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Krásné léto!
Červencový úvodník tentokrát volím bez politických či společenských připomínek či komentářů,

a to nikoli proto, že začíná „okurková sezona“ a politika prý nikoho nezajímá, ale proto, že se sešlo
tolik pěkných fotografií, které si zaslouží na titulní straně dostatečný barevný prostor… Takže se milí
čtenáři potěšte barevnými obrázky, ze kterých jde radost naproti, a k „politicko-společenským“
zprávičkám se dostanu třeba příště nebo přespříště… To už nám totiž budou na městskou bránu kle-
pat komunální volby… a tak nyní stručné popřání – Užijte si krásné léto! K. Jarolímková

Skupinové foto je z malování, při kterém se potkaly české a rakouské děti, aby na malířském plát-
ně vznikl obrázek z Nových Hradů „bez čáry“. Více o setkání uvnitř čísla slovem a v dalších foto-
grafiích.                                                                                                                                  K. J.

První pohádka pro děti a rodiče v zámeckém
divadle (po jeho rozsáhlé rekonstrukci) se jme-
novala „ O křišťálovém srdci“ a byla jistě pro
mnohé velmi poučná…                             K. J.

Skvělou akcí, o které píše v NZ nová předsedkyně místního myslivecké sdružení, je soutěž Zlatá
srnčí trofej a zaslouží si určitě vaši pozornost.                                                                      K. J.

Ochrana přírody a zejména její propagace si
díky několika místním zájmovým organizacím
a konkrétním nadšencům buduje dobré jméno
nejen v našem městě, ale i po celém okolním re-
gionu. Podrobnou zprávu a zhodnocení letoš-
ního ročníku Dne ochrany přírody najdete na
dvou stranách NZ.                                    K. J.

Třeťáci na své besídce v kinosále opět před-
vedli všechno co umí… a maminky měly urči-
tě radost. K. J.

Benefiční koncert „Kdo má rád“ byl u nás po-
druhé a možná bude za rok zas. Poděkování patří
po zásluze všem dárcům, účinkujícím, dobro-
volníkům, pořadatelům, technikům, hasičům a
zámeckému týmu za odvedenou práci. Více
uvnitř čísla v článku od Martina France . K. J.

Tradiční „výchovný koncert“ pro děti na kon-
ci června měl na programu i naši státní hym-
nu. Více o tom uvnitř čísla.                      K. J.
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Zápis ze 106. schůze městské rady

ze dne 09.05.2018

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 105. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 105. jednání rady města.

� 2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – Nové Hrady, kabel
VN, TS OBS
Rada bere na vědomí návrh smlouvy č.
1040013325/002 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene mezi Městem Nové
Hrady a E.ON. Distribuce, a.s. k akci –
Nové Hrady, kabel VN, TS OBS a postupu-
je ji k projednání na jednání Zastupitelstva
města.
(Rada obdržela od společnosti Jiřík a syn,
v.o.s. návrh smlouvy č. 1040013325/002
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene mezi Městem Nové Hrady a E.ON.
Distribuce, a.s. k akci – Nové Hrady, kabel
VN, TS OBS. Při této akci dojde k demonto-
vání stávajícího rozvodu vysokého napětí
v lokalitě Zahradní čtvrť a Pod Zámeckým a
k následnému uložení nového kabelu v trase
od trafostanice v Zahradní čtvrti ulicí Vito-
razská směrem k Zámeckému a dále k pro-
pojení s kabelem u nových zahrádek za
fotbalovým hřištěm. Akcí budou dotčeny
městské pozemky parc.č. KN 296, 297/1,
306/1, 306/4, 307, 311/2, 313/3, 320/4,
993/1, 994/1, 994/4, 994/7 a 1002/5. Smlou-
va je navržena jako úplatná s jednorázovou
částkou ve výši 30 000,-Kč. Rada souhlasila
s návrhem smlouvy a postoupila ji k projed-
nání na jednání Zastupitelstva města.)

� 3. Rozbor hospodaření – Základní škola
Nové Hrady
Rada města schvaluje zlepšený hospodářský
výsledek Základní školy Nové Hrady za rok
2017 ve výši 95.049,01 Kč a schvaluje jeho
převod do fondu odměn ve výši 50.000 Kč a
do rezervního fondu ve výši 45.049,01 Kč.
(Rada obdržela od Základní školy Nové Hra-
dy rozbor hospodaření za rok 2017 a návrh na
rozdělení výsledku hospodaření. Hospodaření
skončilo ziskem ve výši 95.049,01 Kč, který
navrhují převést do fondu odměn ve výši
50.000 Kč a 45.049,01 do rezervního fondu.)

� 4. Účetní závěrka – Základní škola Nové
Hrady
Rada města rozhodla, že schvalovaná Účetní
závěrka Základní školy Nové Hrady za rok
2017 poskytuje v rozsahu skutečností posu-
zovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013
Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnic-

tví a finanční situace Základní školy Nové
Hrady a účetní závěrku schvaluje.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady účetní výkazy pro schválení účetní
závěrky za rok 2017.)

� 5. Smlouva – Pavlík
Rada města souhlasí se Smlouvou o právu
provést stavbu v k.ú. Údolí u Nových Hradů
pro Miroslava Pavlíka a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Miroslava Pavlíka, Svatý
Jan nad Malší návrh smlouvy o právu pro-
vést stavbu související se stavbou rodinného
domu na parc. Č. 790 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů.)

� 6. Sociální komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
sociální komise ze dne 18.04.2018.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 18.04.2018.)

� 7. Koupě pozemku – Tichava
Rada města bere na vědomí žádost Vlastimila
Tichavy o koupi části pozemku parc. č. 2476
v k.ú. Vyšné a postupuje žádost k projednání
osadnímu výboru Nakolice, Obora, Vyšné.
(Rada obdržela od Vlastimila Tichavy žá-
dost o koupi části pozemku parc. č. 2476
v k.ú. Vyšné, který bezprostředně navazuje
na pozemek v jeho vlastnictví.)

� 8. Osadní výbor Byňov, Jakule, Štiptoň
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
osadního výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze
dne 09.04.2018.
(Rada obdržela od osadního výboru Byňov,
Jakule, Štiptoň zápis z jednání osadního výbo-
ru Byňov, Jakule, Štiptoň ze dne 09.04.2018.
Výbor projednal projekt KD, opravu cesty,
kontejnery, setkání rodáků a vybudování
dětského hřiště.)

� 9. Pozvánka – vytyčení vlastnické
hranice parcel
Rada města bere na vědomí pozvánku na pře-
dání vytyčené vlastnické hranice v k.ú. Vyšné.

� 10. Žádost – Cyklistický klub
Rada města schvaluje propagaci města No-
vých Hradů při mezinárodním cyklistickém
etapovém závodu Okolo jižních Čech, část-
kou 10.000 Kč.
(Rada obdržela návrh propagace města No-
vých Hradů při mezinárodním cyklistickém
etapovém závodu Okolo jižních Čech, který
se uskuteční v termínu 5.–9. září 2018.)

� 11. Wotan Forest, a.s. – výběrové řízení,
admin. budova č.p. 385
Rada města bere na vědomí podmínky vý-
běrového řízení na administrativní budovu
čp. 385 Nové Hrady.
(Rada obdržela od společnosti Agrofert, a.s.
podmínky výběrového řízení na budovu čp.
385, Nové Hrady. Na základě rozhodnutí
zastupitelstva se město v první fázi výběro-
vého řízení nezúčastní.)

� 12. Vyjádření k územnímu řízení –
Marhoun
Rada města bere na vědomí vyjádření man-
želů Marhounových, Nové Hrady k zaháje-
ní územního řízení s tím, že připojení parcel
bude řešeno s projektantem.

(Rada obdržela od manželů Marhounových,
Nové Hrady vyjádření k oznámení o zaháje-
ní územního řízení k připojení pozemkové
parcely č. 863/1 v k.ú. Nové Hrady na vodo-
vod a kanalizaci.)

� 13. Linka bezpečí
– žádost o fin. příspěvek
Rada města bere na vědomí žádost o pokra-
čování podpory Linky bezpečí a postupuje
žádost k projednání finanční komisi.
(Rada obdržela od spolku Linka bezpečí, z.s.
žádost o pokračování podpory Linky bezpečí.)

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

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

� 16. Ohlášení ohňostroje
Rada města bere na vědomí informaci Kraj-
ského ředitelství Policie Středočeského kra-
je o odpálení ohňostroje dne 12.07.2018
s tím, že ukončení do ohňostroje bude do
22.00 hodiny.
(Rada obdržela od Krajského ředitelství
Policie Středočeského kraje informaci
o odpálení ohňostroje v souvislosti s ukon-
čením turnusu letního dětského tábora dne
12.07.2018.)

� 17. Oznámení – geologické práce
Rada města bere na vědomí oznámení o za-
hájení průzkumných geologických prací na
zajištění podzemní vody pro město Nové
Hrady v rámci projektu: Nové Hrady – vrty
HO-1 a HO-2.
(Rada obdržela od firmy Hydroprůzkum
Č.Budějovice, s.r.o. oznámení o zahájení
průzkumných geologických prací na zajiš-
tění podzemní vody pro město Nové Hrady
v rámci projektu: Nové Hrady – vrty HO-1
a HO-2.)

� 18. ČEVAK – porovnání výpočtu
kalkulace za rok 2017
Rada města bere na vědomí porovnání
všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro
vodné a stoční za rok 2017.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.
porovnání všech položek výpočtu (kalkula-
ce) cen pro vodné a stočné za rok 2017 a do-
sažené skutečnosti v témže roce.)

� 19. ALIS – služby datového centra
Rada města schvaluje smlouvu o poskyto-
vání hostingových služeb se společností
ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

� 20. VZ – Snížení energetické náročnosti
objektu bývalého hotelu Máj v Nových
Hradech
Rada města schvaluje výzvu a zadávací
podmínky pro veřejnou zakázku na staveb-
ní práce: Snížené energetické náročnosti
objektu bývalého hotelu Máj v Nových
Hradech.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh výzvy k podá-
ní nabídky ve zjednodušeném podlimitním
řízení veřejné zakázky: Snížení energetické

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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náročnosti objektu bývalého hotelu Máj
v Nových Hradech.)

� 21. Návrh řešení odvodnění prostoru
u garáží u autobusového nádraží
Rada souhlasí s koupí garáže v lokalitě
U autobusového nádraží od pana J. Šulce za
cenu 50 000 Kč a pověřuje starostu dalším
jednáním ve věci přípravy kupní smlouvy
s tím, že koupě garáže bude projednána za-
stupitelstvem města společně s problemati-
kou garáže p. V. Marka.
(Rada města byla starostou města informo-
vána o možnostech řešení odvodnění pros-
toru u garáží u autobusového nádraží.
V době přívalových dešťů dochází vlivem
zvýšeného přítoku povrchových vod z areá-
lu bývalé Agamy a k hromadění této vody
v prostoru u garáží. Jako jedno z možných
řešení se jeví vybudování odtoku skrz jednu
z garáží do prostoru louky za garážemi. Sta-
rosta města oslovil majitele jedné z garáží
pana J. Šulce s tím, že by Město Nové Hra-
dy mohlo jeho garáž odkoupit či směnit.
Pan Šulc souhlasil s možností odkoupení
garáže za cenu 50 000 Kč. Rada s touto ce-
nou souhlasila a pověřila starostu dalším
jednáním ve věci přípravy kupní smlouvy
s tím, že koupě garáže bude projednána za-
stupitelstvem města společně s problemati-
kou garáže p. V. Marka.)

Zápis ze 107. schůze městské rady

ze dne 23.05.2018

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

Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 106. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 106. jednání rady města.

� 2. Závěrečný účet města za rok 2017
Rada města souhlasí se závěrečným účtem
města za rok 2017 a postupuje jej ke schvá-
lení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh závěrečného účtu
za rok 2017.)

� 3. Účetní závěrka města za rok 2017
Rada města souhlasí s účetní závěrkou za
rok 2017 a postupuje ji ke schválení zastupi-
telstvu města.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh účetní závěrky
města za rok 2017.)

� 4. Rozpočtové opatření č. 5
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2018.

(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 5.)

� 5. Stanovení počtu členů zastupitelstva
města pro volby konané v roce 2018
Rada města postupuje zastupitelstvu k pro-
jednání ustanovení počtu členů zastupitel-
stva města s tím, že navrhuje, aby se tento
počet neměnil a zastupitelstvo města Nové
Hrady vzešlé z komunálních voleb 2018
mělo 15 členů.
(Starosta města informoval radu o ustano-
vení zákona o obcích ve věci ustanovení
počtu členů zastupitelstva pro komunální
volby konané v roce 2018. Zastupitelstvo
může rozhodnout o změně počtu členů za-
stupitelstva. Rada rozhodla o předložení to-
hoto bodu na jednání zastupitelstva s tím, že
navrhuje, aby se i v dalším volebním období
počet členů zastupitelstva neměnil, tj. aby
zastupitelstvo města Nové Hrady vzešlé
z komunálních voleb mělo 15 členů.)

� 6. Směrnice města – personální strategie
Rada města schvaluje aktualizovanou část
personální strategie v bodě 1.1. Výběr za-
městnance.
(Rada aktualizovala personální strategii v bo-
dě 1.1. Výběr zaměstnanců.)

� 7. SMOJK – projekt
Rada města souhlasí se zapojením do projektu
Svazu měst a obcí Jihočeského kraje na poří-
zení mobilních buněk pro tzv. Re-use centra.
(Rada byla starostou informována o projek-
tu Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, dle
kterého mohou obce získat mobilní buňky
pro vybudování tzv. Re-use center. Rada
souhlasila s tím, aby se město Nové Hrady
zapojilo do projektu s tím, že by mohlo za
velmi výhodných podmínek získat 2 mobil-
ní buňky.)

� 8. Osadní výbor Údolí – pronájem
pozemku – Novotný
Rada města schvaluje záměr pronájmu části
pozemku parc. č. 429/1 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů cca o výměře 240 m2 a pověřuje tajem-
nici MěÚ zveřejnění na úřední desce města.
(Rada obdržela od osadního výboru vyjád-
ření k pronájmu pozemku parc. č. 429/1
v k.ú. Údolí u Nových Hradů s tím, že sou-
hlasí s pronájmem.)

� 9. Rekonstrukce místní komunikace
Veverská
Rada města schvaluje dodavatele Milana
Ertla, Kaplice na akci: Rekonstrukce místní
komunikace – Veverská a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice Odborný posudek,
podklad pro posouzení a hodnocení nabí-
dek, k veřejné zakázce malého rozsahu na
akci: Rekonstrukce místní komunikace – Ve-
verská. Nejnižší nabídkovou cenu ve výši
1 398 550,18 Kč bez DPH podal Milan Ertl,
Kaplice.)

