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Naše domovy
Již v předchozích vydáních NZ byly uveřejněny pozvánky na aktivity v rámci projektu Moje

domovy. Při přípravě tohoto projektu jsme vycházeli z toho, že téma domova je pro nás všechny
velmi blízké a že je i neustále aktuální nejen pro obyvatele našeho regionu.

Úvodní dvě akce, které v rámci projektu proběhly, ukázaly, že domov v kombinaci s hudbou,
připomenutím lokální historie, každodenních lidských příběhů a lidí s vazbou k danému místu
může být velmi zajímavým tématem nejen pro tzv. rodáky, ale též pro mladší i nejmladší genera-
ci či turisty.

Cílem našeho projektu resp. jeho aktivit není jen vzpomínání na minulost. Historie je spíše na
pozadí aktuálních setkání, povídání si o současnosti i blízké budoucnosti či sdílení kulturních zá-
žitků v místech, která jsou pro některé domovem dřívějším, pro některé současným. A zajímavé je,
že se setkáváme i s lidmi, kteří zde jako turisté vzpomínají na svůj domov v jiné části naší země.

Já osobně se v rámci těchto setkání vždy snažím o zachycení střípků do historické mozaiky
našeho města a osad. Někdy jsou ta povídání veselá, někdy nostalgická. V drtivé většině však
vždy povídání končí vyjádřením lásky k jednotlivým místům a k Novohradsku jakožto domovu,
který navždy zůstává v srdci dnes již letitých rodáků. Při jejich vyprávěních mnohdy trochu vlh-
nou i oči nás mladších. Někdy jsou i zdrojem inspirace těm, kteří dnes v daných lokalitách žijí.
I mladší generace pak snadněji hledá návaznosti na to, co se v minulosti v jednotlivých místech
odehrávalo, a možná si někteří i více uvědomují svoji důležitost pro udržení různých tradic či
další rozvoj města a jednotlivých osad. Mgr. Vladimír Hokr

pokračování na str. 9

Muzejním přednáškám o 1. světové válce neunikli ani žáci novohradské zá-
kladní školy, a tak se dozvěděli a viděli určitě mnoho nového. K. J.

Nové hasičské auto SDH N. Hrady si budeme
moci prohlédnout na novohradském náměstí
na konci června. K. J.

Setkání rodáků ve Štiptoni mělo přátelskou a bezprostřední atmosféru
díky všem přítomným, včetně účinkujících.                                     K. J.

Ukázka ze života vojáků českobudějovického 91. pěšího pluku rakou-
sko-uherské armády na novohradském náměstí z 5.5.2018.          K. J.

V rámci soutěže Zvonek z Novohradských hor se uskutečnil i doprovod-
ný program na téma – více uvnitř čísla.                                         K. J.
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Zápis z 104. schůze městské rady
ze dne 11.04.2018

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 ze 103. jednání

rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 103. jednání rady města.

� 2. Stížnost – Roule
Rada města bere na vědomí stížnost Roma-
na Rouleho, Nové Hrady a pověřuje staros-
tu dalším jednáním.
(Rada obdržela od Romana Rouleho, Nové
Hrady stížnost na neudržovaný kanál v Za-
hradní čtvrti a dále upozornil na sesuv půdy
v Komenského ulici, který způsobuje trhli-
ny na domech. Ve věci kanálu v Zahradní
čtvrti již bylo s odbornou firmou předjedná-
no řešení problematického místa, ve věci
postupných sesuvů půdy v ulici Komenské-
ho bude provedeno místní šetření za účasti
stavebního inženýra.)

� 3. Terénní úpravy – Dušek
Rada města bere na vědomí žádost Aleše a
Lenky Duškových o povolení terénních
úprav pozemku parc. č. 2/3 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů a pověřuje starostu míst-
ním šetřením.
(Rada obdržela od Aleše a Lenky Duško-
vých, Údolí žádost o povolení terénních
úprav na pozemku města parc. č. 2/3 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů. Tento pozemek tvo-
ří přístupovou cestu na pozemek žadatelů,
kteří mají zájem veškeré úpravy hradit
z vlastních zdrojů. Rada města souhlasila
s provedením terénních úprav za předpokla-
du, že dojde k místnímu šetření, při kterém
budou ze strany Města Nové Hrady a MěÚ
Nové Hrady stanoveny podmínky resp. roz-
sah terénních úprav tak, aby nedocházelo
k ohrožení okolních pozemků a staveb.)

� 4. Územní plán Nové Hrady
Rada města bere na vědomí informaci o jedná-
ní ve věci návrhu územního plánu N. Hrady.
(Starosta informoval radu o jednání ve věci
návrhu územního plánu Nové Hrady, které-
ho se zúčastnil referent památkové péče
Krajského úřadu Jihočeského kraje.)

� 5. Plynárenské zařízení
Rada města bere na vědomí informaci od
společnosti E.ON Česká republiky, s.r.o.
o návrhu kupní ceny na odkup plynárenské-
ho zařízení.
Rada města souhlasí s navrženou cenou
472 000 Kč a žádá společnost E.ON Distri-
buce a.s. o přípravu kompletních podkladů
pro následně projednání odkupu (včetně
uzavření smluv o věcném břemenu na celou

trasu odkupovaného zařízení) v zastupitel-
stvu města.
Rada obdržela od společnosti E.ON Česká

republiky, s.r.o. návrh kupní ceny na odkup
plynárenského zařízení v lokalitě ZTV Pod
Zámeckým – větev D ve výši 472 000 Kč.
Rada souhlasila s navrženou cenou a požá-
dala společnost E.ON Distribuce a.s. o pří-
pravu kompletních podkladů pro následně
projednání odkupu (včetně uzavření smluv
o věcném břemenu na celou trasu odkupo-
vaného zařízení) v zastupitelstvu města.

� 6. Vodovodní potrubí
Rada města bere na vědomí informaci o ve-
dení potrubí u vodojemu v Nových Hradech
a pověřuje starostu města dalším jednáním
ve věci přípravy stavebních pozemků v lo-
kalitě Pod Vodojemem.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.
informaci k situaci k potrubí u vodojemu na
Nových Hradech. V dané lokalitě došlo
k vytýčení stávajícího hlavního vodovodní-
ho řadu formou provedení sond tak, aby
nové stavební pozemky nezasahovaly do
trasy vedení a bylo možno plánovat umístě-
ní přístupové komunikace, kanalizace a pří-
pojných míst.)

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

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

� 9. Uvolnění bytu
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
movité věci - bytu nám. Republiky čp. 11,
dle návrhu.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů oznámení o uvolnění
bytu na náměstí Republiky čp. 11.)

� 10. Žádost o prodej pozemku – Zajíc
Rada města neschvaluje záměr prodeje po-
zemku parc. č. 2287 v k.ú. Nové Hrady.
(Rada obdržela od MVDr. Františka Zajíce
žádost o odkoupení parcely č. 2287 o výmě-
ře 179 m2 v k.ú. Nové Hrady. Odkoupením
by se pozemek stal součástí zahrady. Rada
města nesouhlasilas prodejem pozemku, ne-
boť jeho využití je plánováno v souvislosti
s rekonstrukcí objektu bývalých jeslí. Z to-
hoto důvodu nebyl prodej realizován ani
v případě žádosti předchozího majitele při-
lehlé nemovitosti.)

� 11. Novák – prodej pozemku
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. 1004/1 v k.ú. Nové Hrady
a pověřuje tajemnici zveřejněním záměru
na úřední desce města.
(Po provedeném místním šetření, nemá rada
námitky k prodeji části pozemku parc. č.
1004/1 v k.ú. Nové Hrady.)

Zápis z 105. schůze městské rady
ze dne 25.04.2018

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 104. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědo-
mí kontrolu usnesení z 104. jednání rady
města.

� 2. Plavecký výcvik – Smlouva Základní
škola Borovany
Rada města schvaluje Smlouvu o pronájem
plaveckého bazénu při Základní škole Bo-
rovany pro školní rok 2018/2019.
(Rada obdržela od Základní školy Borova-
ny návrh smlouvy na pronájem bazénu pro
povinný plavecký výcvik žáků základní
školy.)

� 3. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na
pozemky
Rada města schvaluje Dodatek č. 3 Nájemní
smlouvy na pozemky s Františkem Králem,
Údolí čp. 123 a pověřuje starostu podpisem
dodatku.
(Rada obdržela návrh dodatku č. 3 k nájemní
smlouvě na pronajaté pozemky s Františkem
Králem v k.ú. Štiptoň, z důvodu prodeje
části pozemku.)

� 4. Užívání pozemku parc. č. 840 k.ú.
Nové Hrady
Rada města nesouhlasí s užívám pozemku
parc. č. 840 v k.ú. Nové Hrady Karlem Zá-
mečníkem a Lukášem Matějkou.
(Rada obdržela od Karla Zámečníka a Lu-
káše Matějky, žádost o užívání pozemku
parc. č. 840 v k.ú. Nové Hrady. Vodní plo-
chu by pravidelně udržovali i přilehlé po-
zemky. Rybník je po dohodě s městem
využíván místní organizací rybářského
spolku, který i nadále projevil zájem spolu-
pracovat s Městem Nové Hrady na jeho
údržbě).

� 5. Odkup pozemku parc.č. 311/33 k.ú.
Nové Hrady – manželé Albertovi
(Rada obdržela od manželů Libora a Jarosla-
vy Albertových, Nové Hrady žádost o odkup
části pozemku parc. č. 311/2 v k.ú. Nové
Hrady. Rada konstatovala, že je plánováno
komplexní využití pozemků v návaznosti
na připravované přeložení trafostanice a od-
stranění vedení vysokého napětí v této loka-
litě. Proto rada rozhodla, že zatím nebude
navrhovat záměr prodeje pozemků v této lo-
kalitě.)

� 6. Informace o insolvenčním řízení
Rada města bere na vědomí informaci ředi-
telky Technických služeb města Nových
Hradů o probíhajících insolvenčních říze-
ních.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů informace o in-
solvenčních řízení, ve kterých má město
přihlášené pohledávky. Ve věcech stále
probíhá konkurz a jsou postupně zpeněžo-
vány nemovité a movité věci s tím, že jsou
upřednostněny zajištěné pohledávky.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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� 7. VZ – realizace varovných
protipovodňových opatření pro město
Nové Hrady
Rada města bere na vědomí informaci o pří-
pravě výběrového řízení na akci: realizace
varovných protipovodňových opatření pro
město Nové Hrady.
(Starosta informoval radu o přípravách na
projektu: realizace varovných protipovod-
ňových opatření pro město Nové Hrady.)

� 8. SFŽP – Nové Hrady – napojení vrtu
HV – 2 do ČS Veveří
Rada města schvaluje Smlouvu č. 02651711 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životní-
ho prostředí České republiky na akci: Nové
Hrady – napojení vrtu HV – 2 do ČS Veveří a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Státního fondu životního
prostředí ČR návrh smlouvy o poskytnutí
podpory na akci: Nové Hrady – napojení
vrtu HV – 2 do ČS Veveří.)

� 9. SFŽP – Nové Hrady – vrt HO-1
Rada města schvaluje Smlouvu č. 05071711
o poskytnutí podpory ze Státního fondu ži-
votního prostředí České republiky na akci:
Nové Hrady – vrt HO-1 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Státního fondu životního
prostředí ČR návrh smlouvy o poskytnutí
podpory na akci: Nové Hrady – vrt HO-1.)

� 10. Jihočeský kraj – dotace – 40. ročník
mezinárodní taneční soutěže
Novohradská číše
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí dotace SDO/OEZI/499/18 s Jihočeským
krajem na akci: 40. ročník mezinárodní ta-
neční soutěže Novohradská číše a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
na akci: 40. ročník mezinárodní taneční sou-
těže Novohradská číše. Dotace je ve výši
30.000 Kč.)

� 11. Jihočeský kraj – dotace – Kaple
Panny Marie v Údolí u Nových Hradů
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí dotace SDO/OEZI/286/2018 s Jihoče-
ským kraje na akci: Kaple Panny Marie
v Údolí u Nových Hradů, parc. č. 143 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
na akci: Kaple Panny Marie v Údolí u No-
vých Hradů, parc. č. 143 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů. Dotace je ve výši 90.000 Kč.)

� 12. MŽP – snížení energetické
náročnosti objektu bývalého hotelu Máj
v Nových Hradech
Rada města bere na vědomí rozhodnutí
o poskytnutí dotace od Ministerstva životní-
ho prostředí ČR na akci: snížení energetické
náročnosti objektu bývalého hotelu Máj
v Nových Hradech.

(Rada obdržela od Ministerstva životního
prostředí rozhodnutí o poskytnutí dotace na
akci: Snížení energetické náročnosti objek-
tu bývalého hotelu Máj v Nových Hradech.
Dotace je ve výši 3.793.184,10 Kč.)

� 13. ZUŠ Trhové Sviny – žádostí o dotace
Rada města schvaluje Základní umělecké
škole Trhové Sviny dotaci na akci: Novo-
hradská flétna – 15. ročník ve výši 6.000 Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Základní umělecké škola
Trhové Sviny žádosti o dotace na akce: No-
vohradská flétna – 15. ročník a Mezinárodní
hudební kurzy – 12. ročník.)

