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Milí čtenáři novohradského zpravodaje,
pokud bych měla nyní na úvodní straně upozornit na nejzajímavější pozvánky pro měsíc bře-

zen, očekávalo by se ode mne nejspíš, že to bude „něco z kulturního dění“. Například jednačtyři-
cetkrát „obtančená“ Číše, ještě vícekrát „rozveselený“ Masopust, zahájení výstavní sezony
v „koželužnové“ galerii nebo koncertní zábava v Hotelu Máj, který už „volá“ po rekonstrukci.
Asi bych měla upozornit i na pozvánku z šesté strany týkající se otevření nového Komunitního
centra, kam se do nových prostor jistě těší nejenom paní knihovnice, ale i její knižní fond.

Ale já bych vás nejraději pozvala na „splutí“ tří přednášek o vodě na Novohradsku. A že je
jich v jednom měsíci příliš? No, vzhledem k tomu, že „vodní téma“ je pro lidstvo v současné
době jedním z těch nejdůležitějších „akcí“, nebude od věci se do toho ponořit i u nás. Do měsíce
března tedy přeji všem čtenářům dostatek čisté a lahodné vody a příjemný ponor.

K. Jarolímková

Novohradská masopustní koleda se vydala v únoru do Třeboně. A nechyběli ani mladí koledníci
ze školní družiny. Více uvnitř čísla.                                                                                       K. J.

V polovině února se uskutečnil Městský-spolkový bál. Poděkování
za přispění do tomboly a pomoc s jeho uspořádáním najdete uvnitř
čísla. K. J.

Plný sál zájemců o knihu „Novohradsko – stopy lidí“ od Václava Vo-
chozky je odrazem zájmu o naši krajinu a její paměť. Prezentaci knihy
uspořádala knihovnice novohradské městské knihovny. K. J.

V pátek 22. 3. se v Hotelu Máj
uskuteční poslední kulturní akce
před slibovanou a plánovanou

rekonstrukcí hotelu.
Tak přijďte… na koncertní zábavu

dvou kapel …zahrají

Thom Artway&Band
a Hitfakers

K. J.

Foto Milan Koželuh
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Malí recitátoři při Zvonku z Novohradských hor. Jak „soutěž“ dopadla
se dočtete v článku Mgr. J. Tomáškové.                                          K.J.

Spisovatelka Klára Smolíková se stává u nás
pravidelným hostem „knihovnických progra-
mů“ pro děti. Čím zaujala tentokrát se dozvíte
v rubrice Městské knihovny.                    K. J.

Kdo to je Lumpík a co s ním mají společného
děti ze školní družiny se dočtete v rubrice ŠD
informuje. #$" K. J.

Na fotografii vidíte „výsledky“ z malování pověsti O ohnivém psu z Ter-
čina údolí a Danielu Roulovou-Plockovou.                                    K. J.

Ocenění dětí „Talent v MASce“: Z Nových Hradů byli ocenění Vojtěch
Švarc a Josef Štangl, studenti Gymnázia v Trhových Svinech, kteří se
umístili na 2. místě v krajském kole Dějepisné soutěže studentů gymná-
zií a na 16. místě v Česko-slovenském finále Dějepisné soutěže. Oceně-
ny byli i mimořádné výkony Tomáše Balka v karate, který mimo jiné
obsadil 2. místo kraji ve své kategorii a na Bohemia Open získal 3. místo.

V. Švarc

(více informací k ocenění talentovaných dětí se dočtete uvnitř čísla NZ)
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Zápis ze 7. schůze
městské rady ze dne 21.01.2018

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 6. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 6. jednání rady města.

� 2. Pronájem pozemku k. ú. Byňov –
Procházková
Rada města schvaluje pronájem části poze-
mku parc. č. st. 160/9 o výměře 35 m2 v k. ú.
Byňov, Marii Procházkové, Byňov čp. 101,
za částku 2 Kč/m2/rok, na dobu určitou pěti
let a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada po zveřejnění záměru pronájmu opě-
tovně projednala žádost Marie Procházko-
vé, Byňov o pronájem pozemku o výměře
35 m2.)

� 3. Prodej pozemku k. ú. Vyšné –
manželé Olejníkovi
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 2299/1 (dle GP parcela vznikla od-
dělení od parc. č. 2299) o výměře 1 021 m2

v k. ú. Vyšné, manželům Milanu a Jarmile
Olejníkovým, Vyšné čp. 81, za částku
100 Kč/m2 a postupuje návrh ke schválení
zastupitelstvu města.
(Rada po zveřejnění záměru prodeje části
pozemku parc. č. 2299 v k. ú. Vyšné projed-
nala žádost manželů Olejníkových o koupi
tohoto pozemku.)

� 4. Prodej pozemku k. ú. Vyšné –
manželé Kudlačovi
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 2338/2 (dle GP parcela vznikla od-
dělením od parc. č. 2338) o výměře 300 m2

v k. ú. Vyšné, manželům Dušanu a Alici Kud-
lačovým, Vyšné čp. 78, za částku 100 Kč/m2

a postupuje návrh ke schválení zastupitel-
stvu města.
(Rada po zveřejnění záměru prodeje části
pozemku parc. č. 2338 v k. ú. Vyšné projed-
nala žádost manželů Kudlačových o koupi
tohoto pozemku.)

� 5. Prodej pozemku k. ú. Byňov –
manželé Vrchotovi
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 2280/1 (dle GP parcela vznikla od-
dělením od parc. č. 2280) o výměře 248 m2

v k. ú. Byňov, manželům Miroslavu a Ive-
tě Vrchotovým, Byňov čp. 79, za částku
100 Kč/m2 a postupuje návrh ke schválení
zastupitelstvu města.

(Rada po zveřejnění záměru prodeje části
pozemku parc. č. 2280 v k. ú. Byňov projed-
nala žádost manželů Vrchotových o koupi
tohoto pozemku.)

� 6. Prodej pozemku k. ú. Údolí u Nových
Hradů – manželé Vrchlavských
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 1440/2 (dle GP parcela vznikla od-
dělením od parc. č. 1440/4) o výměře 6 m2

v k. ú. Údolí u Nových Hradů, manželům
Jozefu a Taťaně Vrchlavským, Údolí čp.
108, za částku 100 Kč/m2 a postupuje návrh
ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada po zveřejnění záměru prodeje části
pozemku parc. č. 2280 v k. ú. Byňov projed-
nala žádost manželů Vrchlavských o koupi
tohoto pozemku.)

� 7. Prodej pozemku k. ú. Nové Hrady –
Kropík
Rada města bere na vědomí vyjádření lesní-
ho hospodáře k prodeji a směně pozemků a
pověřuje radní Ing. Ševčíkovou a M. Vrcho-
tu provedením místního šetření a dalším
jednání s žadatelem Stanislavem Kropíkem.
(Rada obdržela od lesního hospodáře vyjád-
ření k prodeji a směně pozemků v k. ú. Nové
Hrady s tím, že nesouhlasí s navrhovanou
výměnou pozemku. Jedná se o trvalý travní
porost. U dalšího pozemku je třeba provést
místní šetření.)

� 8. Prodej pozemku k. ú. Byňov – Bednář
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. st. 160/3 o výměře 91 m2, jehož sou-
částí je stavba bez čp/če, víceúčelové zaří-
zení v k. ú. Byňov, Janu Bednářovi, Byňov
čp. 34, za částku 100 Kč/m2 a postupuje ná-
vrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada po zveřejnění záměru prodeje poze-
mku parc. č. st. 160/3 v k. ú. Byňov projed-
nala žádost Jana Bednáře o koupi tohoto
pozemku.)

� 9. Smlouva o věcném břemeni – "Údolí,
K 790, Pavlík – kabel NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č.: CB-014330044940/001
se společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na akci: Údolí, K 790, Pavlík -
kabel NN, za jednorázovou úhradu ve výši
10.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM CB,
a.s. České Budějovice návrh smlouvy o věc-
ném břemeni. Smlouva byla předložena po
dokončení stavby: Údolí, K 790, Pavlík -
kabel NN na základě předchozí smlouvy a
smlouvě budoucí.)

� 10. Správní rozhodnutí
Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících správních řízení, ve kterých je
město účastníkem řízení a neměla k nim při-
pomínky.)

� 11. Sazebník úhrad
Rada města schvaluje sazebník úhrad za pos-
kytování informací podle zák. č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
(Rada projednala návrh sazebníku úhrad za
poskytování informací podle zákona o svo-
bodném přístupu k informacím.)

� 12. Benefiční projekt – "Kdo má rád..."
Rada města bere na vědomí informaci o be-
nefičním koncertu: Kdo má rád. Rada města
souhlasí s převzetím záštity starosty města
nad 9. ročníkem benefičního koncertu "Kdo
má rád..." a pověřuje starostu města dalším
jednáním s vedením Jihočeského kraje ve
věci spolupráce na zajištění akce.
(Starosta informoval radu o novém ročníku
benefičního koncertu: Kdo má rád. Město
Nové Hrady by v rámci akce (8.6.2019) za-
jistilo tradiční pohádkovou stezku, agentura
Martin Production pak ve spolupráci s Jiho-
českým krajem a dalšími partnery zajistí
další program a vyžití pro děti i dospělé.
Rada souhlasila s převzetím záštity starosty
města nad akcí a pověřila jej dalším jedná-
ním s vedením Jihočeského kraje ve věci
spolupráce na zajištění akce.)

� 13. Lunapark
Rada města bere na vědomí žádost Jaroslava
Holého o provozování lunaparku v březnu
nebo dubnu 2019 s tím, že budou dodrženy
stanovené podmínky města.
(Rada obdržela od Jaroslava Holého, Lišov
žádost o provozování lunaparku v roce 2019
v březnu nebo dubnu.)

� 14. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících stavebních řízeních a neměla k nim
připomínky.)

� 15. Prodej pozemku – paní Rejdová
Rada města bere na vědomí informaci o pro-
deji pozemků parc. č. st. 177/2 v k. ú. Údolí.
Rada postupuje zastupitelstvu města návrh
na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 2
ze dne 13.12.2018 bod 2.3 a nové schválení
prodeje pozemku a stavby, dle aktuální
částky.
(Kontrolou výpisů usnesení zastupitelstva
města bylo zjištěno, že k prodávanému po-
zemku parc. č. st. 177/2 o výměře 24 m2, je-
hož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba
v k. ú. Údolí u Nových Hradů, nebyla připoč-
tena částka za pozemek ve výši 100 Kč/m2.
Z tohoto důvodu musí dojít k revokaci usne-
sení a novému schválení zastupitelstvem
města.)

� 16. Lesy ČR, s. p. – dodatek č. 3 k
nájemní smlouvě.
Rada města schvaluje dodatek č. 3 k nájem-
ní smlouvě č. 128/2012 s Lesy České repub-
liky, s. p., jímž se smlouva prodlužuje do
31.12.2023.
(Rada obdržela od společnosti Lesy ČR, s. p.
návrh dodatku č. 3 k nájemní smlouvě, k po-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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zemku parc. č. 1400 v k. ú. Byňov, jímž se pro-
dlužuje nájemní smlouva do 31.12.2023.)

