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Začátek muzejního výletu byl na návsi v obci
Záblatí, kde Ing. J. Šáchová připomněla osud-
nou bitvu generála Buquoye z roku 1619. K. J.

Alej dovedla účastníky k poslední zastávce mu-
zejního výletu, na Lomec. Podrobně se o výletu
dozvíte a o mnohém poučíte uvnitř NZ. K. J.

Dvě fotografie z přírody jsou z tradičních akcí pořádaných místní organizací ČSOP N. Hrady –
Vítání jara a Hledání jara. K. J.

Jak se na jaře probudilo Terčino údolí infor-
muje pan Marek Petrášek ve svém článku
v NZ. K. J.

Snad se nespletu když napíšu, že většina divá-
ků večera s Naďou Konvalinkovu očekávala
hlavně hezké setkání. Více uvnitř čísla. K. J.

Velikonoční svátky si užíval i rybář Dan. A ne-
jen on, více o tom prozradí článek paní Lucie
Sovové uvnitř čísla.                                K. J.

Bylo nebylo, třicet let nazpět…
V letošním roce to bude třicet let, kdy jsme mohli svobodně vyjít na procházku za město, aniž

by nás pohraniční stráž legitimovala a posílala nazpátek domů, kdy jsme mohli bez omezení jít
do Novohradských nor (i z „obou stran“) a kdy se opět mohli setkávat lidi v příbuzenském svaz-
ku z Čech a Rakouska (nebo i ze zdál) a nemuseli se obávat, že budou „černými ovcemi“ v očích
své vlasti.

Tyto tři „obyčejné věci“, které nastaly po roce 1989 si dnešní třicátníci a všichni mladší uží-
vají, aniž by jim to připadalo nějak „nadstandartní“. Z let do roku 1989 nemají žádnou osobní
zkušenost. Pro mou generaci to lze vnímat ještě jako „relativně dobré“, neboť po roce 1989 jsme
byli v nejlepších letech a hodně života před námi. Ale pro generaci mých rodičů byly roky
1948–1989 sice životním obdobím „v plné síle“, ale velmi omezených možností.

A tyto omezené možnosti bychom si mohli připomenout třeba při akci „Novohradská muzejní
noc“ v sobotu 25.5. Program bude situovaný na státní hranici, tedy na „čáru“, s atmosférou pade-
sátých let min. století, a v místním muzeu si osvěžíme některé vzpomínky prostřednictvím starší
regionální literatury. Více o programu se dočtete uvnitř NZ, na plakátech nebo v Novohradském
muzeu. Děkuji všem, kteří tu jubilejní „třicítku“ nepodcení a nepřehlédnou. K. Jarolímková
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Při velikonočním trhu stihli čtvrťáci ještě rozmalovat „obrvejce“, na
kterém v Koželužně během Velikonoc pokračovali další malíři.    K. J.

Tak takhle vyráběly děti ve školce velikonoční
vajíčka, tedy pořádná vejce. # K. J.

A takhle skvěle to ve školce dopadlo. $ K. J.

Malé zastavení při velikonoční procházce mohlo být třeba v Kože-
lužně. #& K. J.

S malováním vajíček o Velikonocích mají
zkušenost téměř všichni. Někteří si letos moh-
li vyzkoušet i malování „obrvejce“ a pak na
dvorku Koželužny ještě najít sladký velikonoč-
ní poklad. # K. J.

Čtvrťáci z novohradské základní školy vyšli se svými velikonočními
výrobky na trh a ani ne za hodinu bylo vše vyprodáno.                 K. J.

Fotomozaiku na této straně
věnujeme ohlédnutí za Velikonocemi

Předvelikonoční čas prožívaly i děti ve školní
družině. Co všechno v dubnu stihly se dozvíte
uvnitř čísla.! K. J.
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Zápis z 12. schůze městské rady
ze dne 18.03.2019

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

Omluveni:
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta,
se dostavil v 17.54 hodin a hlasoval od bodu č. 16

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 11. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 11. jednání rady.

� 2. Prodej pozemku – Gregor
Rada města bere na vědomí žádost Zdeňka
Gregora, Bor čp. 38 o prodej části pozemku
parc. č. 2315 v k.ú. Vyšné a postupuje žá-
dost k projednání Osadnímu výboru Nakoli-
ce, Obora, Vyšné.
(Rada obdržela od Zdeňka Gregora, Bor čp.
38 žádost o prodej části pozemku parc. č.
2315 v k.ú. Vyšné. Má zájem o prodej nebo
pronájem pozemku, na kterém má umístě-
nou maringotku.)

� 3. Pronájem pozemku – Brychtovi
Rada města schvaluje pronájem pozemku
parc. č. 325/32 o výměře 873 m2 v k.ú. Nové
Hrady, manželům Lubomíru a Michaele
Brychtovým, Pod Zámeckým čp. 444, Nové
Hrady, na dobu určitou pěti let s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za částku 2Kč/m2/rok a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu pozemku
parc. č. 325/32 v k.ú. Nové Hrady rada opě-
tovně projednala žádost manželů Brychto-
vých o pronájem tohoto pozemku.)

� 4. TSM – uvolněný byt
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
movité věci - bytu č. 1, Husova ulice čp.
114, Nové Hrady, dle návrhu.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů oznámení o uvolně-
ní bytu č.1, Husova ulice čp. 114, Nové
Hrady.)

� 5. Osadní výbor Údolí – úřední záznamy
– žádost O. Pelech
Rada města bere na vědomí stanovisko
Osadního výboru Údolí k žádosti o prodej
rybníčku na pozemku parc. č. 688/2 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů a pověřuje starostu,
místostarostku a radního Vrchotu dalším
jednáním.
(Po provedeném místním šetření osadním
výborem rada projednala možnost prodeje
nemovitosti.)

� 6. Osadní výbor Údolí – úřední záznamy
– žádost A. Maránek
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mků parc. č. 267/16 o výměře 278 m2 a
parc. č. 269/6 o výměře 141 m2 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů, za částku 100Kč/m2 a

pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním na
úřední desce města.
(Po provedeném místním šetření osadním
výborem rada projednala možnost prodeje
nemovitosti.)

� 7. Osadní výbor Údolí – úřední záznamy
– žádost E.ON Česká republika
Rada města neschvaluje záměr prodeje po-
zemku parc. č. 657/4 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů.
(Po provedeném místním šetření osadním
výborem rada projednala možnost prodeje
nemovitosti.)

� 8. Smlouva o spolupráci – Státní hrad
Nové Hrady
Rada města schvaluje smlouvu o spolupráci
s Národním památkovým ústavem, České
Budějovice a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Národního památkového
ústavu, České Budějovice návrh smlouvy
o spolupráci a poskytnutí prostor nádvoří
Státního hradu Nové Hrady pro pořádání
kulturních akcí města.)

� 9. Rozbor hospodaření 2018 – Mateřská
škola N. Hrady
Rada města schvaluje zlepšený hospodář-
ský výsledek Mateřské školy Nové Hrady
za rok 2018 ve výši 1.965,86 Kč a schvaluje
jeho převod do rezervního fondu.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady rozbor hospodaření za rok 2018 a
návrh na rozdělení výsledku hospodaře-
ní. Hospodaření skončilo ziskem ve výši
1.965,86 Kč, který navrhují převést do re-
zervního fondu.)

� 10. Rozbor hospodaření 2018 –
Základní škola N. Hrady
Rada města schvaluje zlepšený hospodář-
ský výsledek Základní školy Nové Hrady za
rok 2018 ve výši 3.153,90 Kč a schvaluje
jeho převod do rezervního fondu.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady rozbor hospodaření za rok 2018 a ná-
vrh na rozdělení výsledku hospodaření.
Hospodaření skončilo ziskem ve výši
3.153,90 Kč, který navrhují převést do re-
zervního fondu.)