� 10. MŽP – průzkumné řízení Jakule I
a Jakule II
Rada města bere na vědomí oznámení Mi-
nisterstva životního prostředí ČR o zahá-
jení správního řízení ve věci stanovení

průzkumného území Jakule I a Jakule II a
pověřuje starostu města účastí na jednání.
(Rada obdržela od Ministerstva životního
prostředí oznámení o zahájení správního ří-
zení ve věci stanovení průzkumného území
Jakule I a Jakule II. Správní řízení bylo zahá-
jeno na základě žádosti společnosti Monday
morning s.r.o. k stanovení průzkumného úze-
mí pro navazující průzkum a těžbu vltavínů.)

� 11. MZe –  výzva
Rada města bere na vědomí informaci Mi-
nisterstva zemědělství ČR o tvorbě cen vod-
ného a stočného a financování obnovy
vodohospodářského majetku.
(Rada obdržela od Ministerstva zemědělství
ČR informaci o analýze o tvoření cen vodné-
ho a stočné a následné financování obnovy
vodohospodářského majetku. Z analýzy vy-
plývá, že město netvoří dostatečné pros-
tředky na obnovu majetku.)

� 12. Dotace Jčk – "Jihočeské Nové
Hrady 2018"
Rada města bere na vědomí oznámení o pos-
kytnutí dotace na akci: Jihočeské Nové
Hrady 2018 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč
na akci: Jihočeské Nové Hrady 2018.)

� 13. OŽP – kontrola
Rada města bere na vědomí informaci o kon-
trole plnění společného metodického poky-
nut zpětného odběru elektrozařízení –
kolektivního systému Asekol a.s. a Elektro-
win a.s.
(Rada obdržela od Odboru životního pros-
tředí MěÚ Nové Hrady informaci o kontro-
le plnění společného metodického pokynu
zpětného odběru elektrozařízení - kolektiv-
ního systému Asekol a.s. a Elektrowin a.s.
s tím, že nebyly zjištěny nedostatky.)

� 14. Sociální komise MěÚ Nové Hrady
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1
nám. Republiky čp. 11 Anně Dobrovské,
5. května 205, Nové Hrady. Byt č. 1 nám.
Republiky čp. 11 Pavlu Čičolovi, Pod Vo-
dárnou 207, Nové Hrady a paní Heleně Ma-
relové (bytem Pacov 930). Dále schvaluje
přidělení bytu č. 39 v DPS Nové Hrady
Věře Zevlové, Česká čp. 66, Nové Hrady.
Rada města neschvaluje přidělení bytu
v DPS Nové Hrady Josefu Pincovi, Vitoraz-
ská 53, Nové Hrady.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 16.05.2018 s doporučením pro
radu.)

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

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

� 17. Smlouva – "Jihočeské Nové Hrady"
Rada města schvaluje smlouvu na realizaci
festivalu Jihočeské Nové Hrady 2018 se
společností Subiton s.r.o. Praha a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

INFORMACE Z RADNICE
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(Rada obdržela od společnosti Subiton s.r.o.
Praha návrh smlouvy na realizaci festivalu
Jihočeské Nové Hrady 2018 v termínu od
27.07.–01.08.2018.)

� 18. Darovací smlouva – JEDNOTA s.d.
Č. Budějovice
Rada města schvaluje darovací smlouvu
s Jednotou, spotřební družstvo České Budě-
jovice na finanční dar a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jednoty s.d. České Budě-
jovice návrh darovací smlouvy na finanční
dar v hodnotě 3.000 Kč na Hasičský den.)

� 19. SETERM CB a.s. – oznámení
Rada města bere na vědomí oznámení
o vstupu na pozemek v souvislosti s realiza-
cí stavby: Nové Hrady, K 62/9, pí. Jurištová
– kab. přípojka, č. stavby 1030036584.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB a.s. České Budějovice oznámení o vstu-
pu na pozemek v souvislosti s realizací stav-
by: Nové Hrady, K 62/9, pí. Jurištová - kab.
přípojka, č. stavby 1030036584.)

� 20. Zadávací dokumentace na akci:
Realizace varovných protipovodňových
opatření pro město Nové Hrady
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Realizace varovných
protipovodňových opatření pro město Nové
Hrady.
(Rada obdržela od společnosti STAVEBNÍ
PORADNA s.r.o. České Budějovice návrh
zadávací dokumentace k veřejné zakázce:
Realizace varovných protipovodňových opat-
ření pro město Nové Hrady.)

� 21. Zápis z jednání finanční komise ze
dne 16.05.2018
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise ze dne 16.05.2018 a na zá-
kladě doporučení finanční komise schvaluje
poskytnutí dotace pro Linku bezpečí z.s. ve
výši 5.000 Kč.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ze dne 16.05.2018 s doporučením pro
radu.)

� 22. Výpověď z nájmu – trafika
Rada města schvaluje ukončení nájemní
smlouvy dohodou s Janou Šprtkovou, Nové
Hrady, na nebytové prostory nám. Republi-
ky čp. 45, Nové Hrady k 31.05.2018.

(Rada obdržela od Jany Šprtkové, Nové
Hrady žádost o ukončení nájmu nebytových
prostor nám. Republiky čp. 45, Nové Hrady
– trafiky, dohodou k 31.05.2018.)

� 23. Návrh nájemní smlouva s
Jihotransem

Rada města schvaluje nájemní smlouvu se
společností GW JIHOTRANS a.s. České
Budějovice na pozemky parc. č. 816/2, č.
816/4, č. st. 475 o celkové výměře cca
1500 m2 v k.ú. Nové Hrady, za částku
100.000 Kč/rok a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.

(Rada obdržela od společnosti GW JIHO-
TRANS a.s. České Budějovice návrh ná-
jemní smlouvy na pozemky, které tvoří
celek pro parkování u autobusového nádra-
ží. Nájemné je ve výši 100.000 Kč ročně.)

� 24. Darovací smlouva

Rada města bere na vědomí přijetí finanční-
ho daru ve výši 18.000 Kč od Hany Buškové,
Jiterní Ves, na opravu hydroizolace kaple
Mýtiny.

(Rada obdržela od Hany Buškové, Jiterní
Ves finanční dar ve výši 18.000 Kč na opra-
vu hydroizolace kaple v Mýtinách.)

INFORMACE Z RADNICE
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Budou se u Jakule těžit vltavíny?
V měsíci červnu se nejen v našem městě,

ale též v různých médiích řešila otázka těžby
vltavínů v blízkosti Jakule. Přestože někteří již
hovoří o těžbě samotné a pomalu již „posílají“
do této lokality i bagry, realita je jiná…

Společnost MONDAY MORNING podala
žádost k Ministerstvu životního prostředí (MŽP)
o stanovení tzv. průzkumného území pro prů-
zkum ložiska vyhrazených nerostů vltavínu,
křemenné suroviny a živcové suroviny v loka-
litě Jakule I a Jakule II. Tímto krokem byl za-
hájen proces, který je jakýmsi úvodním kolem
jednání, ve kterém bude řečeno, zda je vůbec
těžba přípustná. Proto byly v první fázi minis-
terstvem osloveny příslušné orgány (MěÚ Tr-
hové Sviny, Odbor životního prostředí, CHKO
Třeboňsko). Ve stejné době bylo k účasti na
jednání přizváno i Město Nové Hrady, neboť
se daná lokalita nachází v katastru NH jako
obce.

Byli jsme velmi překvapeni, že této první
fáze se neúčastní vlastník pozemku (Česká re-
publika, Lesy ČR). Bylo nám ale vysvětleno,
že vlastník do jednání vstupuje až v momentu,
kdy je vůbec řečeno, zda je průzkum a těžba
přípustná.

Na svolaném jednání v budově jihočeské
sekce Ministerstva životního prostředí tak
nakonec byli zástupci ministerstva, zástupci
žádající firmy, zástupci CHKO Třeboňsko a
Agentury ochrany přírody + já jako starosta
Města Nové Hrady .

V první fázi žádající společnost popsala,
jakým způsobem by vše probíhalo (průzkum
formou sond do hloubky maximálně 5m ad.).
Firma má zkušenosti z těžení podobné lokality
u Netolic. Vedle roviny finanční vnímá svoji

aktivitu jako pomoc dané oblasti od tzv. čer-
ných kopáčů vltavínů. Po provedení průzkumu
a následné těžbě firma garantuje rekultivaci po-
zemků.

Po představení formy provedení průzkumu
a případné těžby jsme dostali možnost ptát se,
resp. další účastníci jednání vyjádřili své názo-
ry k celé problematice. Za Město Nové Hrady
jsem se ptal, zda by průzkum či těžba měly
nějaké dopady ohledně dopravního zatížení,
prašnosti či jiných omezení. Bylo odpověze-
no, že v případě povolení by vše probíhalo
v určeném území. Zde by byly instalovány tří-
dící linky a dopravně by vše znamenalo zatíže-
ní pouze v momentu přivezení a odvozu strojů.
Zástupci firmy pak sdělili, že část vytěženého
materiálu by mohla být případně nabídnuta
městu k úpravě cest.

Zástupkyně ministerstva pak seznámila
účastníky jednání s vyjádřením MěÚ Trhové
Sviny, odboru životního prostředí, ve kterém
je konstatováno, že s ohledem na to, že poze-
mky se nacházejí v rámci CHKO Třeboňsko,
bude nutné vyžádat si stanovisko Správy
CHKO Třeboňsko. V další části MěÚ T.Sviny
uvádí, že se daná oblast nachází v blízkosti
vodního zdroje podzemní a minerální vody
(závod Dobrá voda) a že s ohledem na tuto sku-
tečnost je v daném území vyloučeno provádět
geologické a hydrogeologické práce s tím, že
případné důlní činnosti jsou přípustné pouze za
předpokladu, že bude předložen kladný hydro-
geologický posudek a provedena zabezpečující
technická opatření. S ohledem na stanovení
ochranného pásma zdroje minerální vody je též
nutno požádat o stanovisko Ministerstvo zdra-
votnictví.

Zástupce CHKO Třeboňsko následně se-
známil přítomné se stanoviskem, ve kterém
byl jasně sdělen nesouhlas CHKO s předmět-
nou aktivitou, neboť tato je v přímém rozporu
s Plánem péče CHKO Třeboňsko 2018 –
2027, který byl schválen MŽP na začátku roku
2018. Většina z obou území (celkem cca.
2,2 km čtverečních) se nachází v oblasti druhé
ochranné zóny CHKO, kde plán péče nedovo-
luje intenzivní technologie a terénní úpravy
značného rozsahu. Plošný rozsah navržených
průzkumných území s potenciální vazbou na
budoucí těžbu by tak vytvářel značná rizika,
která nelze na území CHKO připustit. Zástup-
ce CHKO RNDr. Hátle následně upozornil
na již vydané zamítavé rozhodnutí ze strany
MŽP ve věci vyhledávání a průzkumu vltaví-
nů v lokalitě Bor z roku 2001.

Zástupci MŽP následně po drobné diskusi
úvodní jednání ukončili s tím, že bude vyhoto-
ven zápis z tohoto jednání a všem účastníkům
budou zaslána stanoviska předmětných úřadů
v písemné formě.

Předjímat dnes rozhodnutí MŽP k žádosti
o stanovení průzkumného území je složité. I žá-
dající společnost spíše předpokládá, že díky
stanovisku Správy CHKO Třeboňsko bude
v první fázi žádost zamítnuta. Mají však ještě
možnost v dané věci podat žádost o rozklad,
který by byl projednáván u MŽP v Praze…

Novináři a mnozí místní občané se mne
ptali, jak bude v této věci postupovat Město
Nové Hrady. Odpověď je jednoduchá: budeme
vše sledovat a maximálně se snažit „ohlídat“
zájmy občanů města. V daný moment je také
hyperdůležité vyjádření majitele pozemků
(Česká republika s právem hospodařit pro
Lesy ČR). Pokud by stát nějakým způsobem
dal s touto činností souhlas, budeme se snažit

Budou se u Jakule těžit vltavíny?

pokračování na str. 6
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do případných podmínek průzkumu či těžby
začlenit takové podmínky, které by znamenaly
co nejmenší zatížení pro nejbližší osady a jejich
občany zejména z hlediska dopravy. Orgány
státní správy by následně sledovaly nejen prů-
zkum či těžbu, ale zejména provedení rekulti-
vace na takto vytěženém území.

Já osobně vidím celou problematiku ve třech
rovinách.

Na jedné straně dnes v tomto území probí-
há černá těžba regionálních kopáčů, čímž do-
chází také k devastaci lesa. Policie ČR těžko
může černým kopáčům kompletně jejich čin-
nost zastavit. Dochází k zabavování rýčů, lo-
pat, kbelíků či cepínů (ty se pak často hromadí
u nás na úřadě jako předměty spojené s páchá-
ním přestupků), ale to je jen drobný zádrhel
pro černé kopáče, kteří si následně bez problé-
mů pořídí náčiní nové. A policisté nemohou
les hlídat 24 hodin denně…

Stanovením zákazu vstupu do lesa v celé
lokalitě pak byli omezeni všichni občané, kteří
v minulosti do těchto lesů chodili na houby či
borůvky. Když pominu, že i oni již mají strach,
aby zde nespadli do nějaké díry či výkopu,
znamená to omezení i pro ty, kteří v lese nic
nelegálního nepáchají…

Druhá rovina je rovinou ochrany přírody.
Již nyní jsou zde lesní porosty devastovány a
těžko se tomu dá koncepčně bránit. Vytěžení
celého území a následná rekultivace se tak jeví
jako možnost, která by na konci přinesla řeše-
ní. Zůstávají však pochybnosti o tom, co by
takto rozsáhlý zásah do přírody znamenal.
V této otázce tak musíme věřit odborníkům a
doufat, že vše správně vyhodnotí…

Třetí rovina je rovina finanční. Je jasné, že
žadatelé nepřicházejí s žádostí kvůli tomu, že
chtějí primárně „zachránit“ lesy kolem Jakule.
I jim jde samozřejmě o byznys a finanční pro-
fit. Jakákoliv soukromá společnost je také pro
některé rizikem v tom, že může udělat pouze
první část (průzkum a těžbu) a následnou re-
kultivaci pak „nedodělat…“ Při vzpomínce na

v minulosti povolenou skládku pneumatik na
druhé straně Jakule je jasné, že toto bude zej-
ména pro nás místní až do případného dokon-
čení rekultivace neustálým strašákem…

A tak jsem i já zvědavý, jak si ministerstvo
s celým problémem poradí. S ohledem na to,
že asi stát sám nebude mít chuť vše realizovat
ve vlastní režii, musíme se připravit na to, že
rizika či problémy mohou zůstat i do budouc-
na. Buď necháme dál působit černé kopáče a
les nakonec sám zajde… Nebo rozsáhlým zá-
sahem do oblasti změníme stav přírody…
Nebo také vše může dopadnout happy-endem
a po úspěšném vytěžení oblasti proběhne zda-
řilá rekultivace a lidé se budou moci do lesa
vrátit na houby, borůvky i procházky…

Protože je Město Nové Hrady účastníkem
řízení, budeme mít vždy možnost se k průběhu
vyjadřovat a budeme též průběžně informovat
o stavu projednávání. Věřím, že do finálního
rozhodnutí o zamítnutí či povolení se hlavně
v předmětné oblasti nikdo nezraní a že i les
nebude příliš trpět…

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Odvodnění garáží
/u autobusového nádraží/

V roce 2016 byla provedena nová mo-
derní komunikace mezi garážemi. Bohužel
31.5.2017, dále pak v červenci a srpnu té-
hož roku byla spodní řada garáží zatopena
vodou. Po druhé zátopě jsem navštívil pana
starostu, seznámil jej se situací s požadav-
kem na řešení. Bylo mi /nám majitelům ga-
ráží/ doporučeno provrtat obvodové zdi
s usazením trubky do vyvrtaného otvoru.
Dále pak po prohlídce garáží místostarostou
byla situace přednesena na schůzi městské
rady. Novohradský zpravodaj /září 2017/
zaznamenává, že rada pověřuje starostu ob-
jednáním odborného posudku k řešení situ-
ace... Situace kolem vyplavených garáží
byla panu starostovi dána i formou dopisu
a ústní stížností majitelů garáží. Toto je
zhruba obsah dopisu z konce roku 2016,
který byl zaslán do redakce Novohradské-
ho zpravodaje a nebyl zveřejněn.