� 17. Rozpočtové opatření č. 1/2019
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2019.
(Rada obdržela od ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opa-
tření č. 1/2019. Rozpočtové opatření řeší
drobné úpravy rozpočtu mezi jednotlivými
položkami.)

Zápis z 8. schůze městské rady
ze dne 04.02.2019

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta
Miroslav Vrchota, člen rady
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
s hlasem poradním:
Omluveni:

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 7. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 7. jednání rady města.

� 2. Smlouva o smlouvě budoucí – Lesy
ČR, s. p.
Rada města souhlasí se Smlouvu o smlouvě bu-
doucí o zřízení služebnosti č.:5/206/2018 s Lesy
České republiky, s. p. na realizaci stavby:
Splašková kanalizace a vodovod v Údolí
u Nových Hradů - II. etapa a postupuje ná-
vrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti Lesy České
republiky, s. p. návrh smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti k pozemku
parc. č. 702/26 v k. ú. Údolí u Nových Hra-
dů, z důvodu realizace stavby: Splašková
kanalizace a vodovod v Údolí u Nových
Hradů - II. etapa.)

� 3. Koupě pozemku – Ing. Kotrč
Rada města souhlasí s koupí pozemku parc.
č. 882/3 (parcela vznikla oddělením od po-
zemku parc. č. 882) o výměře 174 m2 v k. ú.
Byňov za částku 100 Kč/m2 od Ing. Miro-
slava Kotrče, Družstevní čp. 323, České
Velenice a postupuje návrh ke schválení za-
stupitelstvu města.
(Rada obdržela geometrický plán ke koupi
části pozemku parc. č. 882/3 (parcela
vznikla oddělením a pozemku parc. č. 882)
o výměře 174 m2 v k. ú. Byňov. Pozemek
je nutný k rozšíření kulturního domu v By-
ňově.)

� 4. Odměny – výkon funkce
Rada města souhlasí s předloženým návr-
hem na výplatu jednorázové odměny za vý-
kon funkce členům komisí a výborů, kteří
nejsou členy zastupitelstva města, a po-
stupuje návrh k projednání zastupitelstvu
města.

(Rada obdržela od mzdové účetní souhrnný
podklad pro výplatu jednorázové odměny
za výkon funkce členům komisí a výborů,
kteří nejsou členy zastupitelstva města. Od-
měny u výborů a komisí jsou v částce
200 Kč za jednání. Osadní výbory mají roč-
ní odměnu ve výši 2.400 Kč.)

� 5. Návrhové volby do osadních výborů
Rada města bere na vědomí výsledky návr-
hových voleb do osadních výborů a postu-
puje zastupitelstvu města ke schválení členy
osadních výborů a zvolení jejich předsedů.
(Rada byla starostou města informována
o průběhu návrhových voleb do osadních
výborů, které proběhly v termínu 28.01. -
04.02.2019. Na základě hlasování občanů
předmětných osad byli do osadních výborů
navrženi:
Osadní výbor Byňov, Jakule a Štiptoň: Sta-
nislav Macho, Miroslav Vochozka st., Jiří
Indrák, Karel Svoboda ml., Emil Píša ml.,
Pavel Vicány ml. a František Krtek. Na před-
sedu OV byl navržen pan Stanislav Macho.
Osadní výbor Údolí: Marek Petrášek, Jiří
Matějka a Pavel Hobizal. Na předsedu OV
byl navržen pan Marek Petrášek.
Osadní výbor Nakolice, Vyšné a Obora:
Ladislav Duspiva, Dušan Kudlač a Franti-
šek Lávička. Na předsedu OV byl navržen
pan Ladislav Duspiva.)

� 6. Smlouva o věcném břemeni – "Byňov,
K 2303/2, Tesař - úprava NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č.: CB-014330043991/001
se společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na akci: Byňov, K 2303/2, Te-
sař - úprava NN, za jednorázovou náhradu
ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a.s. Praha návrh smlouvy o zřízení věc-
ného břemene č.: CB-014330043994/001 na
akci: Byňov, K 2303/2, Tesař - úprava NN.)

� 7. Rybníky – zaměření hrází
Rada bere na vědomí informaci o jednání
s panem Ing. Kůrkou (Rybářství Nové Hra-
dy) ve věci zaměření hrází rybníků Dlouhé
hráze, Nový v Oboře, Bažantník a Panský
rybník. Rada pověřuje starostu města dal-
ším jednáním a postupuje Finančnímu vý-
boru Zastupitelstva města Nových Hradů
k projednání výši případné kupní ceny.
(Starosta města informoval radu města
o jednání s panem Ing. Kůrkou (Rybářství
Nové Hrady) ve věci zaměření hrází rybníků.
Některé hráze rybníků v majetku Rybářství
Nové Hrady (Dlouhé hráze, Nový v Oboře,
Bažantník a Panský rybník) zasahují do po-
zemků v majetku Města Nové Hrady. Ry-
bářství Nové Hrady má zájem řešit tuto
problematiku formou odkupu s tím, že by
zde zůstalo věcné břemeno cesty. Případně
též může těleso cesty zůstat v majetku měs-
ta, aby bylo do budoucna možno žádat

o dotace na opravu těchto cest. Rada
pověřila starostu města dalším jednáním a
postoupila též Finančnímu výboru Zastu-
pitelstva města Nových Hradů k projedná-
ní výši případné kupní ceny.)

� 8. Znalecký posudek – pozemky k. ú.
Nové Hrady
Rada bere na vědomí Znalecký posudek
1842-11/2019 o obvyklé ceně nemovitostí -
pozemků v k. ú. a obci Nové Hrady, pro pře-
vod zemědělských pozemků podle § 10
odst. 4 zákona č. 503/2012 Sb., v platném
znění. Rada města nemá námitek k realizaci
prodeje pozemků pro Rybářství Nové Hra-
dy dle návrhu a pověřuje starostu dalším
jednáním.
(Rada obdržela od Státního pozemkového
úřadu znalecký posudek k určení kupní ceny,
za kterou dojde k odkoupení pozemků, o kte-
ré požádalo Rybářství Nové Hrady v blíz-
kosti objektu čp. 82. Při projednávání
podmínek koupě město Nové Hrady dekla-
rovalo zájem smluvně zabezpečit věcné bře-
meno kanalizace a zájem o koupi části
pozemků, které tvoří val u původního opev-
nění města (u vjezdu do ulice Na Vyhlídce).
Na základě znaleckého posudku byla stano-
vena cena 236 Kč/m2, za kterou může Ry-
bářství Nové Hrady koupit předmětné
pozemky (jako vlastník přilehlé nemovitos-
ti) a následně za stejnou cenu nabídne městu
Nové Hrady ke koupi pozemky, o které
předběžně projevilo zájem.)

� 9. TSM – nákup nákladního automobilu
Rada bere na vědomí informaci ředitelky
TSM Nové Hrady A. Kedrušové o cenové
nabídce ke koupi nákladního vozu (Iveco)
pro potřeby TSM a pověřuje jí zajištěním
dalších nabídek (např. Scania) a upřesně-
ním podmínek dotace k pořízení vozu.
(Rada byla informována ředitelkou TSM
Nové Hrady A. Kedrušovou o cenové na-
bídky ke koupi nákladního vozu (Iveco) pro
potřeby TSM a o možnostech částečného fi-
nancování pořízení vozu z dotace (25 %).
Rada vzala na vědomí informaci ředitelky
TSM Nové Hrady A. Kedrušové o cenové
nabídce ke koupi nákladního vozu (Iveco)
pro potřeby TSM a pověřila jí zajištěním
dalších nabídek (např. Scania) a upřesně-
ním podmínek dotace k pořízení vozu.)

� 10. MŠ Nové Hrady – příplatek
Rada města schvaluje příplatek za vedení
ředitelce Mateřské školy Nové Hrady dle
návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady žádost o schválení příplatku za
vedení.)

� 11. MŠ Nové Hrady – skončení
funkčního období
Rada města bere na vědomí skončení funkč-
ního období ředitelky Mateřské školy Nové

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 5

pokračování ze str. 3
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Upozornění pro občany
Informujeme občany, že v rámci nové

instalace a reinstalace rozhlasových přijí-
mačů bude místní rozhlas od konce března
do poloviny dubna mimo provoz. Podrob-
nější informace můžete průběžně získat na
IC Nové Hrady (přízemí radnice).

Děkujeme za pochopení. IC N. Hrady

Hrady k 31.07.2019 a pověřuje místostarostu
Mgr. M. Jarolímka přípravou výběrového ří-
zení na pozici ředitele/ředitelky Mateřské
školy Nové Hrady.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady oznámení o skončení funkční-
ho období ředitele k 31.07.2019. Paní ředi-
telka informovala radu města, že se nebude
ve výběrovém řízení ucházet o pozici ředi-
telky pro další šestileté období, má však zá-
jem nadále působit v mateřské škole jako
učitelka.)

� 12. Dodatek ke smlouvě – "Velká válka
v příhraniční oblasti. Dokumentace a
připomenutí"
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 s Jihoče-
skou Silvou Norticou, Jindřichův Hradec,
ke Smlouvě o financování malého projektu
v rámci projektu Fond malých projektů s ná-
zvem: Velká válka v příhraniční oblasti a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o financování malého projektu v rámci pro-
jektu Fond malých projektů s názvem: Vel-
ká válka v příhraniční oblasti. Dodatkem se
mění konec projektu na 28.02.2019.)

� 13. Nominace člena – Sdružení ODS,
KDU-ČSL a nezáv. kandidátů
Rada města jmenuje Věru Filipovou člen-
kou Prorodinné komise Rady města Nových
Hradů.
(Rada obdržela od Sdružení ODS, KDU-ČSL
a nezávislých kandidátů nominaci paní
Věry Filipové do prorodinné komise.)

� 14. Zhodnocení – Policie ČR
Rada města bere na vědomí zhodnocení Po-
licií České republiky bezpečnostní situace
okrsku Nové Hrady za rok 2018.
(Rada obdržela od Policie ČR, obvodního
oddělení Trhové Sviny zhodnocení bezpeč-
nostní situace okrsku Nové Hrady za rok
2018. Došlo ke spáchání 23 trestných činů,
většinou se jednalo o majetkovou trestnou
činnost. Mírný nárůst je zaznamenán v pá-
chání přestupků. Nadále jsou řešeny do-
pravní kontroly zaměřené na požívání
návykových látek před a během jízdy, rych-
lost jízdy a správné parkování.)

� 15. Rozhodnutí – MěÚ Nové Hrady –
Stavební odbor
Rada města bere na vědomí rozhodnutí sta-
vebního úřadu MěÚ Nové Hrady o pořízení
zjednodušené dokumentace ke zpevněné
asfaltové ploše na pozemku parc. č. KN
817/8 v k. ú. Nové Hrady a pověřuje staros-
tu dalším jednáním.
(Rada obdržela od stavebního úřadu MěÚ
Nové Hrady rozhodnutí o pořízení zjedno-
dušené dokumentaci ke zpevněné asfaltové
ploše na pozemku parc. č. KN 817/8 v k. ú.
Nové Hrady.)