� 11. Rozbor hospodaření 2018 –
Technické služby města N. Hradů
Rada města schvaluje hospodářský výsle-
dek Technických služeb města Nových Hra-
dů za rok 2018 ve výši ztráty 241.662,09 Kč
a souhlasí s úhradou ztráty prostředky hos-
podaření předchozích účetních období.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů rozbor hospodaření za
rok 2018. Hospodaření skončilo ztrátou ve
výši 312.842,34 Kč, který navrhují převést
na účet 432.10 - výsledek hospodaření před-
chozích účetních období. Na tomto účtu je
312.842,34 Kč a po odečtení této ztráty zů-
stane v plusu 71.180,25 Kč.)

� 12. Rozbor hospodaření 2018 – Služby
Nové Hrady s.r.o.
Rada města schvaluje zlepšený hospodář-
ský výsledek Služeb Nové Hrady s.r.o. za
rok 2018 ve výši 144.761 Kč.

(Rada obdržela od Služeb Nové Hrady
s.r.o. rozbor hospodaření za rok 2018 s tím,
že hospodaření skončilo ziskem ve výši
144.761 Kč.)

� 13. Účetní závěrka 2018 – Mateřská
škola N. Hrady
Rada města rozhodla, že schvalovaná Účetní
závěrka Mateřské školy Nové Hrady za rok
2018 poskytuje v rozsahu skutečností posu-
zovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013
Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účet-
nictví a finanční situace Mateřské školy
Nové Hrady a účetní závěrku schvaluje.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady podklady dle vyhlášky pro schválení
účetní závěrky za rok 2018.)

� 14. Účetní závěrka 2018 – Základní
škola N. Hrady
Rada města rozhodla, že schvalovaná Účetní
závěrka Mateřské školy Nové Hrady za rok
2017 poskytuje v rozsahu skutečností posu-
zovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013
Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účet-
nictví a finanční situace Mateřské školy
Nové Hrady a účetní závěrku schvaluje.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady podklady dle vyhlášky pro schválení
účetní závěrky za rok 2018.)

� 15. Účetní závěrka 2018 – Technické
služby města N. Hradů
Rada města rozhodla, že schvalovaná Účetní
závěrka Technických služeb města Nových
Hradů za rok 2017 poskytuje v rozsahu sku-
tečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky
č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace Ma-
teřské školy Nové Hrady a účetní závěrku
schvaluje.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů podklady dle vyhláš-
ky pro schválení účetní závěrky za rok
2018.)

� 16. Prevent 99 z.ú. – zpráva o realizaci
služby
Rada města bere na vědomí závěrečnou
zprávu o realizaci služby terénní sociální
práce ve městě Nové Hrady za období
01.01.2018–31.12.2018.
(Rada obdržela od společnosti PREVENT
99 z.ú., Strakonice závěrečnou zprávu o rea-
lizaci služby terénní sociální práce ve městě
za období roku 2018.)

� 17. Zápis Sociální komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
sociální komise ze dne 06.03.2019 a schva-
luje přidělení bytu č. 54 v DPS Nové Hrady
Slavěně Horalíkové, Humenice čp. 82, bytu
č. 7 v DPS Nové Hrady Václavu Dvořákovi,
Navrátilova čp. 246, Nové Hrady. Rada
města neschvaluje přidělení bytu v DPS Ji-
římu Vobrovi, České Budějovice.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 06.03.2019 s doporučením pro
radu.)

� 18. Výměna bankomatu – Údolská čp. 55
Rada města souhlasí s výměnou stávajícího
bankomatu České spořitelny a.s. v Údolské
ulici v Nových Hradech.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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(Rada obdržela od České spořitelny, a.s. žá-
dost o odsouhlasení plánované výměny
bankomatu v Údolské ulici.)

� 19. Žádost o finanční dar – DpS Horní
Stropnice
Rada města bere na vědomí žádost Domova
pro seniory Horní Stropnice o poskytnutí fi-
nančního daru ve výši 28.500 Kč na poříze-
ní křesla pro těžce nemocné a postupuje
žádost sociální komisi.
(Rada obdržela od ředitelky Domova pro
seniory Horní Stropnice žádost o finanční
dar ve výši 28.500 Kč na pořízení křesla pro
těžce nemocné a imobilní uživatele.)

� 20. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rada města bere na vědomí změnové rozhod-
nutí Ministerstva životního prostředí o pos-
kytnutí dotace k projektu: Snížení energetické
náročnosti bývalého hotelu Máj v Nových
Hradech.
(Rada obdržela od Ministerstva životního
prostředí ČR změnové rozhodnutí o pos-
kytnutí dotace k projektu: Snížení energe-
tické náročnosti objektu bývalého hotelu
Máj v Nových Hradech.)

� 21. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rada města bere na vědomí rozhodnutí Mi-
nisterstva pro místní rozvoj o poskytnutí do-
tace na projekt: Bytový dům Nové Hrady čp.
191 a pověřuje místostarostu Mgr. Jarolímka
přípravou podkladů k projednání v dalších
orgánech města.
(Rada obdržela od Ministerstva pro místní roz-
voj ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace k pro-
jektu: Bytový dům Nové Hrady č.p. 191.)

� 22. Zápis z finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise konané dne 18.03.2019.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise konané dne 18.03.2019 s doporučením
pro radu.)

� 23. Zrušení zadávacího řízení – sběrný
dvůr
Rada města ruší zadávacího řízení na veřej-
nou zakázku: Sběrný dvůr Jižní město Nové
Hrady.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
spol. s r.o. a Finanční komise Rady města
N. Hrady návrh na zrušení zadávacího říze-
ní veřejné zakázky: Sběrný dvůr Jižní město
Nové Hrady s tím, že bude vypsáno nové
výběrové řízení.)

� 24. Zadávací řízení na stavební práce –
sběrný dvůr
Rada města schvaluje zadávací řízení veřej-
né zakázky: Sběrný dvůr Jižní město Nové
Hrady.
(Rada obdržela upravené podmínky zadá-
vacího řízení veřejné zakázky: Sběrný dvůr
Jižní město Nové Hrady. Termín realizace
je dle podmínek ZŘ stanoven na konec lis-
topadu 2019.)

� 25. Dodatek č. 1/2019 příkazní smlouvy
Rada města schvaluje dodatek č. 1/2019 k pří-
kazní smlouvě se STAVEBNÍ PORADNOU,

spol. s r.o. České Budějovice na zajištění ve-
řejné zakázky: Sběrný dvůr Jižní město
Nové Hrady a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
spol. s r.o. České Budějovice návrh dodatku
č. 1/2019 příkazní smlouvy k zajištění zadá-
ní veřejné zakázky: Sběrný dvůr Jižní město
Nové Hrady.)

� 26. Služby Nové Hrady s.r.o. – výměna
kotle
Rada města souhlasí s výměnou kotle v bu-
dově nám. Republiky čp. 46, Nové Hrady.
(Rada obdržela od jednatelky Služeb Nové
Hrady s.r.o. cenovou nabídku na výměnu
plynového kotle v budově nám. Republiky
čp. 46, Nové Hrady.)

� 27. ČEVAK a.s. – vyúčtování nájemného
Rada města bere na vědomí vyúčtování ná-
jemného z provozování vodného a stočného
za rok 2018.
(Rada obdržela od společnosti ČEKVAK
a.s., České Budějovice vyúčtování nájem-
ného z provozování vodného a stočného za
rok 2018.)

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

� 29. 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.)

� 30. ICOS Český Krumlov, o.p.s. –
dohoda o spolupráci
Rada města bere na vědomí spolupráci se
společností ICOS Český Krumlov, o.p.s.
a schvaluje záměr výpůjčky nebytových
prostor (kancelář, šatna, WC) o celkové vý-
měře 26,15 m2, na pozemku parc. č. st. 472,
jehož součástí je stavba s čp. 244 v k.ú.
Nové Hrady a pověřuje tajemnici MěÚ
Nové Hrady zveřejněním na úřední desce
města.
(Rada obdržela od společnosti ICOS Český
Krumlov, o.p.s. návrh dohody o spolupráci
a výpůjčce prostor v rámci spolupráci s ko-
munitním centrem.)