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

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

� 16. Dům čp. 188
Rada města bere na vědomí návrh na rekon-
strukci domu čp.188 v Komenského ulici a

pověřuje starostu města další přípravou
projektové dokumentace.

(Starosta informoval radu o návrhu na rekon-
strukci domu čp. 188, který byl ve fázi studie
připravené Ing. P. Pechou (SP Studio) projed-
nán se zástupci památkové péče – MěÚ T.
Sviny a Národní památkový ústav. V rám-
ci domu jsou po rekonstrukci plánovány
4 bytové jednotky s tím, že objekt si zachová
svoji výšku a dojde k realizaci v souladu s po-
žadavky orgánů památkové péče. S ohle-
dem na to, že dům čp. 188 je registrován
jako nemovitá kulturní památka, předpoklá-
dá Město Nové Hrady, že část stavebních
prací bude možno financovat v rámci Prog-
ramu regenerace městských památkových
zón a rezervací pro rok 2019.)

� 17. Rozpočtové opatření č. 4/2018

Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2018.

(Rada obdržela od ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 4/2018.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

MĚSTO NOVÉ HRADY

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Nové Hrady vyhlašuje výběrové řízení na místo

úředníka/úřednice
Městského úřadu Nové Hrady

9. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: Nové Hrady
předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohody

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednicích územních samosprávných celků

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Charakteristika pozice:

Zajištění agendy na úseku sociální práce
v samostatné působnosti města, agendy ve-
dení majetku města, administrace dotací a
zástup za matriku

Kvalifikační předpoklady
a požadavky:

¡ dosažené vzdělání:
vyšší odborné vzdělání,

¡ znalosti oboru:
státní správa, samospráva

¡ další znalosti, dovednosti
a předpoklady:
dovednost pracovat na PC-MS Office,
Windows, Excell, Internet,
řidičský průkaz skupiny „B“

Předpoklady pro vznik pracovní-
ho poměru úředníka:

státní občanství ČR nebo cizí státní občan-
ství a trvalý pobyt v ČR, věk minimálně
18 let, způsobilost k právním úkonům, bez-
úhonnost, ovládání jednacího jazyka

Náležitosti přihlášky:

jméno, příjmení, titul, datum a místo naroze-
ní, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu (číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana), datum a podpis

Přílohy přihlášky:
strukturovaný životopis, výpis z evidence
Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (ori-
ginál případně ověřená kopie); u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domov-
ským státem (pokud takový doklad domov-
ský stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením), ověřená kopie dokla-
du o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas
se zpracováním osobních údajů.

Přihlášky s požadovanými doklady do-
ručte osobně, popřípadě zašlete nejpozději
do 14.06.2018 na adresu: Městský úřad Nové
Hrady, podatelna, nám. Republiky čp. 46,
373 33 Nové Hrady. Podrobnější informa-
ce o pracovní pozici podá: Mgr. Jana Káp-
lová, tajemnice MěÚ, telefon: 386 101 012,
e-mail: tajemnik@novehrady.cz

Ústní pohovory proběhnou dne 27.06.2018,
konkrétní čas pohovoru bude uchazeči sdělen
telefonicky nebo e-mailem.

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky
budou po 30 dnech od skončení výběrové-
ho řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Datum vyhlášení: 14.06.2018
Mgr. Jana Káplová v.r., tajemnice MěÚ

Vyvěšeno dne: 14.05.2018
Sejmuto dne: 14.06.2018
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Změny v sociální a daňové politice od roku 2018
Na základě přijatých rozhodnutí předchozí vlády z let 2013 – 2017

došlo k několika významným změnám v legislativě, které se projevily
především v sociální a daňové oblasti. V následujícím přehledu uvádím
pouze nejzásadnější změny a informace.

1. Sociální oblast:
− výdaje na sociální politiku jsou v ČR cca 20 % HDP, průměr v

EU je 30 % HDP
− zvýšení platů státním zaměstnancům a zdravotníkům o 10 – 15 %
− navýšení odvodů státu za státní pojištěnce na 970 Kč/měsíc

(zdravotní pojištění – děti, důchodci, nezaměstnaní)
− snížení maximální spoluúčasti pojištěnců z veřejného zdravotního

pojištění za rok
: u dětí do 18 let a osob od 65 let z 2.500 Kč na 1.000 Kč
: u osob od 70 let na 500 Kč
: pokud výše doplatku překročí stanovenou hranici, peníze

klientům pojišťovna vrátí automaticky složenkou nebo na účet
a) vyšší minimální mzda:
− minimální mzda se zvyšuje z 11 000 Kč na 12 200 Kč za měsíc
− minimální hodinová mzda se zvýší z 66 Kč na 73,20 Kč
b) vyšší důchody:
− důchody se dle současné právní úpravy v průměru zvýší o 475 Kč
− základní výměra důchodu = 9 % z průměrné mzdy, pro rok 2018

= 2.700 Kč, oproti r. 2017 se navyšuje o 150 Kč
− nově se navrhuje zvýšit základní výměru důchodu na 10 %

z průměrné mzdy a dále zvýšit důchodcům nad 85 let příjem
o 1.000 Kč měsíčně, důchody by se tak zvýšily v průměru o 918 Kč

− procentní (zásluhová) složka důchodu se zvyšuje o 3,5 %
: valorizace - započtení inflace ze 100 %

- započtení růstu mezd z 50 %
- vláda může nařízením poskytnout
jednorázový příspěvek

− o zvýšení důchodu není potřeba žádat, Česká správa sociálního
zabezpečení jej navýší automaticky

− valorizace se týká všech druhů důchodů, tj. starobních,
invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích

c) vyšší nemocenské dávky:
: dlouhodobě nemocní - od roku 2018 budou mít nárok na vyšší

nemocenské dávky
- od 31. dne nemoci 66 % vyměřovacího základu
- od 61. dne nemoci 72 % vyměřovacího základu

: otcovská poporodní péče
- zavádí se s účinností od 1. února 2018, cílem je umožnit

otcům podílet se v době krátce po porodu na péči
o novorozené dítě a zároveň tak významně pomoci matce
v obtížném období krátce po porodu

- nárok na dávku bude mít otec dítěte, který o dítě pečuje nebo
osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů

- nástup na otcovskou nastává dnem, který si muž určí v období
šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí,
jestliže dítě nedosáhlo 7 let věku

- výše dávky činí 70 % denního vyměřovacího základu a
výplata náleží za dobu sedmi kalendářních dnů bez přerušení

- podat žádost o dávku a nastoupit na otcovskou bude možné
sice až od 1. února, nárok na dávku však od tohoto dne
vznikne i v těch případech, kdy se dítě narodilo v období
6 týdnů před tímto datem, tedy 21. prosince 2017 nebo později

: dlouhodobé ošetřovné
- zavádí se s účinností od 1. června 2018
- dlouhodobé ošetřovné pomůže v době bezprostředně po

propuštění ošetřovaného blízkého z nemocnice, například
po vážném úrazu nebo nemoci

- nárok vzniká, pokud u ošetřovaného došlo k náhlému zhoršení
zdravotního stavu, který vyžadoval alespoň sedmidenní
hospitalizaci v nemocnici a v den propuštění bude potvrzeno,
že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů

- ošetřovaný musí dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě

- tato osoba dále nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou
výdělečnou činnost

- dávka bude náležet ve výši 60 % redukovaného denního
vyměřovacího základu maximálně po dobu 90 kalendářních
dnů ode dne propuštění nemocného z nemocnice

- nárok na další dlouhodobé ošetřovné vznikne nejdříve po
uplynutí jednoho roku od skončení předchozí dlouhodobé péče

- zaměstnavatelé nemohou zaměstnanci odmítnout udělení
volna k účelu ošetřování nebo jej propustit po dobu ošetřování

d) rychlejší čerpání rodičovského příspěvku:
: díky novele zákona o státní sociální podpoře dojde

k rychlejšímu čerpání rodičovského příspěvku, celkovou částku
příspěvku ve výši 220 000 Kč bude tak možné vyčerpat
mnohem rychleji

: zruší se současné omezení horní hranice výše čerpání
rodičovského příspěvku ve výši 11 500 Kč za měsíc, čímž bude
umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité
pomoci v mateřství (až 32 640 Kč), celou částku rodičovského
příspěvku tak bude možné čerpat za kratší dobu než
v současnosti (až 6 měsíců, nejdéle do 4 let věku dítěte)

: měsíční výše příspěvku nesmí ale přesáhnout 70 %
vyměřovacího základu (vyměřovací základ = hrubá měsíční mzda)

: ti, kteří v současnosti nemají nárok na peněžitou pomoc
v mateřství a čerpají rodičovský příspěvek v pevných částkách
bez možnosti volby až do čtyř let věku dítěte, budou moci nově
volit čerpání až do výše 7 600 Kč za měsíc a zkrátit si tak dobu
čerpání až na tři roky; jedná se především o studenty, OSVČ
bez nemocenského pojištění a nezaměstnané, kteří doposud
automaticky spadali do nejnižší kategorie a do čtyř let dítěte
pobírali 3800 Kč měsíčně

: rodiče dvojčat a vícerčat budou moci čerpat vyšší rodičovský
příspěvek, namísto současných 220 000 Kč půjde nově
o 330 000 Kč, což se týká i rodičů dětí narozených před
1. 1. 2018, kterým ještě nejsou čtyři roky, musí ale podat novou
žádost o rodičovský příspěvek

: pro všechny příjemce rodičovského příspěvku platí, že změnu
volby výše čerpání rodičovského příspěvku lze provést kdykoli
od 1. ledna 2018, bez ohledu na datum, kdy ji měnili naposled;
bez podání žádosti o změnu volby nebude výše rodičovského
příspěvku změněna a od ledna 2018 bude vyplácena ve stejné
výši jako v prosinci 2017

: nadále platí, že rodiče mohou při pobírání rodičovského
příspěvku umístit dítě mladší dvou let do jeslí či školky jen
na 46 hodin měsíčně

e) vyšší přídavky na dítě:
: od ledna se zvyšuje hranice příjmu potřebná pro nárok na

přídavek na dítě z 2,4 na 2,7 násobek životního minima
: zvyšují se částky přídavku na dítě o 300 korun pro děti

pracujících rodičů (alespoň jeden z rodičů musí mít příjem
ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti či dávky
nahrazující tento příjem)

: nově tak budou činit 800, 910 a 1000 Kč měsíčně podle věku dítěte
f) omezení příspěvku na bydlení:

: novela zákona zpřesnila výčet nákladů na bydlení, současně
byla doplněna podmínka, že pro příspěvek na bydlení musí být
náklady na bydlení podrobně rozepsány na jednotlivé položky,
od ledna 2018 tedy nepůjde dokládat náklady na bydlení jednou
(paušální) částkou

: u všech jednotlivých položek se uvede, zda dané náklady jsou
nebo nejsou placeny zálohově

: zúčtování zálohových plateb musí být doloženo minimálně
1× za 12 měsíců

: k nově podaným žádostem od 1. 1. 2018 musí být vždy
doloženo poslední zúčtování zálohových plateb, nejpozději
do 12 měsíců po jejich posledním zúčtování

: pokud dotyčný přehled nedoloží, nebude mít na příspěvek
na bydlení nárok nebo mu Úřad práce ČR dávku odejme.

pokračování na str. 6
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2. Daňová oblast:
- daňové zvýhodnění na děti:

: 1. dítě = 15.204 Kč /rok  (původně 13.404 Kč)
: 2. dítě = 19.404 Kč/rok
: 3. a další dítě = 24.204 Kč/rok

- daňový bonus:
: od r. 2018 pouze z příjmů ze závislé činnosti a samostatné

výdělečné činnosti
: lze uplatnit pouze tehdy, pokud jsou příjmy ve výši alespoň

šestinásobku minimální mzdy
- OSVČ:

: s paušálem max. 1 mil. Kč/rok mohou využít odpočet
na manželku 68 tis. Kč/rok a daňové zvýhodnění na děti

- snížení DPH na 10 %: léky, knihy, časopisy, dětská výživa
- odběr krve: zpětně za rok 2017 si bude možné snížit základ daně

o vyšší nezdanitelnou část základu daně za odběr krve nebo jejích
složek, a to 3.000 Kč namísto dosavadních 2.000 Kč, a nově také
o nezdanitelnou část základu daně za odběr krvetvorných buněk
ve výši 20.000 Kč

- předškolní zařízení: v důsledku zvýšení minimální mzdy se
zvyšuje částka slevy na dani za každé vyživované dítě, kterou lze
uplatnit v souvislosti s jeho umístěním do předškolního zařízení,
oproti roku 2017 se navyšuje o 1.200 Kč ročně, tedy ze současných
11.000 Kč na 12.200 Kč.