� 16. Pronájem pozemku – pouťové atrakce
Rada města souhlasí s využitím pozemku
u nádraží na pouťové atrakce.
(Rada obdržela od Emila Chaloupky, České
Budějovice žádost o pronájem pozemku u au-
tobusového nádraží v období 18.03.2019 -
24.03.2019 a od 14.10.2019 do 20.10.2019
za účelem provozování pouťových atrakcí.)

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

(Rada byla starostou informována o pro-
bíhajících správních řízení, ve kterých je
město účastníkem řízení a neměla k nim
připomínky.)

� 18. Stavební řízení

Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.

(Rada byla starostou informována o probí-
hajících stavebních řízeních a neměla k nim
připomínky.)

� 19. Smlouva o věcném břemeni – "Nové
Hrady, K 790/2, Novák – kabel NN"

Rada města schvaluje smlouvu o věcném
břemeni č.: CB-014330041824/001 se spo-
lečností E.ON Distribuce, a.s. České Budě-
jovice po dokončení stavby: Nové Hrady,
K 790/2, Novák kabel NN, za jednorázovou
úhradu ve výši 10.000 Kč a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy.

(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a.s. návrh smlouvy o věcném břemeni
č.: CB-014330041824/001 po dokončení
stavby: Nové Hrady, K 790/2, Novák - ka-
bel NN.)

� 20. Náklady na provoz – odpady

Rada města bere na vědomí Informaci o ná-
kladech za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních a tříděných odpadů,
včetně nákladů na provoz sběrného dvora
za rok 2018.

(Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady, Od-
boru životního prostředí informaci o nákla-
dech za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních a tříděných odpadů,
včetně nákladů na provoz sběrného dvora
za rok 2018. Výsledná částka za rok 2018
na jednoho občana činí 578,71 Kč.)

� 21. Dodatek č. 4 ke smlouvě na
pronájem nádob na separaci

Rada města schvaluje Dodatek č. 4 ke
smlouvě o dílo č. 61489/08 na pronájem ná-
dob na separaci se společností Marius Pe-
dersen a.s. České Budějovice a pověřuje
starostu podpisem dodatku.

(Rada obdržela od společnosti Marius Pe-
dersen a.s., České Budějovice návrh Dodat-
ku č. 4 ke smlouvě na pronájem nádob na
separaci. Dodatkem se navyšuje počet sběr-
ných nádob, dále se mění sazby za biologic-
ky rozložitelný komunální odpad a navyšuje
se i cena za pronájem nádob.)

Svoz odpadu duben 2019
Technické služby oznamují termín svozu objemného domovního odpadu a železného šro-

tu. Pro objemný odpad budou přistaveny velkoobjemové kontejnery, železný šrot uložte ved-
le kontejneru tak, aby při nakládání bylo možno použít hydraulickou ruku.

V Nových Hradech budou kontejnery přistaveny na těchto místech:
¡ na parkovišti v Zahradní čtvrti u flopu - pondělí 1. dubna a úterý 2. dubna do 14 h
¡ na rozcestí k rybníku Olejový - pondělí 1. dubna a úterý 2. dubna do 14 h
¡ v Navrátilově ulici (mezi domy č. p. 246 a 247) - úterý 2. dubna a středa 3. dubna do 14 h
¡ v ulici 5. května - středa 3. dubna a čtvrtek 4. dubna do 14 h

V osadách budou kontejnery přistaveny na těchto místech:
¡ v Byňově - pátek 5. dubna až pondělí 8. dubna
¡ v Nakolicích u bývalého kontejneru - pátek 5. dubna až pondělí 8. dubna
¡ ve Vyšném u bývalého kontejneru - pátek 5. dubna až pondělí 8. dubna
¡ na Jakuli u prostranství u hospody - úterý 9. dubna a středa 10. dubna do 14 h
¡ v Údolí u bývalého pivovaru - úterý 9. dubna a středa 10. dubna do 14 h
¡ ve Štiptoni u bývalého kontejneru - středa 10. dubna a čtvrtek 11. dubna do 14 h
¡ na Hlinově na rozcestí za farmou Helena - pátek 12. dubna až pondělí 15. dubna
¡ v Oboře u bývalého kontejneru - pátek 12. dubna až pondělí 15. dubna

Kontejnerů bude na určených místech dostatečné množství.
Prosíme o udržování pořádku v okolí kontejnerů.

Upozorňujeme, že do kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečný odpad (např. zbytky
chemikálií, barev léků a potravin, uhynulá zvířata, sádrokarton, eternit, polystyren, větvě).
Železný odpad, lednice, bojlery, televize, autobaterie, a pneumatiky lze uložit vedle kontejneru.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4
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Slavnostní otevření Komunitního centra
a Městské knihovny v Nových Hradech

v sobotu 23. 3. 2019 od 14 hodin

Zveme Vás na slavnostní otevření zrekonstruovaného objektu bývalých Jeslí, ve kterém
se nově otevře Komunitní centrum a Městská knihovna Nové Hrady.

Slavnostní otevření zahájíme komentovanou prohlídkou celého objektu a představíme
jednotlivé aktivity centra v doprovodu Mgr. Michala Jarolímka, místostarosty města, a Lucie
Sovové, koordinátorky komunitního centra.

V průběhu odpoledne do 17 hodin budou volně zpřístupněny všechny
části objektu s tímto programem:
¡ Městská knihovna a čítárna s literárním programem
¡ Komunitní klub s hernou pro nejmenší děti
¡ Keramická dílna s paní Ludmilou Mackovou a ukázkami tvorby dětí i dospělých
¡ Komunitní kuchyně s občerstvením
¡ Prostory poradenského centra
¡ a zahrada

Ve všech částech budovy bude v průběhu odpoledne možné seznámit se s plánovanými
akcemi, promluvit si o aktivitách, které už probíhají nebo se chystají. Důležité pro nás budou
také Vaše podněty a nápady k aktivitám sociální potřebnosti.

Těšíme se na příjemné odpoledne v přátelské atmosféře.

Lucie Sovová, koordinátorka projektu Komunitní centrum,
a Drahomíra Císařová, knihovnice Městské knihovny N. Hrady

„Kriminalitu zastavit
nedokážeme. Pomáhat jejím
obětem však umíme již 28 let“

Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou a
bezplatnou pomoc obětem kriminality v ČR
bez rozdílu věku, pohlaví a druhu trestného
činu. Pomoc obětem a svědkům trestných činů
v Jihočeském kraji zajišťuje pobočka v Čes-
kých Budějovicích. Bezplatně poskytuje od-
borné psychosociální poradenství a právní
informace, diskrétní a nestranné služby a
v neposlední řadě také nadstandardní služby
obětem a pozůstalým po obětech závažných
násilných trestných činů (krátkodobá psycho-
terapie, doprovod k soudu, aj.)

Bílý kruh bezpečí
Riegrova 1756/51
370 01 České Budějovice
Tel: 734 479 644
E-mail: bkb.cbudejovice@bkb.cz
NONSTOP LINKA: 116 006

Případová manažerka
pomoc zvlášť zranitelným obětem
a pozůstalým
Po 8.00 – 15.30
Út 8.00 – 17.00
St, Čt 8.00 – 15.30
Pá 8.00 – 15.00

Bezplatná poradna je otevřena:
Úterý 17 – 19 hodin (bez objednání, vždy pří-
tomen právník a psycholog)
Čtvrtek 17 – 19 hodin (pouze pro objednané)

Zodpovědné osoby:
Jednatelka – doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
Případová manažerka – Bc. Gabriela Papežová

Více info na www.bkb.cz

Oznámení
Zápis dětí do 1. třídy Základní školy Nové Hrady
se koná 5. dubna, 13–17 hod. a 6. dubna, 9–10 hod.
v budově I. st. ZŠ N. Hrady, Hradební ulice.

Srdečně Vás zveme

na tradiční příjemné posezení u příležitosti

MEZINÁRODNÍHO
DNE ŽEN

v neděli 10. března 2019 od 14.00 hodin
do sálu v Kulturně-spolkovém domě

Nové Hrady.

Hudba, občerstvení
a kulturní program zajištěn.

Zvou pořadatelé
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MAS Sdružení Růže podpořila talentované děti
Na dvě stě lidí se sešlo koncem ledna

v Kulturním domě v Trhových Svinech na
slavnostním večeru spojeném s oceňováním
talentovaných dětí „Talent v MASce“. MAS
ocenila výkony celkem 56 dětí, jednotlivců
i členů kolektivů s mimořádnými výsledky
v různých oblastech.

„Jsme sice malým regionem, ale i u nás žijí
šikovné děti“ řekla manažerka MAS Zuzana
Guthová, „mnohé se mohou pochlubit medai-
lemi z evropských soutěží nebo i z mistrovství
světa“.

Nešlo tu jen o proslovy a rozdávání diplo-
mů a cen, ale i o vystoupení oceněných, kdy
zazněly hudební kousky ve špičkovém prove-
dení dětských muzikantů. Když zazněla upra-
vená „Vltava“ od Bedřicha Smetany v podání
flétnistů Gabriely a Lukáše Tlapových z Loče-
nic, byli dojati snad všichni. Hra Štěpánky
Čermákové z Benešova nad Černou na akor-
deon ohromila svojí profesionalitou. Účastníci
si poslechli také esej s názvem Hotel Svět
v podání autorky Adély Černé ze Srubce, která
vyhrála 2. místo v celostátní literární soutěži.

„Ani nevíte, jaké to je pro ta děcka zážitek,
když hrají před nabitým sálem!“ poznamenal
otec patnáctilétého Vaška Voharčíka ze Zbo-
rova, který má za sebou celou řadu úspěšných
vystoupení u nás i v zahraničí.

„Moc děkuji za kluky, že jste nás sem po-
zvali, byl to pro ně skvělý zážitek“ pochvalo-
val si Miloslav Faltus, trenér florbalového
týmu z Malont, finalistů evropského šampio-
nátu a otec nositelky bronzové medaile z mis-
trovství světa ve stejném sportu.

Dětem, ale i jejich rodičům, trenérům a uči-
telům poděkovali za krásné výkony starostka
Trhových Svinů Věra Korčaková, předseda
MAS Stanislav Malík i krajský radní pro kul-
turu a venkov Pavel Hroch.

„Talentovaných dětí je hodně, ale jen ti
opravdoví dříči mohou dosáhnout špičkových
výkonů“, poznamenal Stanislav Malík, před-
seda MAS „děti potřebuji kvalitní vedení a my
si ceníme toho, že v našem regionu žijí lidé,
kteří chtějí s dětmi pracovat, často ve svém
volném čase, a dovedou v nich talent rozvíjet“.

Z Nových Hradů byli ocenění Vojtěch
Švarc a Josef Štangl, studenti Gymnázia v Tr-
hových Svinech, kteří se umístili na 2. místě
v krajském kole Dějepisné soutěže studentů
gymnázií a na 16. místě v Česko-slovenském
finále Dějepisné soutěže. Oceněny byli i mimo-
řádné výkony Tomáše Balka v karate, který
mimo jiné obsadil 2. místo kraji ve své katego-
rii a na Bohemia Open získal 3. místo.