Následovala 12.1.2017 schůzka s pa-
nem starostou s vysvětlením, že za neřeše-
ní pro nedostatek času může příslušný
projektant/nemá čas/. Příslušná studie k ře-
šení dešťových vod u garáží byla městem za-
dána v březnu 2018, zpracována v dubnu
2018. V tomto měsíci byla situace za účasti
autora projektu konzultována na předmět-
ném místě. Bylo dohodnuto, že prozatimním
řešením by byla stavební úprava/zvětšení/
jímky u stávající šachty /uprostřed garáží/,
ale stále se nic neděje. Dne 2.6.2018 byla
v pořadí již šestá zátopa garáží. Nutno kon-
statovat, že po roce/květen 2017-červen
2018/ nebylo kromě realizovaného mělké-
ho příkopu nic provedeno.

Očekáváme od městské rady konkrétní
řešení způsobených škod v garážích.

Za majitele garáží
Řeháček František

Situace kolem zaplavování garáží
u autobusového nádraží – důvody a možná řešení

Problém zaplavování garáží u autobusové-
ho nádraží se neobjevil až po vybudování nové
komunikace v roce 2016. Pokud nastal i dříve
přívalový déšť, byla tato lokalita problematic-
kou vždy, neboť se nachází v jednom z nejniž-
ších míst – níž než okolní průmyslové areály a
níž než velká část tzv. nového města, odkud
pak voda zcela logicky teče směrem dolů, tedy
i přes zmiňované garáže.

Výstavba nové komunikace situaci nezhor-
šila, naopak přinesla oddělení původní jednot-
né kanalizace ze sídliště ŽPSV (došlo též
k jejímu významnému zkapacitnění) a k vybu-
dování samostatné dešťové kanalizace, která
z celé nové komunikace odvádí dešťové sráž-
ky. Za normálních srážkových poměrů je tato
dešťová kanalizace dostatečná a voda touto ka-
nalizací odchází až do prostoru u skateparku.

Problém, který způsobuje současné vypla-
vování garáží, je spojený s prudkými přívalo-
vý dešti (které jsou v poslední době zřejmě
vlivem změny klimatu čím dál častější a nedě-
lají neplechu jen u nás v NH), na které není ně-
kolik desetiletí budovaná městská kanalizace
koncipovaná. Všude jde totiž o jednotnou ka-
nalizaci, která sbírá nejen splašky z různých
domů, ale také vody ze střech, komunikací
(místních i té krajské) a ostatních ploch. Při
normálních deštích vše většinou funguje, při
prudkém přívalovém dešti však kanalizace
v celém tzv. novém městě lidově řečeno nestí-
há, voda se valí od hrobky dolů po cestě i sto-
kami, stejně tak po cestě od Vilové čtvrti.
U tzv. červených bytovek pak klesá přes areál
bývalé Agamy a má tendenci pokračovat níže.
K jejímu přehrazení dochází právě u garáží,
kde se voda začne zvedat…

Druhým problémem je také to, že se v blíz-
kosti garáží a nad nimi (v areálu bývalé Aga-
my) sbíhají kanalizace (viz. přiložená mapka),
které v přívalových deštích kapacitně nemo-

hou vše pobrat a lidově řečeno někdy jejich
obsah vylétne ven a teče po povrchu až do
prostoru mezi garážemi…

Voda nakonec i od garáží odteče a pokra-
čuje dále směrem k bývalé skládce, kde pře-
skočí silnici a korytem bývalé kočárové cesty
teče směrem do Sokolího hnízda, kde způso-
buje další problémy.

Chápu majitele garáží, že jim je situace ne-
příjemná, ale i oni moc dobře ví, že současná
rada města problém nezpůsobila. Chápu také,
že je jednoduché hledat viníka v radě města či
mojí osobě. Při normálním dešti však městský
systém v drtivé většině funguje. V momentu
přívalových dešťů bohužel ne, protože velmi
rychle ke garážím přiteče voda ze střech a
ploch BKV, bývalé Agamy a, jak jsem již na-
značil, i z dalších částí města. Tato voda pak
nemá u garáží možnost kudy odtéct a někdy
způsobuje škody, které s ohledem na přívalo-
vý déšť jako tzv. vyšší moc neproplácí ani po-
jišťovny…

Je však za vše odpovědné pouze Město
Nové Hrady? Snažili se majitelé garáží řešit
svůj problém i s majiteli okolních ploch, ze
kterých stéká voda k jejich garážím? Na obě
otázky je stejná odpověď…

Přestože Město Nové Hrady problém ne-
způsobilo, měli jsme a máme snahu majitelům
garáží pomoci. Některé kroky jsme již realizo-
vali. Odvedli jsme část vody tekoucí po cestě
od hotelu Máj, vyústili jsme dešťový sběrač
z nové komunikace za garážemi a odlehčili tak
šachtě, kde se sbíhají dvě splaškové kanaliza-
ce. Po dohodě s panem Řeháčkem a dalšími
majiteli jsme též hledali další možnosti řešení.
Některým majitelům garáží jsme nabídli i
možnost odkoupení či směnu jejich garáže
s tím, že bychom jednu z nich mohli využít
k prokopání odtoku za garáže do již vybudo-

Budou se u Jakule
těžit vltavíny
(pokračování ze str. 5)

pokračování na str. 7
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vané odtokové stoky. Někteří majitelé odmítli,
někteří dodnes na naši nabídku nereagovali.
Nakonec jsme se dokázali v květnu 2018 do-
mluvit s jedním z majitelů (p. J. Šulc) a rada
města souhlasila s možností odkoupení jeho
garáže (bude projednáno na dalším jednání za-
stupitelstva).

O odborné posouzení jsme též souběžně
požádali projektanta pana Ing. Houšku. Jeho
pracovní vytížení sice znamenalo pár měsíců
počkat, nicméně jsme následně obdrželi návrh
řešení, který však není jednoduchý, nespočívá
v jednom jediném kroku a navíc bude zname-
nat velké finanční prostředky. V květnu jsme
vše řešili na místě (za účasti pana Řeháčka,
pana místostarosty Vochosky a pana projek-
tanta Houšky). Všichni jsme se shodli na tom,
že přívalový déšť je nemožné vyřešit až přímo
mezi garážemi. Pana projektanta jsme tedy po-
žádali o dopracování projektové dokumentace
k řešení, které by vodu zastavilo již na konci
bývalého areálu Agamy (dříve je to nemožné
s ohledem na majetkové poměry), kde se na-
chází městský pozemek, na kterém bychom
vodě zahradili cestu a pomocí trubky o dosta-
tečné kapacitě vodu pod komunikací a skrz ga-
ráž pana Šulce dostali do stoky za garážemi.
Tento krok by pak měla v další fázi doplnit od-
toková stoka, která by za horními garážemi ře-
šila odtok vody ze střech těchto garáží +
z přilehlé komunikace a ploch areálu BKV.

Součástí dohody bylo i to, že zkusíme zvýšit
odtok z prostoru nejnižšího bodu mezi garáže-
mi formou nahrazení stávajícího acodrainu

mohutnější horskou vpustí, která by rychleji
odvedla vodu do samostatné dešťové kanaliza-
ce. S ohledem na to, že komunikace byla bu-
dována na základě dotace, je nutno získat
k této aktivitě souhlas jejího poskytovatele. Na
tuto skutečnost jsem však při projednání na
místě upozornil.

Když jsem četl mail pana Řeháčka, byl
jsem velmi překvapen, protože při jednání jas-
ně zaznělo, že situaci těžko vyřešíme okamži-
tě. Přestože chápu jeho zklamání a naštvání, že
další „přívalák“ vyplavil jeho garáž, nemohu
souhlasit s jeho interpretací a zároveň jsem ho
mailem upozornil (stejně jako dalšího spolu-
tvůrce či spolutvůrkyni mailu), že informace
v mailu – článku jsou nejen nepřesné, ale též
z mého pohledu nefér, protože vyvolávají iluzi
toho, že původní článek nebyl otištěn z vůle
vedení města či Novohradského zpravodaje.
Původní článek zastavil sám pan Řeháček po
našem osobním rozhovoru a dohodě, že se
společně pokusíme problém vyřešit a že jej
budeme informovat o dalších krocích. Já jsem
tuto dohodu nejen dodržel, ale navíc jsem jej
zval ke všem jednáním, a i jemu jsem poskytl
návrhy pana projektanta.

Ve sdělení pana Řeháčka jsou i další fakto-
grafické chyby, ale ty nemá smysl rozebírat.
Jak jsem již před několika měsíci panu Řeháč-
kovi a některým dalším majitelům garáží sdě-
lil, má vedení města snahu pomoci problém
vyřešit. Vedle vody samotné však řešení má i
další úskalí. Některé kroky není možno udělat
bez stavebního projektu a příslušných povole-
ní, některé narážejí na to, že v dnešní době
není jednoduché najít firmu, která by s ohle-
dem na zaplněné kapacity okamžitě mohla vše
vyřešit.

Jistě ne nepodstatnou otázkou je i to, zda
nakonec celou investici má hradit ze svého
rozpočtu pouze Město Nové Hrady nebo zda
se na ní mají podílet i majitelé okolních areálů,
ze kterých voda natéká do předmětných gará-
ží, a třeba i majitelé garáží samotných.

Na posledním jednání zastupitelstva jsme
též diskutovali problémy, které následně voda
po přívalových deštích způsobuje i v tzv. ko-
čárové cestě a v Sokolím hnízdě. V odpovědi
na dotaz I. Dorotoviče jsem upozornil na sku-
tečnost, že řešením by bylo pouze významné
zkapacitnění kanalizace a dobudování samos-
tatného sběrače pro dešťové a povrchové vody
od prostoru pod garážemi až k potoku u Soko-
lího hnízda. Tyto investice by byly v řádech
desítek miliónů korun, nicméně s ohledem na
zvyšující se počet přívalových dešťů se bude-
me muset reálně zamyslet nad tím, jak i tyto
vody odvést z města tak, aby nezpůsobovaly
škody nejen v Sokolím hnízdě.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

P.S. v přiložené mapce se můžete podívat
na zákres kanalizací v dotčené lokalitě. Je
z něj jasně patrné, jak se v dávné minulosti vy-
budované jednotlivé větve kanalizace sbíhají
v areálu bývalé Agamy a u garáží. Prostou ma-
tematikou je jasné, že v momentu přívalového
deště nemůže vodu ze dvou kanalizací pobrat
následně jedna trubka o stejném průměru jako
každá z těch, které k ní vodu přivádějí. Tako-
vých míst je ale ve městě několik. Pokud navíc
přibereme vodu ze střech průmyslových ob-
jektů, cest a dalších ploch, problém je logicky
na světě s tím, že hlavní škody způsobuje
v nejnižších místech či na místech kde vodě
brání nějaká překážka.

Situace kolem
zaplavování garáží
(pokračování ze str. 6)
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Postup prací při rekonstrukci
objektu bývalých jeslí

V minulém NZ jsme informovali o postupu prací v objektu bývalých
jeslí, kde vzniká Komunitní centrum, které přinese zázemí pro novou
knihovnu, mateřské centrum, komunitní aktivity, poskytovatele sociál-
ních služeb a také pro školní družinu. V tomto NZ nabízíme několik fo-
tografií, které dokumentují, jak stavba probíhá.

Mgr. V. Hokr

Po odstranění původních příček již dostává svůj vzhled hlavní místnost
plánované knihovny

Nový objekt počítá i s WC pro vozíčkáře

Ze zahrady do prostoru suterénu je plánován nový vchod, který bude slou-
žit zejména pro přístup pro školní družinu. Školákům to umožní využívat
přilehlou zahradu i místnost, která byla plánována jako tvůrčí dílna

Stropy nad suterénem musely být vyztuženy speciálními konstrukcemi, nejinak tomu je i v prosto-
rech, které budou sloužit pro školní družinu

Po vybourání příček byla zjištěna poškozená hydroizolace v celém sute-
rénu. Původní podlaha tak musela být odstraněna. Byla provedena revi-
ze původních kanalizací a poté následně nová hydroizolace a betonová
podlaha

Při revizi původní kanalizační přípojky v pros-
toru venkovních částí bylo zjištěno, že kanali-
zace byla v době připojování objektu na plyn
silně poškozena. Bylo tedy nutno provést kom-
pletní opravu
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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

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete nejpozději do 17.07.2018 na adresu:
Městský úřad Nové Hrady, podatelna,  nám. Republiky čp. 46, 373 33 Nové Hrady. Podrobnější informace o pracovní pozici

podá: Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ, telefon: 386 101 012, e-mail: tajemnik@novehrady.cz
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

Ústní pohovory proběhnou dne 20.07.2018, konkrétní čas pohovoru bude uchazeči sdělen telefonicky nebo e-mailem.
Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od skončení výběrového řízení skartovány.

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

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Nové Hrady vyhlašuje výběrové řízení na místo

úředníka/úřednice
Městského úřadu Nové Hrady

10. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: Nové Hrady, předpokládaný nástup: 01.10.2018

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

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete nejpozději do  17.07.2018  na adresu:
Městský úřad Nové Hrady, podatelna,  nám. Republiky čp.   46, 373 33 Nové Hrady. Podrobnější informace o pracovní pozici

podá: Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ, telefon: 386 101 012, e-mail: tajemnik@novehrady.cz

Ústní pohovory proběhnou dne 19.07.2018, konkrétní čas pohovoru bude uchazeči sdělen telefonicky nebo e-mailem.

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od skončení výběrového řízení skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Charakteristika pozice:
Zajištění agendy na úseku sociální práce v samostatné
působnosti města, agendy vedení majetku města, administrace
dotací a zástup za matriku

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
¡ dosažené vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední

vzdělání s maturitní zkouškou
¡ 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 pracovního poměru úředníka:
státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt
v ČR, věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, 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 (originál případně ověřená kopie);
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání, souhlas se zpracováním osobních údajů.