� 31. Nájemní smlouva – pozemky Jakule
Rada města bere na vědomí informaci o pro-
nájmu či odkoupení pozemku u vlakového
nádraží Nové Hrady – Jakule.
(Starosta informoval radu ohledně proná-
jmu pozemku v blízkosti vlakové stanice
Nové Hrady - Jakule s tím, že nyní není
možnost uzavřít nájemní smlouvu na dobu
určitou nebo pozemek koupit.)

� 32. Skatepark
Rada města souhlasí s realizací rekonstruk-
ce skateparku dle nabídky firmy Parkpilot -
Zdeněk Kotyza a pověřuje starostu města
dalším jednáním.
(Rada byla starostou města informována
o nabídce firmy Parkpilot na rekonstrukci

prvků skateparku. Odhadované náklady
jsou ve výši 87 410 Kč bez DPH s tím, že
kalkulovány budou náklady dle skutečné
spotřeby materiálu.)

� 33. Rekonstrukce tělocvičny – dodatek č. 1
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo č.: 18/2-20 se společnosti
ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o. Třebíč
na akci: Rekonstrukce tělocvičny Nové Hra-
dy a pověřuje starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od společnosti ARCHATT
PAMÁTKY, spol. s r.o. Třebíč návrh do-
datku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: Rekon-
strukce tělocvičny Nové Hrady. Dodatkem
se mění celkové cena z původní 482.227 Kč
bez DPH na 709.775 Kč bez DPH, a to na
základě odsouhlasených víceprací -výmalba,
zateplení dveří, úprava kanalizace ad.)

Zápis z 13. schůze městské rady
ze dne 25.03.2019

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:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ

Omluveni:

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 12. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 12. jednání rady.

� 2. Rozpočtové opatření č. 4/2019
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2019.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 4. Rozpočtové opatření šeří přesuny
mezi jednotlivými položkami rozpočtu.)

� 3. Mateřská škola – konkurzní řízení
Rada města rozhodla vyhlásit konkurzní ří-
zení na vedoucí pracovní místo ředitel/ka
Mateřské školy Nové Hrady, Hradební čp.
175, dle návrhu.
(Rada projednala návrh na vyhlášení kon-
kurzního řízení na vedoucí místo v Mateř-
ské škole Nové Hrady.)

� 4. SÚS Jihočeského kraje – nájemní
smlouva
Rada města schvaluje nájemní smlouvu
mezi městem Nové Hrady a Správou a údrž-
bou silnic Jihočeského kraje ve věci proná-
jmu části pozemku parc.č. KN 2270/3 v k.ú.
Byňov a pověřuje starostu jejím podpisem.
(Rada byla starostou města informována
o návrhu nájemní smlouvy mezi městem
Nové Hrady a Správou a údržbou silnic Ji-
hočeského kraje ve věci pronájmu části po-
zemku parc.č. KN 2270/3 v k.ú. Byňov,
který si město Nové Hrady pronajímá za
účelem realizace akce: "MODERNIZACE
ODSTAVNÉ PARKOVACÍ PLOCHY, K.
Ú. BYŇOV". Nájemní smlouva je podmín-
kou pro možnost podání dotační žádosti
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v rámci programu IROP administrovaného
MAS Sdružení Růže. Smlouva je uzavřena
na část pozemku o výměře 800 m2 na dobu
pěti let za symbolické nájemné ve výši 1 Kč
za celou dobu nájmu.)

� 5. Žádost o dotaci MODERNIZACE
ODSTAVNÉ PARKOVACÍ PLOCHY,
K. Ú. BYŇOV
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci k akci MODERNIZACE ODSTAVNÉ
PARKOVACÍ PLOCHY, K. Ú. BYŇOV
v rámci 11. výzvy MAS Sdružení Růže,
program IROP, opatření 1.1.2. Obslužnost
silniční dopravy a pověřuje starostu zajiště-
ním podání žádosti.
(Rada města byla starostou města sezná-
mena s návrhem dotační žádosti k akci:
"MODERNIZACE ODSTAVNÉ PARKO-
VACÍ PLOCHY, K. Ú. BYŇOV", která je
připravena k podání v rámci 11. výzvy
MAS Sdružení Růže, program IROP,
opatření 1.1.2. Obslužnost silniční do-
pravy. Celkový rozpočet projektu činí
2 054 083,- Kč, dotace v případě přidělení
dotace by činila 95% způsobilých nákladů
projektu (1 939883,85 Kč), podíl žadatele
by byl 5% způsobilých nákladů projektu
(102 099,15 Kč) + nezpůsobilé náklady pro-
jektu ve výši 12 100,-Kč (zpracování žádos-
ti v systému MS2014+). Projekt řeší úpravu
parkovací plochy v blízkosti vlakové za-
stávky Nové Hrady - Jakule a nákladového
prostoru.)

Zápis z 14. schůze městské rady
ze dne 01.04.2019

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Miroslav Vrchota, člen rady
s hlasem poradním:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
Omluveni:
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta se
dostavil v 17.30 hodin a hlasoval od bodu
č.10)

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 13. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 13. jednání rady.

� 2. Smlouva o smlouvě budoucí – "Nové
Hrady, K 863/6 – úpravna NN"
Rada města souhlasí se smlouvou č.:
1030050566/002 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice na akci:
Nové Hrady, K 863/6 - úprava NN, za jed-
norázovou úhradu ve výši 10.000 Kč a po-
stupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB a.s., České Budějovice návrh smlouvy

o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na akci: Nové Hrady, K 863/6 -
úprava NN. Stavbou bude zatížen pozemek
parc. č. 863/1 v k.ú. Nové Hrady.)

� 3. SETERM CB a.s. – oznámení
Rada města bere na vědomí oznámení spo-
lečnosti SETERM CB a.s., České Budějo-
vice o vstupu na pozemek v souvislosti
s realizací stavby: Nové Hrady, K 863/57, p.
Morong – úprava NN, č. stavby 1030046337
s tím, že po dokončení stavby Technické
služby města Nových Hradů zkontrolují pro-
vedení ukončení výkopových prací.
(Rada obdržela od společnosti SETERM CB
a.s., České Budějovice oznámení o vstupu
na pozemek v souvislosti s realizací stavby:
Nové Hrady, K 863/57, p. Morong - úprava
NN, č. stavby 1030046337.)

� 4. Smlouva o smlouvě budoucí – "Nové
Hrady, Hotel Máj – přeložka NN"
Rada města souhlasí se smlouvou č.:
1030044250/001 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice na akci:
Nové Hrady, Hotel Máj - přeložka NN, za
jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od společnosti Jiřík & syn
v.o.s. Zliv návrh smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene na akci: Nové
Hrady, Hotel Máj - přeložka NN. Stavbou
budou zatíženy pozemky parc. č. 816/10 a č.
816/9 v k.ú. Nové Hrady.)

� 5. Stánek u Flopu
Rada města schvaluje koupi prodejního kio-
sku od Miroslavy Vondrové, Pod Zámec-
kým 424, Nové Hrady, za částku 30.000 Kč.
Rada města pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada na základě předchozího jednání roz-
hodla o koupi stánku u prodejny FLOP (pro-
dejna pečiva) v Zahradní čtvrti s tím, že
stánek bude využit pro rozšíření expozice
skanzenu.)

� 6. Nabídka zpracování dokumentace –
ČOV Nové Hrady
Rada města souhlasí se zadáním zpracování
dokumentace společnosti VAK projekt
s.r.o. České Budějovice, pro stavbu: ČOV
Nové Hrady - obnova odvodňovacího zaří-
zení kalů.
(Rada obdržela od společnosti VAK projekt
s.r.o. České Budějovice nabídku na projek-
tovou dokumentaci pro stavbu: ČOV Nové
Hrady – obnova odvodňovacího zařízení
kalů.)

