři obsadil 3. místo Lukáš Němec skvěle za-
cvičenou kata.

V odpoledních hodinách se rozjela disciplína kumite, kde závodníci
ve sportovním zápase dvojic předvádí vše, co se naučí při mnoha hodi-
nách tvrdého tréninku. Soutěžící musí mít především výbornou fyzic-
kou kondici, protože vydržet zápas od 1:30 minuty u žáků až po
3 minuty u dospělých v chráničích a s chráničem zubů v ústech, není
vůbec jednoduché.

V kategorii mladší žáci do 32 kg zvítězil David Macho, když po-
stupně porazil soupeře: Evana Dvořáka z TJ Boršov, Matouše Holka a
Davida Šimotu oba z Fihgtclubu Č. Budějovice, a ve finále Davida Ho-
loševiče z SKP Písek. David si drží skvělou formu a potvrdil roli
favorita kategorie.

Pro naše závodníky byla tato vyšší krajská soutěž dobrou zkušeností
před druhým kolem krajské ligy, které se bude konat 14.4.2018 ve Stra-
konicích.

Blahopřeji Davidovi a Lukášovi k zisku cenného kovu, děkuji Ni-
kole za vzornou reprezentaci a děkuji rodičům za podporu našich cvi-
čenců. Martin Hermann, předseda oddílu karate

Tomáš Balko získal na I. kole Ligy
talentované mládeže v karate dvě
vítězství a dvě stříbrné medaile
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¡ Daruji za odvoz ložnici, Nové Hrady. Tel.: 723 612 475
¡ Koupím byt 2+1 nebo 3+1. Tel.: 728 553 380
¡ Koupím byt v Nových Hradech 2+1 nebo 2+kk v přízemí nebo

v 1. patře. Právní servis zajištěn, Tel.: 602 351 927
¡ Prodám el. sporák se sklokeramickou deskou. Tel.: 723 612 475

I. kolo Ligy talentované mládeže v karate
Tomáš Balko

získal čtyři cenné kovy
V neděli 11.2.2018 se do Sokolovny v Čes-

kých Budějovicích sjelo přes 120 dětských zá-
vodníků ze 13 oddílu z Jihočeského kraje , aby
změřili své síly v disciplínách kata a kumite.
Tato soutěž byla určena pro nejmenší bojovní-
ky do 16 let od nejnižších bílých pásů až po
vyšší žákovské stupně technické vyspělosti
v barvě fialové a hnědé.

V dopoledních hodinách se konala soutěž
kata - souborná povinná sestava. Na tatami ve
dvojicích proti sobě nastupovali soupeři vždy
rozlišení modrou a červenou šerpou a z této
dvojice zvítězil závodník, který získal od roz-
hodčích vyšší počet zvednutých praporků
dané barvy, tedy vyšší počet hlasů.

V disciplíně kata mladší žáci zvítězil To-
máš Balko v kategorii 11–13 let, perfektně za-
cvičenou sestavou.

V odpoledních hodinách se na tatami roz-
hořely boje ve sportovním zápase kumite. To-
máš Balko i zde měl úspěch, když získal
stříbrnou medaili v kategorii + 50 kg. V kate-
gorii mladších žáků v disciplíně Super kop opět Tomáš zvítězil v silné
konkurenci v rychlosti a technicky bezchybně provedeném kopu. Čtvr-
tou tentokrát stříbrnou medaili Tomáš vybojoval v disciplíně kumite
Ipon Shobu, kde se vítězí první bodovanou technikou. Tomáš prokázal,
že je připraven konkurovat i zkušenějším vrstevníkům. Gratuluji ke
skvělým výsledkům.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

David Macho zvítězil v kumite + 32 kg a získal 3. místo v kata

řádková inzerce
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