Charakteristika pozice:
zajištění finanční a ekonomické agendy města

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
¡ dosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském

studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
¡ znalosti oboru: finanční a ekonomické znalosti v oblasti

územních samosprávných celků, zkouška ZOZ při finančním
hospodaření územních samosprávných celků a jeho
přezkumu výhodou,
¡ další znalosti, dovednosti a předpoklady: dovednost

pracovat na PC-MS Office, Windows, Excell, Internet,
řidičský průkaz skupiny „B“

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt
v ČR, věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, 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 (originál případně ověřená kopie);
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání, souhlas se zpracováním osobních údajů.
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OŽP Informuje
Naše město recyklací

elektrospotřebičů výrazně
ulevilo životnímu prostředí

V loňském roce občané odevzdali k recyk-
laci 8 690,00 kilogramů starých spotřebičů.

Snaha obyvatel města recyklovat staré a
nepoužívané elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát
vypovídající o přínosech třídění a recyklace
elektrozařízení. Díky environmentálnímu vy-
účtování společnosti ASEKOL můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství
jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2

nebo nebezpečného odpadu. Informace vychá-
zejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,
která s městem dlouhodobě spolupracuje na
recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vyřadili 8 690,00 ki-
logramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme
uspořili 78,73 MWh elektřiny, 3 039,45 litrů ropy, 400,93 m3 vody a
4,55 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníko-
vých plynů o 18,57 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 83,18 tun.

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

ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí,
si zaslouží obrovský dík.

V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti
ASEKOL k dispozici více než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více
než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již
v každé středně velké obci.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektro-
zařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku fi-
nální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostře-
dí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin,
emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla
pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.

Děkujeme Vám, že třídíte. OŽP

Pozvání na exkurzi
Rádi bychom Vás pozvali na dvoudenní exkurzi zaměřenou na

pěstování a zpracování ovoce a další místní produkty z oblasti Jiho-
českého kraje. Exkurze proběhne v termínu 20. – 21. 10. Exkurzi za-
hájíme v 10.00 v Nových Hradech přeshraniční výstavou ovoce
s důrazem na regionální odrůdy ovoce, ochutnáme něco z kuchyně
světoznámého kuchaře Miroslava Duška v Nových Hradech, navští-
víme genofondový sad v Dolním Třeboníně a zamíříme na BIO far-
mu Slunečná u Želnavy, kde strávíme podvečer s majitelem panem
Štěpánkem. Zde si prohlédneme mini mlékárnu, vlastní jatka a gale-
rii, ochutnáme různorodost místních produktů a přespíme v útulně
zařízených apartmánech. Druhý den náš čeká návštěva pěstitelské
pálenice a zpracovny ovoce pana Gregory ve Lhenicích a zamíříme
zpět na Nové Hrady. Cestou se stavíme na oběd a ochutnávku piva
v Žumberku, kde si také prohlédneme historickou tvrz a expozici za-
měřenou na rybnikářství. Návrat do Nových Hradů předpokládáme
v neděli do 16.00.

Exkurzi pořádáme v rámci projektu „Tradiční odrůdy ovoce
česko-rakouského pohraničí znovu objevené“, podpořeného z Fondu
malých projektů Rakousko – Česká republika, reg. číslo KPF-01-014.
Organizační poplatek za exkurzi na jednoho účastníka je 600 Kč, uby-
tování, stravování i program jsou hrazeny z dotace Fondu malých
projektů.

Přihlášky prosím na tel: 724 643 050,
popřípadě mail: manazer@mas.sdruzeniruze.cz

Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže
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Talent v MASce
Místní akční skupina Sdružení Růže (MAS)  připravuje ocenění

„Talent v MASce 2017/18“
v kategorii humanitní, technické, sportovní, umělecké, přírodověd-

né a speciální.
I když jsme regionem maličkým (území MAS má jen něco málo

přes 30 tis. obyvatel), žije zde mnoho úspěšných lidí. Rodí se zde nejen
mistři ČR v různých oborech, ale i mistři Evropa i světa, nebo dokonce i
olympijské naděje.

Jsme sice regionem „na okraji“ naší republiky, ale díky aktivitě na-
šich lidí vůbec nejsme na okraji zájmu, nebo na okraji významnosti. Je
čím se pochlubit, je proč být hrdý na místo kde žijeme i komunitu lidí,
ke které patříme.

MAS tedy připravuje program na podporu a prezentaci talentovaných
dětí a mládeže. Nepůjde jen o morální ocenění dětí, jejich rodin a učitelů,
trenérů či vedoucích. Chceme podpořit i další rozvoj talentovaných for-
mou usnadnění jejich přístupu k dalšímu vzdělávání, k účasti na speciál-
ních akcích, školeních a kurzech. Chceme, aby věděli, že nám na jejich
úspěchu záleží a že i oni přispívají k dobrému obrazu našeho regionu.

Za tímto účelem MAS shromažďuje prostředky, buduje kontakty aj.
V minulém roce jsme požádali obce a informační centra, aby se pochlu-
bili úspěchy obyvatel svých obcí. Byli jsme překvapeni množstvím od-
povědí, škálou činnost, kterým se u nás věnujeme i úspěchy v nich.

Proto jsme připravili program (doufáme, že dlouhodobý), kterým
chceme talent v našich dětech rozvíjet.

Obracíme se tedy na obce, spolky, školy i širokou veřejnost s žádostí
o nominaci dětí ve věku 7 – 19 let v uvedených oborech. Mladší děti,
doufáme, že podchytíme zejména prostřednictvím základních škol,

středoškoláky spíše prostřednictvím jejich rodičů a známých. Nicmé-
ně ani škola nemusí vědět o všech mimoškolních aktivitách dětí, ve
kterých mohou být i mimořádně úspěšné.

A co všechno spadá pod jednotlivé sledované kategorie?

- Humanitní – humanitní soutěže (jazykové olympiády), recitace,
literární tvorba a pod.

- Technická – technické soutěže - soutěž v programování,
radiotechnice, modelářské soutěže a pod.

- Sportovní – nejlepší výsledky dosažené v různých sportech
- Umělecké – soutěže hudebních škol, concetino atd., taneční

soutěže různých druhů, výtvarné soutěže, výstavy, projekty atd.
- Přírodovědná – přírodovědné předmětové soutěže (BiO, MO, ChO,

FO) a ostatní soutěže typu ekologická olympiáda, astronomická
olympiáda, logická olympiáda, včelařství, chovatelství atd.

- Speciální – soutěže hendikepovaných

Uzávěrka nominací je 31.10.2018, slavnostní vyhlášení bude koncem
roku 2018.

Více informací získáte v MAS Sdružení Růže, Žižkovo náměstí 107,
Borovany, u RNDr. Zuzany Guthové, tel: 724 643 050,
manazer@mas.sdruzeniruze.cz

Formulář k nominaci naleznete na http://mas.sdruzeniruze.cz

Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže

Turisté, vítejte v Nových Hradech!
Začínají letní prázdniny a v tento čas se již

tradičně Nové Hrady plní mnoha návštěvníky.
Stačí se projet historickým centrem města
nebo zajít do Terčina údolí a je to jasné. Stov-
ky (možná i tisíce) turistů zaplní každý den ná-
městí, mnoho z nich navštíví hrad, někteří
kovárnu, muzeum, galerii nebo hrobku. Velký
počet si dojde na oběd či si jen koupí nějaké
občerstvení v obchodě. Po těch letech jsme si
už tak nějak zvykli a cestovní ruch v Nových
Hradech bereme jako samozřejmost, který
prostě k městu patří.

Samozřejmost to ale nebyla vždy. Město se
začalo otevírat turistům po roce 1989 a díky
tehdejšímu vedení města se začalo s nezbytný-
mi a nutno dodat, že i s dosti nákladnými opra-
vami a rekonstrukcemi kulturních památek.
Nové vedení města v čele s Mgr. Vl. Hokrem
na tyto základy navázalo a vytvořilo z Nových
Hradů velmi žádanou a tedy i navštěvovanou
turistickou destinaci. Jednoduchým důkazem
budiž turisté, které každodenně v letních
měsících v našem městě  potkáváme.

Současně však lze od některých občanů
slyšet i docela logickou otázku: A co z toho
máme? Plné náměstí, kde nelze ani zaparko-
vat. Plné hospody, kde je v poledne těžké najít
místo u stolu. A když už se to povede, tak se na
jídlo čeká celou věčnost. Plné silnice cyklistů,
kteří brzdí naše auta a které s obavou ze sraže-
ní musíme předjíždět. Ano, jisté komplikace
existují.

Ale jsou tu i přínosy. A nutno dodat, že ne
malé. Zkusím například řeč čísel. V Nových
Hradech je celkem 630 lůžek v hotelích a pen-
zionech. V těchto zařízeních došlo v roce 2017
celkem k 37 713 přespání (údaj ČSU), což
znamená, že jedno lůžko bylo průměrně vy-
užito po dobu 60 dní v roce. Je logické, že tu-
rista, který ve městě přespí, zde také utratí
nějaké peníze. Určitě to bude za ubytování, za
stravu a za různé další nákupy. Když se loni
v Nových Hradech prováděl průzkum náv-
štěvnosti a turisté byli dotazováni, jaký mají
na den pobytu rozpočet, průměrný výsledek
byl 700 Kč. Vynásobme tedy těchto 700 Kč
počtem přespání (37 713) a dojdeme k číslu
26,4 mil. Kč. To je tedy suma, kterou v roce
2017 v Nových Hradech turisté, kteří se zde i
ubytovali, utratili. Zcela jistě však půjde o částku
vyšší, protože do výše uvedeného výpočtu nebyli
zahrnuti jednodenní turisté, kteří se v Nových
Hradech zastaví jen na část dne. I oni zde však
utratí za jídlo, za občerstvení, za vstupy a případ-
ně i za další nákupy a služby. Ve výsledku se tak
zcela jistě dostaneme k hodně přes 30 mil. Kč.

Co se s těmito penězi v našem městě stane?
Určitě jdou do platů zaměstnanců těch podni-
ků, které turisty obsluhují, určitě jdou na mate-
riálové náklady a na doprovodné služby, bez
kterých se ubytovatelé neobejdou (např. praní
lůžkovin). Zcela jistě jdou i na daně, které jsou
odváděny státu a pak se složitým mechanis-
mem v nějakém malém procentu vrací do měst-

ského rozpočtu. Tady je však téměř nemožné
říci konkrétní částku, která díky cestovnímu ru-
chu do městského rozpočtu přichází v rámci
tzv. rozpočtového určení daní.

Lze však přesně říci jinou částku, která při-
chází do městské kasy a která je evidentně
spjata s cestovním ruchem. Jde o sumu vybra-
ných poplatků od ubytovatelů za rekreační a
lázeňský pobyt. V roce 2017 byla tato částka
346 000 Kč a nutno říci, že se celá vrátila zpět
do podpory cestovního ruchu formou rekon-
strukce a provozu Informačního centra, vydá-
ním nových propagačních materiálů a bohaté
kulturní nabídky, z které netěží jen turisté, ale
kterou samozřejmě využívají i místní občané.

Zájem turistů o Nové Hrady se tedy odráží
v zcela konkrétních finančních příjmech do
městského rozpočtu, ve zvýšení zaměstnanos-
ti, v příjmech podnikatelů, a tím i ve stabiliza-
ci podnikatelského prostředí, v široké a pestré
nabídce kulturních akcí a v neposlední řadě i
ve významném a váženém postavení Nových
Hradů nejen v rámci turistické oblasti Novo-
hradsko – Doudlebsko, ale i v rámci celého
Jihočeského kraje.

Jak je ale známo, nic není věčné. A ani zá-
jem turistů o Nové Hrady není zaručen na
věky. Naším jednoznačným cílem v oblasti
cestovního ruchu je udržet vysokou návštěv-
nost a vytvářet podmínky pro prodloužení
pobytu turistů v našem městě. Protože delší

pokračování na str. 12
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pobyt znamená více peněz do městské kasy a
současně i do peněženek podnikatelů, kteří
v cestovním ruchu podnikají, vytvářejí pra-
covní místa a poskytují služby, z kterých těží i
místní obyvatelé.

Jak toho dosáhnout? V případě města to lze
shrnout do několika konkrétních bodů:

1) Zlepšovat a obohacovat nabídku stá-
vajících turistických cílů, které zřizuje či spravu-
je město – kovárna, galerie koželužna, městské
muzeum, skanzen železné opony, hrobka, Terči-
no údolí, naučné stezky v okolí Nových Hradů,
sportoviště.

2) Rekonstruovat Hotel Máj a vytvo-
řit zde podmínky pro kvalitní stravování, uby-
tování, kulturní a společenské akce a pro nové
sportovní aktivity.

3) Zintenzivnit spolupráci s místními pod-
nikateli a dalšími organizacemi působícími v ob-
lasti cestovního ruchu tak, aby tato spolupráce
přinášela konkrétní přínosy pro obě dvě strany.
Cílem není jednostranná aktivita, ale vzájemně
výhodná spolupráce.

4) Pomáhat a podporovat podnikatele
v cestovním ruchu ve zvyšování kvality jimi
poskytovaných služeb.

5) Aktivně se zapojovat do činnosti des-
tinační společnosti Novohradsko-Doudlebsko a
využívat příležitostí, které členství v této organi-

zaci nabízí (např. propagace turistické nabíd-
ky města na veletrzích cestovního ruchu, vydá-
vání propagačních materiálů, účast zaměstnanců
KIC na vzdělávacích akcích apod.)

Jsem přesvědčen, že toto vše by mělo po-
moci zachovat městu Nové Hrady statut vý-
znamného turistického cíle jižních Čech.
Města, kde se návštěvnicí setkají s bohatou
nabídkou kulturních a přírodních zajímavostí
či aktivit a s kvalitními ubytovacími, stravova-
cími a dalšími doprovodnými službami.

Takže turisté, vítejte u nás a zůstaňte nám
věrni i v letech příštích.

Mgr. Michal Jarolímek
Občané pro zdravé město

Soptíci Informují
Vážení občané Nových Hradů, v posled-

ním čísle NZ jsem Vás informoval o našich
aktivitách a o blížící se účasti na Okresním
kole Hry Plamen, které se konalo 26.května
ve Zlivi u Českých Budějovic. Zde bylo mož-
né nasazení jen jednoho závodního družstva
v počtu 10 MH. Naši MH zvládli veškeré dis-
ciplíny (závod požární všestrannosti, štafeta
požárních dvojic, štafeta CTIF, štafeta 4x60 m,
požární útok CTIF, požární útok se zavodně-
ním ) viz. foto, bez vyloučení . Naši MH skon-
čili na celkovém jedenáctém místě. Jako
každým rokem, kdy se účastníme Okresního
kola Plamen píši, že účastníci jsou vybíráni
jen z prvních a druhých míst z Obvodových
kol … proto je Okresní kolo velmi prestižní
a já jsem rád, že dlouhodobě můžou MH za-
stupovat město Nové Hrady.