� 7. 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.)

� 8. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících správních řízeních, ve kterých je

město účastníkem řízení a neměla k nim při-
pomínky.)

� 9. Zápis finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise ze dne 01.04.2019.
Rada města schvaluje dodavatele firmu
František Nedorost, Nové Hrady pro stav-
bu: Stavební úpravy domu Komenského
ulice čp. 188, Nové Hrady a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ze dne 01.04.2019, s doporučením pro
radu.)

� 10. Mateřská škola Nové Hrady –
konkurzní řízení
Rada města jmenuje komisi pro konkurzní
řízení na vedoucí místo ředitele/ky Mateř-
ské školy Nové Hrady, Hradební čp. 175 ve
složení: předseda - Mgr. Vladimír Hokr (ur-
čený zřizovatelem), Mgr. Michal Jarolímek
(určený zřizovatelem), Mgr. Dana Macho-
vá (určená ředitelem KÚ), Ludmila Toma-
nová (školní inspektor ČŠI), Bc. Zuzana
Kojanová (odborník v oblasti státní správy),
Marie Dorotovičová (pedagogický pracov-
ník MŠ).
(Rada obdržela návrhy na jmenování členy
konkurzní komise na vedoucí místo ředite-
le/ky Mateřské školy Nové Hrady.)

� 11. Úřad pro zastupování státu – využití
pozemku k.ú. Nakolice
Rada města bere na vědomí žádost o vyjád-
ření k využití pozemku parc. č. 1341 v k.ú.
Nakolice s tím, že rada města neuvažuje
o změně využití pozemku oproti současné-
mu stavu.
(Rada obdržela od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, České Budě-
jovice žádost o vyjádření k možnému bu-
doucímu využití pozemku parc. č. 1341
v k.ú. Nakolice.)

� 12. KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ
KRAJ – podpora výkonů rozhodnutí SÚ
Rada města bere na vědomí informaci kraj-
ského úřadu k programu: Podpora výkonů
rozhodnutí stavebních úřadů.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje informaci o možnosti zažádat
o poskytnutí dotace za exekuce na nepeně-
žitá plnění.)

� 13. ČEVAK a.s. – výroční technická
zpráva
Rada města bere na vědomí výroční tech-
nickou zprávu o provozování vodohospo-
dářského majetku města Nové Hrady za rok
2018.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.,
České Budějovice výroční technickou zprá-
vu o provozování vodohospodářského ma-
jetku města Nové Hrady za rok 2018.)

� 14. Apatyka – pronájem
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostor, nemovitou věc na poze-
mku parc. č. st. 39, jehož součástí je stavba
čp. 14, plocha k pronajmutí 151,60 m2 a
52,60 m2 na dobu určitou pěti let s tříměsíč-
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ní výpovědní lhůtou a pověřuje tajemnici
MěÚ zveřejněním na úřední desce města.
(Rada projednala využití nebytových pros-
tor v Husova ulice čp. 14.)

� 15. Zeměměřický úřad – oznámení
Rada města bere na vědomí oznámení ze-
měměřičského úřadu oznámení o výkonu
topografických prací v roce 2019.
(Rada obdržela od zeměměřičského úřadu
oznámení o výkonu topografických prací
v roce 2019.)

� 16. Vyúčtování dotací
Rada města bere na vědomí vyúčtování do-
tací zájmových organizací za rok 2018.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady vyúčtování
dotací za rok 2018.)

� 17. Byty čp. 188 – Bäuml
Rada města bere na vědomí informaci o ře-
šení náhradního ubytování nájemníků z Ko-
menského ulice čp. 188 a pověřuje starostu
a Technické služby města Nových Hradů
dalším jednáním.
(Starosta informoval radu o nutnosti vyřešit
náhradní bydlení pro nájemníky z bytů
v Komenského ulici čp. 188, kde dojde k re-
konstrukci střechy.)

� 18. Zápis jednání elektrokola
Rada města bere na vědomí zápis z pracov-
ního jednání půjčoven elektrokol v Jihoče-
ském kraji.
(Rada obdržela zápis z pracovního jednání
půjčoven elektrokol v Jihočeském kraji.)

� 19. Osadní výbor – bezúplatný převod
Rada města bere na vědomí vyjádření Osad-
ního výboru Nakolice, Obora a Vyšné k bez-
úplatnému převodu pozemků v k.ú. Vyšné
a postupuje návrh k vyjádření Finančnímu
výboru Zastupitelstva města N. Hrady.
(Rada opětovně projednala žádost Povodí
Vltavy, s.p. České Budějovice o bezúplatný
převod části pozemků parc. č. 2329 a č.
2378 v k.ú. Vyšné s tím, že osadní výbor
souhlasí s převodem, za podmínky rekon-
strukce mostků u Dibďáků a pod Benešů.)

� 20. Prodej pozemků v k.ú. Vyšné
Rada města schvaluje záměr prodat pozemky
parc. č. 2307 o výměře 85 m2 a č. 2306 o vý-
měře 84 m2 v k.ú. Vyšné a pověřuje tajemnici
MěÚ zveřejněním na úřední desce města.
(Rada projednala žádost Ing. Pavla Nováka a
Marcely Zemanové o prodej pozemků parc.
č. 2307 a č. 2306 v k.ú. Vyšné s tím, že osad-
ní výbor nemá námitky k prodeji pozemků. )

� 21. Josef Prázdný – prodej pozemků
v k.ú. Vyšné
Rada města schvaluje záměr prodat poze-
mek parc. č. 2499 cca o výměře 400–500 m2

v k.ú. Vyšné a pověřuje tajemnici MěÚ zve-
řejněním na úřední desce města.

(Rada projednala žádost Josefa Prázdného
o prodej části pozemku parc. č. 2499 v k.ú.
Vyšné s tím, že osadní výbor nemá námitky
k prodeji pozemků.)

� 22. Brouskovi – Nakolice – prodej
pozemků k.ú. Nakolice

Rada města neschvaluje záměr prodeje po-
zemků parc. č. 8, č. 1188/14 a č. 1193/3
v k.ú. Nakolice.

(Rada projednala žádost manželů Brousko-
vých o prodej pozemků parc. č. 8, č.
1188/14 a č. 1193/3 v k.ú. Nakolice s tím, že
osadní výbor nesouhlasí s prodejem, neboť
na pozemku je umístěna skládka kontejnerů
na odpad a současně se jedná o pozemek,
přes který se dá přivést vodovodní řád do
obce od vrtu u sálu.)

� 23. Tichava – prodej pozemků k.ú.
Vyšné

Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. 2476 v k.ú. Vyšné a pově-
řuje tajemnici MěÚ zveřejněním na úřední
desce města.

(Rada projednala žádost Vlastimila Ticha-
vy o koupi části pozemku parc. č. 2476
v k.ú. Vyšné s tím, že osadní výbor souhlasí
s prodejem.)

OŽP Informuje
Ve dnech státních svátků ve středu 1.5. a 8.5.

bude sběrný dvůr otevřen dle provozních hodin,
tj. od 14.00 do 17.00hodin

OZNÁMENÍ
MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí oznamuje občanům:

Dne 16.05.2019 (čtvrtek), proběhne

ČIPOVÁNÍ PSŮ
a zavedení nově čipovaných psů do evidence MěÚ.
Akce se uskuteční v průjezdu MěÚ Nové Hrady
od 15.30 do 17.30 hod.
Cenu mikročipu 200,00 Kč uhradí občané na místě.
Aplikace čipu bude uhrazena z rozpočtu města.

K čipování si vezměte očkovací průkaz psa !

Vzhledem k tomu, že sazba poplatku ze psů dle obecně závazné vy-
hlášky č. 1/2016 – Čl. 5, je snížena u vlastníka, který nechá psa
označit systémem radiofrekvenční identifikace (mikročipem), je
nutné mít psa zaznamenaného v evidenci MěÚ OŽP Nové Hrady,
a to včetně čísla mikročipu.