Informace pro občany města připravil
Josef Vochoska, místostarosta

Rekonstrukce objektu bývalých jeslí
Při pohledu na vyvážení suti z objektu bý-

valých jeslí si mnoho občanů kladlo otázku, co
se to s objektem, který se navenek tváří jako
opravený, vlastně děje. Když tato otázka po-
několikáté směřovala i na mne, uvědomil jsem
si, že jsme o této akci možná nedostatečně in-
formovali či že v pozadí jiných investičních
akcí a projektů trochu zapadla…

Pro vysvětlení použiji systém odpovídání
na otázky stejně tak, jak tomu je v reálném ži-
votě.

Co se to tedy v jeslích děje?
Město Nové Hrady se v postupných kro-

cích snaží objekt resp. areál bývalých jeslí
opravit a dát mu smysluplné využití. Přestože
by bylo logické řešit fasádu až na závěr, ne-
chtěli jsme ztratit možnost získat významné
dotační peníze a již v minulých letech proved-
li kompletní výměnu oken, objekt jsme zatep-
lili, vyměnili topné médium a v pravé části
též vybudovali sociální zařízení pro provoz
keramické a výtvarné dílny.

V loňském roce jsme z navazujícího projek-
tu získali finance na kompletní vnitřní úpravy.
Po provedeném výběrovém řízení jsme pode-
psali smlouvu s firmou Archatt památky z Tře-
bíče, která je dodavatelem stavebních prací. Ty
spočívají ve změně struktury objektu v návaz-
nosti na nové plánované využití. Lidově řečeno
bouráme příčky, budujeme nové záchody, mě-
níme topení, řešíme novou elektroinstalaci,
budeme opravovat venkovní chodníčky a dě-
láme mnohé další práce.

Souběžně se zahájením stavební části také
připravujeme další výběrová řízení na vybave-
ní objektu a zahrady.

K čemu bude nakonec areál nově označo-
vaný jako Komunitní centrum sloužit?

V rámci komunitního centra vznikne ně-
kolik různými aktivitami propojených částí.
Největší část objektu zabere nová městská
knihovna, která bude mít i zázemí pro různé
výstavy a doprovodné aktivity. Knihovna též
bude mít i skladovací prostory v suterénu ob-
jektu.

Další část objektu bude sloužit samotnému
komunitnímu centru, jehož součástí bude ma-
teřské centrum, poradenské služby či zázemí
další tvůrčí aktivity (v propojení s keramickou a

výtvarnou dílnou). Část suterénu je též pláno-
vána k využití pro organizace, které poskytují
tzv. sociální služby a poradenství.

Poslední, nicméně ne z pohledu důležitosti,
je část přízemí a zahrady, která bude určena
pro školní družinu. Ve vnitřních prostorech
bude mít zázemí pro výtvarné a tvůrčí aktivity,
zároveň však zahrada umožní i sportovní, her-
ní a odpočinkové aktivity, při kterých nebudou
muset paní učitelky trnout z pohledu bezpeč-
nosti. Na rozdíl od okolí stávající školní druži-
ny, jejíž prostory budou děti i nadále využívat
v rámci dalších vzdělávacích aktivit, zde ne-
bude hrozit vběhnutí dětí na cestu a střet
s projíždějícími auty či jinými dopravními
prostředky.

Současně věříme, že v dnech, kdy bude
otevřena knihovna, budou moci děti ze školní
družiny využívat i jejích služeb a nabídky,
např. k čtení na zahradě apod. Stejnou sou-
činnost plánujeme i s keramickou dílnou či ji-
nými aktivitami.

Kdy bude celý areál hotový a kdy jej budou
moci začít lidé využívat?

Původní harmonogram počítal s tím, že vše
bude hotovo do začátku školního roku, nicmé-
ně vzhledem k nutnosti kontroly a schválení
výběrového řízení od poskytovatele dotace,
bez kterých nelze fyzickou realizaci zahájit,
jsme museli začátek prací posunout. Při první
části stavebních prací jsme též narazili na
menší komplikaci v suterénu. Při bourání pří-
ček se ukázalo, že původní spodní hydroizo-
lace je ve velmi špatném stavu. Proto jsme
přistoupili k celkové výměně, což znamená
nejen finance navíc, ale též časové prodlouže-

ní. S ohledem na to, že po dokončení staveb-
ních prací bude ještě chvilku trvat instalace ná-
bytku a vybavení, počítáme v tento moment
s otevřením celého areálu v lednu příštího
roku.

O průběhu stavebních prací i dalších akti-
vitách projektu budeme průběžně informo-
vat, jako doplnění k tomuto článku přikládám
fotografii z probíhajících stavebních prací.

Osobně si myslím, že posunutí otevření
centra na začátek roku 2019 bude takovým
prvním malým dárkem, který Město Nové
Hrady a jeho občané dostanou k 740. výročí
první zmínky o našem městě. Hlavně však
věřím, že město především získá další opra-
vený objekt, kde bude možno v prostorných a
speciálně navržených prostorách rozvinout
stávající i nové aktivity knihovny, rozšířit
zázemí pro školní družinu a v návaznosti na
vytvoření Komunitního centra nabídnout ko-
munitní, sociální a tvůrčí aktivity a služby pro
všechny věkové kategorie.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Název projektu:
Nové Hrady – zřízení komunitního centra
Registrační číslo projektu:
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002470
Výše dotace: 11 165 424,93 Kč
Poskytovatel dotace:
MMR ČR v rámci programu IROP

pokračování ze str. 5
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Slavnost, která nám připomněla…
První květnovou sobotu jsme si v N. Hradech připomínali období

1. světové války. Tato akce navázala na předchozí přednáškový cyklus,
kde jsme se snažili mapovat osudy lidí z Novohradska od počátku
20. století po založení Československé republiky, resp. po připojení vi-
torazských obcí v roce 1920. Zároveň se v našem městě na začátku květ-
na uskutečnila mezinárodní konference k tématu tzv. Velké války,
kterou v rámci projektu Networld pořádala Společnost Rožmberk.

Město Nové Hrady v rámci vlastního projektu k připomenutí této vál-
ky uspořádalo vedle přednášek také vzpomínkovou akci, při které jsme
se snažili přiblížit život vojáků na frontě, život v období války na Novo-
hradsku a také jsme chtěli vzdát hold všem padlým a obětem. Kamarádi
Jednadevadesátníci nám představili polní tábor 91. regimentu (formoval
se v Č. Budějovicích), jejich ukázky pořadových cvičení, vybavení a
zbraní pak doplnili i zástupci z podobného spolku ze Slovinska (účastní-
ci výše zmíněné konference z oblasti řeky Soči, kde padlo i několik vojá-
ků z Novohradska). V rámci doprovodného programu také zazněly
dobové písně a vojenské pochody.

Společně jsme též položili věnce u historického památníku obětem 1. světové války u novo-
hradského kostela, který od roku 1921 připomíná padlé z tehdejších samostatných obcí N. Hra-
dy, Údolí (včetně Janovky a Kapinosu), Štiptoň a Krčín. Následně jsme odhalili nový památník
v blízkosti hrobky, který připomíná oběti a padlé z celého Novohradska. Tento nový, a myslím,
že i velmi povedený, památník je dílem novohradského kováře Daniela Černého a jeho realizace
byla též hrazena z projektu Networld. Po pietním aktu u nového pomníku jsme též položili květi-
ny k hrobu bratří Kloyberů z Údolí, kteří oba padli v roce 1916 v bojích v rámci 1. světové války.

Květnovou vzpomínkovou akcí však naše aktivity vázané na toto období nekončí. Jedna
z přednášek byla připravena i pro místní školu, pro kterou v rámci projektu plánujeme i další ak-
tivity (exkurze, speciální výukový program). I v rámci podzimních přednášek a kulturních akcí
se k tématu vrátíme tak, abychom si důstojně připomenuli nejen období války, ale zejména vznik
Československé republiky a následné události, které se v letech 1918–1920 na Novohradsku,
Vitorazsku a Kaplicku odehrály.

Květnová akce se velmi vydařila i díky hudebnímu doprovodu, se kterým bylo po celý den na
náměstí velmi příjemně. Jsme též rádi, že některé občany se zájmem o historii též tato akce vy-
burcovala k pátrání po osudech vlastních rodinných příslušníků v období Velké války. Některé
z takto následně nalezených či znovuobjevených rodinných dokumentů se tak mohou stát před-
mětem dotazů či diskusí v rámci další po-přednáškové debaty, kde díky jejich konzultaci s po-
zvanými odborníky místní občané mohou zjistit více o svých dědečcích či pradědečcích a jejich
válečných osudech.

Děkujeme všem, kteří této květnové akci věnovali pozornost a
vyjádřili zájem o naši společnou historii.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Zpívání písniček pro vojáky z 91. regimentu na novohradském náměstí

Ukázka ze života vojáků českobudějovického 91. pěšího pluku rakousko-uherské armády na
novohradském náměstí #"

Orchetsr Good Time Big Band spetřil na ná-
městí celodenní program

Informační panely o bitvách na sočské frontě
ve Slovinsku
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Pokládání věnce k novém pomníku padlým z 1. světové války na novohradském hřbitově

Mezinárodní konference
Hranice jako důsledek války

Ve dnech 3.–5. května 2018 proběhla v Nových Hradech mezinárodní
konference s názvem Hranice jako důsledek války. Pořádala ji Společ-
nost Rožmberk o.p.s. v rámci projektu NETWORLD, který je reali-
zován v rámci programu Interreg Danube (DTP). Hlavním tématem
projektu je ochrana dědictví první světové války v oblasti Dunajského
regionu.

Konference se konala v Akademickém a univerzitním centru Nové
Hrady. Pozvání přijali vedle partnerů projektu i zástupci Města Nové
Hrady, Národního památkového ústavu ČR, Památníku národního pí-
semnictví v Praze, Hlavního muzea města Prahy, Muzea Nové Hrady,
Státního archivu Třeboň, Jihočeského muzea a Okresního archivu Čes-
ké Budějovice. Ze zahraničních účastníků byli přítomni přednášející a
hosté z Rakouska, Slovinska, Maďarska a Bulharska. Celková účast na-
plnila očekávání organizátorů a spolu s prostředím zámku vytvořila
velmi příjemnou atmosféru po celou dobu konání akce. Jednotlivé pří-
spěvky byly simultánně tlumočeny firmou Rozhledy, s.r.o. Po dobu
přednášek bylo možno shlédnout 2 výstavy: Momenty války, kterou za-
půjčilo Muzeum Jindřichohradecka, a Vzpomínky na sočskou frontu,
kterou zapůjčilo Velvyslanectví Slovinské republiky. V rámci dopro-

vodného programu se účastníci seznámili s historií ostrahy státní hranice
v nedalekém Muzeu železné opony, navštívili Jihočeské muzeum v Čes-
kých Budějovicích a absolvovali komentovanou prohlídku místní kultur-
ní památky Buquoyské hrobky.

Významným momentem proběhlé konference bylo odhalení nového
památníku padlým v první světové válce, který zhotovil umělecký kovář
Daniel Černý v rámci projektu NETWORLD. Slavnostní odhalení pa-

mátníku v prostoru novohradského hřbitova
bylo organizováno ve spolupráci s Městem
Nové Hrady, za aktivní účasti členů zájmové-
ho sdružení Jedenadevadesátníci, kteří velmi
pečlivě připraveným obřadem a čestnou sal-
vou doprovodili celou akci, během které ředi-
tel Společnosti Rožmberk o.p.s., Drs. Robert
Dulfer a starosta Nových Hradů Mgr. Vladi-
mír Hokr společně položili věnec k novému pa-
mátníku. Celá slavnost byla doplněna zpěvem
státní hymny a dalších vojenských a dobo-
vých písní, které zazpíval pan Tröstl s hudeb-
ním doprovodem.

O. Černá

Projekt NETWORLD je spolufinancován z fondů
Evropské unie (ERDF a IPA)

Čestná salva u nového pomníku padlým z 1. světové války,
novohradský hřbitov

pokračování ze str. 7



červen 2018 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 9

Cesta ke kapličce ve Štiptoni

Pěvecké vystoupení  Calypte

Společná fotografie ze setkání u kapličky

Setkání rodáků v Byňově
Město Nové Hrady ve spolupráci s Osadním výborem pro Byňov, Jakuli a Štiptoň

zve na Setkání rodáků v Byňově, které se uskuteční

v sobotu 23. června 2018 od 13 hod. v Restauraci Jakule

Program:
− vystoupení Novohradského smíšeného sboru,

dechové kapely z Rakouska a kapely Veselá muzika
− povídání o historii obce Byňov
− volná zábava

Toto setkání je součástí projektu Moje domovy – Unsere Heimaten v rámci projektu Fond malých
projektů, který je součástí programu INTERREG V–A Rakousko – Česká republika.

Další hudební vystoupení, tentokrát rakouská
Musika Abrogans

Před kapličkou ve Štiptoni hovoří starosta Mgr. V. Hokr a pan G. Cepak

Toto setkání je součástí projektu Moje domovy –
Unsere Heimaten v rámci projektu Fond malých
projektů, který je součástí programu INTERREG
V–A Rakousko – Česká republika.