Abychom nepřispívali jen články, kdy tré-
nujeme nebo soutěžíme, tak také dokážeme společně odpočívat a užívat
si volno. Třeba přijmout pozvání od našeho kamaráda, člena MH - zajít
si na báječnou zmrzku do cukrárny KOUSEK k manželům Macháčkov
ým, kteří nás srdečně uvítali a obsloužili. Nebo 15.6.2018 jsme na naší
schůzce uzavírali Hasičský školní rok a celou schůzku, která se protáhla
J, užívali sportovně, relaxačně a pochoutkově… viz foto…

Závěrem bych chtěl poděkovat: našim Soptíkům (MH) za jejich od-
hodlání a bojového ducha a rodičům, kteří nás přijeli podpořit do Zlivi.
Technickým službám Nových Hradů za poskytnutí dopravy a panu Str-
nadovi za bezpečnou a pohodovou jízdu, Městu Nové Hrady za
finanční podporu.

Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka

Turisté, vítejte...
(pokračování ze str. 11)
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Myslivecký spolek Nové Hrady, z. s.

ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ 2018
Memorial Ing. Bohuslava Švarce

Vážení čtenáři,
12. května 2018 jsme ve spolupráci s krouž-

kem Mladých myslivců a ochránců přírody
Nové Hrady realizovali již třetí ročník místní-
ho kola soutěže Zlatá srnčí trofej.

Zlatá srnčí trofej je vrcholová soutěž, kte-
rou každoročně vyhlašuje Českomoravská
myslivecká jednota a je určena všem dětem se
zájmem o přírodu a její ochranu.

Soutěž probíhá ve třech kolech: místní,
okresní a národní a ve třech kategoriích: kate-
gorie A pro žáky 2.–5. tříd ZŠ, kategorie B pro
žáky 6.–9. tříd ZŠ a kategorie C, která je pro
děti z MŠ až žáky 1. tříd ZŠ. Soutěž se skládá
z části teoretické i praktické a posuzují se vě-
domosti v oblastech: myslivecká výchova,
myslivecká kynologie, myslivecká zoologie,
péče o zvěř, lovectví a střelectví, botanika,
ochrana životního prostředí a základy první
pomoci.

V Nových Hradech pořádáme soutěž Zlatá
srnčí trofej jako Memoriál Ing. Bohuslava
Švarce. Chceme tak připomenout muže, který
zasvětil celý svůj život přírodě, její ochraně a

významným způsobem ovlivnil novohradskou
krajinu i mnohé její obyvatele. Byl všímavým,
aktivním a odhodlaným člověkem se smyslem
pro skutečné hodnoty.

Osobně mám proto vždy velkou radost,
když stejné vlastnosti vidím také u některých
našich soutěžících. Možná, že právě z nich vy-
rostou jednou noví „Bohoušové“, kteří doká-
žou posunout kvalitu životního prostředí zase
o kousek dál.

Zlatá srnčí trofej je proto také zkouškou
nás dospělých. Prověřuje totiž, jak úspěšně ve-
deme naše potomky k lásce k přírodě, naší
zemi i obecné úctě k životu.

Za tím vším je spousta práce několika lidí,
která, bohužel, velmi často není vidět a zůstá-
vá proto nedoceněna. Vím, že to nestačí, ale
chci jim za to alespoň poděkovat. Děkuji Mar-
tinu Brychtovi, že se velkou měrou zasloužil
o znovuobnovení soutěže Zlatá srnčí trofej
u nás v Nových Hradech a za jeho každoroční
aktivitu při organizaci akce. Děkuji Ladislavu
Starému, vedoucímu místního kroužku Mla-
dých myslivců a ochránců přírody, za to, že už

roky věnuje svůj vol-
ný čas úplně cizím
dětem a seznamuje je
s přírodou a jejími zá-
kony. Děkuji kolegům
myslivcům z našeho
spolku panu Lubomí-
ru Brychtovi, Karlu
Ottenschlägerovi, Mi-

roslavu Trachtovi, Michalu Wegerovi, Miro-
slavu Wegerovi ml. a panu Radku Kotrčovi
z MS Horní Stropnice za pomoc při zajištění
letošní soutěže. Děkuji Petru Aksamitovi za
fotografování a administrativně-technické zá-
zemí a Miladě Brychtové za občerstvení. Jste
skvělí a bez vás by to nešlo!

Těší mě, že soutěže Zlatá srnčí trofej se pra-
videlně se svými svěřenci účastní také pan Ing.
Richard Štengl, vnuk Ing. Bohuslava Švarce.
Jeho podpora je pro mne signálem, že soutěž
děláme správně. To je vidět i na počtu soutěží-
cích dětí, každým rokem je jich více. A přesto,
že ne všechny odcházely letos domů s diplo-
mem, troufám si říct, že krásný a naplněný den
prožily všechnyJ

Iveta Marhounová,
předsedkyně Mysliveckého spolku NH
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Den ochrany přírody, myslivosti,
rybářství a včelařství posedmé !!!!!!

Dne 16. 6. 2018 proběhl od 14.00 hodin sed-
mý ročník zábavně vzdělávacího dne o ochra-
ně přírody v zámeckém parku na Nových Hra-
dech, který je věnovaný měsíci červnu, měsíci
myslivosti a ochrany přírody. Protože byl v so-
botu nádherný červnový den a lidé mají s touto
akcí své zkušenosti, můžeme zde s radostí
konstatovat, že sedmý ročník byl opět plný nej
proti tomu loňskému, který se rovněž povedl.

Zaprvé přišlo zase více dětí a to neskuteč-
ných 234 dítek všeho věku, které se na více
než deseti stanovištích věnovaly tématice poz-
návání přírody a s tím spojenými činnostmi
člověka, kterými do přírody zasahuje. S vyš-
ším počtem soutěžících dětí jde ruku v ruce i
vyšší počet dospělých návštěvníků, kdy se cel-
ková návštěvnost dle odhadu organizátorů po-
hybovala okolo kýžené 1000 !!! Tomu, že
nejsme daleko od pravdy nasvědčuje přede-
vším počet vypitých nápojů, snědeného jídla a
rozdaných propagačních předmětů a cen, včet-
ně zaplněných stanovišť při doprovodném
programu, kterým bylo tradiční vystoupení so-
kolníků a dřevorubecká soutěž. Pokud jsme u
soutěží pro dospělé doplníme, že ty byly dvě a
to zmíněné klání dřevorubců a hod polenem
mužů a žen.

Vítězkou kategorie žen v hodu polenem se
stala Kristýna Maierová, která hodila poleno
do vzdálenosti 7, 72 m. Kristýna vyhrála knihy
z nakladatelství Dona a dort. Nejlepším mu-
žem v hodu polenem byl Zdeněk Víšek, který
vrhl poleno do vzdálenosti 10,85 metrů a vy-
hrál rovněž knihy z nakladatelství Dona a celý
kus srnce, kterého věnoval Myslivecký spolek
Kamenná. Oba vítězové pak obdrželi dárkový
poukaz k vypůjčení koloběžek z KostkaFitKo-
loběh Nové Hrady od Lenky Brychtové, která
půjčovnu provozuje stejně, jako lektorské
služby ke koloběžkám a severské chůzi.

Dřevorubecká soutěž, kterou i letos organi-
zovali Luboš a Petr Šulistovi z Hojné a Dobré
Vody, proběhla ve dvou kolech. V prvním
kole se soutěžící týmy postavili proti sobě
dvakrát, aby je nejlepší čas postavil do soubo-
je o umístění. Ve druhém kole se již řezalo
o konečné pořadí. I zde byla letos rekordní

účast a to šesti týmů včetně zahraničního týmu
dřevorubců z Rakouska. Dále zde byl pochopi-
telně domácí tým z Nových Hradů zastoupený
Lubomírem Brychtou st., Lubomírem Brych-
tou ml. a Martinem Brychtou, týmem hostů
z Kamenné, týmem poloprofesionálů Wood-
mens, týmem Dřevotvar se zkušeným Petrem
Šulistou a druhý, složený tým, hasiči Nové
Hrady s domácím Ríšou Kubátem, který vloni
předvedl výborný výkon se sekerou. Po loso-
vání byly známé dvojice a mohlo se jít na věc.
První kolo vyšlo nejlépe hostům z Rakouska a
týmu Woodmens, kteří atakovali hranici 2 mi-
nut. Tým z Nových Hradů se propadl hluboko
na dno s časem 3,22 a rozhodně bylo co zlep-
šovat, i když vylosovaná polena byla velkou
loterií a mohla v soutěži zamíchat pořadím.
Druhé kolo se neslo v duchu velkých zlepšení
a tak se i tým z Hradů dočkal a druhým nejlep-
ším časem se kvalifikoval do boje o finále
spolu s týmem Woodmens, který dosáhl ne-
skutečného času 1,56,47 !!!

Všichni borci si odpočinuli a po vystoupení
sokolníků, tedy jejich druhého programu dne,
se mohlo přistoupit k rozhodujícím bitvám.
Šesté místo obsadil tým poloprofesionálů
z Kamenné v přímém souboji s hasiči z No-
vých Hradů, zastoupených Ríšou Kubátem,
kteří tak skončili pátí. Čtvrté místo obsadili
sportovci z Rakouska, které o třetí místo při-
pravil Petr Šulista a jeho tým Dřevotvar. Boj
o první místo byl myslíme důstojným rozlou-
čením s touto soutěží, kdy o vítězi rozhodova-
lo poslední poleno, kdy se z vítězství radoval
tým Nové Hrady a druhý tak skončil tým Wo-
odmans. Tým z Nových Hradů děkuje všem
divákům za vynikající kulisu a skvělou podpo-
ru ve finále, bylo to výborné. Příští rok se sou-
těž uskuteční určitě znovu a pravděpodobně
s více týmy, neboť předvedené výkony motivo-
valy několik návštěvníků k sestavení dalších
vlastních týmů:-). Poděkování za bezchybný
průběh zaslouží organizátoři Luboš a Petr Šu-
listovi, kteří to celé připravili a všichni soutě-
žící, kteří soutěžili v duchu fair play a i zde
panovala přátelská atmosféra. Dřevo do soutě-
že poskytly Technické služby Nové Hrady

a ceny do soutěže věnoval Marek Petrášek
z Údolí. Děkujeme.

Velkou atrakcí se stali dva koně, které
celé odpoledne obsluhovala Mgr. Markéta
Kypetová ze společnosti Novohradské hory.
Markétě moc děkujeme, neboť v horkém od-
poledni pendlovat sem a tam pořád dokola dvě
a půl hodiny byl heroický výkon rovnající se
výkonu Josefa Škorničky staršího, který celé
odpoledne nedal bidlo z ruky a neúnavně vozil
děti i dospělé po jezírku.

Za zmínku stojí jistě i to, že koně Markéta
poskytla jako sponzorský dar a proto ji jmé-
nem svezených dětí i jménem organizátorů
děkujeme.

Malování na obličej, nahazování na cíl
a chytání ryb, zmrzlina, pikadory, grilovaní
pstruzi, klobásy, guláš z divočáka, rozlévaná
nebo balená voda zdarma a pivíčko Budvar,
prostě paráda. K tomu připočtěte vystoupení
bezkonkurenční místní kapely Veselá muzika
s Pepíkem Vochoskou, rovněž sponzorský
dar, a finále s kapelou Hastroš z Kaplice,
a máte vynikající do sebe zapadající mix vý-
borné zábavy.

Co ovšem nemělo tradičně chybu byl balík
sena, který byl zapůjčen opět spol. Novohrad-
ské hory, tedy od Markéty Kypetů. Pohled na
hromadu dětí, pod kterými nebyl balík ani vi-
dět, byl k nezaplacení. Člověk hned vzpomněl
na dětská léta a pověstné „Mírovky“. Atmo-
sféra, která panovala, neměla chybu. Všichni
se dobře bavili a čas plynul, bohužel.

Symbolicky udělal téměř tečku za vystou-
pením kapely Hastroš vlak, né vláček, vlak,
který projížděl mezi návštěvníky stanu a stoly
celou písničku Jede, jede mašinka:-)). Toto vi-

Dřevorubci

Dřevorubci Malování

pokračování na str. 15
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dět bylo odměnou pro všechny organizátory
dne. Za ochránce přírody a mladé myslivce to
byl Ladislav Starý, za sportovní rybáře Ing.
Ludovít Kasan, za kapelu Veselá muzika Josef
Vochoska, za včelaře Karel Zmeškal a Adolf
Ján a za myslivce Martin Brychta.

Bez koho by to ale nešlo, jsou tři typy lidí.
Za prvé jsou to členové uvedených organizací,
kteří obětují svůj volný čas pro zábavu dru-
hých a přiloží ruku k dílu. Za druhé těch lidí,
kteří potom přijdou a plody práce těch prvních
posbírají a ještě ji pochválí. No a těch třetích,
kteří naši akci podporují a pomohou nám fi-
nančně nebo materiálně ji uspořádat.

Bez vás všech by to prostě nešlo a jsme
moc rádi, že i v dnešní době ukazujeme všem
okolo, že kde je vůle je i cesta a lidé si stále

umí udělat krásný den a hezkou společnost bez
jediného konfliktu.

Dovolte nám zde vyjmenovat naše partnery,
kterými jsou město Nové Hrady zastoupené
starostou města Mgr. Vladimírem Hokrem a
místostarostou Bc. Josefem Vochoskou, Aka-
demie věd se sídlem na zámku v Nových
Hradech zastoupenou Petrem Hambergerem,
Technické služby Nové Hrady zastoupené ře-
ditelkou Alenou Kedrušovou a jejím týmem,
Jihočeský kraj zastoupený hejtmankou kraje
Mgr. Ivanou Stráskou, která převzala nad tou-
to akcí záštitu, Kámen a písek Český Krumlov
zastoupený generálním ředitelem Otakarem
Veselým a Maruškou Dvořákovu s Tomášem
Dvořákem, Motor Jikov zastoupený generál-
ním ředitelem Ing. Miroslavem Dvořákem,
rybářství Nové Hrady zastoupené Lubošem
Zvonařem, Lesy České republiky – Lesní sprá-
va Nové Hrady zastoupené Ing. Petrem Žemlič-

kou, penzion Hamr a hotel Máj zastoupené
Monikou Šnokhausovou, kapela Veselá muzika
s Pepou Vochoskou, firma Petrášek zastoupe-
na ředitelem Markem Petráškem, Novohradské
hory, spol. s r.o. zastoupené Mgr. Markétou
Kypetovou, Budějovický Budvar zastoupený
Renatou Glaserovou, Myslivecké spolek Ka-
menná zastoupený Jaroslavem Jarošem, Na-
kladatelství Dona ČB zastoupené Vladimírem
Doležalem, časopis Papoušci zastoupený Ale-
nou Winner a mediálními partnery – Jihoče-
skou televizí a Českým rozhlasem České
Budějovice.