V případech kdy máte:
− psa čipovaného dodatečně a nenahlásili jste číslo čipu
− pokud má pes jiné radiofrekvenční ID zařízení
− došlo k uhynutí Vašeho psa, nebo již psa nemáte
je nutné nahlásit číslo čipu či případné změny k zařazení do evi-
dence, nebo vyřazení psa z evidence vedené u MěÚ Nové Hrady –
odboru životního prostředí.

OŽP – Nové Hrady

Zpracování projektové
dokumentace domu v Komenské-

ho ulici č.p. 188, Nové Hrady
Město Nové Hrady realizovalo v letech 2018 – 2019 v rámci Do-

tačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých ob-
lastí Jihočeského kraje, 1 výzva pro rok 2018 projekt s názvem
„Zpracování projektové dokumentace domu v Komenského ulici č.p.
188, Nové Hrady“.

V rámci projektu byla vypracovaná projektová dokumentace pro
stavební řízení a provedení stavby spočívající v dispozičních změ-
nách celého objektu včetně zastřešení. V rámci stavebních úprav vznik-
nou 4 bytové jednotky.

Rozpočet celého projektu byl 262 873 Kč, z rozpočtu Jihočeského
kraje byla poskytnuta dotace ve výši 150 000 Kč. Zbývající náklady
byly uhrazeny z rozpočtu města Nové Hrady.

INFORMACE Z RADNICE
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Projekt „Časná kardiopulmonální resuscitace
a časná defibrilace v JčK“ v roce 2018

Cíl projektu
Zpřístupnění časné kardiopulmonální resuscitace a časné defibrila-

ce v těch místech Jihočeského kraje, kde se dá předpokládat delší do-
jezdový čas výjezdové skupiny ZZS JčK.

Od srpna 2017 využívá Zdravotnická záchranná služba JčK v indi-
kovaných případech, zejména v případě náhlé zástavy oběhu, vyžáda-
nou první pomoc vyškolenými first respondery z řad spolupracujících
organizací a složek IZS. V roce 2018 došlo k dalšímu rozšíření projektu
a zařazení nových jednotek z dalších složek IZS.

V rámci projektu „Časná KPR a časná defibrilace v Jihočeském kra-
ji“ vyškolilo Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JčK v roce 2018
372 nových first responderů.

Vhodná místa pro zařazení jednotek do systému FR jsou vybírána
na základě analýzy případů náhlé zástavy oběhu a kardiopulmonální re-
suscitace v Jihočeském kraji a s přihlédnutím k lokálním podmínkám a
možnostem.

Aktuálně je v systému FR ZZS JčK zařazeno dvanáct jednotek pro-
fesionálních hasičů, devět jednotek dobrovolných hasičů, deset hlídek
Policie ČR, pět stanic Horské služby, tři základny Vodní záchranné
služby viz. tabulka.

Složky IZS zapojené do projektu k 31. 12. 2018
Hasičský záchranný sbor (JPO I) 12x
Soběslav, České Budějovice, Český Krumlov, Kaplice, Křemže, Jin-
dřichův Hradec, Dačice, Písek, Prachatice, Strakonice, Blatná, Tábor
JSDHO 9x
České Velenice (JPO II), Suchdol nad Lužnicí (JPO II), Bechyně (JPO III),
Netolice (JPO III), Nová Bystřice (JPO III), Nová Včelnice (JPO III),
Nové Hrady (JPO III), Slavonice (JPO III), Velešín (JPO III)
Policie ČR 10x
Volyně, Veselí nad Lužnicí, Lišov, Lipno nad Vltavou, Protivín, Čime-
lice, Zvíkovské Podhradí, Horní Vltavice, Radomyšl
Horská služba Šumava 5x
Zadov, Kvilda, Kubova Huť, Kramolín, Nová Pec
Vodní záchranná služba 3x
Orlík – Marina Orlík, Lipno – Dolní Vltavice, Lipno – kemp Modřín

Zásahy first responderů v roce 2018
Zdravotnické operační středisko ZZS JčK vysílá first respondery na

místo události v případě, že se jedná o náhlou zástavu oběhu či případ
tonutí a dojezd jednotky FR je kratší než předpokládaný dojezdový čas
výjezdové skupiny ZZS JčK. Zároveň běží standardní postupy ZOS,
tedy aktivace výjezdových skupin ZZS JčK a poskytování telefonicky
asistované resuscitace.

V roce 2018 proběhlo 35 aktivací, z toho bylo 32 úspěšných (FR vy-
jeli k události):
- 28x dobrovolní hasiči
- 4x profesionální hasiči
- 2x Horská služba
- 1x policisté

Ve 21 případech se na místě potvrdila srdeční zástava a z toho
v 6 případech byl přístrojem AED detekována maligní arytmie a podán
defibrilační výboj.

Více než v polovině případů (56%) byla jednotka FR na místě 5 a
více minut před příjezdem posádky ZZS. Pouze ve dvou případech do-
jeli FR až po ZZS (2 a 3 minuty). Medián rozdílu mezi dojezdem FR a
výjezdové skupiny ZZS JčK byl 7 minut.

Tato čísla potvrzují, že systémový prvek first responderů zvyšuje
kvalitu poskytované první pomoci před příjezdem zdravotnické zá-
chranné služby.

Registr AED na území Jihočeského kraje
Zároveň s projektem „Časná KPR a časná defibrilace v Jihočeském

kraji“ byl vytvořen registr AED v Jihočeském kraji. Aktuálně v něm
evidujeme 96 stacionárních AED (včetně dvou stacionárních boxů
s veřejně přístupným AED, které byly zprovozněny v roce 2018 (v obci
Rudolfov a na vrcholu Kletě). Umístění těchto přístrojů spolu s dalšími
důležitými informace se zobrazuje v mapových podkladech ZOS ZZS
JčK a operátor linky 155 v indikovaných případech může instruovat za-
chránce o přítomnosti AED v dosahu a jeho využití při telefonicky asis-
tované resuscitaci před příjezdem profesionální pomoci.

Kromě zásahů first responderů evidujeme v Jihočeském kraji v roce
2018 tři použití AED v rámci první pomoci před příjezdem posádky ZZS.

Řetězec přežití jsou základní kroky, které vedou k záchraně života.
Nutnou podmínkou pro kvalitní přežití je rozpoznání akutně vzniklé si-
tuace ohrožení života, zavolání na tísňovou linku 155 a okamžité zahá-
jení resuscitace a v případě potřeby poskytnutí defibrilačního výboje
k nápravě maligní arytmie.

Včasné provedení defibrilace výrazně zvyšuje šanci na přežití posti-
ženého. Zdravotnická záchranná služba JčK děkuje všem first respon-
derům za spolupráci a osobní nasazení při zásazích v uplynulém roce
2018.

Naším společným cílem je chránit to nejcennější, lidský život.

Vincencké společenství z.s.

Vás co nejsrdečněji zve na pouť
pro děti a jejich rodiče, či prarodiče

K Panně Marii Svatohorské
na Svatou Horu u Příbrami,

na naše největší mariánské poutní místo:

ve středu 8.května2019
cena: 200 Kč dospělý, 100 Kč děti

odjezd v 8.00 od Rezidence, přes T. Sviny– náměstí
návrat kolem 19.00 hod.