První setkání na Jedlici a ve Štiptoni se dle mého názoru opravdu
povedla. Svědčí o tom nejen velký počet mladších i věkem zkušeněj-
ších účastníků, ale i to, že většina z nich vyjádřila chuť setkávat se
v těchto místech i v budoucnu a nejen zde vzpomínat, ale ta místa i
postupně poznávat a kultivovat…

Osobně se proto velmi těším na další letošní akce, které nás v červ-
nu–říjnu čekají v Byňově, Údolí, Nakolicích, Mýtinách, ale také v no-
vohradském zámeckém parku či na Mandlsteinu. Věřím, že i zde se
setkají nejen věkově starší rodáci mezi sebou, ale také s mladšími a
nejmladšími. A že si vzájemně budou povídat o tom, co je pro ně tím
největším symbolem jejich domova – někdy rodná chalupa, někdy
vzpomínky na rodiče, spolužáky, kamarády či první lásky… A je moc
fajn, že v těchto povídáních nehovoří jen ti věkem starší, ale i ti mladí.

Možná se to někomu může zdát příliš naivní, ale já osobně si mys-
lím, že na tom, že vyjádříme lásku k místům, kde jsme vyrostli, není
přece nic kýčovitého či divného. Při pohledu na dnešní svět si naopak
myslím, že vnímání domova jako místa, kam patříme, místa s jasnou
kulturou a historií, na kterou chceme logicky navazovat, je něco, bez
čeho bychom ztráceli velkou část své identity. Jen ale o té vlastní
historii i současnosti musíme chtít něco vědět…

Proto bych si i já dovolil Vás pozvat na další společná setkání a přál
bych všem, aby při těchto setkáních pocítili ten krásný pocit lidské sou-
náležitosti s naším regionem, který dnes přináší hlavně střední i starší
generace. A věřím, že tu lásku k domovu dokážeme společně přenášet i
na ty mladší a nejmladší, kteří jednou budou podobná setkání pořádat
pro nás, abychom zase my předávali své příběhy a vzpomínali na náš
DOMOV… Mgr. Vladimír Hokr

Naše domovy (pokračování ze str. 1)
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Hasičská soutěž
v Nových Hradech

V sobotu 19. 5. se konala na hřišti TJ
hasičská obvodová soutěž, kterou pořádal
Sbor dobrovolných hasičů Nové Hrady.
Soutěžící byli rozděleni do tří kategorií, a
to: Ženy, Muži a Muži nad 35 let. Samotná
soutěž začala štafetou mužů 4 x 100 m. Ta
se skládá z lávky, bariery, přenosu ručního
hasícího přístroje a zapojování hadic. Po-
žární útok je bezesporu tou nejatraktivnější
částí, ve které již soutěžila všechna druž-
stva. Dlouhá příprava a trénování však ně-
kdy mohou přijít vniveč, když se udělá
sebemenší chyba, která pak ovlivní výsle-
dek celého družstva. Jsem ale přesvědčený
o tom, že smutek netrvá dlouho a dobrá ná-
lada se za chvilku vrátila. To však k požár-
nímu sportu patří. Letošního klání se také
zúčastnilo družstvo z Heinrichsu, které si
vyzkoušelo náš „mokrý“ útok. Počasí nám
přálo, až před koncem soutěže se trochu
rozpršelo tak, že vyhlášení muselo proběh-
nout v „bojových“ podmínkách.

Chtěl bych touto cestou poděkovat
TJ, jmenovitě p. V. Jelínkovi za ochotu
a zázemí, KIC které připravilo pro každé
družstvo taštičku s propagačními věcmi,
Technickým službám za zapůjčení párty
stanu, SDH Údolí za zapůjčení stolů a lavic
a také všem hasičům a hasičkám, kteří se
podíleli na přípravě soutěže.

Za SDH Nové Hrady Radek Bandík

Výsledky
Ženy

1. místo Horní Stropnic
2. místo Údolí u N. Hradů
3. místo Nové Hrady
4. místo Žár

Muži
1. místo Nové Hrady
2. místo Žár
3. místo Horní Stropnice

Muži nad 35 let
1. místo Horní Stropnice
2. místo Nové Hrady
3. místo Rychnov u N. Hradů
4. místo Údolí u N. Hradů

Kontrolní den nového požárního vozu
Vážení čtenáři, rád bych vás informoval o průběhu výroby nového hasičského automo-

bilu. Ve čtvrtek 26. dubna jsme v brzkých ranních hodinách vyrazili do polského města
Bielsko-Biala, kde sídlí světoznámý výrobce požárních automobilů Wawrzaszek. Po více jak
čtyři sta kilometrech nás v cíli uvítal obchodní zástupce WISS CZECH, české pobočky polské
firmy, pan Štěpánik.

Po představení společnosti, následovala prohlídka výrobních prostor. Celá skupina, tvořena
zástupci města Nové Hrady, výjezdové jednotky a příslušníkem strojní služby HZS Jihočeského
kraje, si tak mohla prohlédnout jednotlivé úseky výroby těchto speciálů. Na začátku přestavby
z nákladního vozu na hasičský je nutná úprava podvozku a vytvoření náhonu požárního čerpadla
z převodové skříně. Poté se již může přistoupit k montáži srdce každé hasičské cisterny, čerpad-
la. Následuje uchycení nádrže na vodu a usazení nástavby, ve které je v jednotlivých skříních
uloženo předepsané nářadí a příslušenství tak, aby mohl nový vůz efektivně zasahovat u jakéko-
liv mimořádné události. Právě určení rozložení polic a výsuvných plat bylo předmětem tohoto
kontrolního dne. Kvůli přesnému uložení rozměrově specifického nářadí, jako jsou motorové
pily, elektrocentrála nebo plovoucí čerpadlo, jsme museli tyto prostředky do Polska odvést.

V den naší návštěvy se u vozidla určeného pro naše město dokončovala elektroinstalace
v kabině pro posádku. Základ tohoto vozu tvoří podvozek a hnací ústrojí od švédské automobil-
ky Scania, nádrž o objemu 4000 litrů a čerpadlo s výkonem 2000 litrů za minutu. Nová hasičská
cisterna nabízí spoustu dalších zajímavostí, které je lepší vidět, než o nich pouze číst. Tímto bych
vás jménem sboru pozval na slavnostní předání, které proběhne na novohradském náměstí v so-
botu 30. června od 13. hodin. Součástí slavnosti bude i požehnání a komentovaná prohlídka
nového vozu.

Za SDH Nové Hrady Bandík Marek

Na financování nové cisterny se podíleli: Ministerstvo vnitra ČR, Jihočeský kraj a Město Nové Hrady

Soptíci Informují
Vážení občané Nových Hradů, chtěl bych
Vás informovat o našich aktivitách od začát-
ku roku  2018…

Lednem jsme začali schůzky přípravou k zís-
kání odznaků odborností a specializací MH.

Únorem jsme dokončili přípravu a provedli
ústní + písemné zkoušky, které jsou nutné pro
získání odbornosti a specializace MH. Výsledek zkoušek – 3x Preventista, 2x Strojník, 1x Kro-
nikář. Tímto jsme splnili jeden z požadavků pro účast ve Hře Plamen. Poslední únorové schůzky
patřily přípravě na Jarní kolo Plamen.

Březnem jsme pokračovali v přípravě a intenzivně jsme procvičovali střelbu ze vzduchovek,
jedna z disciplín ZPV (závod požární všestrannosti). Přípravu jsme věnovali také procvičování –
znalostem základům topografie a první pomoci.

Dubnem jsme pokračovali v procvičování – uzlování, požární ochraně a překonání lanové
překážky. pokračování na str. 11
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Květnové dvě schůzky byly opakovací,
abychom si potvrdili, že jsme na jarní kolo
Plamen připraveni.

12. května v obci Horní Stropnici proběhlo
Jarní kolo Hry plamen. Nové Hrady nasadily
dvě soutěžní družstva starších MH. Naši Sop-
tíci obsadili místo PRVNÍ a osmé. V Podzim-
ním kole jsme také skončili na prvním místě, a
tak jsme se 12. května stali absolutním vítě-
zem Obvodové Hry Plamen. Vítězství nám
umožní účast na Okresním kole Hry Plamen,
které se bude konat 26. května ve Zlivi u Čes-
kých Budějovic.

Závěrem bych chtěl poděkovat podílejícím
se členům SDH za jejich pomoc a přípravě
MH, našim SOPTÍKŮM za jejich odhodlání a
bojového ducha a rodičům, kteří nás přijeli
podpořit.

Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka

Koupání
ve Velkém Mederu

Od 2.5. do 5.5.2018 jsme se již druhým ro-
kem prohřívali v termálních lázních ve Vel-
kém Mederu. Každý měl možnost si vybrat
bazén, který mu vyhovuje. Na zpáteční cestě
jsme se v programu Newcastle zastavili v No-
vých Zámcích. Tam na nás již čekaly členky
místního Seniorklubu, které nás srdečně přiví-
taly a ukázaly své město.

Za Seniorklub Nové Hrady
Stanislava Kovářová

OHLÉDNUTÍ
Na čarodějnění a stavění

májky na hřišti…
Koncem dubna jak se praví, všechny žen-

ské svátek slaví, podle staré tradice, zapalují
hranice. Než nastoupí vládu květen prolétnem
se ještě světem…

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

Nezapomeneme na čarodějnické soutěžení
a kouzlení jako ochutnávka lektvarů i čaroděj-
nických dobrot, malování na obličej, průlez
strachovým pytlem atd… samozřejmě i na vr-
chol, kdy se jedna čarodějnice obětovala k upá-
lení. Děti si napsaly na lístečky své strachy a
obavy a nechaly je spálit a problémy se rozply-
nuly… Odměnou všem dětem byly opečené
buřty, na kterých si opravdu pochutnávaly a
pochvalovaly…

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

Takže ještě jednou děkuji všem čarodějnic-
kým kolegyním za spolupráci a pomoc.

LETU ZDAR A PŘÍŠTÍ ROK NAZDAR!!!
ČARODĚJNICE DOROTKA

Soptíci Informují
(pokračování ze str. 10)
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Znáte studánku v Jetzkobrunnu?
Jetzkobrunn je starý název nejjižnější části

osady Údolí. Jméno mu dal pramen, který tu
vyvěrá. „Jetzko“ prý v místním dialektu němči-
ny znamenalo „teplý“ či „léčivý“, „Brunnen“ je
pramen nebo studánka. Nad tímto pramenem
byla koncem 18. století postavena kaple tak,
že pramen vyvěral pod oltářem, odkud byl vy-
veden do asi dvacet metrů vzdálené studánky.
Kaple po roce 1945 zpustla a nakonec byla
v první polovině 70. let zbořena. Nedaleko
pramene byla vysazena lípa, která dosud sto-
jí a je vyhlášena památným stromem. Za
pramenem stojí dřevěný sloupek s lidovým
obrázkem Panny Marie. Obrázek upomíná
na dřevěnou sochu, která stávala v kapli a
nyní se nachází v kostele na Dobré Vodě. Ke
studánce se dříve konala procesí a zastavo-
vali se u ní i poutníci ze vzdálenějších oblas-
tí při cestě na Dobrou Vodu. Voda studánky

byla pokládána za léčivou a prospěšnou hlav-
ně očím.

Pramen je nyní kryt jednoduchou stříškou,
vodu ze studánky stále používají místní oby-
vatelé, chataři i kolemjdoucí. Na zastřešení
studánky se už podepsal zub času, je třeba
udělat nové, vyčistit pramen a také trubku při-
vádějící vodu do studánky. A tady může po-
moci každý z nás. Právě teď probíhá soutěž
Živé studánky, jejímž odborným garantem je
Český svaz ochránců přírody. Místní základní
organizace nominovala právě tuto studánku,
která je tak jednou ze tří soutěžících v Jihoče-
ském kraji. Od 1. května do 30. června můžete
hlasovat na www.zivestudanky.cz, studánka,
která nasbírá v kraji nejvíce hlasů, získá pení-
ze na svou opravu. Hlasovat lze jednoduše
doma „od stolu“, ale pokud se u studánky vy-
fotíte, bude váš hlas mít hodnotu 10 bodů, a to

SETKÁNÍ
S PŘÍRODOU
Český svaz ochránců přírody zve

na Setkání s přírodou
Novohradska

v neděli 10. června 2018
Sraz účastníků v 9.00 h

na autobusovém nádraží

Na trase dlouhé asi 6 km projdeme přes
Sokolí hnízdo a bývalý Jetzkobrunn ke
Švýcarské chatě v Terčině údolí a zpět do
Nových Hradů. Cestou potkáme několik pa-
mátných stromů a zastavíme se u studánky
v Jetzkobrunnu. Doporučujeme turistické
oblečení a obuv.

MO ČSOP N. Hrady

Přihlášky na
Letní příměstský tábor
pro mladé rybáře
si můžete vyzvednout
na Informačním centru Nové Hrady
(v přízemí radnice).