Z Trhových Svinů byli podpořeni bratři Ja-
kub a David Vašíčkovi za vynikající úspěchy
v softballu, kdy spolu s národním týmem ČR ob-
sadili skvělé 7. Místo na mistrovství světa v Ka-
nadě, dále 2. místo na Mistrovství ČR Juniorů
s týmem Žraloci Ledenice, a David navíc ještě
s týmem mužů 3. místo v extralize ČR.

Muzikanti Hubert Smolík získal první mís-
to v kraji ve hře na lesní roh a Matěj Hulička
druhé místo ve hře na příčnou flétnu.

Pavla Kunzová z Gymnázia Trhové Sviny
se umístila na skvělém 3. místě v celostátní pře-
hlídce Středoškolské odborné činnosti v oboru
Ochrana a tvorba životního prostředí.

Horní Stropnici reprezentoval František Šu-
lista, studující Gymnázium v Trhových Svi-
nech za 2. místo v krajském kole Dějepisné
soutěže studentů gymnázií a na 16. místě
v Česko-slovenském finále Dějepisné soutěže.

Z Ledenic byl oceněn softbalový oddíl žáci
Žraloci Ledenice, který získal nádherné 1. mís-
to na Mistrovství ČR. Oceněn byl i Klub lod-
ních modelářů za vynikající výsledky v rámci
ČR i mezinárodních soutěžích. Karatista Petr
Pelikán z Ledenic byl oceněn za 1. a 2. místo
národním poháru dorostu, juniorů a seniorů,
za 1. Místo v Bohemia Open a 2. místo na mis-
trovství ČR.

V kategorii umělecké byl oceněn neuvěři-
telně všestranný talent Vaška Voharčíka ze
Zborova, který hraje na klávesy, na trubku i
zpívá, a to za bronz na hudební olympiádě ČR,
stříbro na mezinárodní přehlídce ZUŠ.

Z Borovan byly oceněny dvě slečny a to
Annemarie Oesterreicher za 2. místo v mezi-

národní soutěži houslových talentů a 1. místo
v sólovém zpěvu v okresní soutěži ZUŠ a Isa-
bela Fialková za vynikající výsledky ve hře
na zobcovou flétnu. Isabela získala 1. místo
v ústředním kole soutěží MŠMT a řadi dalších
vynikajících výsledků v krajských soutěžích.

Benešov nad Černou vynikajícím způso-
bem reprezentuje Štěpánka Čermáková svojí
hrou na akordeon. Štěpánka se umístila na
Mezinárodních akordeonových dnech v Os-
travě ve stříbrném pásmu a excelovala v řadě
národních i mezinárodních soutěžích.

Z Ločenic byli oceněni sourozenci Gabri-
ela a Lukáš Tlapovi za hru na flétnu. Gabriela
obsadila stříbrné pásmo v národní soutěži,
1. místo v kraji a 1. místo na mezinárodní sou-
těži Novohradská flétna. Lukáš obsadil ve své
kategorii bronzové pásmo v národní soutěži a
1. místo na mezinárodní soutěži Novohradská
flétna.

Malonty reprezentuje vynikajícím způso-
bem oddíl florbalu TJ Hraničář, který na me-
zinárodním turnaji ve Švédsko vybojoval 2. mís-
to a v mezinárodním turnaji na Slovensku do-
konce 1. místo. To že florbal se zde hraje
skutečně na špičkové úrovni, svědčí i fakt, že
dcera trenéra Faltuse spolu s národním florba-
lovým týmem vybojovala bronzovou medaili
na mistrovství světa. V Malontech ale žijí i na-
dějní muzikanti, např. Matěj Hrtus, který ob-
sadil první místo v krajské soutěži v sólové hře
kytaru.

Srubec na přehlídce talentovaných dětí re-
prezentovala Adéla Černá, které získala 2. mís-
to celostátní literární soutěži a na česko
slovenském festivalu literární tvorby mlá-
deže čestné uznání.

Ze Sv. Ján nad Malší jsme ocenili Tadeáš-
ka Tvaroha za místění ve Zlatém pásmu v ná-
rodní soutěži ve hře na flétnu, za 1. místo
v krajské soutěži a za 1. místo v mezinárodní
soutěži Novohradská flétna.

Věříme, že i příští rok bude moci podpořit
jednotlivce i dětské kolektivy za vynikající
úspěchy v soutěžích krajské a vyšší úrovně.
Nominace na ocenění dětí do 19 let a dět-
ských kolektivů za úspěchy ve školním roce
2018/2019 bude MAS přijímat od června
2019 do konce října 2019.

Zuzana Guthová
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Zprávičky ze školky
A co naši nejstarší – předškoláci – ze třídy Broučků?

Přivítali do života naše nejmladší občánky, navštívili myslivce, tvo-
řili v keramické dílně, ve školce pekli štrúdl, v galerii malovali a klou-
zali na sněhové nadílce.

Klub předškoláků
Od nového školního roku jsme začali s dětmi v předškolních klu-

bech vařit. Postupně se seznamujeme s různými jednoduchými jídly,
která zvládneme s dětmi připravit. Vyzkoušeli jsme si například ovoc-
ný salát, tvarohovo-marmeládové buchty z listového těsta, hranolky,
tříbarevný pudink, nebo ovocné špízy.

Dravci ve školce
29. ledna nás ve školce navštívil pan sokolník s ukázkou dravých

ptáků. Ukázal nám puštíka, výra bengálského, výra velkého, krkavce a
orla skalního. MŠ N. Hrady
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Pořád se něco děje i ve školní družině
První dva měsíce letošního roku 2019 utekly, ani nevíme jak. U nás ve školní družině se totiž

pořád něco děje. Krásným překvapením nového roku byly nové hračky od Ježíška, se kterými
čas utíká velmi rychle. Následovala návštěva a prohlídka bytu pana správce v našem hradě, vy-
cházky turistického kroužku do zasněžené, ale také již se probouzející krajiny, a nácvik Maso-
pustu. V neposlední řadě bylo seznámení s medvídkem Lumpíkem, maskotem dětí ve školní
družině v Ostravě, který se vydal na cesty družinami po celých Čechách, a který dorazí i k nám.
Uspořádali jsme „Medvídkovský Valentýnský den“ a vytvořili jsme pro Lumpíka valentýnské
přáníčko. Na ukončení měsíce února a zahájení našeho oblíbeného Masopustu, jsme se vydali
společně s „Růžičkovou koledou“ do Třeboně a myslíme si, že jsme našemu Novohradskému
masopustu udělali velmi dobré jméno a reklamu. Děkujeme našim kamarádům koledníkům, že
nás sebou pozvali. O naší masopustní, letos již 19. dětské koledě, která se koná 1. března, vás bu-
deme informovat v příštím měsíci. ŠD N. Hrady

Masopustní nácvik ve školní družině

S Masopustem v Třeboni

Nové hračky ve školní družině #$"

Na novohradském hradě pokračování na str. 10
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Valentýnské přáníčkoTurisťák u Zevlova mlýnaTurisťák na Viláku

pokračování fotografií ŠD ze str. 9

Zvonek
z Novohradských hor

Devátá „recitační středa“ – ta byla právě
20. 2. 2019, kdy se více než 30 žáků 1. stup-
ně základní školy přišlo utkat v recitaci
soutěže „Zvonek z Novohradských hor. Do
Kulturně-spolkového domu přišlo mnoho ro-
dičů, prarodičů a příznivců, kteří podle ohlasu,
fandí našim mladým recitátorům.

Myslím, že děti udělaly radost nejen sobě,
ale i všem v zaplněném sále.

Výsledky soutěže:
0. kategorie

1. místo Matyáš Hokr
1. místo David Růžička
2. místo Ema Dobrovská
3. místo Tereza Hoferová
3. místo Jan Volf

1. kategorie
1. místo Kristýna Šímová
2. místo Kateřina Sýkorová
3. místo Anna  Pávková

2. kategorie
1. místo Viktorie Jansová
2. místo Tereza Csefalvay
3. místo Eliška Brychtová

Cena poroty Ondřej Jurišta
Laura Volfová

Mgr. Jana Tomášková
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Městský-spolkový bál 2019
V době vrcholné sezony plesů a bálů se konal Městský-spolkový

bál i v našem městě a svému názvu dostál nejen pořadatelským za-
jištěním, ale i bohatou tombolou od všech „možných novohrad-
ských dárců“. Bál se uskutečnil v pátek 15. února a vyhrávala na
něm Veselá muzika, tentokrát i se zpěvákem Pavlem Heidingerem,
a výborný orchestr Good Time Big Band z Kaplice. Obě tělesa jistě
uspokojila všechny návštěvníky večera, kteří si tak mohli naposled
„bálově“ vychutnat staré parkety sálu Hotelu Máj. A ačkoli se tomu-
to bálu nepodařilo „pokořit“ návštěvnický rekord Mysliveckého
bálu, snad se všichni tento večer také dobře pobavili, dobře si zatan-
čili, dobře nakoupili tombolenky a dobře se dostali i po bále domů.
Děkujeme všem pořadatelům, ochotným lidem a personálu Restaura-
ce Máj za spolupráci při přípravě a pořádání Měského-spolkového
bálu 2019 v Nových Hradech.

Ing. L. Bártová a K. Jarolímková

Město Nové Hrady
DĚKUJE TĚMTO SPONZORŮM A PARTNERŮM
za jejich podporu Městského-spolkového bálu:
  Rožmberk o.p.s.
  SDH Nakolice
  Masopustní spolek Nové Hrady
  TJ Nové Hrady
  SDH Nové Hrady
  SDH Údolí
  SDH Byňov
  Senior klub Nové Hrady
  Auto – moto – klub Nové Hrady
  ČRS Nové Hrady
  AVZO Nové Hrady
  BK Nové Hrady
  ČSOP Nové Hrady
  MAS Sdružení Růže
  MS Nové Hrady
  Novohradská občanská společnost z.s.
  Humanitas o.p.s.
  ZŠ 4.A + p. Tomášková
  KIC Nové Hrady
  TSM Nové Hrady
  Rybářské sdružení ČR
  Rybářství Nové Hrady s.r.o.
  Jiří Palička s.r.o.  Hosín
  Banner servis s.r.o.
  Coca – Cola ČR, s.ro.
  Jihostroj a.s.
  1. jihočeská zemědělská, a.s.
  E.ON, a.s.
  ČSAD Jihotrans, a.s.
  Budějovický Budvar, n.p.
  Zahradní centrum Dorschner
  Petrášek 1988 s.r.o.
  Květinářství Tesařová
  Truhlářství Daniel Charvát
  Heingerová Pavlína

- kadeřnictví, pedikúra
  Cukrárna Kousek
  Autodílna Staněk
  Studio Pozdrav, Vochosková Miluše
  CUKRÁŘSKÁ VÝROBA

- Dagmar Němcová
  Autodoprava - Kanděra Michal
  Restaurace  Pod radnicí
  ASB Grünland Žár, spol. s r.o.
  Kámen a písek spol. s r.o.
  VALMONT Kučera - staveb. firma,

zateplení budov
  František Homr – Penzion 1670
  Novohradské hory s.r.o.
  ZENAP Trhové Sviny s.r.o.