Odpoledne zpříjemníme dětem návštěvou Sladovny
v Písku, kde je možné navštívit interaktivní expozici Mrave-

niště, zážitkovou výstavu VČELA – tajuplný výlet za sluncem
nebo Pilařiště – fantastický herní prostor pro nejmenší

Přihlásit se můžete vyplněním přihlášky
a zaplacením poplatku na vrátnici kláštera

nebo u p. Štanglové

PIETNÍ AKT
K UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ A PADLÝCH

PŘI PŘÍLEŽITOSTI 74.VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
ČESKOSLOVENSKA A KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

SE USKUTEČNÍ

VE STŘEDU 8. KVĚTNA 2019 OD 18.00 HODIN
U HROBU VOJÁKŮ RUDÉ ARMÁDY

NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ PŘED HROBKOU
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Soptíci Informují
Vážení občané Nových Hradů, chtěl bych

Vás informovat o našich aktivitách od začátku
roku  2019…

Lednem začaly schůzky přípravou na jar-
ní kolo Plamen, které pořádáme my, tj. SDH
Nové Hrady, termín připadl na 18.5.2019,
místo konání Hřiště TJ Nové Hrady, a tímto
Vás také srdečně zveme. V průběhu schůzek
jsme se začali připravovat na zkoušky k zís-
kání odznaků odborností a specializací MH.
Také jsme se věnovali údržbě HZ a úklidu
sněhu před HZ.

Únorem jsme dokončili přípravu a provedli
ústní + písemné zkoušky, které jsou nutné pro
získání odbornosti a specializace MH. Výsledek
zkoušek – 5x Preventista. Tímto jsme splnili je-
den z požadavků pro účast ve Hře Plamen. Pos-
lední únorové schůzky patřily opět přípravě na
Jarní kolo Plamen.

Březnem jsme pokračovali v přípravě a in-
tenzivně jsme procvičovali střelbu ze vzdu-
chovek, jedna z disciplín ZPV (závod požární
všestrannosti). Přípravu jsme věnovali také
procvičování – znalostem základům topogra-
fie, první pomoci, orientaci mapy a buzoly.

Dubnem jsme pokračovali v procvičování
– uzlování, požární ochraně a překonání lano-
vé překážky. Koncem dubna jsme začali pro-
cvičovat požární útok bez a se zavodněním.

Závěrem bych se chtěl zmínit, že se část
našich MH účastnila také dětské masopustní
koledy v Nových Hradech a v Třeboni. Za tuto
možnost patří velký dík a mé uznání do Školní
družiny v Nových Hradech paní vychovatel-
kám a všem, kteří se podíleli na přípravě této
dlouholeté Novohradské tradice.

Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka

Jaro v Terčině Údolí
Po dlouhých, chladných a tmavých zimních měsících přináší jaro

do přírodního světa nový život. Příjemně hřejivé paprsky slunce, ze-
lenající se louky a ptačí zpěv nám daly znamení, že je potřeba se
probudit ze zimního spánku a začít něco dělat. O poslední březnové
sobotě se tedy opět sešla stará dobrá parta, aby učinila park trochu
krásnějším místem na zemi. Rozváželi jsme lavičky, na které již
návštěvníci netrpělivě čekali a okamžitě si na nich udělali pohodlí.
Nemalá pozornost se také věnovala odstraňování nebezpečných po-
lomů u stezek a eliminaci náletových porostů v okolí Lázniček. Do-
volím si vyzdvihnout elán těch mladších z nás – Daniel Hriňa, Martin Cápl a David Jarolímek
jsou opravdu kluci do nepohody, na které je vždy spolehnutí a svým zápalem pro dobrou věc
dokáží být oporou každému místnímu spolku. Díky také patří Technickým službám N. Hrady
za příslib dodatečného úklidu větví po těžbě dřeva.

Toho dne prošlo parkem několik set návštěvníků, ročně jsou jich desetitisíce. Toto místo
je jako magnet, prostě přitahuje a měla by mu být věnována adekvátní péče, ne vše je v našich
silách. Za poslední dobu se toho zde mnoho zlepšilo, přesto je zde spousty dalších nedostat-
ků. Ze strany města by se konečně měla řešit generální oprava páteřní komunikace vedoucí
k Lázničkám. Cesta je plná hlubokých výmolů a navíc extrémně prašná. Stačí aby projel je-
den vůz, nebo více cyklistů a rázem nevidíte pomalu ani na krok. Nějaké práce pro zlepšení
stavu sice proběhly, ale dosti nevhodným a nekvalitním způsobem. Práce kvapná, je holt
málo platná.

Víte, že Terčino údolí kdysi neslo název Údolí přátelství? Lidé tvoří kulturní krajinu, aby
pak harmonizovala jejich duše a vzájemné vztahy. Lidé a krajina jsou spojené nádoby, starej-
me se o ni, ona nám to jistě vrátí.

Za „Okrašlovací spolek pro Terčino údolí, Nové Hrady a okolí“ Petrášek Marek

Gentlemani silnic
Z tiskové zprávy Policie ČR z konce března jsme se dozvěděli, že

Petr Beneš, Štěpán Gajdoš, Václav Matějka (z Údolí u N. Hradů) a Jiří
Vávra obdrželi ocenění Gentleman silnic za záchranu života po závaž-
né dopravní nehodě. Tento titul dostali za záchranu dvou žen, které
v zimě při náledí dostaly smyk a vjely s autem do požární nádrži ve
Strážkovicích. O jejich životě rozhodovaly sekundy, neboť obě zůstaly
uvězněny v potápějícím se autě. Díky duchapřítomnosti a pohotovosti
jmenovaných pánů neměla nehoda tragické následky. Za to všichni pá-
nové obdrželi titul Gentleman silnic od Policie ČR, který jim byl předán
na státním hradě v Nových Hradech. Jedná se v pořadí o 159., 160.,
161. a 162. titul Gentleman silnic. „Nebýt pohotového zásahu čtyř
mužů, ženy z havarovaného auta by zřejmě utonuly a u silnice bychom
měli dva křížky navíc,“ podotkl mluvčí jihočeské policie Milan Bajcu-
ra, který zachránce na ocenění nominoval. K. J.



květen 2019 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 9

VÍTÁNÍ JARA
Vítání jara se nám opravdu povedlo. Poča-

sí nám přálo již od rána, a tak se mohlo vše
připravit pro letošní soutěžící a hledače jarní-
ho pokladu. Na trase byla připravena fotogra-
fická úloha, která byla letos zaměřena na jarní
ptactvo Novohradska a jarní květiny, které lze
spatřit v okolí Nových Hradů.

Trasa byla opět připravena na části stezky
Sokolího hnízda, nechyběl přechod přes vodní
tok, který pro děti připravili pan Jiří Plouhar
starší a pan Jiří Plouhar mladší. Ve třináct ho-
din od školní družiny odchází první skupinka
děti na cestu jara. Cestou je čekal též hod oště-
pem na terč, to byla letošní novinka. Každá
skupinka, která přišla na tábořiště si ještě spl-
nila střelbu z luku na zavěšené balónky, dále
pak střelbu ze vzduchovky na terče a mladší i
na plechovky. Všichni účastníci si opekli jarní
buřtíky a po svačině se šel hledat sladký po-
klad, který byl letos obohacen o soubor sa-
molepek naší zvěře. Počasí jak vymalované
nám letos přivedlo do Sokolího hnízda celkem
41 dětí a 17 rodičů. Celou akci pomohlo zajistit
15 členů naší organizace a přátel přírody.

Takže Jaro ahoj a příště zase na další akci
v přírodě.

Zdeněk Starý, text a foto

JARO PODRUHÉ
Tak jako každý rok následuje po vítání jara

jeho hledání.
Každý rok se hledají tři různé indicie a

letos jsme šli hledat žabí vajíčka, kvetoucí
blatouch bahenní a děti, které skáčou přes
švihadlo. Tak jak nám počasí přálo při vítá-
ní jara, tak se při hledání jara k nám otočilo
zády. Bylo poměrně chladno, a to se odrazi-
lo i v účasti. V loňském roce bylo 23 hledačů,
letos se nás sešlo pouze deset. Všechny tři pro-
jevy letošního jara na okolí Nových Hradů se
nám podařilo bez velkých potíží najít, a tak
můžeme konstatovat – JARO UŽ JE TADY.