Další informace na telefonu
776 296 285, Mgr. M. Jarolímek

už je docela znát. Tak si udělejte rodinný vý-
let, pěšky nebo na kole, napijte se pramenité
vody, omyjte si oči – a přidejte svůj hlas. Stu-
dánku najdete u potoka vpravo od silnice z No-
vých Hradů do Horní Stropnice, pěšina k ní
začíná asi 40 m před autobusovou zastávkou na
horním konci osady Údolí.

Český svaz ochránců přírody, Jitka Šáchová
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ŠD informuje slovem a fotografiemi
Květen utekl jako voda a už tu máme poslední měsíc letošního škol-

ního roku. A copak jsme v květnu dělali? Nejprve jsme si zařádili na ča-
rodějnickém odpoledni. Také jsme navštívili náš hrad, kde nám udělala
paní průvodkyně krásnou prohlídku. Společně s rodiči jsme si zasoutě-
žili v kuželně na závěrečném turnaji v kuželkách. Jedno krásné odpo-
ledne jsme využili další novohradský klenot, zámek, jako model pro
naší výtvarnou tvorbu. ŠD

Zámecké malování # $ &

Čarodejnice # &

Na hradě # ��

Závěrečný turnaj # ' $ (
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Zajímavý týden III.A
Od začátku týdne jsme se připravovali na besídku a výlet.
16. května 2018 od 16 hodin jsme přivítali maminky, babičky, tety a

všechny, kteří s námi chtěli v Českém domě oslavit Den maminek. Při-
pravili jsme si krátké pásmo básniček a písniček a zase jednu pohádku
od našeho oblíbeného Františka Hrubína. Doufáme, že jsme pobavili a
potěšili všechny zúčastněné. Také jsme pro maminky při hodinách vý-
tvarné a pracovní výchovy vyrobili drobné dárky. Z maminčiných
úsměvů bylo vidět, že se nám naše besídka i dárečky povedly.

Druhý den vedla naše cesta směrem k Jindřichovu Hradci. Přestože
nás dostihlo špatné počasí, (pršelo jen se lilo), stihli jsme toho na výletě
mnoho. Vyráběli jsme zajímavé obrázky na dlaždici, navštívili muzeum
fosilií, Krýzovy jesličky i Muzeum v Jindřichově Hradci, obdivovali
krásnou fontánu, překročili 15. poledník a ještě koupili drobné dárky.

Vrátili jsme se unavení, zmoklí, ale spokojení. Bylo to prostě BEZVA !!!
Žáci III.A +  Mgr. Jana Tomášková

Výlet # & "

Besídka # & ( $
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Když jsme se prodraly „hustým lesem“ turistů a došly na konec Karlo-
va mostu, tak jsme odbočily ulicí vlevo a šly směrem tam, kde stojí jeden
důležitý palác…no popravdě… pak jsme se kousek vrátily a pak už jsme
odbočily správně….

Než se postaví pomník…
Ve středu 9. května se v KSD uskutečnilo finále meziškolní soutěže

Zvonek z Novohradských hor, jehož součástí bylo i vyhlášení výtvarné
soutěže. Žáci novohradské základní školy získali za své výtvarné práce
také několik ocenění, které jim předal ředitel Mgr. Karel Kříha. A než
se odsoutěžilo ve zpěvu, měli žáci-malíři čas na malý výtvarný prog-
ram na dvorku KSD. Stejně jako vloni, tak i letos malovali všichni na
zadané téma, kterým tentokrát bylo „Pomník padlým vojákům“. No,
téma to sice bylo docela vážné, ale stejně se děvčatům a klukům podaři-
lo stát se na chvíli architektem a sochařem a navrhnout svůj originální
pomník. Svoje práce si pak navzájem odprezentovali, včetně toho, z ja-
kého materiálu by měl pomník být a kolik korun by za svůj nápad chtěli.
A ačkoli vznikly zejména „klasické“ pomníky, objevily se i dva, při
kterých byla fantazie přeci jenom trochu bohatší. No a pro mne bylo
zase zajímavé vidět, jak dokáží malí výtvarníci pracovat se svobodou
při navrhování, jak jsou ovlivněni už tím, co kde viděli anebo jak se bojí
či nebojí přijít s něčím originálním. K. Jarolímková

Zájezd za princeznou, co byla šíleně smutná
Na jednu květnovou sobotu jsem zvala na zájezd do Prahy na pohád-

ku „Šíleně smutná princezna“ do Divadla STUDIO DVA. Zájezd se
uskutečnil společně s IC Suchdol n. Luž., takže výletníci „půl na půl“ si
mohli dopřát velmi pěkné představení, respektive divadelní verzi zná-
mé stejnojmenné filmové pohádky, kterou režijně připravil Šimon
Caban. Tomu se podařilo ctít původní filmovou verzi včetně jejího
„moderního a nadčasového sdělení“ a vnést tam prvky úplně současné.
A rozhodně tomu napomohly i herecké výkony všech představitelů –
Jana Ciny a Bereniky Kohoutové, Oldřicha Navrátila a Anny Šiškové,
Boba Klepla a Jana Krause a dalších…

A protože jsem si při zájezdu „zahrála“ i já – na hlídací tetu Květu,
šla jsem se s děvčaty podívat na místa, která měla cosi společného s di-
vadelním představením na našem zámku 13.4., kde Monika a Klárka
také účinkovaly. Takže nabízím malou fotoreportáž jak jsme si to užily
- tvrdé „y“ v přísudku (i v popiscích fotek) znamená, že to byla
„dámská jízda“ a byla prima…

Další muzikálové představení, které je v plánu a ráda bych vám jej
nabídla už nyní, je – muzikál IAGO od Janka Ledeckého, a to v ter-
mínu 17.11.2018. Předpokládaná cena je cca 750 Kč (vstupenka + do-
prava). K. Jarolímková

Po odpojení od kolektivu z autobusu vedly naše kroky přes Václavské a
pak Staroměstské náměstí ke Karlovu mostu. Tomu jsme nejprve změři-
ly šířku, odhadly délku a počet soch včetně té nejstarší… a z mostu jsme
ještě zavolaly přání maminkám k jejich svátku…
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No a tady jsme si připomněly hraběte J. F. Bu-
quoye i skladatele V. J. Tomáška a děvčata si
„odříkaly“ kousek ze scénáře o životě Buquo-
yů na novohradském zámku: „No copak to vi-
dím? Mladá dáma na novohradském zámku
chodí na hodinu klavíru oknem? Vraťte se zpát-
ky prosím a přijďte jak se sluší a patří…“

Naproti paláci barevně lákala zeď Johna Lennona… a nelákala jenom nás… #$

… a tak jsme se na zeď vrhy s fixou v ruce a
napsaly tam také vzkazy. Jeden začínal „Bez
válek…“

Malá pauza na Kampě pod Karlovým mostem …

A už vstupujeme do divadla „STUDIO DVA“
se zvědavým pohledem ještě zpět ke stropu…
protože tam byly…

Na chodbě před dveřmi do sálu jsme si už fakt
musely sednout…

A tady už konečně vesele na svých místech a ně-
kolik minut před začátkem představení o Šíle-
ně smutné princezně…

A pak jsme se ocitly před bývalým Buquoy-
ským palácem, dnes Francouzským velvysla-
nectvím…

pokračování ze str. 15

Jedna nepovinná prohlídka prodejní galerie…
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Osobní pozvání na některé kulturní akce v našem městě
¢ První pohádka pro děti

v zrekonstruovaném zámeckém divadle
V minulém čísle zpravodaje
jste se dočetli o tom, jak se
do krásy vylouplo novohrad-
ské zámecké divadlo a že je
jedním ze tří dochovaných
empírových divadel v naší re-
publice. Těmi dalšími jsou
divadla na zámku Kačina
a v Mnichově Hradišti. A pro-
tože díky vstřícnému jednání
ředitele zámeckého akademického centra budeme moci divadlo
využívat i pro neakademické účely, zveme do zámeckého divadla
na první divadelní představení pro děti (a rodiče). Pohádka se
bude jmenovat O křišťálovém srdci a můžete na ni přijít v sobotu
23. června od 15 hodin.
A pokud patříte do skupiny zvídavých lidí, pojeďte s námi o druhé
zářijové sobotě na Výlet za kulturním poznáním – Bohatství Kutné
Hory a zámek Kačina. Cena za výlet bude složena z ceny za do-
pravu a ze vstupenek do navštívených kulturních památek. Prog-
ram bude přiměřený malým i velkým zájemcům.
Přihlášky na KIC N. Hrady nebo na tel. 602 150 208, K. Jarolímková.

¢ Novohradská Hudební Trikolóra 2018
V předchozích letech jsem
vždy zvala na sérii koncer-
tů uvedených pod společným
názvem Novohradská Hudeb-
ní Trilogie. Bude tomu i letos,
akorát název je trochu přizpů-
soben výročí naší republiky –
proto je z Trilogie Trikolora…
a každý z koncertů bude vě-
nován jinému publiku. První
koncert je tzv. výchovný a je pro nejmladší novohradskou generaci,
jmenuje se Koncert pro zlobivé děti a uskuteční se v rámci školního
vyučování 22.6. Druhý se jmenuje Česko-Slovenský koncert open
air, bude 6. 7. Na novohradském náměstí a vystoupí na něm za Čes-
ko Milan Peroutka a kapela Perutě a za Slovensko Peter Cmorik se
svou kapelou. Třetí koncert se uskuteční v říjnu pod názvem Hvěz-
dy Emy Destinnové a bude v dobovém provedení hudebního se-
skupení Trio Harmonia.

¢ Zvýhodněné vstupné
na novohradské koncerty
Hudebního festivalu
Jihočeské Nové Hrady
Vstupenky na jednotlivé koncerty Hudebního festivalu Jihočeské
Nové Hrady jsou již v prodeji na www.cbsystem.cz nebo v IC
N. Hrady (přízemí radnice). V případě, že si budete chtít zakoupit
vstupenky na dva festivalové koncerty uskutečněné v Nových Hra-
dech, můžete využít zvýhodněnou cenu. Tyto vstupenky budou k dis-
pozici v KSD, K. Jarolímková, tel. 602 150 208, a to do konce června.

¢ Příležitosti něco darovat
Na začátku června se u nás druhým rokem uskuteční charitativní
akce a koncert „Kdo má rád“. Kdo na koncertě zazpívá se můžete
dočíst z plakátku na druhé straně tohoto čísla NZ a kdo na akci při-
jde přispět na Dětské a novorozenecké oddělení prachatické ne-
mocnice zakoupením vstupenky v hodnotě 200 Kč, tak to je zatím
„ve hvězdách“. Ale můžete to být samozřejmě i Vy, neboť když
„stát“ nemá dost peněz k rozdávání kde jsou třeba, musí „nastou-
pit“ občan. A ještě jedna příležitost pro užitečnou věc bude, proto-
že na začátku prázdnin k nám přijede Kinematograf bratří Čadíků
a od 2. do 5.7. nám bude promítat v zámeckém parku české fil-
my. Na promítání bude vstupné dobrovolné a tak jako v minulých
letech, tak i letos bude výtěžek ze vstupného věnováno na chari-
tativní účely. V loňském roce, kdy to byla už 26.letní sezona Ki-
nematografu, to byl jeden milion korun, který obdrželo Konto
Bariéry.

¢ Letní Tančírna
Pokud budete mít chuť si v prvním čer-
vencovém týdnu hezky zatančit (dis-
kotéko to ale nebude…), přijďte 4. 7. na
dopolední kurz taneční výchovy, kde se
vám bude věnovat taneční mistr Pavel
Kojetín (spolupracuje s námi jako po-
rotce a pořadatel Novohradské číše). A
po odpolední pauze tentýž den si bude-
te moci od 19 do 24 hodin vyzkoušet
své staro-nové taneční dovednosti na
večerní Tančírně s živým orchestrem.
To vše v Kulturně-spolkovém domě, za
přijatelné ceny a věřím, že v příjemné
taneční atmosféře.

Na všechny pěkné letní kulturní zážitky zve a těší se
za KIC Nové Hrady Květa Jarolímková
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Vernisáž Duhové výstavy
V polovině května jsme zahájili výstavu, na které svůj široký umě-

lecký záběr představuje Irena Šafránková, malířka, ilustrátorka, desig-
nérka a milá paní. Druhá paní, která se na vernisáži objevila, byla
spisovatelka Daniela Fischerová, a její zahajovací povídání bylo vtip-
né, poetické, moudré a milé.

Takže tyhle dvě milé paní se v Koželužně sešly (znají se a spolupra-
cují už padesát let!), aby nám představily plody své spolupráce (zejmé-
na té „literárně- výtvarné“), abyste Vy, návštěvníci galerie, mohli okem
pohledět na originální knižní ilustrace, na portréty kombinovanou tech-
nikou i na několik textilních hraček.

Při vernisáži zahráli na kytary i žáci ZUŠ N. Hrady pod vedením
paní učitelky Karolíny Vobořilové, všem moc děkuji. Jako doprovod-
ný program pro návštěvníky výstavy je tvorba společného díla – velký
duhový obraz, na který může každý namalovat to své-duhové. Rozma-
lování bylo hned při vernisáži…

Všechny vás tedy zvu na výstavu a malování i v červnu, zejména
o víkendech, kdy je otevřeno od 10 do 16 hodin a to do 24.6.2018.