  Radouňská vodohospodářská
společnost, a.s.
  MVDr. Pavel Kypet
  TRIO Havel s.r.o.
  Kulinář-Stupka
  HERBIA spol. s r.o.
  Daniel Černý
  Tomáš Dvořák autodoprava
  Michaela Sojková - drogerie, hračky
  JEZZ s.r.o.
  Jan Novák (Nové Hrady)
  Auto Future, s.r.o.
  OK Asfalt s.r.o.
  Stavebna Václav Nejedlý, s.r.o.
  Abel Computer s.r.o.
  SCANIA CR s.r.o.
  AGRICO  s.r.o.
  Doppler CZ spol. s r.o.
  RADIOHOUSE
  Lintner Bohemia spol. s r.o.
  Günter Cepak
  JAVA Třeboň - tisk a reklama
  Autolakovna Kubíček
  Jan Flieger - Stavebniny ATIKA
  Magna Cartech spol. s r.o.
  Eurovia CS, a.s.
  ARCHATT Památky, spol. s r.o.
  Marius Pedersen, a.s.
  ČEVAK, a.s.
  Komerční banka, a.s.
  Swietelski stavební s.r.o.
  Ertl Milan, s.r.o.
  Tangenta spol. s.r.o.
  Stavební poradna spol. s r.o.
  HCS Bohemia, s.r.o.
  Michaela Vondrová
  AUC Zámek
  Marcela Kotrčová
  Helena Žiaková
  Restaurace u Míry
  Restaurace Hamr
  JKA, s.r.o. (Tiskárna Karmášek)
  Emilka, s.r.o. – Martina Kourková
  Martina Machová - trafika náměstí
  Jednota s.d. České Budějovice
  Wellness hotel Rezidence
  Jihočeský kraj
  Petr Michale - voda, topení
  Typodesign s.r.o.
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KIC Nové Hrady připravuje na duben

VEČER S NAĎOU
KONVALINKOVOU

16. 4. 2019, od 19 hod.
v Kulturně-spolkovém domě

Vynikající divadelní, televizní i filmová
herečka zavzpomíná ve svém pořadu

na svůj život, na svoje divadelní začátky
i celoživotní přátelství s Květou Fialovou.

V pořadu zazní kromě řady veselých
historek i moudré a zajímavé názory

a myšlenky o životě.

Pořad bude také doplněn i ukázkou
několika divadelních textů.

Kulturně-spolkový dům,
Česká ulice 74, Nové Hrady

Vstupenky150 Kč, KIC N. Hrady,
tel.: 386 362 195, www.kicnovehrady.cz

Kulturní a informační centrum Nové Hrady zve na

Koncertní zábavu
„ve starém Máji“

THOM ARTWAY & BAND
získal nominace na Cenu Anděl 2018 a dvě nominace v anketě Žebřík

a kapela HITFAKERS
umí zahrát „pecky“ od Michaela Jacksona, Jamese Browna, Boba Marleye a také

vlastní repertoár v rockově - groovy - tanečním stylu

v pátek 22. 3. 2019, od 20.30 do 24.00 hodin
Hotel Máj – poslední kulturní akce před plánovanou rekonstrukcí Hotelu Máj

v Nových Hradech! Přijďte včas!

Vstupenky: 100 Kč předprodej/ 150 Kč na místě, www.cbsystem.cz
Pořádá: KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208, www.kicnovehrady.cz
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Malování jedné novohradské pověsti
Asi mnozí z vás znáte knihu Vrkoče pro regenta od Antonína Vávry,

která obsahuje několik novohradských pověstí. Jednou z nich je i po-
věst o ohnivém psu v Tereziánském údolí, která je sice trochu strašidel-
ná, ale i inspirativní pro výtvarnou výchovu.

A protože třída letošních čtvrťáků má s výtvarnými úkoly z Koželuž-
ny dost zkušeností, nabídla jsem paní učitelce a dětem, že vytvoříme
k této pověsti „omalovánkové ilustrace“. Trochu s nimi pomohla „prak-
tickou radou“ i Daniela Roulová-Plocková, a tak vznikly dvě verze
ilustrací po dvanácti obrázcích. Když přijdete v červnu do Koželužny
na výstavu dětských obrázků, uvidíte je na vlastní oči a také si budete
moci Omalovánky zakoupit a pověst o ohnivém psu zopakovat. Dětem
se ilustrace totiž moc povedly. K. Jarolímková

Novohradská Galerie Koželužna zve na
první letošní výstavu

Výstava obrazů
Zdeněk Chrt

24. 3. – 21. 4. 2019
Vernisáž se uskuteční v neděli 24. 3. 2019 od 14 hodin

V 60. letech absolvoval Zdeněk Chrt stu-
dium malby u akademického malíře Václava
Boukala a v roce 1969 dokončil studium Pe-
dagogické fakulty Č. Budějovice, obor vý-
tvarná výchova – matematika. Mnoho let byl
učitelem a později ředitelem na Základní
škole Nové Hrady.

V roce 1964 měl první výstavu kreseb
v domě Slávie Č. Budějovice, v letch1970-80
se účastnil kolektivních výstav v Č. Budějovicích. Od devadesátých
let vystavoval i v zahraničí, např. v Galerii Krause v Zûrichu. V roce
2011 měl samostatnou výstavu kreseb a portrétů v Koželužně a
v roce 2018 se účastnil Letního Novohradského Salonu.

Výstava bude otevřena takto:
úterý a čtvrtek 13–16 hod., sobota a neděle 10–16 hod.

Novohradská galerie Koželužna, ul. Komenského 398,
Nové Hrady, tel.: 602 150 208, www.kicnovehrady.cz-Koželužna

4. třída s ilustracemi pověsti
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80 let od likvidace Československa
První přípravy na provedení obsazení celého území Československa

začaly již v říjnu 1938, po obsazení pohraničí. Tehdy ČSR přišla o 30 %
území, na nových hranicích byly postaveny dřevěné celnice s jednodu-
chou dřevěnou závorou přes silnici. Od Nových Hradů byly nejblíže zá-
vory před obcemi Rejta a Šalmanovicemi. Jednotkou určenou k obsazení
jihu Čech byl XIII. armádní sbor. V Českém Krumlově bylo velitelství a
dvě roty 130. pěšího pluku a v Kaplici byl první prapor stejného pluku.
V Prachaticích byl umístěn 85. pěší pluk. Akce obsazení ČSR byla
mezi Němci označena jako Fall Südost.

Obsazením jižních Čech byla pověřena 10. pěší divize. V její sesta-
vě byl 130. pěší pluk, pěší pluk č. 20 a pěší pluk č. 85. Zesílený pluk 130
měl za úkol v určený den obsadit České Budějovice, další den pak Týn
nad Vltavou a následně Třeboň. Pěší pluk č. 20 měl postupovat přes Su-
šici na Strakonice a Písek a další den obsadit Milevsko. Pluk č. 85 měl
první den obsadit Písek a zřídit zde pomocné velitelství.

Již 10. března byl vydán rozkaz k uvedení 10. divize do pohotovosti
a byl stanoven termín nástupu Wehrmachtu do ČSR na 15. březen
1939. Jednoty 10. divize byly vyváděny z posádek již 13.3. Z maskova-
cích důvodů byly jednoty přesunuty do výcvikových prostorů. Čtrnác-
tého března vydal Adolf Hitler následující rozkaz (Y - Befehl):

Československo se nalézá v rozkladu. V Čechách a na Moravě vlád-
ne nesnesitelný teror proti německým soukmenovcům. Z toho důvodu
počínaje 15. březnem vstupují svazky německé armády a Luftwaffe na
české státní území aby zajistili život a majetek rovnoprávně všem oby-
vatelům země. Očekávám od každého německého vojáka, že nebude
vůči obyvatelům vystupovat jako nepřítel, nýbrž jako nositel vůle říš-
ské vlády za účelem zřízení snesitelného pořádku. Tam, kde bude při
postupu naraženo na odpor, bude zlomen všemi prostředky. Ve všem
ostatním vězte, že vstupujete na českou půdu jako reprezentanti Velké-
ho Německa.

V tzv. Berlínském protokolu, který podepsal 15. března 1939 kanc-
léř Hitler, ministr zahraničí Ribbentrop a za ČSR prezident Hácha a mi-
nistr zahraničí Chvalkovský se mj. praví: Na obou stranách zvítězilo
rozhodné přesvědčení, že cílem všeho úsilí musí být zajištění klidu a
míru ve střední Evropě. Prezident ČSR prohlásil, že v zájmu uklidnění
vkládá s plnou důvěrou osud českého národa do rukou Vůdce Německé
říše. Toto prohlášení Vůdce akceptoval a rozhodl, že přijme český ná-
rod pod ochranu Německé říše a že mu zaručí jeho svébytnost i adek-
vátní autonomní národní vývoj. Krátce po podpisu soukromě prohlásil
führer: Je to nejšťastnější den mého života. To oč bylo marně usilováno
po celá staletí jsem šťastně dovedl do konce. Vstoupím do historie jako
největší Němec všech dob.

Muzejní vycházka
„Za novohradskými gryfy“

V pátek 1. února se několik odvážlivců vydalo na výpravu za
poznáním Nových Hradů. Nezalekli se studeného větru, opustili
teplé bezpečí svých křesel, mihotavý svit obrazovek vyměnili za šeď
ponurého zimního dne – a snad nelitovali. Během vycházky se do-
věděli, co měl ve znaku rytíř Alexandre de Longueval (gryf to ne-
byl), jak se to má s pětilistými růžemi ve znacích mnoha jihočeských
měst, kdo byl zahradníkem Karla Kajetána Buquoye, co mají spo-
lečného fosilie dinosaurů se starými perskými bájemi a řadu dalších
zajímavostí nejen z novohradské historie. Nu a na závěr po vyluštění
tajenky získali účastníci svůj poklad, který si mezi sebe rozdělili.
Pokud byste se byli rádi této vycházky také zúčastnili, ale nemohli
jste, nemusíte litovat. Sledujte webové stránky Novohradského mu-
zea, jeho facebook, Novohradský zpravodaj nebo vývěsky KIC – tam
všude se objeví pozvánka, až se bude výprava za gryfy nebo nějaká
jiná vycházka opět konat. Novohradské muzeum, J. Šáchová

pokračování na str. 15
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Přírodní perly kraje pod Mandelsteinem
V letošním roce pokračuje spolupráce našeho města s rakouskými

partnery. Jednou z aktivit jsou i přednášky, které nás seznámí s příro-
dou a historií našeho regionu. Ve čtvrtek 21. února jsme si mohli vy-
slechnout první z nich, přednášku pana Milana Koželuha o krásách
krajiny, kterou máme na dosah, a kterou přesto (nebo proto?) opomíjí-
me. Jedlická vrchovina, jak se nazývá oblast mezi osadami Šejby a Vy-
šné, zůstává tak trochu ve stínu „těch pravých“ Novohradských hor.
A věřte tomu, že je to škoda. Území, které leží podél státní hranice mezi
těmito osadami, je bohaté na krásy přírodní i vytvořené lidskou rukou.
Promítané fotografie toho byly důkazem a současně i pozvánkou k vý-
pravám do míst blízkých a přece neznámých. Další přednášky cyklu
se budou věnovat řece Stropnici, rybníkům, historii obcí a dalším
zajímavým tématům. Ty nejbližší nás čekají už v březnu a jste na ně
srdečně zváni.