Zdeněk Starý, text a foto
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Zprávičky ze školky
Ještě v březnu jsme se stihli s dětmi podívat

do nově otevřené městské knihovny. Prohlédli
jsme si nové prostory, vyslechli povídání paní
knihovnice a děti si prohlédly spoustu zajíma-
vých knížek.

2. dubna nás v MŠ navštívila paní s projektem
ZkusToZdravě. Děti slyšely příběh o Zdravíko-
vi s Jedlíkem a procvičily si užitková zvířátka a
proč je chováme.

Další týden nás navštívili v MŠ policisté,
kteří s námi mluvili o bezpečnosti při pobytu
na silnici, o tom, jak se chovat a co dělat a ne-
dělat na silnici. Ukázali nám policejní auto a
na rozloučenou nám i zahoukali sirénou.

V dubnu proběhlo oblastní kolo „Zvonku z No-
vohradských hor“, tentokrát „Přehlídka dětských
recitátorů“ v Kulturně-spolkovém domě. Účast-
níky byly děti z mateřských škol v Malontech,
Benešově, Horní Stropnici, Nových Hradech a
Rapšachu. Děti ve finálovém vystoupení před-
vedly zpěv i výtvarné práce.

Před Velikonocemi jsme ještě také stihli
navštívit státní hrad, kde nám povídala paní
průvodkyně o velikonočních tradicích a kde
jsme viděli velikonoční výzdobu.

Také jsme se samozřejmě připravovali na
Velikonoce. Děti zdobily vajíčka různými tech-
nikami, vyráběly zajíčky i jiné velikonoční de-
korace.

Děti ze třídy „Sluníček“ se zapojily do sou-
těže „O nejhezčí velikonoční výzdobu“ pro
ZOO Dvorec. Vyrobili jsme velká barevná va-
jíčka a z proutí spletli zajíčky a slepičku. Vý-
zdobu bylo možné vidět a hodnotit během
velikonočních svátků buď přímo v ZOO Dvo-
rec nebo na facebookových stránkách ZOO
Dvorec. Vaše školka PLJ



květen 2019 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 11

ŠD informuje
V naší školní družině se stále něco děje. Ještě jsme nestihli uklidit

masopustní klobouky a už jsme začali připravovat paní Zimu, abychom
jí poslali po vodě a společně přivítali jaro. Také jsme si vyzdobili míst-
nost v Komunitním centru, kterou budeme od příštího školního roku
využívat společně se zahradou a hřištěm. Uspořádali jsme turnaj v ku-
želkách mezi žáky a členy Seniorklubu. Bylo to příjemně strávené od-
poledne plné smíchu, soupeření a vzájemné úcty. Další vítání na sebe
nenechalo dlouho čekat. Navštívil nás Lumpík, medvídek cestovatel.
Medvídek cestuje po Čechách a děti ze školních družin pro něj připravují
zajímavé programy. U nás se za dva dny seznámil se všemi historickými
památkami (a že jich máme???), nakoukl do Rakouska, nevynechal
skanzen ochrany státní hranice a samozřejmě nezapomněl na vodopád.
S dětmi z prvních tříd strávil dopoledne ve škole a odpoledne si s nimi
prohlédl naši novou knihovnu. Zacvičil si na kroužku míčových her a
našlapal několik kilometrů s dětmi z turistického kroužku. Po návštěvě
Nových Hradů pokračoval do Poděbrad a ještě ho čeká mnoho družinek,
než dorazí do své rodné Ostravy. Společně jsme také Lumpíkovi upletli
pomlázku a tím začal kolotoč velikonočních příprav. B.V.

Vítání jara

Cestovatel medvídek Lumpík na návštěvě v Nových Hradech

Předání Lumpíka v Poděbradech

Turnaj v kuželkách žáci X senioři výherci

Turnaj v kuželkách žáci X senioři

Velikonoční pletení pomlázek
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Exkurze u hasičů
Při třídní schůzce nám pan Miškei nabídl, že bychom se mohli podívat do budovy, kde sídlí

Sbor dobrovolných hasičů v Nových Hradech. Přesto, že několik žáků naší třídy již na kroužek
hasičů chodí a o jejich práci něco ví, těšili se všichni, že se dozví něco nového. Kluci obdivovali
novou krásnou Scanii, ostatní si prohlédli výzbroj, oděv a vše, co k práci hasičů patří. Bylo to za-
jímavé a vypadá to, že někteří z naší třídy rozšíří řady mladých hasičů.

Děkujeme panu Miškeiovi  za zajímavé a poučné povídání.
Žáci 4.A + Mgr. Jana Tomášková

Naše velikonoční trhy
Finanční gramotnost je téma, o kterém se stále mluví i ve sdělovacích prostředcích, ale vy-

zkoušet si to ve skutečnosti se nám podařilo teprve při velikonočním trhu, který se uskutečnil
11.dubna 2019 na náměstí Republiky v Nových Hradech. Při hodinách pracovní a výtvarné vý-
chovy jsme tvořili, zdobili, lepili, vázali, motali, pekli a své výtvory jsme nabídli rodičům a blíz-
kým, prostě všem, aby si mohli také vyzdobit své domovy na Velikonoce.

Samozřejmě bez podpory rodičů a prarodičů bychom to nezvládli. Také děkujeme panu sta-
rostovi Mgr. Vladimíru Hokrovi, paní Květě Jarolímkové a paní Aleně Kedrušové za organi-
zační a technickou pomoc, manželům Dvořákovým z Rezidence za občerstvení, manželům
Dolanským za výborné koláče a všem, kteří nám fandili.

Naše třída tak přispěla k 740. výročí založení města Nové Hrady a snad se nám podařilo zahá-
jit 1. velikonoční trhy. Těšíme se na další a snad se k nám přidají ostatní.

Žáci 4.A + Mgr. Jana Tomášková



květen 2019 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 13

Kulturní a informační centrum města Nové Hrady zve
na první koncert letošní minisérie

Novohradská hudební/svobodná
trilogie 2019

účinkuje smyčcový kvartet YOLO

sobota 11. 5. 2019 od 19.30 hodin
Divadelní sál, Zámek Nové Hrady

Seznamte se s legendární kapelou Beatles trochu jinak.
Uslyšíte neobvyklá soudobá aranžmá známých písní, například Hey Jude, All My

Loving, Yesterday, ale i aranžmá zasazených do různých hudebních období.
Koncert pro všechny, kteří mají chuť na „vážnou“ i „nevážnou“ muziku.

YOLO kvartet vznikl jako projekt mladých profesionálních hudebníků se vztahem
nejen ke klasické hudbě, ale i k žánrům, které nejsou obvykle se smyčcovým

kvartetem spojovány.

Koncert se koná pod záštitou J. E. Libora Sečky,
velvyslance České republiky Velké Británie a Severního Irska

Vstupenky v předprodeji 120 Kč/na místě 150 Kč
KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208, www.kicnovehrady.cz,

www.cbsystem.cz

Čím složitější svět je, tím příjemnější jsou
věci obyčejné a jednoduché. A tím myslím
nejen věci obyčejné „hmatatelné“, ale i „po-
citové“. Třeba příjemné setkání lidí, kteří si
řeknou něco hezkého o životě, o své práci,
o milých lidech kolem sebe a na chvíli „nic
velkého neřeší“. A tak doufám, že pro návštěv-
níky jednoho dubnového podvečera bylo „oby-
čejné popovídání“ s příjemnou a optimistickou
herečkou Naďou Konvalinkovu a moderátorem
panem Vítkem Chadimou právě tím milým a
hezkým zastavením v neklidném světě. Hu-
dební doprovod k mluvenému slovu skvěle
provedlo pětičlenné seskupení Calypte. Vě-
řím, že příjemný pocit z večera zůstal ve všech
ještě o Velikonocích.