K. Jarolímková

Novohradská galerie Koželužna připravuje na léto
výstavu obrazů

Letní Novohradský Salon
1. 7. – 31. 8. 2018

Téma výstavy je Domov a jeho otisk na plátně

Vernisáž se uskuteční v neděli 1. 7. 2018 od 14 hodin

Na výstavě uvidíte práce téměř dvou desítek malířů z Čech a na-
šeho sousedního rakouského příhraničí.

Součástí výstavy bude i Otevřený ateliér aneb Letní malované
středy. Při této příležitosti si budou moci návštěvníci galerie zama-
lovat pod „přiměřeným“ vedením malířů – lektorů. Začneme od dru-
hé červencové středy a pak každou další středu až do konce srpna.
Začínat budeme v půl desáté v Koželužně při kávě nebo čaji a po na-
plánování denního programu vyrazíme na malování. Někdy to bude
v plenéru a jindy přímo v Koželužně či na dvorku. Věk pro účast
není rozhodující, u dětí ale doporučuji je nahlásit předem na kontakt
Koželužny (K. Jarolímková, 602 150 208, kic@novehrady.cz).

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

Destinační společnost Novohradsko-Doudlebsko vydala Kalendář
událostí 2018, jehož součástí je i přehled galerií a výstav v našem regi-
onu. Na tyto informace navazuje i letošní putování po výstavách nazva-
né „GALERIE TOUR“. To vás formou jednoduché hry provede po
pěkných výstavách, zprostředkuje umělecké zážitky a navíc ještě odmě-
ní malými dárečky s řemeslnými či potravinovými produkty vyrobenými
v naší oblasti. Takže budete obohaceni nejen na duchu… Propagační
materiál Kalendář událostí 2018 naleznete na novohradském infor-
mačním centru.                                                                               K. J.
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Informace z knihovny
Výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem nás se zúčastnila třída Broučků z naší mateřské školy.

Hodnotili je návštěvníci novohradské knihovny a do krajského kola „odeslali“ tři obrázky dětí
na téma „Les“ a jeden na téma „Les s básničkou“. Dětem a učitelkám, které je do soutěže zapoji-
ly, děkuji.

Začátkem června nás čeká již tradiční Pasování na čtenáře, kde prvňáčci před knihovním krá-
lem Knihomolem I. prokazují, jak se za první rok školy naučili číst.

Na 21. června dopoledne máme pro zájemce objednanou exkurzi do Státního okresního ar-
chivu v Českých Budějovicích, kde bude možno nahlédnout nejen do badatelny jako ostatní náv-
štěvníci, ale i do celého „zákulisí“ archivu s odborným výkladem. Zároveň zde bude možno
shlédnout výstavu obrazů Jana Rafaela Schustera. Poté bychom mohli navštívit Jihočeské muze-
um v Českých Budějovicích a podívat se na některé z právě probíhajících velice zajímavých
výstav.

Vzhledem k tomu, že počet účastníků je limitovaný, neváhejte a přihlaste se co nejdříve
v Městské knihovně Nové Hrady osobně, telefonicky na tel. č. 386 362 182 nebo e-mailem na
adrese knihovna@novehrady.cz. Doprava bude individuální. D. Císařová, knihovnice

Okénko do knihovny
Dračí náhrdelník / Vlastimil Vondruška
V průběhu okázalé slavnosti, kterou na svém hradě uspořádá Jaroslav
ze Šternberka, zmizí jeho krásná neteř Elška, manželka veverského
purkrabího Drslava. Mezi hosty to vyvolá posměch, protože nemá po-
věst ctnostné manželky, jenže její manžel vyhledá Oldřicha z Chlumu
a se slzami v očích ho prosí o pomoc. Domnívá se, že jeho žena Elška
neutekla, ale někdo ji unesl.

Muž a žena / Michal Viewegh
V novelách Family Frost a Čarodějka z Křemelky se autor vrací k při-
rozenému, jemně ironizovanému vypravěčství, pro něž si ho čtenáři
tak oblíbili.

Sestra smrt / Daniel Petr
Ústecký vyšetřovatel Václav Rákos se vypraví do nemocnice v Rum-
burku kvůli podezření, že pacientka, která zemřela na otravu metylal-
koholem, se ve skutečnosti stala obětí vraždy. Rákos je přesvědčený,
že existuje souvislost mezi její smrtí a případem zdravotní sestry ob-
viněné z otravy šesti pacientů draslíkem…

Do posledního dechu / Robert Bryndza
Kdo se skrývá za falešnými profily na Facebooku a láká naivní mladé
ženy na schůzku? Jak chytí detektiv šéfinspektor Erika Fosterová vra-
ha, který vlastně existuje jen virtuálně?

Jsi jako slunce / Táňa Keleová-Vasilková
Tento příběh není o mně a mém tatínkovi, a zároveň vlastně i trochu je.
Ale především je to příběh všech dcer, které tragicky přišly o svého otce a
nedokázaly se s tím vyrovnat, smířit a přijmout smrt milovaného člově-
ka. Je smutný, protože jsem ho - po delší přestávce - psala jako první po
tom, co od nás tatínek odešel. Vepsala jsem do něj svůj žal, smutek a bo-
lest. Zároveň však jde o příběh plný zvratů, překvapení a lásky.

Macbeth / Jo Nesbö

Je to nejlepší polda, jakého kdy měli. Když se nepodařený zátah na
dealery zvrhne v krveprolití, přichází inspektor Macbeth se svým tý-
mem rychlého nasazení, aby zachránil situaci. Macbeth je však i vylé-
čený feťák s problematickou minulostí. Za jeho úspěchy ho čeká
odměna. Peníze. Moc. Respekt. To všechno má na dosah. Jenže chlap
s jeho původem nemůže dosáhnout až na vrchol. Nebo může?

Dopisy, které nikdo nečetl / Iona Grey

Píše se rok 1943 a v nálety zničeném Londýně se setkávají dva mladí
lidé: nešťastně vdaná Stella a pilot amerického letectva Dan. Ve
dnech, kdy si nikdo není jistý tím, co bude zítra, se do sebe bezhlavě
zamilují. Chvíle, kdy spolu mohou být šťastní, však trvají jen krátce.
Dan odchází bojovat, ale slibuje, že se pro Stellu po válce vrátí.
O sedmdesát let později vhazuje Dan do schránky poslední dopis. Je-
den z mnoha, který Stelle poslal na adresu místa, kde spolu měli po
válce začít žít, a na které mu nikdy neodpověděla.

Krvavé ostří / Povídky ze světa Skleněného trůnu /
Sarah J. Maasová

Celaena Sardothien je nejobávanějším zabijákem celého Adarlanu.
Přesto důvěřuje pouze jedinému člověku, svému kolegovi a příteli Sa-
movi. V těchto novelách nabitých akcí se Celaena vydává na několik
odvážných míst, které mají prověřit její schopnosti.

Jak točit skvělá videa pro YouTube / Bret Juilly

Chcete natáčet zajímavá videa? Chcete být na YouTube vidět a sbírat
subscribery? Tak v tom případě držíte v ruce tu správnou knihu, která
vás naučí, jak točit a stříhat kvalitní a zajímavá videa. Slavným youtu-
berem se může stát kdokoliv, tak proč ne zrovna vy?

Dovolená v knihovně
1. – 3. 7., 16. – 20. 7., 30. 7. – 7. 8., 13. 8. – 24. 8. 2018
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Třetí muzejní přednáška
Na první květnovou sobotu, v rámci celodenní akce připomínající si

období 1. světové války, se uskutečnila třetí plánovaná muzejní před-
náška pro veřejnost. Při ní jsme se dostali po stopách jednadevadesátní-
ků až do Karpat, na pomezí Slovenska, Polska a Ukrajiny. Stopy 91.
regimentu, jak se dá tušit, jsou v těchto místech především formou vo-
jenských hřbitůvků nebo vojenskou částí hřbitovů civilních, schované
často v neosídlené krajině. Z promítaných fotografií při přednášce i
z ústního podání pana Jana Ciglbauera jsme se dozvěděli, že v místech
bojů jsou až do dnešní doby jasně znatelné „vojenské rány“ v podobě
zákopů, okopů, kráterů po granátech, dokonce i vojenské munice i těch
hřbitůvků, kde jsou pochováni sice padlí vojáci, ale jejich konkrétní
jména nelze už přiřadit ke hrobům. Těžké bojové podmínky, které
v těchto oblastech vojáci jednadevadesátníci zažívali, jsou pro nás spíš
nepředstavitelným „kouskem historie“, nicméně, pro tehdejší chlapce a
chlapy to byl každodenní kontakt se současnou realitou.

Děkuji všem lidem, kteří jarním muzejním přednáškám věnovali
pozornost, a panu J. Ciglbauerovi za kvalitní obsah přednášek. A také
děkuji jemu a Janu Bicanovi za uspořádání přednášky shrnující témata
o 1. světové válce a Novohradsku přizpůsobené pro žáky ZŠ Nové
Hrady, která se konala v pátek 4. května.

Další muzejní přednášky pro veřejnost jsou plánované na podzim a
budeme se těšit na stávající i nové zájemce o naši historii.

K. Jarolímková

Jarní muzejní přednášky byly součástí projektu „Velká válka. Dokumentace
a připomenutí“ v rámci Programu INTERREG Fond malých projektů Rakousko
- Česká republika.

Střípky novohradské historie
Hádankou v květnovém Zpravodaji jsme si připomněli kapli,

která stávala u cesty k Zevlovu mlýnu a dál na Veveří. Říkalo se jí
Urlaubskapelle, což by se dalo přeložit jako kaple odpuštění. Podle
pověsti se zde s městem loučila omladina před odchodem na zkuše-
nou do světa. Josef Jahn ve svém popisu cesty na Mandelstein píše:
„Opouštíme město na jeho jižní straně při budově měšťanské školy,
projdeme kolem několika stodol a hraběcí jízdárny a za stromořa-
dím černých topolů se ocitáme tváří v tvář cíli naší cesty, který byl
až dotud zakryt městem na vrchu. U kaple, vystavěné podle nápisu
na ní roku 1768 a zvané zdejšími lidmi “Urlaub-Kapelle”, nám na
východě znovu padne do oka dálný obrys Kletě. Za kaplí nás
úvozová cesta lemovaná z obou stran travnatým náspem zavede
dolů k Městskému mlýnu (Bürgermühle)…“ (celý text najdete
na: www.kohoutikriz.org/inc/text.php?id=jahn). Podle některých
pamětníků se prý u kaple za první republiky udělovaly dovolenky
vojákům, název k tomuto výkladu svádí.

A co Skapulierkapelle (Ška-
pulířová kaple) a Gnadenka-
pelle (Milostná kaple)? Za těmi
musíme vyrazit jinam. Známou
barokní Škapulířovou kapli mů-
žete navštívit v nedalekých Bo-
rovanech, jedna z nejslavnějších
milostných kaplí se nachází „u sou-
sedů“ – v Mariazell.

Zůstaneme ale v Nových Hra-
dech a podíváme se na oltářní ob-
raz v kostele. Oltář byl pořízen
v roce 1678, námětem hlavního
obrazu je:
a) sv. Petr a Pavel
b) Zvěstování Panny Marie
c) Seslání Ducha svatého

Tentokrát je to opravdu jednoduché. Odpověď na otázku může-
te poslat na e-mailovou adresu: Muzeum@novehrady.cz, nebo ra-
ději muzeum osobně navštivte. Zájemci o novohradskou vlastivědu
jsou tu vítáni! Novohradské muzeum, J. Šáchová
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Žumberk nabídne výstavu
o tradičních řemeslech,

muzeum hledá budoucí výstavní exponáty
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích připravuje pro rok 2019

v tvrzi Žumberk u Nových Hradů novou dlouhodobou výstavu, která
vystřídá končící expozici s názvem Ryby a lidé, Rožmberkové a rybní-
káři v jižních Čechách a ve Waldviertlu.

Prostory tvrze by pak nově měly (kromě stálé výstavy lidového malo-
vaného nábytku z jižních Čech) návštěvníkům nabídnout prezentaci zanik-
lých tradičních řemesel Novohradska, Trhovosvinenska a Borovanska.

„Dovolujeme si proto oslovit obyvatele těchto regionů s prosbou
o zapůjčení materiálů, pomůcek, fotografií a dalších věcí po předcích,
z pozůstalostí po pilníkářích, provaznících, kolářích či kovářích, zkrát-
ka po lidech, kteří ovládali tyto staré výrobní postupy a něco po sobě
zanechali,“ vysvětlil ředitel Jihočeského muzea František Štangl. Do-
dal, že lidé mohou kromě zapůjčení věcí pro výstavní účely artefakty
zaniklých řemeslných oborů také darovat domovské obci.