Přednáška byla součástí projektu Kulturní a spolková spolupráce
Města Nové Hrady a Gemeinde Unserfrau-Altweitra, který je součástí
projektu Fond malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci
programu INTERREG V-A-Rakousko – Česká republika.

J. Šáchová

Muzejní exkurze na Libějovicko
Termín: sobota 13. dubna 2019
Odjezd: 8.00 z náměstí
Předpokládaný návrat: 16.30
Oběd: z vlastních zásob
Cena: 350 Kč (včetně vstupného)

V sobotu 13. dubna se uskuteční muzejní exkurze na Libějovic-
ko. Naším cílem bude nejprve Záblatí – místo konání bitvy, ve které
Karel Bonaventura Buquoy dosáhl prvního významného úspěchu
v bojích proti povstání české šlechty. Odtud budeme pokračovat do
Vodňan, kde navštívíme muzeum Střední rybářské školy. Prohlídka
má dvě části – akvária se živými rybami a historickou expozici, kte-
rá ukazuje vývoj jednotlivých oblastí rybářství. Z Vodňan přejede-
me do Chelčic, kde nás čeká památník Petra Chelčického, který je
příkladem naučného i zábavného pojetí muzejní expozice. Kromě
osobnosti Petra Chelčického se tu teoreticky seznámíme i s Památ-
kovou zónou Libějovicko-Lomecko. Po teoretické přípravě musí
následovat praxe – začneme u kaple sv. Máří Magdalény. Od kaple
půjdeme historickou čtyřřadou alejí asi půldruhého kilometru k No-
vému zámku v Libějovicích. Zámek není veřejnosti přístupný, uvi-
díme ho jen zvenčí a budeme pokračovat další dva kilometry ke
kostelu na Lomci. Prohlídkou poutního kostela naše exkurze skončí,
následovat bude návrat domů. Celková pěší trasa je dlouhá 3,5 km,
ale pokud nám to nedovolí počasí nebo zdravotní stav, svezeme se
autobusem. V programu se nepočítá s obědem v restauraci.

Závazné přihlášky přijímáme buď v Novohradském muzeu, nebo
na informačním centru v přízemí radnice.

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Lomec v dobové atmosféře

Čas zahájení postupu přes státní hranici byl stanoven na 15. března
1939 v 6.00 hodin ráno. Obsazení jižních Čech trvalo tři dny. Při pocho-
du míjely okupační jednotky opuštěné pevnosti, jejich střílny zůstaly ti-
ché. Motorizované jednotky 130. pěšího pluku ve stanovený čas vyrazily
od Kaplice a dorazily do Českých Budějovic kolem poledne a pěší jed-
notky až večer. Motorizované jednotky 85. pluku zahájily postup z oko-
lí Prachatic a v Písku byly již 9.45 hodin ráno a ve večerních hodinách
dorazily do Milevska. Pohybovaly se po silně zasněžených silnicích a
vyčerpané pěší jednotky dorazily do Písku až večer. 20. pěší pluk za
sněhové bouře stěží dorazil na říšskou hranici u Sušice.

Další den 16. března obsadil 130. pěší pluk Týn nad Vltavou a Tře-
boň. Štáb a dvě roty byly umístěny v Týně nad Vltavou, jeden prapor
zůstal v Českých Budějovicích a jeden v Třeboni. 85. pluk v uvedený
den dorazil kolem poledne do Tábora a ihned zahájil odzbrojování míst-
ních posádek. Štáb 85. pluku dorazil do Milevska. Zesílený 20. pěší pluk
vyrazil pomalu ve sněžení a závějích na Strakonice, kam se v odpoled-
ních hodinách přesunulo i velitelství 10. pěší divize. 17. března 1939
dosáhly jednotky XIII. armádního sboru konečných cílů a dále již nepo-
stupovaly. Další den bylo jeho velitelství přesunuto z Písku do Českých
Budějovic a tím prakticky končí přesuny jednotek při obsazení jižních
Čech.

Na Novohradsku tyto události nezpůsobily nijaké větší změny, drti-
vá většina obyvatel měla již říšské občanství. Velké změna však nastaly
na území zbytku ČSR. Do nejbližšího města od Nových Hradů, Trho-
vých Svin, dorazili vojáci wehrmachtu přes netrpělivé čekání místních
fašistů až 29. března 1939. Přijelo sem pět nákladních aut plných vojá-
ků, kteří se ale zajímali jen o naše levné zboží. Naproti tomu do Čes-
kých Budějovic přišli vojáci 130. pěšího pluku Divadelní ulicí na
Masarykovo náměstí již 15. března po poledni. Byli to vojáci rakouské
národnosti. Zde je již vítal ve 14 hodin starosta města Neumann a mimo
jiné i čerstvě jmenovaný vládní komisař Friedrich David a vůdce Hen-
leinovců Hans Westen. Hned další den byl vyhlášen Protektorát Čechy
a Morava, hlavní náměstí bylo přejmenováno na náměstí Adolfa Hitle-
ra a byly vylepeny vyhlášky krajského vůdce NADAP Westena o po-
vinnostech občanů s nezvyklým podpisem Zdar Hitler! Zároveň Ihned
začalo velké zatýkání tzv. nepřátelských živlů.

Vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava nenastala slíbená „šťast-
ná budoucnost, prosperita a autonomie“, ale nastala šestiletá doba úti-
sku, zatýkání, poprav a systematická snaha o likvidaci českého národa.
Každý odpor byl tvrdě potlačen, zlikvidována byla i odbojová skupina
Obrana národa a její zatčení členové byli popraveni. Byl mezi nimi i
brigádní generál Tomáš Plch, který byl 6. 11. 1942 popraven gilotinou
ve věznici Plötzensee v Berlíně. Jiří Plch

80 let od likvidace Československa… (pokr. ze str. 14)
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Informace z knihovny
Přestože probíhají přípravy na stěhování do nových prostor, snaží-

me se, aby to na fungování knihovny mělo co nejmenší vliv a čtenáři
nebyli nijak ošizeni. Takže za mladšími školními dětmi přijela spisova-
telka Klára Smolíková a uskutečnily se tři besedy na téma jejích knih:
Tajná dvojka, Čertice Dorka a Zakousněte se do knihy. Paní Smolíková
dokáže děti vždy zaujmout a je s ní i zábava, děti odcházejí nadšené a
další dny si přicházejí půjčit knihy do knihovny.

Měli jsme zase jarní prázdniny, tak jsme si s dětmi opět „papírově
zamodelařili“ a vyrobili jsme si pěkné autobusy a zvířátka.

Dne 14. února se v Kulturně-spolkovém domě konala prezentace
knihy našeho spoluobčana pana Václava Vochozky „Novohradsko –
Stopy lidí“. Čekali jsme velkou účast, ale skutečnost byla taková, že sál
skoro praskal ve švech! Kolem stovky lidí si přišlo poslechnout před-
stavení knihy a úryvky z kapitol a vyprávění. Pan Vochozka udělal pro
Novohradsko velkou věc tím, že stvořil ucelené dílo zachycující historii
života v naší oblasti propojenou s rozvojem a historií naší krajiny, lesnic-
tví, zvěčnil vzpomínky, zážitky, události, které by se pouze v ústním po-
dání po letech možná pomalu vytratily. Kolik jen asi dalo práce posbírat
z věrohodných zdrojů kousky historie, dobrat se i k těm opomenutým
nebo zapomenutým střípkům. Vzniklo dílo trvalé hodnoty, za které
všichni panu Václavu Vochozkovi a vydavatelce paní Aleně Koukalo-
vé děkujeme.

D. Císařová, knihovnice

Spisovatelka Klára Smolíková při skvělé práci s dětmi
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Pan Václav Vochozka podepisuje svoji knihu Novohradsko – Stopy lidí

Okénko do knihovny
Koukám a co nevidím / Ivanka Devátá
Fejetony známé herečky a spisovatelky, které si s humornou nadsáz-
kou všímají obyčejných věcí kolem nás.

Bílí baroni: bílé pláště v zajetí zelených mozků / Jiří Kučera
Tupé prostředí armády v sedmdesátých letech dokáže Jiří Kučera pro-
měnit v grotesku a čtenář nemá šanci vydechnout a uvolnit mimické
svaly ztuhlé smíchem.

Puberťák jak se nezbláznit a přežít / Klára Mandausová
Jednou ráno se probudíte a je tam. Podivný tvor, kterého nastrčili za
vaše děťátko. Má stejné pyžamo a dává si vlasy za ucho stejně jako
váš původní potomek. Kdo to ale, do háje, je?

Mlýn: fascinující příběh podle skutečné události / Michal Vaněček
Zcela ojedinělé zpracování neobyčejně silného životního příběhu ro-
diny z jižních Čech zahrnuje časové období přes sto let.

Andílek / Mary Kubica
Heidi nemůže zapomenout na zvláštní dívku, kterou spatřila v dešti na
nádraží s malým dítětem na rukou. Vždycky se řídila hlavně srdcem,
pracuje pro neziskovou organizaci a stará se o toulavé kočky, přesto
jejího manžela i dceru zaskočí, když jednoho dne přivede mladou
ženu a její čtyřměsíční miminko domů. Kdo je však záhadná mladá
matka a jaká tajemství skrývá?

Dcera čarodějky / Lene Kaaberbolová
Jedenáctiletá Dina zdědila po své matce mocný dar. Umí se podívat
člověku přímo do duše a vyvolat v něm pocity studu za jeho činy.
Nemá proto žádné kamarády a ostatní děti ze vsi se jí vyhýbají. Tako-
vý samotářský život má však brzy skončit. Její matka byla neprávem
uvězněna a jen Dina může dokázat její nevinu…

Knihožrouti. Kam zmizela školní knihovna? / Klára Smolíková
V knihovně se děje něco podivného! Paní Růžence, která zde pracuje,
se ztrácí knihy. Do pátrání se pustí Aleš se Zorkou, dva zvědaví prv-
ňáci. Stopují knihy v regálech, poslouchají rozhovory čtenářů, pozo-
rují, co podezřelého se v knihovně šustne. Aby záhadu rozluštili,
nechají se dokonce v knihovně zamknout…

Příprava na státní přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia.
Matematika  / Pavel Zelený

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Matematika
/ Stanislav Sedláček

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Český jazyk
/ František Brož, Pavla Brožová

Voda a krajina: Kniha o životě s vodou a návratu
k přirozené krajině / Václav Cílek

Almanach československých státních hranic 1918–1938
(k poctě 100. výročí vzniku ČSR) / Zdeněk Šmída

Autobusy České a Slovenské autobusy, trolejbusy a minibusy od
r. 1900 do současnosti / Marián Šuman-Hreblay, Petr Valdhans

STĚHOVÁNÍ KNIHOVNY
bude probíhat ve dnech:

od úterý 5. března do pátku 15. března 2019,
v těchto dnech nebude možno půjčovat knihy.