Tradiční bylo vstupné na naši akci, které je
dobrovolné a záleží na každém návštěvníkovi,
jak naši akci ocení. My jsme rádi, že jste se
činili a naši akci si ceníte vysoko. I letos
byla pokořena hranice osmi tisíc korun. Na
naše mladé rybáře a myslivce bylo vybráno
8.600 Kč. Moc děkujeme a vašich příspěvků
si velice ceníme.

Závěrem nám dovolte ještě jednou vám
všem moc poděkovat a slibujeme, že příští rok
se v měsíci červnu, měsíci myslivosti a ochra-
ny přírody roku 2019, určitě sejdeme a bude-
me pevně doufat, že se vše povede tak, jako
letos.

Hezké dny Vám přejí a na brzké shledání
se těší organizátoři akce.

Sta.-Kas.-Voch.-Zme.-Bry

Dřevorubci Jízda lodičkou s Pepou Škorničkou

Jízda na koni

Poznávačka zvěře

Sokolníci

Den ochrany přírody...
(pokračování ze str. 14)
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Dne 26. 2. 2018 nás opět navštívili pracovníci ze ZOO Dvorec se svými
zvířecími svěřenci # $

Fotoreportáž ze školních akcí ve II. pololetí školního roku 2017/2018 (výběr)

Beseda se spisovatelkou Renatou Šindelářovou proběhla 8. 3. 2018

Soutěž Zvonek z Novohradských hor 2018 měla
své pokračování v pěvecké části dne 7. března
2018, kdy naše škola uspořádala školní kolo
pro žáky 1. – 9. tříd

Žáci VII.A a VII.B v březnu navštívili v rámci
hodin hudební výchovy výstavu, která pros-
třednictvím fotografií mapovala historii „do-
mácí“ taneční soutěže Novohradská číše

Oblastní kolo pěvecké části Zvonku z Novohradských hor pořádala již
tradičně Základní škola v Horní Stropnici dne 21. 3. 2018

4. dubna 2018 získal dětský pěvecký sbor Novohradský zvoneček stříbrné pásmo v krajském kole
Celostátní soutěže školních DPS ve Strakonicích

21. 4. 2018 se školní pěvecké sbory Novohradský zvoneček a Fermata
zúčastnily „Setkání na Jedlici“ v rámci projektu „Naše domovy“

Naši žáci navštěvovali v průběhu celého roku
keramickou dílnu
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V pondělí 9. 4. v odpoledních hodinách proběh-
lo školní kolo soutěže Zvonek z Novohrad-
ských hor výtvarných prací žáků 6.–9. tříd.
Letos se žáci zaměřili na téma „Hmyz“. V hodi-
nách výtvarné výchovy vznikala zajímavá díl-
ka a studie těchto živočichů # &

V pátek 20. 4. 2018 proběhlo na ZŠ Nové Hra-
dy vyhodnocení školního kola soutěže Zvonek
z Novohradských hor – výtvarná část, I. stu-
peň. Zúčastnilo se jí celkem 49 výtvarných
prací od žáků 1.–5. ročníku naší školy. Soutěž
byla na prvním stupni rozdělena do tří katego-
rií podle věku mladých umělců # "

7. června 2018 připravili žáci 5.A pod vedením Mgr. Marie Rolínkové besídku „Pětka sobě i os-
tatním“

16. května 2018 od 16,00 hodin přivítali žáci III.A pod vedením Mgr. Jany Tomáškové maminky,
babičky, tety a všechny, kteří chtěli v Českém domě oslavit Den maminek. Připravili si krátké
pásmo básniček a písniček a zase jednu pohádku od Františka Hrubína

4. května 2018 se žáci 7.–9. tříd zúčastnili
přednášky „V Karpatech po stopách jednade-
vadesátníků“

9. května proběhlo setkání vítězů oblastních
kol soutěže „Zvonek z Novohradských hor“
v oborech recitace, zpěvu a výtvarné části
v sále Kulturně-spolkového domu v Nových
Hradech # $

Fotoreportáž ze školních akcí ve II. pololetí školního roku 2017/2018 (výběr)

Dne 23. března jsme přijali pozvání Akademie
věd a s žáky semináře biologie se šli podívat
na rozkvetlou agáve pouštní. Tento v Čechách
unikátní mexický sukulent všechny ohromil
svou devítimetrovou výškou
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15. června 2018 navštívili žáci 9.A v rámci
projektu „Naše domovy“ „Zahradu lidských
práv“ v rakouském Lauterbachu #&"

19. června se uskutečnil florbalový turnaj mezi žáky 6.–9. tříd # '

31. května 2018 žáci 8.A a 9.A navštívili
Žumberk #$

Ti žáci, kteří obsadili přední místa v soutěžích a prezentovali naši školu ve výtvarné soutěži
s tématem Anděl Páně, měli možnost podniknout exkurzi do Mladé Boleslavi a navštívit Ško-
da Muzeum 14. června 2018 #& Mgr. Jana Štorová

Fotoreportáž ze školních akcí ve II. pololetí školního roku 2017/2018 (výběr)
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Koncert
pro zlobivé děti

Jako letošní „výchovný koncert“ pro děti
z novohradské základní školy jsem uspořádala
koncert s názvem „Koncert pro zlobivé děti
aneb Na klavír snadno a rychle“. Tím už je
řečeno, jak takový koncert asi vypadal…
No, děti se zkrátka dozvěděly, jak se na kon-
certě tleská, nežvýká, neruší, jak na klavír
hraje začátečník, „puberťák“, mladá slečna
nebo studentka JAMU… Při koncertě mohli
také všichni hádat názvy několika zahraných
skladeb, a to tedy zvládli výborně, a při závě-
rečném přídavku, kdy zazněla i naše státní
hymna, si mohli společně i zazpívat. A i mně
bylo ctí si zahrát na flétnu s paní klavíristkou
naši hymnu i se zpěvem Radima Korába (z di-
vadla Koráb), který celým koncertem skvěle
provázel. K. Jarolímková

Projekt Naše domovy
a česko-rakouské malování

Na jeden z červnových čtvrtků se sešli žáci sedmých tříd škol
N. Hrady a Windhaagu, aby si společně zamalovali, „popovídali si
česko-německo-anglicko-ručně“ a poznali se navzájem při společné
výtvarné činnosti na několika pěkných novohradských místech. Kluci a
děvčata malovali ve dvojicích (případně trojicích) na jedno malířské
plátno, každý měl tedy polovinu či třetinu plochy rozdělené „čárou“,
která však po dokončení obrazu zmizela. Pro malování byla vybrána tři
stanoviště – předhradí, náměstí a zámecký park. Když měli všichni ma-
líři domalováno, tak se vrátili zpět do Koželužny, kde následovala pro-
vizorní výstava a okomentování nejen obrazu, ale i společného tvoření.
Podle atmosféry setkání si myslím, že jsem se během dne „aktivně ba-
vila“ nejen já, ale i pedagogové a hlavně mladí malíři. Obrázky budou
k vidění v létě u Koželužny na dvorku (při pěkném počasí), tak zveme
všechny  „zvědavce“, ať se přijdou podívat.

Tato aktivita se uskutečnila v rámci projektu Naše Domovy/Unsere
Heimaten. Další setkání plánujeme na září, a to v rakouském Windhaagu.

K. Jarolímková

Zahájení setkání v Koželužně, vysvětlení proč a jak budeme společně
malovat…#$'
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Rozdávání malířských potřeb Malování na několika místech v našem městě a vzájemné poznávání…

Výstava obrazů na dvorku u Koželužny...

Při komentování obrazů a vzájemné tvůrčí spo-
lupráci jsme stihli i trochu výuky česko-rakou-
ských slovíček …no, ještě se máme co učit
všichni… #%!

Projekt Naše domovy (pokračování ze str. 19)
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Déšť na zámku Nové Hrady připršel koncertu
„Kdo má rád…“ něco přes 44.000 Kč

V sobotu 2. června se v jižních Čechách na
zámku Nové Hrady uskutečnil 8. ročník Dět-
ského dne a benefičního koncertu „Kdo má
rád“ pod záštitou hejtmanky Jihočeského kra-
je Ivany Stráské, která se akce osobně zúčast-
nila již poosmé.

Dopoledne zámecký park ještě prosvěco-
valo slunce, ale úderem 11.00 hodiny, kdy byl
odstartován Dětský den, se z Novohradských
hor přivalil přívalový déšť s bouřkou, a to vše
trvalo přibližně 40 minut. V tu chvíli se ná-
městí i silnice v Nových Hradech změnily
v řeku.

Jediný, komu to nevadilo, byly děti. Ty
absolvovaly všech 8 stanovišť, potkávaly se
s čerty, princeznami, kováři a jinými pohádko-
vými bytostmi aby za nasbírané body získaly
dárky, diplomy a perníčky od českého krále
perníku Pavla Janoše.

Ani nafukovací a skákací atrakce v dešti
nezahálely, neboť si jich děti užívaly a při dět-
ské diskotéce to chvílemi vypadalo jak samba
v kapkách deště. A jelikož v roce 2018 slavíme
100 let české státnosti, dětem i dospělým už na
startu byly na tváře nebo ruce lepeny nalepova-
cí samolepky se znakem české vlajky, které při-
pomínají toto významné kulaté výročí.

Kolem 15 hodiny začali přijíždět účinkující
na zvukové zkoušky, a tak se postupně dosta-
vili např. bývalá Superstar Zbyněk Drda, ele-
gantní a nestárnoucí Kamelie, legendární
Jitka Zelenková, hlasová koučka pořadu Tvoje
tvář má známý hlas Linda Finková se svým
přítelem a synem, česká Edith Piaf Radka Fi-
šarová též se synem a přítelem, šansoniérka
Renata Drossler, též se svým protějškem,
zpěvák a showman Radek Banga ve své už
legendární kšiltovce, muzikálová zpěvačka
a herečka Markéta Zehrerová nebo zpěvák a
producent koncertu Martin France. A jelikož
akce získává na popularitě, tak ze sousedního
Slovenska dorazilo pop-operní trio La Gioia
nebo věčně usměvavý Thomas Puskailer. Jako
překvapení se divákům představila prostorově
rozměrnější skupina Koule a jako bonbónek
Ústřední hudby Armády ČR. Akci už tradičně
moderovala moderátorská nestorka Markéta
Mayerová. A aby účinkující nebyli pozadu,
všichni si nalepili též vlaječky na tváře, ruce
nebo do dekoltů.

Koncert tradičně odstartovalo vypuštění
holubů, kteří zakroužili nad zámeckou za-
hradou a koncert už střídala písnička za pís-
ničkou.

Na 3 šťastně vylosované diváky čekaly dár-
ky v podobě knih od nakladatelství Brána,
perníky již od zmíněného perníkáře Pavla Ja-
noše nebo poukaz na ubytování přímo na zám-
ku Nové Hrady nebo v lůnu Šumavy na
legendárním hotelu Kristián.

I přes denní nepřízeň počasí diváci dorazili
a tak se podařilo vybrat 39.000 Kč + 12 Euro a
poté ještě dorazily dvě divačky a jeden man-
želský pár, kteří do společné kasy přihodili
ještě 4.400 Kč, a tak se částka vyšplhala na
44.000 Kč, které byly opět předány do rukou
ředitele nemocnice Prachatice Michala Čarva-
še na Dětské a novorozenecké oddělení.

Děkuji za spolupráci Městu Nové Hrady a
Akademii věd ze zámku, všem účinkujícím,
dobrovolníkům, pořadatelům a štědrým dár-
cům letošního benefičního setkání za to, že
ukázali kdo má rád.

Martin France
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Osobní pozvání na některé
kulturní akce v našem městě

Osobní pozvání bych nejraději udělala na všechny akce novo-
hradského KIC, neboť se snažíme nabízet akce a aktivity žánrově
pestré, sestavené z kvalitní umělecké nabídky s ohledem na cenovou
dostupnost a pro všechny věkové kategorie.

Proto nyní zvu „z plných plic a od srdce“ například na Letní Tan-
čírnu (letos takto poprvé…) nebo na venkovní filmová promítání
(vloni nám počasí nepřálo…). Nicméně sledujte plakáty, informační
stojny u radnice, čtěte NZ, koukněte na web nebo ještě dál… vybí-
rejte a přijďte. K. Jarolímková

Letní Tančírna
Pokud budete mít chuť si v prvním červen-
covém týdnu hezky zatančit (diskotéko to
ale nebude…), přijďte 4. 7. na dopolední
kurz taneční výchovy, kde se vám bude vě-
novat taneční mistr Pavel Kojetín (spolu-
pracuje s námi jako porotce a pořadatel
Novohradské číše). A po odpolední pauze
tentýž den si budete moci od 19 do 24 hodin
vyzkoušet své staro-nové taneční dovednos-
ti na večerní Tančírně s živým orchestrem.
To vše v Kulturně-spolkovém domě, za při-
jatelné ceny a věřím, že v příjemné taneční
atmosféře.
Vstupné je 50 Kč /za osobu.

Příležitost něco darovat
Na začátku července bude druhá příležitost pro dárcovství lidem,
kteří to potřebují. Přijede k nám Kinematograf bratří Čadíků a od
2. do 5.7. nám bude promítat v zámeckém parku české filmy. Na
promítání bude vstupné dobrovolné a tak jako v minulých letech, tak
i letos bude výtěžek ze vstupného věnováno na charitativní účely.
V loňském roce, kdy to byla už 26. letní sezona Kinematografu, to
byl jeden milion korun, který obdrželo Konto Bariéry.

Pohádka v zámeckém divadle
V sobotu 23. června se uskutečnilo „historicky první“ divadelní

představení pro děti a rodiče v nově zrekonstruovaném zámeckém di-
vadle. Pohádku „O křišťálovém srdci“ k nám přijelo zahrát Divadlo HP
Praha a svým hraním, ale i samotným námětem, jistě potěšilo malé i
velké diváky. A to posuzuji nejen podle mého srdce, ale i podle příjem-
né atmosféry při představení a spokojených diváků po závěrečném ně-
kolikerém potlesku.

Ještě než ale představení začalo, udělali jsme křest Kašpárka z diva-
delního plakátu, který nás provází už několik sezon, a na kterého jsme
při loňské letní divadelní sezoně „sbírali“ tipy na jméno. Takže Kašpá-
rek se od června jmenuje Hradíček, pokřtila ho Adélka, která měla ten
den narozeniny, a já si moc přeji, aby nás provázel i nadále samými
pěknými divadelními představeními pro děti a dosplěláky.

A děkuji tímto i za skvělou spolupráci a vstřícnost s uspořádáním di-
vadelního představení všem „zámeckým zaměstnancům AV“.