Kontakty:
Ing. František Štangl, ředitel muzea
stangl@muzeumcb.cz, tel.: 391 001 505

Mgr. Helena Stejskalová, náměstkyně ředitele
stejskalova@muzeumcb.cz, tel.: 391 001 501

Pozvánka na Zevlův mlýn
v pátek 29. 6. 2018

V květnu jsem měla příležitost nakouknout do nové „pivovarské ku-
chyně“ na Zevlově mlýně a mohla ochutnat tzv. mladinu, ze které bude
za měsíc nový novohradský ležák. Což je rozhodně důležitá informace i
pro náš zpravodaj, neboť jej čtou určitě i pivaři. Když krátce odskočíme
do historie, tak Obecní pivovar v Nových Hradech byl zrušen v roce
1924 a Panský pivovar v Údolí v roce 1927, tak to znamená, že se u nás
bude zase vařit pivo téměř po sto letech. Rozdíl bude ale v tom, že to ne-
bude pivo z pivovaru obecního a ani panského, ale rodinného. Rodina
pana Loukotky tak rozšíří řadu malých pivovarů v novohradském regi-
onu a nabídne nejprve klasický ležák desítku, jedenáctku a dvanáctku
a časem by bylo možné ochutnat i další druhy inspirované jinými
zeměmi.

Pokud jste dost zvědaví, jak bude nové pivo chutnat, jste zváni
v pátek 29. 6. 2018 na Zevlův mlýn, kdy by už mělo být pivo dokva-
sené a vhodné k pití.

Zároveň to bude i Den otevřených dveří celého mlýna, takže mů-
žete navštívit mlýnici i s komentovanou prohlídkou, vidět jízdu histo-
rických traktorů a posedět si v novém venkovním „kiosku“ s pohledem
na zvířátka v ohradách. Zkrátka si udělat pěkný „zevlový“ den kousek
za městem. K. Jarolímková
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Tipy na výlet k rakouským sousedům
Víkend nebo dovolená před Vámi, hlásí

krásné počasí a vy nevíte kam s dětmi na vý-
let? Terčino údolí, Červené Blato, Kraví horu,
Mandlstein i Blockheide znáte jako své boty
a již nevíte, kam se vydat? Třeba Vás zaujme
některý z našich tipů na výlet k našim souse-
dům do Rakouska.

Arbesbach – Bärenwald
aneb Medvědí les

Medvědí les se nachází v malebné vesničce
Arbesbach ve Waldviertelu v Dolním Rakous-
ku, vzdálené od nás necelých 50 km. Medvědí
les nabízí nový domov hnědým i syrským
medvědům z cirkusů a soukromých chovů,
kteří žili v nevhodných až kritických podmín-
kách. V lese medvědi mohou znovu rozvíjet
své instinkty, přirozeně se chovat, koupat se a
hlavně se uložit k zimnímu spánku. Medvědí
les není jen novým medvědím domovem, také
půl kilometrová stezka pro pěší a rozlehlý vý-
stavní areál nechává návštěvníkům nahléd-
nout do nevšedního dne medvědů. Naleznete
zde i hřiště s lezeckým parkurem. A kdyby ná-
hodou začalo pršet? Nevadí! Medvědí les na-
bízí i krytou, interaktivní výstavu pro děti
všech věkových kategorií. Na výstavě se mno-
hému přiučíte a vžijete se do medvědího
života. Navštívit také můžete místní obchůdek
s typicky medvědími suvenýry za přijatelné
ceny.

Otevřeno je denně od 10 – 18 hodin, v době
od Květné neděle (jeden týden před Veliko-
nočními svátky) do 2. listopadu (svátek Všech
svatých). Prohlídky jsou možné v úterý, pátek,
sobotu a v neděli, po předchozí objednávce (min.
7 dní) na těchto kontaktech: tel.: +432813/7604,
email: office@baerenwald.at. Návštěva s pej-
skem na vodítku je povolena.

Po cestě domů můžete navštívit hrad Ar-
besbach, zvaný také „Stolička Waldviertelu“.
Zřícenina středověkého hradu se nachází na
nejvyšším místě této oblasti. 25metrová věž
bývalého hradu Kuenringů nabízí překrásný
rozhled na typickou krajinu Waldviertelu.

Sonnenwelt Großschönau
Zhruba 20 km od Nových Hradů, kousek

za Weitrou, se nachází typicky rakouská ves-
nička Großschönau, která se může od května
roku 2013 chlubit novou atrakcí Sonnenwelt.

Výstava Sonnenwelt o rozhoze 2000 m2 Vás
provede historií lidské rasy, ukáže jak vytvořit
energii svalovou silou, jak se energie zpraco-
vává, kde vůbec energie vzniká a jak lze maxi-
málně využít místních obnovitelných zdrojů
energie. Expozice také výstižně zachycuje
moudrost starých Egypťanů a Římanů až k nej-
novějším technologiím budoucnosti. Během
tohoto putování získáte nejen praktické rady
pro vlastní dům, ale náročné a zajímavé hry
prověří také Vaše vědomosti a dovednosti!
Výstava je obsahově dosti výstižná, možná
budete muset tuto výstavu navštívit vícekrát.
U Sonnenwelt se nachází i malé hřišťátko s ka-
menným bludištěm.
Adresa: Sonnenplatz 1, 3922 Großschönau
Otevírací doba: otevřeno od 25. března
do 31. října, úterý – neděle 9 – 17 hodin.

Jako matka dvou dětí, věkově rozdílných
dětí, vím, jak je těžké v dnešní době děti za-
ujmout a zabavit. Proto Vám tyto výlety ze své
vlastní zkušenosti doporučuji. Informační ce-
dule a výstavy jsou v českém jazyce, takže i
děti školou povinné mohou sami získávat in-
formace. A mnohé se dozví. Interaktivní vý-
stavy jsou velmi zábavné, poutavé a naučné,
nejen děti si mnohé zapamatují. Při cestě
domů lze navštívit i motorický park s balanč-
ními prvky v Hirschenwies. Zastavit se také
můžete ve Weitře, kde si můžete projít přírod-
ní park Gabrielental a nebo navštívit místní
výbornou cukrárnu na náměstí.

Martina T. Kolářová, novohradské IC
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TIPY K SOUSEDŮM

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem
Přehled divadelních představení, koncertů a
pořadů, které se konají v nejbližší době a na
které je možné si zakoupit vstupenky v KIC
Nové Hrady – přízemí radnice:

Otáčivé hlediště Český Krumlov –
sezona 2018:
¡ 23. 6. – 9. 9. – Ztracený svět

/představení pro celou rodinu/
¡ 6. – 23. 6. – Dracula /horor/
¡ 27. 6. – 7. 7. – Dekameron /komedie/
¡ 10. – 15. 7. – Rusalka /opera/
¡ 18. – 29. 7. – Trubadúr /balet/
¡ 1. – 5. 8. – Valmont /balet/
¡ 8. – 11. 8. – Příhody lišky Bystroušky /opera/
¡ 14. 8. – 2. 9. – Pes baskervillský

/detektivní komedie/

Divadelní představení pro děti:
¡ 5. 7. – Treperenda – Hrad Nové Hrady
¡ 9. 8. – Žabák Valentýn

– Zámecký park Nové Hrady
¡ 16. 8. – O statečném kováři Mikešovi

– Kovárna Nové Hrady
¡ 23. 8. – Pohádka z budíku – Hrad Nové Hrady

Divadelní představení:
¡ 5. 6. – 4000 dnů – DK Metropol, ČB
¡ 12. 6. – Bláznivý Petříček – KD Veselí n. Lužnicí
¡ 14. 7. – 18. 8. – Jedna noc na Karlštejně

– Zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 24., 26. a 31. 7. – Milostné šachy

– Zimní zahrada, Zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 28. 7. – 31. 8. – Návštěva mladé dámy

– Klášter Zlatá Koruna

¡ 28. 7. a 21. 8. – Charleyova teta
– Zámek Hluboká n. Vlt.

¡ 2. – 22. 8. – Sto dukátů aneb šlechtická láska
– Zámek Hluboká n. Vlt.

¡ 3. 8. – Návštěva mladé dámy
– Radniční nádvoří, ČB

¡ 16. 8. – Když se zhasne – Klášter Borovany
¡ 17. 8. – Návštěva mladé dámy – Hrad Rožmberk
¡ 19. 8. – Divadlo Víti Marčíka – Veselí n. Lužnicí
¡ 25. 8. – Návštěva mladé dámy

– Art Centrum Č. Krumlov
¡ 31. 8. – Návštěva mladé dámy

– Radniční nádvoří, ČB

Koncerty, festivaly,
zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 1. 6. – Asonance – Benešov n. Černou
¡ 5. 6. – Festival na dvanácti strunách: Kytarové duo

Steffal, Kümmel – Dominikánský klášter, ČB
¡ 8. 6. – Keks & Jihočeská filharmonie – Stodola

v podzámčí, Borovany
¡ 12. 6. – Festival na dvanácti strunách: Aliosha

De Santis – Dominikánský klášter, ČB
¡ 19. 6. – Festival na dvanácti strunách: Kytarové

duo Manera – Dominikánský klášter, ČB
¡ 20. 6. – JF & Smetanovo Trio – DK Metropol, ČB
¡ 22. 6. – Jaroslav Svěcený a Jitka Navrátilová

– Kostel Nanebevzetí P. Marie, Borovany
¡ 23. 6. – Náhodný výběr – Veselí n. Lužnicí
¡ 28. 6. – Festival na dvanácti strunách:

Pavel Steidl – Dominikánský klášter, ČB
¡ 28. 6. – 30. 8. – Toulky barokními Budějovicemi

(noční prohlídky městem), ČB
¡ 30. 6. – Bee, Andy a Ron – Veselí n. Lužnicí
¡ 4. 7. – Lucie Bílá – Zámecký park, Třeboň

¡ 5. 7. – Blue Spirit Bazaar Blues Pace
– Veselí n. Lužnicí

¡ 7. 7. – Kajbar Kabaret – Veselí n. Lužnicí
¡ 10. 7. – Třeboňská Nocturna 2018

– Zámecká konírna, Třeboň
¡ 11. 7. – Třeboňská Nocturna 2018

– Divadlo J. K. Tyla, Třeboň
¡ 12. 7. – Třeboňská Nocturna 2018

– Zámecká konírna, Třeboň
¡ 12. 7. – 30. 8. – Toulky barokními

Budějovicemi – ČB
¡ 13. 7. – Třeboňská Nocturna 2018

– Nádvoří Městského úřadu, Třeboň
¡ 14. 7. – Třeboňská Nocturna 2018

– Nádvoří Městského úřadu, Třeboň
¡ 14. 7. – Pavel Svoboda /varhany/

– Kostel sv. Jana Nepomuckého, Hluboká n. Vlt.
¡ 14. 7. – The Boband – Bob Dylan Revival

– Veselí n. Lužnicí
¡ 21. 7. – Lake Malawi – Veselí n. Lužnicí
¡ 27. 7. – Epydemye – Klášter Borovany
¡ 27. 7. – Festival Jihočeské Nové Hrady:

J. Svěcený – Kostel sv. Petra a Pavla, N. Hrady
¡ 28. 7. – Festival Jihočeské Nové Hrady:

J. Svěcený – Zámek, Nové Hrady
¡ 28. 7. – Lenka Dusilová – Veselí n. Lužnicí
¡ 29. 7. – Festival Jihočeské Nové Hrady:

J. Svěcený – Kostel Nanebevzetí Trhové Sviny
¡ 30. 7. – Festival Jihočeské Nové Hrady:

J. Svěcený – Kostel Dobrá Voda u N. Hradů
¡ 1. 8. – Festival Jihočeské Nové Hrady:

J. Svěcený - Zámek Nové Hrady
¡ 1. 8. – Nezmaři – Radniční nádvoří, ČB

pokračování na str. 27
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Láska aneb Život mezi fotbalisty!
Píše se rok 1983 na podzim, je listopad, ne-

děle, 10 hodin ráno. Jdu se projít do zámecké-
ho parku. Napadá mě, že zajdu na fotbalové
hřiště. Něco se tam děje. Tak jdu dál. Budou
tam hrát dorostenci „Hradů“ zápas. Povede je
pan Dvořák jako trenér. S ním se dobře znám
přes tenis, který jsme dříve spolu hráli. Pan
Dvořák někoho hledá. Nemá, kdo by dělal
„pomezního“ za Hrady. Poté kývne na mě. Ač
jsem to nikdy nedělal, zkusil jsem to. Snažil
jsem se tak, jak to dělali pomezní rozhodčí
v televizi.

Uplynulo téměř půl roku, je květen 1984 a
je tu znovu podobná situace. S tím, že je v are-
álu více lidí. Přesto pan Dvořák mi dává pra-
porek jako „pomeznímu“. Můžu říct, že to
„mávání“ mě bavilo.

O měsíc později, na konci června r. 1984,
se měl uskutečnit turnaj 4 celků „mužů“. Tak
jsem se tam šel podívat. Krásné počasí, spous-
tu lidí, hlavně fotbalistů, mnoho fandů a funk-
cionářů. Byli tam dva delegovaní rozhodčí a
hledal se ještě pomezní rozhodčí. Slyším:
„Míra to mávne“! Otočím se a vidím pana
Dvořáka, jak mi nese praporek! Mával jsem
všechny 4 zápasy a zhostil jsem se s úlohou
pomezního dobře. Nikdo mi nenadával, ba ně-
kolik lidí mě pochválilo.