Provoz nové knihovny bude zahájen
v pondělí 18. března 2019

Děti při papírovém modelování

pokračování fotografií z knihovny ze str. 16
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Aktivity Komunitního centra Nové Hrady
Dětský klub = dopolední aktivita pro děti od 3 do 7 let. Funguje jako

samoobslužná aktivita pro maminky a děti, které vyhledávají pravidel-
nou možnost socializace v dětském kolektivu. Účastní se jí děti s indivi-
duálním vzdělávacím plánem, s potřebou menšího kolektivu a funguje
pouze v dopoledních hodinách. Aktivita je bez oběda. Komunitní cen-
trum zajišťuje vybavené zázemí a pracovníky poradenského centra k ře-
šení individuálních potřeb rodiny.

Výtvarka pro nejmenší = výtvarný kroužek pro děti (nejmladší
v doprovodu rodiče). Zaměřena na nácvik grafomotorických dovedností,
děti zkoušejí práci s výtvarným materiálem, seznamují se s výtvarnými
technikami. S nejmenšími dětmi (1–3 roky) zůstávají maminky a dopo-
máhají s prací a udržením pozornosti.

Výtvarný kroužek = aktivita pro děti školního věku. Určena k pod-
poře tvořivých aktivit dětí, zaměřuje se na vytváření společných krea-
tivních zážitků. Využívá k tvoření vnitřní i venkovní prostor, přírodní
materiály, netoxické a pokud možno šetrné a rozložitelné výtvarné
prostředky, hlavní důraz je kladen na rozvoj kreativního myšlení a vy-
užití svých dovedností ke společným projektům.

Dětská herna = v určeném čase je centrum volně přístupné pro po-
byt dětí a jejich doprovodu. Děti a rodiče nebo prarodiče mohou využít
zázemí klubu k hrám a odpočinku, k seznámení se v neformálním pros-
tředí, mohou zde např. počkat na starší dítě, které je v té době v kroužku
nebo školní družině. Mohou také využít služeb sociálních poraden Ko-
munitního centra.

Mimihrátky = pravidelná dopolední aktivita 1x týdně pro maminky
a děti do 3 let. Řízená hra, pohybové aktivity, první říkanky a písničky,
nácvik prvního sociálního kontaktu.

Keramická dílna = nabízí kroužek pro nejmenší děti (3–7 let) a
kroužek pro děti školního věku. Učíme děti vyrábět různé keramické
výrobky, na kterých trénují zručnost a dovednost, ale také vytrvalost a
odhodlání výrobek dokončit. Ukazujeme jim, kolik úsilí je zapotřebí
k výrobě nějakého předmětu. Doufáme, že tím vytvoříme povědomí
o hodnotě ruční práce a současně získání citu k lidskému dílu obecně.
Umožňujeme dětem pocítit radost z vlastnoručního výrobku a současně
u nich podporujeme úctu k práci ostatních.

Keramický kurz pro dospělé = možnost zapojení dospělých, kteří
si chtějí osvojit novou dovednost. Dává prostor pro osoby ohrožené so-
ciální izolací ke kontaktu s ostatními, získat novou pracovní dovednost
a aktivizovat se v rámci pravidelné činnosti.

Keramický kroužek pro maminky = nabízí možnost maminkám
na mateřské 1 hod týdně relaxovat při výrobě vlastního keramického
díla. Možnost hlídání dětí v Komunitním klubu.

Kurzy vaření = pravidelná aktivita pro všechny věkové kategorie.
Možnost vyzkoušet si a ochutnat jídla, která připravujeme pokud mož-
no z místních zdrojů – lokální výrobci mléka a sýrů, produkty z biody-

namického statku Bemagro Malonty (obiloviny, mléčné výrobky,
maso, zelenina), vlastní výpěstky ovoce a zeleniny. Společně připraví-
me a ochutnáme oběd, který by třeba doma poprvé těžko uspěl, ale
v kolektivním zapojení často přináší překvapivě nadšené ohlasy dětí.
Maminkám následně radostné překvapení, že i „zelené“ potraviny mo-
hou dětem chutnat. Po předchozí domluvě máte možnost odběru jídla
domů.

Pravidelné aktivity:
poradenská služba denně  7.30 – 16.00

Pondělí 8.00 – 12.00 Dětský klub
15.00 – 16.00 Výtvarka pro nejmenší

Úterý 10.00 – 11.00 Mimihrátky
17.15 – 18.30 Keramika pro dospělé

Středa 8.00 – 12.00 Dětský klub
14.00 – 15.00 Dětská herna
14.00 – 15.00 Keramika pro předškolní děti
16.00 – 17.00 Keramika pro školní děti

Čtvrtek 8.00 – 12.00 Dětský klub
15.00 – 16.00 Výtvarka pro školní děti
17.00 – 18.00 Keramika pro dospělé

Pátek 8.00 – 12.00 Dětský klub
9.00 – 10.00 Keramika pro maminky

10.00 – 12.00 Kurzy vaření

Dále nabízíme:
Mlýnek na mouku – nabízíme možnost přijít si namlít čerstvou

mouku buď z vlastních zásob nebo z našich zdrojů (špalda, žito, pšenice
v bio kvalitě). Kvalitní mlýnek s žulovým kamenem má možnost nasta-
vení jemnosti v 10- ti stupních.

Vločkovač – můžete si vyrobit čerstvé vločky z vlastního ovsa.
Možnost společného nákupu obilí pro vločkování (po domluvě).

Lucie Sovová, koordinátorka KC

HOUSTIČKY PRO ARCHU
Přijďte se dozvědět něco víc o terénní pečo-

vatelské službě, poznat nás a zakousnout domácí
pečivo s ještě domáčtějšími pomazánkami. Pří-
jemné páteční neformální setkání 8. 3. 2019 od
14 hodin v nových prostorách Komunitního
centra v Nových Hradech. Těšíme se na Vás!

L. Sovová

Z NAZARETU
Hledáme dobrovolníka na šití
Potřebovali bychom někoho šikovného, ideálně s vlastním
šicím strojem, kdo by nám pomohl zabydlet Centrum denních služeb.
Jedná se o jednoduché šití – hlavně závěsy a čtvercové látky
na potažení židlí.

Každá hodina dobrá!

Kontakt: Bc. Lucie Kavalíková, tel. 775 525 780.

Jarní inspirace z Nazaretu
V našem obchůdku si můžete vybrat nové květináče
nebo truhlíky na jarní výsadbu květin a zakoupit si
nový hrnek na kávu či čaj.

Máme otevřeno:
PO, ST, PÁ od 8.00 do 15.00
ÚT, ČT od 8.00 do 17.00
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Výroční zpráva oddílu karate TJ Nové Hrady za rok 2018
Dne 26. ledna 2019 se v klubovně dobrovolných hasičů v Nových

Hradech konala 26. výroční členská schůze oddílu karate Tělovýchov-
né jednoty Nové Hrady. Čestnými hosty byli místostarostka Ing. Ladi-
slava Bártová a předseda Tělovýchovné jednoty Nové Hrady Ivan
Dorotovič, kteří pozdravili přítomné a předali ceny nejlepším závodní-
kům oddílu karate. Za rok 2018 byli jako nejlepší závodníci vyhodno-
ceni Natálie Machová (do 15. let) a Tomáš Balko (nad 15 let).

Na výroční schůzi přednesl zprávu o činnosti klubu za rok 2018
předseda oddílu karate, ve které se věnoval členské základně, tréninko-
vé činnosti i dosaženým sportovním úspěchům. Poděkoval všem trené-
rům oddílu karate za jejich dobrovolnou celoroční činnost, rodičům
členů za velikou podporu na soutěžích, dále pak vedení Úřadu města a
Tělovýchovné jednoty v Nových Hradech za již tradiční dobrou spolu-
práci a pomoc našim sportovcům. Dále poděkoval také vedení ZŠ v No-
vých Hradech, Jihočeskému kraji za podporu k realizaci grantu na
pořádání Krajského přeboru v AKJ a sponzorům společnostem: Aga-
ma, M-Stav, Building Machines, panu Zahradníkovi z Olešnice a všem,
kteří nám pomáhali v našem sportovním úsilí.

Ze zprávy předsedy vyplynulo, že v roce 2018 měl oddíl karate TJ
Nové Hrady 41 evidovaných členů. Tréninky oddílu probíhaly pravi-
delně v tělocvičně ZŠ N. Hrady vždy v úterý 17-19 hod, čtvrtek
17.30-19.30 hod a v sobotu 15-18 hod. Děti a mládež studující v Čes-
kých Budějovicích mají možnost ještě trénovat v přípravném závodním
týmu na SKP. Členové se měli možnost účastnit seminářů – víkendo-
vých soustředění karate a allkampf-jitsu (praktická sebeobrana) a pří-
městského soustředění Sebeobrany AKJ konaných v loňském roce
v Českých Budějovicích, Chomutově a Plzni. Dále pak se především
závodníci účastnili týdenního příměstského soustředění v Českých Bu-
dějovicích a soustředění ve Věšíně. Naši trenéři absolvovali školení
v Českých Budějovicích, Chomutově a Praze. Nábor nových členů do
našeho oddílu probíhal celoročně a bez omezení.

Sportovní úspěchy:
Pro nejmladší závodníky je určena Liga talentované mládeže, soutě-

že Kid Cup, Ninja Cup, kterých se naši závodníci účastnili v roce 2018
v Českých Budějovicích a v Hluboké nad Vltavou a získali na nich: 3x
1. místo, 1x 2. místo a 3x 3. místo, celkem: 8 medailí. Na tomto úspěchu
se podíleli: Barbora Čičolová, Jan Švenda, David Macho a Tomáš
Balko.

Sportovní úspěchy jsme zaznamenali krajských a celorepubliko-
vých soutěžích:

1) Krajská liga v karate:
I. kolo 19. 2. v Hluboké nad Vltavou: 1. místo Natálie Machová a

3.místo v kata Lukáš Němec
II. kolo 14. 4. ve Strakonicích: 1x 2. místo v kumite Tomáš Balko,

2x 3. místo kata i kumite Natálie Machová a 3. místo kumite mladších
žáků David Macho

III. kolo 13. 10. v Horní Stropnici pořádal oddíl TJ karate Nové Hra-
dy: 2x 1. místo v kata i kumite Tomáš Balko, 2x 2. místo kata i kumite
Natálie Machová a 3. místo kumite mladších žáků David Macho

Celkový počet umístění z Krajské Ligy: 12 medailí.

2) 22. Mistrovství ČR v AKJ sebeobraně 12. 5. 2018 ve Strakonicích
Za účasti 172 závodníků z většiny škol AKJ z České republiky vy-

bojoval v kategorii (muži Master nad 40 let 5. - 1. Kyu) stříbrnou me-
daili Bronislav Němec a dvě čtvrtá místa získali Tomáš Balko a Lukáš
Němec.

3) World Harasuto Cup v karate v polské Lodži
Trenér mládeže a člen reprezentace ČR Tomáš Hermann vybojoval

zlatou medaili ve dnech 7. - 8. dubna 2018 v polské Lodži, kde se usku-
tečnil Světový pohár v karate. Mezinárodního šampionátu se účastnilo
1006 závodníků ze 75 klubů a škol karate ze 14 zemí.