K. Jarolímková
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Duhové ohlédnutí
Výstava „Duhový svět“ skončila v neděli

24. června a navštívilo ji víc jak tři stovky
návštěvníků, od kterých jsme vyslechli velmi
kladná slova. Zde je několik vzkazů z náv-
štěvní knihy: Výstava velmi inspirativní!
Rádi jsme tu byli, děkujeme. Krásné poetické
obrázky k textům paní Fischerové, nádhera!
Krásné vidění… A vzkazy z této výstavy pro
paní Šafránkovou byly nejen od českých náv-
štěvníků, ale máme vzkazy i v němčině, pol-
štině, angličtině, ruštině…

V rámci výstavy se prodaly téměř všechny
knížky ilustrované paní Šafránkovu, které zde
byly k dispozici – Duhové pohádky či Milion
melounů. Jednu básničku si zde ještě dovolím
ocitovat, neboť je o barvě žluté a ta souvisí pře-
ci s létem a se sluníčkem. Tak to ještě přijměte
pro potěchu a jako povýstavní ozvěnu. No a

ještě jednu „ozvěnu“ z výstavy máme, a to je
společný obraz „Duhy nad lodí“, na kterém se
podíleli a duhově „vyřádili“ i někteří návštěv-
níci galerie. Tento obraz můžete o prázdni-
nách vidět ve zmrzlinárně na náměstí, kde
vystřídá některá výtvarná dílka z minulého
roku.

Pokud bude paní Šafránková nebo paní
Fischerová číst náš zpravodaj, tak jim tímto
ještě jednou chci poděkovat za moc pěkný
umělecký zážitek, milé setkání a inspiraci a
také za obrázek, který naší galerii paní Šafrán-
ková věnovala. Ten obrázek se jmenuje Hlava
v dlaních a já přeji všem milovníkům výtvar-
ného umění do prázdninových měsíců, abyste
měli svou hlavu v dlaních zejména v romantic-
kém rozpoložení.

Krásné léto přeje Květa Jarolímková

Básnička o žluté
Žlutá
ta hřeje

Žlutá se směje

Sluníčko škádlí ze své výšky
kuřata i pampelišky
žlutým prstem lechtá smíšky
pod krčkem i pod bříšky

A když večer pluje zpátky
ještě vklouzne za mláďátky
zadýchá jim pelíšky

Červnová koželužnová tvoření
Měsíc červen byl na výtvarné aktivity (nejen) v Koželužně docela bohatý. Souviselo to

zejména s výstavou paní Šafránkové, na kterou se přišly podívat děti z předškolního oddělení
z naší školky, děti ze školní družiny, děti ze „zušky“, které jsou už pravidelnými návštěvní-
ky, a také  děti ze školky z Jesenice, které byly v Terčině údolí na škole v přírodě.

Ti nejmladší návštěvníci galerie si nejprve pozorně prohlédli výstavu Duhový svět, hleda-
li na ní ilustrace k básničkám, pochovali si hadrové hračky a namalovali si obrázek „Děti pod
duhou“. Děti z jesenické školky ještě stihly v jednom dopoledni procházku Terčiným údolím,
při které se dozvídaly nejen o kytičkách a stromech, ale i trochu pohádkově o historii parku a
u vodopádu pak společně vytvořily v duchu Land artu „Obraz o krásném údolí“. A obraz to
byl opravdu jako živý, dokonce i s vodopádem.

Děti ze školní družiny si mimo komentované prohlídky výstavy stihly udělat i „ilustraci“
k malému příběhu o autech z jiné planety, které jsou schované ve velké garáži a nikdo o nich
neví. Auta vznikla dvě – pánské a dámské. No a tyhle auta, tedy jejich podoba, se nakonec
dostala i na zeď té garáže, a tak je někteří z vás uvidíte, až půjdete kolem. A pro pořádek uvá-
dím, že tento dětský „street art“ je se souhlasem paní ředitelky novohradských TSM a jí
děkuji za vstřícnost.

V červenci a srpnu jsou děti vítány i do
Otevřených ateliérů, které se budou konat
každou středu od 11. července do konce
prázdnin (mimo termínu 18. 7., který je už
plně obsazený). Více podrobností se do-
zvíte v dalším článku v tomto čísle NZ.

Děkuji všem pedagogům, kteří využili
nabídky doprovodných programů výstav
v Koželužně, a budu se těšit po prázdni-
nách na další výtvarná setkávání. Dětem
přeji, aby se během prázdnin při cestování
s rodiči po naší zemi či v zahraničí ocitly
třeba v jiných galeriích na zajímavých a
pěkných výstavách.

K. Jarolímková

Otevřený ateliér
aneb Letní malované středy

Od druhého červencového týdne až do
konce prázdnin bude každou středu k dis-
pozici prostor galerie a lektor pro zájemce
o společné malování. To se bude konat buď
v prostorách galerie nebo na veřejných pros-
transtvích – na náměstí, na hradním nádvoří
či v zámeckém parku, v Terčině údolí, jednu
cestu plánujeme i do sousedního Rakouska.

Začneme vždy v 9.30 h setkáním u kávy
nebo čaje, naplánujeme si den a v 10 hodin
vyrazíme na malování ven nebo začneme
malovat uvnitř Koželužny.

Lektoři-malíři, kteří se o nás budou sta-
rat, jsou z okruhu vystavujících malířů na
Letním Novohradském Salonu. Tak věřím,
že se máme na co těšit a že se nám podaří dát
do letního času trochu romantiky, svobodného
tvoření a barevné zábavy.

Věk pro tuto aktivitu není omezený, ale
vzhledem k tomu, co vše si s sebou poneseme
do plenéru a jakou formou budeme pracovat,
tak u dětí je to vhodné až tak od 11 let.

Termín 18.7. je již zarezervován pro větší sku-
pinu dětí. Pokud chcete mít jistou své účasti
v „ateliéru“, přihlaste se předem, ale pokud se
rozhodnete na poslední chvíli, tak přijďte také.

Výtvarné potřeby a pomůcky budou k dis-
pozici do vyčerpání zásob. Vzhledem k tomu,
že část nákladů na výtvarné potřeby a lektory
je dotováno z projektu Naše domovy/Unsere
Heimaten, budou mít děti do 15 let aktivitu
zdarma a dospěláci přispějí pouze poměr-
nou částkou dle spotřebovaného materiálu (na
malířská plátna a barvy).

pokračování na str. 26
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Land art v Tečině údolí #$

Děti z Jesenické školky v Koželužně

Školní družina v Koželužně # Dětský Street art #$&(

Otevřený ateliér je pro každého, kdo si
chce nejen „řádně“ zamalovat, ale i zpří-
jemnit letní čas výtvarnou aktivitou ve spo-
lečnosti podobných nadšenců.

Předběžnou rezervaci můžete učinit na te-
lefonním kontaktu Galerie Koželužna: K. Ja-
rolímková, 602 150 208, kic@novehrady.cz.

Červnová koželužnová tvoření

Otevřený ateliér...
(pokračování ze str. 25)
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Informace z knihovny
Naši knihovnu opět navštívily děti z mateřské školy, tentokrát z té žárské. Seznámily se s kni-

hovnou a s knihovnicí, načež si poslechly pohádku a vrhly se na prohlížení té spousty knížek. Již
u nás byly na návštěvě vloni a letos slíbily, že zase přijedou.

V červnu nás čekalo, tak jako každý rok pasování prvňáčků na čtenáře. Letos to bylo již pode-
sáté. Děti se vždycky trochu těší, trochu mají strach, a proto vždycky pár dní před samotným pa-
sováním jsou prvňáčci pozvaní do knihovny, aby si to čtení v pro ně nezvyklém prostředí
vyzkoušely a aby věděly, co je čeká. Když nastal den D, nikdo se nebál, všichni předvedli králi
Knihomolovi I. jak se v první třídě naučili číst a za to jím byli pasováni na čtenáře se vším všudy.
Kromě pasovací listiny dostaly děti knížku Bráchova bota z nakladatelství Triton, kterou napsala
Evelína Koubová.

Za dobrou spolupráci děkuji paní učitelce Mgr. Lence Knížové, králi Knihomolovi I.
Mgr. Vladimíru Hokrovi, grafičce Ing. Jitce Duspivové a fotografce Blance Cáplové. Bez nich
by to nešlo.

Prázdniny
Úterý 10. července od 14 hodin – Modelářské odpoledne pro děti
Během prázdnin v době kdy nebude v knihovně dovolená, mohou děti chodit do knihovny

každé úterý a čtvrtek od 9 do 13 hodin na Prázdninové čtení a hraní (při pěkném počasí budeme
využívat naši venkovní letní čítárnu na dvorku). Takže děti mohou přijít 12., 24., 26. července a
7., 9., 28. a 30. srpna. Budu ráda, když budou chodit i větší děti, abychom mohli přečtené knížky
přidávat do projektu Čtení pomáhá.

D. Císařová, knihovnice

Školka z obce Žár Ještě společné foto při Pasování na čtenářePředčítání panu králi Knihomolovi I.

A takhle vypadá pasování na čtenáře

Dovolená v knihovně
1.–4.7., 16.–20.7., 30.7.–3.8., 13.8.–24.8.2018

Okénko do knihovny
Odkaz staré Šumavy / Roman Podhola

Kniha je rekapitulací lokalit Šumavy (včetně Novohradska) s paměti-
hodnostmi tehdy uctívaných a pak také o lidech, kteří je vytvářeli,
udržovali anebo o nich tak říkajíc “pěli”. Bohatý býval zdejší drsný
kraj na kostely, kapličky, Boží muka a kupodivu měl také dost hradů,
zámků i tvrzí.

Českobudějovicko známé i zapomenuté / Roman Podhola

Kniha představuje 89 pozoruhodných míst regionu, většinou existují-
cích měst, městeček a osad (včetně Novohradska), ale i sídla zmizelá.
Lokality jsou řazeny dle abecedy, uveden je i název německý, popří-
padě jiný místně užívaný. Texty doplňuje více než 350 dobových fo-
tografií.

Dva dopisy Pospischielovi / Max von der Grün

První část knihy tvoří slavný román Maxe von der Grüna. Dílem
vzpomínka na předválečné Sudety, dílem kritika moderního světa
ovládaného finančními oligarchiemi. V druhé polovině svazku čte-
nář najde atraktivní doslov a v něm zcela nečekané odhalení: Známý
německý spisovatel prožil část svého dětství v pohraničí prvorepub-
likového Československa. Jeho silně autobiografický román je vzpo-
mínkou na dětství.

Život s úsměvem / Jan Vaněček

Kniha humoristických povídek českokrumlovského autora. Autorem
kresleného humoru v knize je Miloslav Martenek.

Poslední láska Václava II. / Melita Denková

Král Václav chystá sňatek s princeznou Rejčkou, jímž získá polskou
korunu. Nenapadlo by ho, že když na hradě potká dívku Anežku,
bláznivě se do ní zamiluje a svou novomanželku pošle do vyhnanství.
Hradu i královu srdci na čas vládne krásná Anežka, ale královna Rejč-
ka se vrací – a karta se obrátí. Václav podléhá jejímu kouzlu, Anežka
trne, jaký osud ji čeká.

Prahu rdousí strach / Jan Bauer

Dva detektivní příběhy známého českého autora. V prvním se setká-
váme s novoměstským rychtářem Jakubem Protivou z Protivce, který
pátrá po tajemném vrahovi mladých žen. Jeho nečekanými pomocní-
ky se stávají důvtipný františkánský mnich Blasius a prostořeká ne-
věstka Magdalena. Ve druhém příběhu Jakub Protiva z Protivce a
mnich Blasius čelí řádění tajemného vampýra, kterého se bojí celé
Nové Město pražské.

Věž úsvitu / Sarah J. Maasová

Již šestý díl fantasy série Skleněný trůn.
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Střípky novohradské historie
Minulý díl našeho cyklu nás zavedl do kostela sv. Petra a Pavla

v Nových Hradech, do kterého pořídil tehdejší majitel panství hrabě
Ferdinand Buquoy roku 1678 nový hlavní oltář. Ústřední obraz oltáře,
znázorňující seslání Ducha svatého, namaloval Max Adler. Patroni
kostela, sv. Petr a Pavel, ovšem nebyli opomenuti, jejich sochy v nad-
životní velikosti stojí po stranách hlavního obrazu. Výjevy ze života
těchto dvou světců zobrazují také reliéfy na podstavci hlavního oltáře.
Nad ústředním obrazem se nalézá menší malba sv. Karla Boromejského.
Není zde náhodou – tento milánský biskup byl totiž strýcem hraběnky
Marie Magdaleny, manželky císařského generála Karla Bonaventury
Buquoye. Po stranách vidíme sochy sv. Zikmunda a sv. Vojtěcha, zcela
nahoře sv. Václava. Velkou pozornost k sobě přitahuje obraz nad ta-
bernákulem. Jde o rytinu Panny Marie, kterou našel Karel Bonaventu-
ra Buquoy v roce 1619 ve vypáleném domě po bitvě u Záblatí a od té
doby ji vozil stále s sebou. Upoutá nás především nápadný drahocenný
rám, který nechala pořídit Ferdinandova manželka Marie Markéta, sa-
motná rytina je zašlá a nepříliš zřetelná. Pokud byste však chtěli vědět,
co znázorňuje, můžete si prohlédnout mozaiku na buqouyské hrobce,
která byla podle rytiny ze Záblatí vytvořena.

Z interiéru kostela vyjdeme ven, až za hradby města. V roce 1788
byla zrušena šibenice. Stála za městem, u silnice na:

a) Třeboň
b) České Budějovice
c) Weitru

Odpověď na otázku můžete poslat na e-mailovou adresu:
Muzeum@novehrady.cz, nebo raději muzeum osobně navštivte.
Zájemci o novohradskou vlastivědu jsou tu vítáni!

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem
Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se konají

v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky v KIC Nové

Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení pro děti:
¡ 23. 6. – 7. 7. a 16. 8. – 19. 8. – Ztracený svět /představení pro celou rodinu/
¡ 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:
¡ 27. 6. – 7. 7. – Dekameron – Otáčivé hlediště, Č. Krumlov
¡ 10. – 15. 7. – Rusalka – Otáčivé hlediště, Č. Krumlov
¡ 14. 7. – 18. 8. – Jedna noc na Karlštejně – Zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 18. – 29. 7. – Trubadúr – Otáčivé hlediště, Č. Krumlov
¡ 23. 7. – Drahá legrace – DK Metropol, ČB
¡ 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.
¡ 1. – 5. 8. – Valmont – Otáčivé hlediště, Č. Krumlov
¡ 2. – 22. 8. – Sto dukátů aneb šlechtická láska – Zámek Hluboká n. Vlt.

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 4. 7. – Lucie Bílá – Zámecký park, Třeboň
¡ 4. 7. – Večerní pohádková Zoo – Hluboká n. Vlt.
¡ 5. 7. – Blue Spirit Bazaar Blues Pace – Veselí n. Lužnicí
¡ 6. 7. – Piccolo Coro & Piccola Orchestra – Kostel sv. J. Nepomuckého,

Hluboká n. Vlt.

¡ 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
¡ 20. 7. – Cover Band: Vivat Waldemar! – Borovany
¡ 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, Nové 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
¡ 2. 8. – Kino na kolečkách: „Hastrman“ – Zámecký park, Nové Hrady
¡ 9. 8. – Jihočeská intermezz: Balada pro banditu – Státní hrad Nové Hrady
¡ 30. 8. – Strašidelná stezka Zámeckým parkem – Nové Hrady

Bližší informace k výše uvedeným představením najdete na

www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.