Na večer bylo v „Máji“ na sále posezení
všech aktérů turnaje. Nakouknul jsem do sálu

a bylo tam vidět několik volných míst a tak
jsem se také posadil. Bylo mi fajn. Bavil
jsem se třeba s lidmi, se kterými jsem se
před tím maximálně pozdravil.

Dále se ke mně nějakým způsobem dos-
tala kytara. „Míro, zahraj něco“, ozvalo se.
Tak jsem zahrál 3 písničky od Karla Gotta
a slyším: „Míro, jedeš s námi na Moravu!“.
Najednou jsem získal mnoho kamarádů,
kteří hráli úžasným způsobem fotbal a té-
měř všichni ještě donedávna hráli I.B třídu.
Na Moravu jsem si vzal tahací harmoniku a
kytaru. Sednul jsem si doprostřed autobusu
a dlouho jsem nezahálel. „Tak to zmáčk-
ni!“, bylo slyšet zezadu autobusu. Začal
jsem tedy a již se „zadek“ chytil a později
celý autobus. Okamžitě jsem poznal, že to je
vynikající parta a já jsem si pomyslel, že
této partě pomohu zpátky do „okresního
přeboru“. Tady to ukončím. Bylo by to na
dlouhé povídání, co jsem zažil s hradeckým
fotbalem.

Závěrem…
Kluci tenkrát „makali“ každý zápas,

každý trénink. Dokázali vyhrát 17 zápasů
za sebou. Byly to moje (1984 a 1985) nej-
krásnější léta v životě!!! Zásluhu na tom
mají nejvíc fotbalisti z „Hradů“!!!

Miroslav Hruška

¡ 2. 8. – Kino na kolečkách: „Hastrman“
– Zámecký park, Nové Hrady

¡ 2. 8. – Jihočeská intermezz: Talichův komorní
orchestr – Státní hrad Zvíkov

¡ 3. 8. – Sestry Havelkovy – Klášter Borovany
¡ 4. 8. – Zrní – Veselí n. Lužnicí
¡ 8. 8. – Jaroslav Samson Lenk

– Radniční nádvoří, ČB
¡ 9. 8. – Jihočeská intermezz: Balada pro banditu

– Státní hrad Nové Hrady
¡ 9. 8. – Spirituál kvintet – AJG, Hluboká n. Vlt.
¡ 10. 8. – Gaia – Klášter Borovany
¡ 12. 8. – Lukáš Randák 30 – Zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 15. 8. – Žalman a spol. – Radniční nádvoří, ČB
¡ 16. 8. – Jihočeská intermezz: P. Janečková

/zpěv/, M. Bárta /klavír/ – Klášter Zlatá Koruna
¡ 23. 8. – Jihočeská intermezz: Epoque Quartet

– Státní hrad Landštejn

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

¡ Koupím jakýkoliv starý motocykl
Jawa, ČZ, Pionýr, Stadion, Jawa Pérák a
jiné, cokoliv i ve špatném stavu, náhradní
díly, literaturu, propagaci, doplňky, staré
plechovky od olejů atd. Děkuji – nabídně-
te. Tel.: 704 454 788

¡ Hledám brigádnici na občasnou výpo-
moc v penzionu.
Tel.: 728 032 407.

CBsystem (pokračování ze str. 26)
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Kostka koloběžky
na zámku

Kolegové Mikrobiologického ústavu AV
ČR, Centra nanobiologie a strukturní biologie
se společně rozhodli strávit nějaký čas mimo
pracovní prostředí a realizovat příjemný, ne-
všední a hlavně společný zážitek. Naší předsta-
vou bylo se uvolnit, odpoutat, dostat se mimo
běžný pracovní stereotyp a díky tomu se i lépe
poznat na jiné úrovni než na té pracovní. Dlou-
ho jsme váhali a nedokázali se rozhodnout,
co bychom měli společně podniknout. Sho-
dou okolností a v náš prospěch zahájila pří-
mo na Nových Hradech svou činnost Kostka
FitKoloběh Novohradsko… a bylo roz-
hodnuto. Objednali jsme si koloběžky i in-
struktory pro zájemce z řad zaměstnanců. Po
úvodní instruktáži jsme vyrazili krásami No-
vých Hradů a zámeckým parkem, kde jsme se
pod dohledem instruktorů „Fitkoloběhu“ Len-
ky a Honzy i protáhli. Byl to pro nás nevšední
zážitek, který jsme si všichni plnými doušky
užili. Věříme, že to nebyla naše jediná společ-
ná kolektivní akce s Kostka FitKoloběh Novo-
hradsko.

Spolupracovníci CNSB MBÚ AV ČR, v.v.i.

Nordic Walking Novohradsko
a FitKoloběh Novohradsko

¢ Pravidelné čtvrteční lekce Nordic Walking
Každý čtvrtek od 17.00 do 18.30
Chcete si vylepšit kondici? Naučíme vás, jak na to! Nordic Walking je energická a dyna-
mická sportovní aktivita vhodná a dostupná pro každého a po celý rok.
Odhoďte chmurné myšlenky a pojďte si s námi zachodit. Zlepšíte si náladu i kondici, pro-
táhnete a posílíte celé tělo.
Pravidelné lekce jsou určeny klientům, kteří již u nás absolvovali několik lekcí nebo dob-
ře zvládají techniku. Ale i pro vás, začátečníky máme připravené lekce. Neváhejte nás
kontaktovat.  Na všechny naše lekce půjčujeme hole zdarma, pokud nemáte vlastní.

¢ Pravidelné páteční lekce FitKoloběhu
Každý pátek od 17.00 do 18.30
Během lekce FitKoloběhu s koloběžkou KOSTKA poznáte, jak by mělo vypadat správné
rozcvičení a proniknete do tajů správné techniky jízdy na koloběžce. Postupně si zlepšíte
svoji kondici a zpevníte celé tělo. S námi to není žádná nuda. Koloběžku KOSTKA na
lekci půjčujeme zdarma.

¢ Půjčovna koloběžek KOSTKA
Po – Ne od 9.00 do 18.00
U nás je možné si také zapůjčit koloběžku KOSTKA, a to Tour Max nebo Twenty Max.

Na všechny naše lekce NW a FitKoloběh i na zapůjčení koloběžek KOSTKA nabízíme
rovněž ZVÝHODNĚNÉ PERMANENTKY.
Další informace naleznete na našich webových stránkách
www.nordicwalking-novohradsko.com, na Facebooku nebo nás kontaktujte
na telefonu +420 776 850 854 nebo osobně na adrese Komenského 176, Nové Hrady
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CZECH KARATE OPEN CUP – Grand Prix karate Ústí nad Labem
Tomáš Hermann zvítězil disciplíně v kumite muži +84 kg a vybojoval bronz v BRH
V sobotu 21. dubna 2018 se v Ústí nad La-

bem konaly jedny z největší závodů v rámci
České republiky – Czech karate Open 2018.
Toto otevřené mistrovství je zároveň zařazeno
do nominačních turnajů, tzn., že první 3 zá-
vodníci z jednotlivých kategorií, kteří získají
na nominačních závodech nejvíce bodů, po-
stupují na mistrovství České republiky. To se
bude v letošním roce konat 8. – 9. prosince
2018 historicky poprvé v Jindřichově Hradci.

Do sportovní haly na Klíši se sjelo více jak
500 závodníků. Jednalo o otevřené mistrovství
a nebylo potřeba se na tyto závody nominovat,
proto měl turnaj i zahraniční účast. Zúčastnili
se ho karatisté ze Slovenska, Německa, Ukra-
jiny, Holandska, Polska, Ruska, Finska, Bělo-
ruska, ale také z Ázerbájdžánu. Závodníci ve
sportovním zápase v disciplíně kumite dle pra-
videl WKF předvádí vše, co se naučí při mno-
ha hodinách tvrdého tréninku. Soutěžící musí
mít především výbornou fyzickou kondici,
protože vydržet zápas, který trvá 3 minuty
v kategorii mužů je velmi náročné.

Tomáš Hermann soutěžil v kategorii muži
+ 84 kg. V prvním kole porazil finského zá-
vodníka 1:0, ve druhém kole náš borec překo-
nal Nizozemce 2:0. Do finále nastupoval
Tomáš opět proti finskému závodníkovi, utká-
ní skončilo po složitém souboji 0:0 a na roz-
hodnutí (podle aktivity závodníka v průběhu
celého zápasu) rozhodčích zvítězil na prapor-
ky Tomáš 4:1.

V kategorii BRH bez rozdílu hmotnosti,
která začínala až ve 22.45 hod, nastoupil To-
máš proti domácímu závodníkovi, kterého
dokázal porazit 6:3. Ve druhém kole zvítězil
Tomáš nad reprezentantem Ukrajiny 2:0, bo-
hužel v semifinále se dostavila únava a náš zá-
vodník podlehl těsně 4:3 soupeři z domácího
oddílu Sport union. Tento závodník byl fina-
lista a tak Tomáš mohl bojovat v repasáži
o bronzovou medaili a v tomto souboji porazil
finského závodníka 5:0 a získal po půlnoci
další, tentokrát bronzovou medaili.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Tomáš Hermann zvítězil v kumite + 84 kg a vy-
bojova bronz v BRH

Mistrovství ČR v Allkampf Jitsu
Závodníci oddílu karate se neztratili v silné konkurenci

V sobotu 13. května 2018 se ve sportovní hale
Stars ve Strakonicích konalo 22. Mistrovství
ČR v sebeobranném systému Allkampf-Jitsu,
na které se sjelo 178 závodníků z většiny škol
AKJ z České republiky.

Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu se
skládá ze třech disciplín – kata, randori a tames-
hi wari, kdy se body dosažené v jednotlivých
disciplínách sčítají a konečný součet nakonec
určí pořadí jednotlivců. V disciplíně kata jsou
předváděny sestavy, jež znázorňují boj proti
imaginárním útočníkům a závodník je musí
zacvičit co nejpřesněji. V randori obránce pro-
vádí čtyři sebeobranné techniky, z nichž jedna
je proti ozbrojenému útočníkovi a hodnotí se
zde rychlost reakce obránce a také provedení
sebeobranných technik. Tameshi wari patří
k tradičním prvků Allkampf-Jitsu a je divácky
nejatraktivnější disciplínou. Jedná se o přerá-
žení plastových desek, které jsou rozlišeny ba-
revně a také se liší pevností (pro dětské
kategorie žlutá, tato představuje 1,5 cm dřeva,
zelená pro juniorky – 2 cm, hnědá pro juniory

a ženy a nejtěžší černá 3 cm), hodnotí se tech-
nika přerážení a přesný zásah desky.

Samotná soutěž začala slavnostním nástu-
pem všech účastníků, ředitel soutěže Petr Pet-
řík vedoucí Starkonické školy AKJ a prezident
Allkampf-Jitsu ČR Ing. Martin Matouš zde při-
vítali závodníky i diváky a závodníkům popřáli
mnoho štěstí ve sportovním klání. Přítomné
také přivítal čestný host starosta Strakonic Mgr.
Břetislav Hrdlička. Poté se sportovní halou ro-
zezvučela Česká státní hymna.

Početné pole startujících bylo rozděleno do
jednotlivých kategorií podle stáří a získaného
stupně technické vyspělosti soutěžících (ba-
revné pásky na kimonu) od dětí až po dospělé
závodníky. Celé klání nastartovali nejmladší
bojovníci v disciplíně randori mladších žáků.
Soutěž pokračovala soubojem starších žáků,
kteří již soutěží ve dvojboji – randori a tames-
chi wari. Dopoledne se soutěže účastnilo více
jak 100 malých bojovníků a lze říci, že všich-
ni předvedli skvělé sportovní výkony a za-

slouží velikou pochvalu za to, že celý rok pod
vedením svých trenérů pilně trénovali.

Odpoledne soutěž dále pokračovala soubo-
jem juniorů, juniorek, dospělých závodníků a
soutěží družstev. Zde byly k vidění vynikající
sportovní výkony, a to zejména v divácky at-
raktivních disciplinách tameshi wari a randori.
V kategorii muži Master 5.-1. Kyu nad 40 let
vybojoval druhé místo a titul vicemistra ČR
v AKJ Bronislav Němec z TJ karate Nové
Hrady. Dále pak pěkné 4. místo v silné konku-
renci obsadili Tomáš Balko v kategorii starší
žáci a Lukáš Němec v kategorii muži 5.-1. Kyu
do 39 let. Veliké díky patří všem trenérům, kte-
ří se podíleli na přípravě našich závodníků na
tuto důležitou soutěž a samozřejmě také rodi-
čům, kteří naše závodníky podporují.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Martin Hermann ml., Tomáš Balko, Lukáš a Bronislav
Němcovi na Mistrovství ČR v Allkampf-Jitsu.

Titul vicemistra ČR v AKJ vybojoval Bronislav
Němec

Tomáš Balko při disciplíně Tames-
hi Wari

Zlatá a bronz z Czech karate open
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