4) CZECH KARATE OPEN CUP – Grand Prix karate Ústí nad Labem
21. dubna 2018 Tomáš Hermann zvítězil disciplíně v kumite muži

+84 kg a vybojoval bronz v BRH. Pěkné 5. místo v kvalitní konkurenci
získala Natálie Machová.

5) Akademické Mistrovství České republiky 2018 se konalo 22. června
2018 v Brně mimo jiných sportovců studentů Vysokých škol i špičky
Českého karate. Šampionátu se účastnili studenti osmi fakult Vysokých
škol z celé ČR. Náš závodník Tomáš Hermann vybojoval dva tituly
Aklademického Mistra ČR.

6) Akademické Mistrovství světa v karate v Japonsku 2018
Mistrovství světa v karate studentů vysokých škol do 25 let se kona-

lo 19. - 22. června 2018 v Japonsku v Kóbe. Tohoto vrcholného šam-
pionátu se účastnilo pouze šest karatistů z ČR a ti byli vybrání
akademickým sportovním svazem na základě úspěchu na Mistrovství
ČR v uplynulých dvou letech. Za Jihočeskou univerzitu soutěžil v kon-
taktní disciplíně kumite – sportovní zápas dvojic dle pravidel Světové
federace karate. Tomáš Hermann bojoval v kategorii + 84 kg. Tomáš
Hermann vybojoval skvělé páté místo v akademickém světovém
karate.

7) Mistrovství Evropy v karate Goju Ryu (EGKF) 2018
Ve dnech 20. - 23. září se v portugalské Maie konalo Mistrovství

Evropy v karate Goju Ryu pod záštitou Evropské federace karate Goju
Ryu. Tohoto šampionátu se účastnilo 910 závodníků ze 25 zemí. S vý-
pravou státní české reprezentace Goju Ryu odletěl také jeden z trenérů
oddílu TJ Karate Nové Hrady Tomáš Hermann, který vybojoval
bronzovou medaili v kumite muži tým.

8) Bohemia Open v Českých Budějovicích
29. října 2018 března se v Českých Budějovicích uskutečnila Meziná-

rodní soutěž v karate. Mezinárodního šampionátu se účastnilo 322 zá-
vodníků z 26 klubů a škol karate z 5 zemí. Stříbrnou medaili jsem získal
v kategorii kata muži. Bronzovou medaili (kumite dorost +55 kg) vybo-
joval Tomáš Balko.

9) Croatia Open mezinárodní pohár v karate v Riece
29. září 2018 se konal mezinárodní turnaj v chorvatské Rijece, kte-

rého se zúčastnilo 1906 závodníků z 25 států světa. Tomáš Hermann
získal bronzovou medaili v kumite týmů.

10) Plzeň Euro Grand Prix v karate 2018
13. - 14. října 2018 se v Plzni uskutečnil Evropský pohár v karate

Euro Grand Prix. Mezinárodního šampionátu se účastnilo 847 závodní-
ků ze 156 klubů a škol karate z 21 zemí Evropy, ale také z Maroka, An-
goly a Izraele. Bronzovou medaili vybojoval Tomáš Hermann v kumite
muži BRH.

11) Grand Prix North Bohemia v Ústí nad Labem 2018
20. - 21. října 2018 se v Ústí nad Labem uskutečnil jubilejní 50. Ev-

ropský pohár v karate Grand Prix Northbohemia 2018. Mezinárodního
šampionátu se účastnilo přes pětset závodníků ze 185 klubů a škol kara-
te z osmi zemí. Tomáš Hermann zvítězil v kumite muži +80 kg a získal
stříbro v týmech.

12) Krajský přebor v karate 27. 10. 2018 v Českých Budějovicích
Na vrcholné krajské soutěži vybojovali Tomáš Balko 1. místo v ku-

mite, Natálie Machová získala 2. a 4. místo, Jaromír Švenda vybojoval
2. a 3. místo v kata i kumite a další 2. místo vybojoval v kumite Marek
Houser. Náš oddíl získal rekordních pět nominací na MČR v karate.

13) Mistrovství České republiky v karate 2018
8. - 9. prosince 2018 se špičky českého karate utkaly na Mistrovství

ČR v Jindřichově Hradci. Okresní historické město hostilo 752 závod-
níků z 91 oddílů ze všech krajů naší země. Z Jihočeského svazu karate

26. výroční členská schůze oddílu karate pokračování na str. 20
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se nominovalo rekordních pět naši závodníků z oddílu TJ karate Nové
Hrady: Tomáš Balko, David a Natálie Machovi, Marek Houser a Jaro-
mír Švenda, který ze zdravotních důvodů nesoutěžil.

V sobotu soutěžili dorostenecké, juniorské a seniorské kategorie.
Dopoledne probíhaly soutěže v kata. Soutěžil jsem v kategorii muži
Master U50 nad 40 let v disciplíně kata a získal jsem pro naše barvy
bronzovou medaili.

V odpoledních hodinách se soutěžilo ve sportovním zápase dvojic
„kumite“ V této kontaktní disciplíně bojoval také trenér mládeže naše-
ho oddílu Tomáš Hermann, (v současné době je členem české státní re-
prezentace karate). Tomáš potvrdil roli favorita, když vybojoval tři
tituly Mistra ČR v kumite muži +84 kg, kumite muži bez rozdílu hmot-
nosti a kumite muži tým! V kategorii kumite dorostenci -63 kg soutěžil
Tomáš Balko, který přes veškerou snahu nepostoupil z prvního kola.

V neděli se utkaly kategorie mladších a starších žáků. David Macho
soutěžil v disciplíně kumite v kategorii mladší žáci 10-11 let do 41 kg.
V prvním kole po skvělém výkonu vítězí nad protivníkem Alexem Kir-
schnerem z karate klubu Jeseník 3:0, ve druhém však podlehl z Josefu
Němcovi TJ Karate České Budějovice.

Metodická činnost, semináře a zkoušky na stupně
technické vyspělosti:

1) Vánoční oddílový turnaj
TJ karate v Nových Hradech dne 11. 12. 2018 v tělocvičně v Ko-

menského ulici pořádal Vánoční turnaj, který byl nejen soutěží pro
všechny členy, ale také předvánoční zpestření tréninků.

2) Školení trenérů karate JčSKe 2018
se konalo ve dnech 21. - 22. dubna 2018 v areálu Fight Clubu v Čes-

kých Budějovicích. Školení se účastnilo 39 členů ze 11-ti oddílů z Jiho-
českého svazu karate. Bylo proškoleno 31 stávajících trenérů III. třídy,
2 trenéři II. třídy a 11 nových uchazečů o licenci trenéra III. třídy.

3)Soustředění trenérůTJkarateNovéHradyveVěšíně28.7.–4.8.2018
Soustředění bylo součástí trenérské praxe pro uchazeče o akreditaci

trenéra bojových umění II. třídy. Trenérské vzdělání s akreditací minis-
terstva školství, tělovýchovy a mládeže si zvyšují naši trenéři: Martin
Hermann, Jaromír Švenda, Tomáš Hermann, Martin Hermann ml.,
Magda Pelechová a Bronislav Němec. První týden v září všichni úspěš-
ně splnili závěrečné zkoušky. Přípravnou fázi na zvýšení trenérské kva-
lifikace zahájil také Lukáš Němec.

4) Zkoušek na stupně technické vyspělosti (dále jen STV) v karate a
AKJ jsme se pravidelně účastnili v rámci seminářů a soustředění a dále
pak také ve třech termínech v N. Hradech a Č. Budějovicích. Celkem se
zkoušek STV účastnilo 27 našich členů, kdy naši cvičenci byli dobře
připraveni a zkoušky na dané STV v karate a AKJ úspěšně složili.

Propagace a reprezentace TJ Nové Hrady:
Při své prezentaci se zaměřujeme především na práci s mládeží

v rámci prevence kriminality, dále pak pořádáme krátkodobé kurzy se-
beobrany na školách v Českých Budějovicích a Třeboni. Veškeré naše
sportovní akce jsou pravidelně zveřejňovány na naší nástěnce v České
ulici, v Novohradském zpravodaji, v Jihočeských listech, na internetovém
portálu Jihočeská drbna. Stránka na facebooku tjkaratenovehrady byla
zrušena a byla nahrazena adresou https://www.facebook.com/kara-
te.novehrady - martin předseda.

Díky panu starostovi Mgr. Vladimíru Hokrovi byl zařazen článek
o sportovních úspěších našeho trenéra mládeže Tomáše Hermanna
v www.newcastlesoftheworld.com a www.facebook.com/nclsoftheworld.

Oddíl karate Tělovýchovné jednoty Nové Hrady je nedílnou součás-
tí jihočeského karate, které je nejúspěšnějším krajským svazem v rámci
České republiky. Členové oddílu karate TJ Nové Hrady svojí sportovní
činností výrazně přispívají k tomuto sportovnímu úspěchu a v příštích
letech budou ve své činnosti pokračovat.

Ing. Martin Hermann, předseda oddílu karate

Místostarostka Ing. Ladislava Bártová a předseda TJ pan Ivan Doroto-
vič, předali ceny nejlepším závodníkům oddílu

Trénink oddílu karate

Tři oříšky a fotbal
Co má tato pohádka o Popelce tak blízko k fotbalu? Je to jasné!

Odborníci přes pohádky tvrdí, že takovou pohádku již nikdo nikdy
nenatočí. Je fantastická!

No a fotbal už nikdy žádný sport nenahradí. Když vidím zejména
„západ“ ve fotbale, tak se musím kochat pohledem nejen na hru a
góly, ale také pohledem do zaplněných hledišť. Např. 20celek (pos-
lední) má vyprodáno v Anglické lize. Tomu říkám vztah k fotbalu!

„Tři oříšky pro Popelku“ pronikly i do dalších zemí a měly velký
úspěch. Že opanoval fotbal celý svět, to se také ví. Do „loži“ na sta-
dionech sedají i politici zejména zahraniční. A naši?...Těší se na Vá-
noce, hlavně na kapra a salát. A samozřejmě na Tři oříšky pro
Popelku! To je pro ně hlavní pohádka. Také protagonisti jsou výbor-
ní, ať skvělí herci v pohádce, tak také vynikající fotbalisté v zápase.

„Tři oříšky“ jsem viděl spousta krát, ale vždy si na ně znovu udě-
lám čas. To samé platí o fotbale. Je to krása, jak hrají Ronaldo, Mes-
si a další hvězdy fotbalu. Takový fotbal mě fascinuje a těším se na
každý „mač“.

Závěrem…
Na světě je mnoho krásných věcí, ale já jsem vybral ty, kteří za-

ujímají velké místo v naší kultuře a sportu. M. Hruška

pokračování ze str. 19

¡ Prodám poličku z IKEA (zabalenou), nová – barva buk,
rozměr 110 x 26 cm za 350 Kč. Tel.: 723 638 912

¡ Prodám stahovačku do kuchyně. Cena 100 Kč. Tel.:723 638 912
¡ Prodám zánovní elektrický sporák se sklokeramickou deskou.

Tel.: 723 612 475

řádková inzerce

TJ Sokol Nové Hrady
zve na Valnou hromadu,

která se uskuteční v úterý 19.3.2019 od 18 hod.
v kuželně N. Hrady
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