¡ Prodám novou obývací stěnu (krátkou), levně. Mobil: 728 379 866

¡ Hledám garáž v Nových Hradech k pronájmu nebo ke koupi.
Tel.: 702 275 223

¡ Pronajmu byt 2+1. Navrátilova ulice, Nové Hrady.
Volný od července. Tel.: 606 600 848

řádková inzerce
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¡ Šachová mládež Šachového oddílu TJ Hra-
ničář Horní Stropnice se v šachovém roce
2016/2017 probojovala do nejvyšší mlá-
dežnické šachové soutěže v České republi-
ce – do Extraligy. Naši mladí šachisté hráli
rovněž v dalších nejrůznějších šachových
soutěžích.

¡ Při přípravě šachové sezóny 2017/2018
jsme došli k závěru, že nejsme jako šacho-
vý oddíl schopni stoprocentně zmiňované
šachové  soutěže  zabezpečit  po  finanční
a personální stránce. Dohodli jsme proto
přestup většiny našich hráčů do velkého
šachového oddílu – Šachové akademie
VŠTE České Budějovice.

¡ Uvedené skutečnosti způsobily, že jsme se
museli vážně zamyslet nad dalším působe-
ním našeho šachového oddílu. Nakonec
jsme se zavázali (pan Jan Flieger a pan
Mgr. Vilibald Rolínek), že budeme nadále
nabízet školní mládeži na Novohradsku
(ZŠ a MŠ Horní stropnice a ZŠ Nové Hra-
dy) kvalitní mimoškolní činnost. Doplnili
jsme výbor šachového oddílu a promysleli
jsme další organizaci činnosti.

¡ Předsedou šachového oddílu zůstal pan Jan
Flieger, který má na starosti zejména fi-
nanční záležitosti. Do výboru se vrátil pan
Mgr. Vilibald Rolínek, který pracuje ve
funkci jednatele, hospodáře a trenéra. Ke
spolupráci jsme získali pana Mgr. Tomá-
še Rolínka, který nám jako odborník ko-
munikačních a informačních technologií
vytvořil a spravuje nové webové stránky
(http://sohranicar.cz/). Rovněž počítáme
s tím, že nám všem vypomůže díky velmi
dobré jazykové vybavenosti se zahraniční-
mi šachovými projekty.

¡ Dohodli jsme se, že budeme zajišťovat pro
naši šachovou mládež bezpečnou dopravu
(mikrobusy od soukromých firem) a pod-
porovat účast našich mladých šachistů a
šachistek nejvýše v krajských šachových
soutěžích.

¡ Jestliže bude kdokoliv chtít hrát ve vyšších
šachových soutěžích, bude muset přestou-
pit do větších šachových oddílů. Pokud
bude chtít nezletilý hráč hrát ve vyšších ša-
chových soutěžích a zůstat v našem šacho-
vém oddíle, musí mu rodič zajistit potřebné
finanční prostředky a dozor po dobu koná-
ní šachové soutěže.

¡ Dopravu a trénink bychom nemohli zajistit
bez podpory OÚ Horní Stropnice, MěstÚ
Nové Hrady, ZŠ a MŠ Horní Stropnice a ZŠ
Nové Hrady. Děkujeme proto za pomoc.

¡ Děkujeme rovněž výboru TJ Hraničář (zej-
ména panu Mgr. Zbyňku Drboutovi a panu
Lešku Szypulovi) za úspěšné podávání
projektů na MŠMT. Získali jsme tak fi-
nanční prostředky, za které jsme nakoupili
šachový materiál potřebný pro trénink a
pro pořádání šachových turnajů.

¡ V současné době máme v šachovém oddíle
osmnáct členů, z toho je dvanáct členů
školní mládež. Šachový kroužek v Horní
Stropnici navštěvují čtyři hráči – Jan Boháč,
Elena Vejčíková, Jan Němec a Patrik Mikl.
Na Nových Hradech trénují v šachovém
kroužku – Anna Pávková, Ondřej Jurišta,

Pavla Bráchová, Josef Kubeš, Pavel Jaro-
slav Kypet, Jan Pávek a Marek Petrášek.
Václav Kučera přestoupil na gymnázium
v Trhových Svinech a tréninků se nezú-
častňoval. Máme i dva předškoláky – Jan
Sochor a Matyáš Hokr, kteří pomocí ša-
chového interaktivního online výukového
programu LearningChess trénují s pomocí
rodičů sami doma. Do šachového kroužku
bereme totiž zájemce, až když umí číst
(vhodná je druhá třída ZŠ).

¡ Na výroční členské schůzi (8. 5. 2018)
k našemu potěšení za hojné účasti rodičů a
mladých šachistů a šachistek jsme vyhod-
notili uplynulý šachový rok 2017/2018.

¡ Naši nejaktivnější (nejúspěšnější) hráči jsou
– Jan Pávek, Josef Kubeš, Anna Pávková,
Patrik Mikl a Marek Petrášek.

¡ Velmi nadějně se rozjíždí spolupráce se ša-
chovým oddílem v Austrálii, kde vyučuje
šachy náš bývalý hráč pan Mgr. Jaromír
Kulíř. Naši mladí šachisté si budou moci
procvičit šachové i jazykové dovednosti.

¡ Zúčastnili jsme se všech čtyř turnajů Vel-
ké ceny Jihočeského kraje. Jeden z těchto
turnajů jsme uspořádali v Horní Stropnici,
kam přijelo 78 mladých šachistů a šachis-
tek z celého Jihočeského kraje. Byl to nej-
vyšší počet účastníků ze všech čtyř turnajů.

¡ V krajské šachové soutěži hodnotíme jako
velmi úspěšné umístění našich hráčů v prv-
ní desítce konečného pořadí. Nejblíže to-
muto cíli byli v kategorii HD8 (hoši a dívky
do osmi let věku) Anna Pávková na 11. mís-
tě a Jan Boháč na místě 12. V kategorii do
čtrnácti let (HD14) to byl Jan Pávek na
13. místě. Rovněž na 13. místě skončil v ka-
tegorii do šestnácti let (HD16) Patrik Mikl.
Nikdo z našich hráčů neskončil na posled-
ním místě, což je velmi potěšitelné.

¡ Šachová soutěž Přebor škol 2018 se konala
v Nových Hradech. Přijela pouze družstva,
která si chtěla vybojovat postup na celore-
publikovou soutěž Přebor škol. Důvodem
nízké účasti škol oproti předchozím soutě-
žím v Českých Budějovicích byly nároč-
nější dojezdové podmínky a téměř žádná
podpora ze strany komise mládeže Jihoče-
ského šachového svazu.

¡ Naše mladé a zkušenosti sbírající školní druž-
stvo z Nových Hradů – Pavel Jaroslav Kypet,
Josef Kubeš, Ondřej Jurišta, Anna Pávková a
Pavla Bráchová – obsadilo v kategorii 1. až
5. ročník ZŠ poslední sedmé místo.

¡ Tři družstva z gymnázií zanechalo za se-
bou družstvo z Horní Stropnice – Lucie
Rolinková, Adéla Rolinková, Patrik Mikl a
Lukáš Blaho. V kategorii 6. až 9. ročník ZŠ
a odpovídající ročníky gymnázií naši vybo-
jovali skvělé čtvrté místo.

¡ Na začátku června 2018 jsme se zúčastnili
Krajského přeboru mládeže v rapid šachu
2018. Odvahu postavit se nejsilnějším ša-
chistům a šachistkám v kraji našli Ondřej
Jurišta, Marek Petrášek, Jan Pávek a Anna
Pávková. Ukázalo se, že naši reprezentanti
jsou psychicky odolní, šachy chtějí hrát,
ale musí hodně a zodpovědně trénovat, po-
kud chtějí vyhrávat.

¡ Uplynulý šachový rok hodnotíme jako
dobrý a těšíme se na nový 2018/2019. Další

informace jsou uvedeny na našich webo-
vých stránkách http://sohranicar.cz/.

¡ Na závěr zdůrazňuji významnou skuteč-
nost. Vyspělé státy zařazují povinně šachy
do školní výuky (bez většího zájmu poli-
tiků a médii se v našem státě o něco podo-
bného pokoušíme). Vyspělé státy totiž
uznávají, že šachy učí děti myslet.

¡ Vážení rodiče, využijte velmi kvalitní na-
bídky mimoškolní činnosti – šachy, proto-
že spojení školní výuky a šachové hry je
pro školní mládež nesmírně prospěšné.

¡ Děkujeme všem za úsilí, podporu a radost,
které šachová hra vyžaduje a poskytuje.

Mgr. Vilibald Rolínek

Šachový rok 2017/2018

13. ročník Memoriálu
Josefa Machutky

V letošním roce, ve dnech 10. 5. – 12. 5.
2018, se konal již 13. ročník Memoriálu Jo-
sefa Machutky. Letošního memoriálu se
zúčastnilo celkem 15 družstev. Většina
byla družstva „domácích“ oddílů – T. Svi-
ny, Borovany, Soběnov, N. Hrady a bylo
nám ctí přivítat i dvě družstva „hostů“, kte-
rá přijela z Ústí nad Labem.

1. místo obhájilo domácí družstvo Nové
Hrady „A“ s 2089 poraženými kuželkami.
Na 2. místě skončilo družstvo Sladký
s 2045 poraženými kuželkami a místo
3. vybojovalo družstvo TERMS CZ „A“
s 2030 poraženými kuželkami. Vzhledem
k tomu, že se stejným náhozem jako druž-
stvo TERMS CZ skončilo družstvo „A“
z Trhových Svinů, hrála zde roly dorážka,
kterou měli o pár kuželek horší, tak jim pat-
ří 4. místo.

V jednotlivcích se stala absolutním vítě-
zem domácí hráčka z družstva N. Hrady „A“
Betuštiaková Stanislava st. s výkonem 543 po-
ražených kuželek a mezi muži byl nejlepším
hráčem Vychodil Jaroslav z T. Svinů „A“
s výkonem 539 poražených kuželek.
Celkové pořadí družstev:
1. Nové Hrady A 2030 kuželek
2. Sladký 2045 kuželek
3. TERMS cz A 2030 kuželek
4. Trhové Sviny A 2030 kuželek
5. TJ Soběnov A 2019 kuželek
6. TJ Soběnov B 1983 kuželek
7. Nové Hrady B 1965 kuželek
8. Calofrig Borovany A 1959 kuželek
9. TJ Sokol Ústí n. L 1894 kuželek

10. Žacléř 1861 kuželek
11. Nové Hrady D 1859 kuželek
12. Nové Hrady C 1855 kuželek
13. Calofrig Borovany B 1745 kuželek
14. Trhové Sviny C 1710 kuželek
15. Trhové Sviny B 1693 kuželek

Všem družstvům i jednotlivcům děkujeme
za podporu, za jejich účast na již 13. ročníku
tohoto memoriálu a vítězům gratulujeme.

Poděkování patří všem sponzorům a
zúčastněným, kteří se jakkoliv podíleli na
tomto turnaji, a velmi děkujeme paní Věrce
Charvátové, dceři pana Josefa Machutky, za
její finanční sponzorský dar, za který byly za-
koupeny poháry pro vítěze a putovní pohár.

Těšíme se na vás opět za rok a hodu
zdar!
Za TJ Sokol Nové Hrady, Tereza Kříhová
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XIV. Pražská mezinárodní veteraniáda
(ve sportovní gymnastice mužů)

19. května 2018
Letošní veteraniáda proběhla za účasti závodníků z Německa,

Rakouska, Chorvatska, Slovenska a Česka. Letos přijeli nové tváře
z Drážďan a Vídně, v kategorii nad 50 roků předváděli výborné sestavy
hlavně v prostných a přeskoku. Přišlo i několik osobností z minulosti
např. P. Netřebský, bývalý několikanásobný mistr ČSR, a hlavně Jin-
dřich Mikulec, který reprezentoval ČSR na OH v Helsinkách v r. 1952,
na mistrovství světa v Římě v r. 1954, skvělý hraz-
dař dnes už 90letý, ale stále fyzicky zdatný. Na le-
tošní závody jsem jel po úspěchu z minulého roku,
kdy jsem měl později více než půlroční pauzu po
prodělané nemoci a operaci, nakonec jsem se dostal
do minulé formy. Cvičil jsem na vysokém nářadí,
kde se udělují vyšší známky za obtížnost. V pří-
pravě stačilo trénovat 5x v týdnu po jedné hodině.
Nakonec se mi dařilo – první místo na hrazdě,
v kruzích, v prostných i celkově.

V kategorii nad 75 let:

1. místo:   Rudolf Rusiňák, Nové Hrady
2. místo:   František Adamovič, Ostrava
3. místo:   Luboš Kopecký, Plzeň

Po závodech bylo pěkné posezení s kamarády,
všechny nás spojuje láska ke svému sportu bez ohle-
du na věk a vždy se těšíme na další setkání na příští-
ch závodech. Rudolf Rusiňák

Akademické Mistrovství České republiky 2018
Dva tituly Mistra ČR vybojoval Tomáš Hermann

V pátek 22. června 2018 se utkaly na Akademickém
Mistrovství ČR v Brně mimo jiných sportovců studentů
Vysokých škol i špičky Českého karate. Šampionátu se
účastnili studenti osmi fakult Vysokých škol z celé ČR.

V dopoledne se konala soutěž kata ve které zvítězil kata
tým ve složení Tomáš Hermann, Jiří Krych a Šimon Bran-
da. V odpoledních hodinách se soutěžilo ve sportovním zá-
pase dvojic „kumite“ V této kontaktní kategorii Tomáš
Hermann startoval ve váhové kategorii nad 84 kg kde To-
máš vybojoval třetí místo.

Součástí Akademického Mistrovství ČR v karate byla
rovněž soutěž tříčlenných družstev v kumite, složená ze
dvou mužů a jedné ženy. Při všech zápasech museli naši
borci zvítězit, což se jim nakonec povedlo a tak do Jižních
Čech putovala další zlatá medaile a druhý titul Akademic-
kého Mistra ČR v karate.

Tomáš reprezentoval nejen Jihočeskou univerzitu, ale
také Jihočeský kraj, který podporuje talentované sportovce,
a svým výkonem na tomto Mistrovství se nominoval na
Akademické Mistrovství světa v Japonsku v Kóbe.

Martin Hermann, TJ Karate Nové Hrady

Tomáš zvítězil disciplíně kata tým a kumite tým
na A MČR 2018

Nominace

Tomáš Hermann kromě dvou titulů Akademické-
ho Mistra ČR vybojoval bronz v disciplíně kumi-
te +84 kg
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky

Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky
Green Shell-typu Arakauna. Stáří 15–20 týdnů, cena 159–195 Kč/ ks

Prodej: 17. dubna a 4. června 2018
Nové Hrady – u Novohradské hospody – 11.25 hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

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

MUDr. Nataša Návarová oznamuje,
že po dobu letních prázdnin se ruší páteční ordinace.

Dále 2. a 4.7. se ordinuje do 10 hod., 3.7. od 12 do 16 hod.