K. Jarolímková

KIC Nové Hrady zve na

koncert sborů

Májové
zpívání

Ve čtvrtek 23. května 2019
od 18 hodin

V Kulturně-spolkovém domě

Účinkují:
Novohradský smíšený sbor

pod vedením Mgr. Hany Kudrnové
Dětské pěvecké sbory Fermata
a Zvoneček ze ZŠ Nové Hrady

pod vedením Mgr. Jany Štorové

Vstupné dobrovolné, KIC N. Hrady,
www.kicnovehrady.cz

Obyčejné „konvalinkové“ setkání
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Hudební festival

Jihočeské Nové Hrady

KONCERTY:

¢ 27. 7. 2019 – Kostel Nové Hrady
Jaroslav Svěcený – housle
Miloslav Klaus – klasická kytara

Program: M. Giuliani, N. Paganini,
J. Svěcený, F. Gragnani, J. S. Bach,
B. Smetana, G. Fauré, A. Piazolla

¢ 28. 7. 2019 – Kostel Trhové Sviny
Jaroslav Svěcený – housle
Žofie Vokálková – flétna
Jitka Navrátilová – cembalo

Program: G. F. Händel, J. S. Bach, J. Svěcený, A. Vivaldi,
M. Roesgen- Champion, J. Benda, A. Corelli,
Jean-Marie Leclair, C. Debussy, F. Benda

¢ 29. 7. 2019 – Kostel Dobrá Voda

Jaroslav Svěcený – housle

Michaela Káčerková – varhany, virginal

Program: J. S. Bach, G. P. Telemann, G. F. Händel, J. Svěcený,
B. Marcello, A. Corelli

¢ 30. 7. 2019 – Kostel Altweitra

Jaroslav Svěcený – viola

Markéta Fassati – soprán

Michaela Káčerková – virginal

Program: J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi, W. A. Mozart,
A. Corelli, J. Svěcený, G. Caccini, F. Benda

¢ 31. 7. 2019 – Zámek Nové Hrady

Jaroslav Svěcený – housle

Martina Včeláková – housle

Václav Mácha – klavír

Program: L. van Beethoven, L. Fišer, A. Dvořák, A. Piazzolla,
S. Rachmaninov, J. Massenet, B. Smetana, D. Šostakovič

Více informací bude upřesněno na www.kicnovehrady.cz

4. ročník
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ZUŠ informuje
ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny ve spolupráci s Kruhem přátel hudby

při Základní umělecké škole F. Pišingera, Trhové Sviny si Vám dovoluje
představit dramaturgický výhled na 45. koncertní sezónu 2019/2020.
V tomto ročníku dojde v organizaci koncertů k několika dílčím změnám,
které by měly vyjít vstříc co nejširšímu spektru posluchačů jak věkově,
tak geograficky. Předně budou všechny koncerty začínat již v 18.00 ho-
din, abychom umožnili poslech kvalitní hudby i mladším dětem, pro
které byl dosavadní čas příliš pozdní. Obohacením programu budou
koncerty i v některých obcích, které na činnost KPH přispívají. Můžete
se tak těšit na koncert na zámku v Nových Hradech, v kostele v Benešo-
vě nad Černou nebo v ambitech ve Svatém Janě nad Malší. Celkový po-
čet koncertů se také rozroste ze sedmi na devět a kromě artificiální
hudby se můžete těšit i na exkurze do jiných žánrů. Další novinkou této
sezóny je aktivní zapojení žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny (včet-
ně poboček) do průběhu koncertů KPH. Budou vystupovat buďto přímo
s profesionálními umělci, nebo se s nimi na jevišti prostřídají. Nastalé
změny budou vyžadovat určité úpravy v organizaci sezóny. Vzhledem
k navýšení počtu koncertů se mírně zvýší členské příspěvky. Plné před-
platné na sezónu – 9 koncertů - bude stát 800 Kč a zlevněné (důchodci,
studenti, ZTP) 450 Kč. Naopak v případě jednorázových vstupenek na
konkrétní koncerty snižujeme plné vstupné z 200 Kč na 150 Kč, zlevně-
né vstupné zůstává 100 Kč. Pro děti do 15 let a žáky ZUŠ F. Pišingera
trvá i nadále vstup volný. Nově zavádíme zlevněné vstupné 100 Kč také
pro jednu osobu doprovázející žáka ZUŠ. Rádi bychom ještě rozšířili
možnosti dopravy na naše koncerty. Pravidelný svozový autobus na
trase Kaplice – Soběnov – Besednice chystáme vypravovat i v příští se-
zóně a pokud by se v některých dalších obcích našel větší počet zájem-
ců o hromadnou dopravu, kontaktujte nás prosím do 12. července
v kanceláři ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny a my se Vám s organizací
svozového autobusu pokusíme vyjít vstříc.

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na setkání s Vámi
při poslechu kvalitní hudby.

Výbor KPH při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny a KPH při této ZUŠ
si Vás dovolují pozvat na 45. koncertní sezónu
2019/2020 - 318.–326. hudební večer

¡ Čt. 26. září – Jaroslav Šonský – housle (KD T. Sviny)

¡ St. 16. října – Fautores Flautae
+ vystoupení žáků ZUŠ z Nových Hradů (zámek Nové Hrady)

¡ St. 27. listopadu – Slavic trio – členové Listiny mladých
+ vystoupení žáků ZUŠ Trhové Sviny (KD T. Sviny)

¡ St. 11. prosince – Calypte – Vánoční koncert (KD T. Sviny)

¡ St. 22. ledna – Sedlák Virtuosi (KD T. Sviny)

¡ Čt. 20. února – Radek Žitný – klarinet a saxofon (KD T. Sviny)

¡ Út. 31. března – Jan Meisl – akordeon
+ vystoupení žáků ZUŠ z Benešova nad Černou
(kostel Benešov nad Černou)

¡ Pá. 24. dubna – French touch – chanson + vystoupení žáků
ZUŠ ze Svatého Jana nad Malší (ambity Sv. Jan n. M.)

¡ St. 20. května – ZUŠ slaví 60 let
– koncert pedagogů, žáků a přátel ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny
(KD T. Sviny)

Koncerty probíhají od 18. 00 hodin.

Odjezd autobusů
Kaplice 17.00, Soběnov 17.15, Besednice 17.20,
Ledenice 17.15, Borovany 17.25 – dle zájmu

Koncerty finančně podporuje Jihočeský kraj, Nadace ČHF,
Město Trhové Sviny, Městys Ledenice, Městys Besednice,
Město Nové Hrady a obec Benešov nad Černou

Informace v ZUŠ Trhové Sviny, tel. 380 120 540,
e-mail reditel@zustsviny.cz

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:
¡ 1. 5. – O Palečkovi – Malé divadlo, ČB
¡ 3. 5. – Game – autobus, ČB
¡ 4. 5. – To, co žije pod tvojí postelí – Malé divadlo, ČB
¡ 15. 5. – Ke kořenům: Antičtí řečníci – Malé divadlo, ČB
¡ 24. 8. – Pošťácká pohádka – Dvůr U Ferusů, ČB

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2019:
¡ 22. 6. – 8. 9. – Ztracený svět /dobrodružná podívaná pro celou rodinu/
¡ 5. – 15. 6. – Divotvorný hrnec /muzikál/
¡ 18. – 30. 6. – Dracula /horor/
¡ 10. – 20. 7. – Dekameron /komedie/
¡ 25. – 28. 7. – Šípková Růženka /pohádkový příběh – balet/
¡ 2. – 10. 8. – Turandot /orientální pohádka v italské opeře/
¡ 13. – 17. 8. – Rusalka /opera/
¡ 20. 8. – 1. 9. – Ženy Jindřicha VIII. /česká komedie/

Divadelní představení:
¡ 2. 5. – Elity – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 2. 5. – Kupé Na Půdě – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 4. 5. – Rybí krev – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 4. – 5. 5. – Zaslaná pošta (muzikál) – DK Metropol, ČB
¡ 19. 5. – Inzerát aneb se sexem nepočítejte – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 29. 6. – Milostné šachy – Loď Adalbert Stifter, Lipno n. Vlt.
¡ 12. 7. – Charleyova teta – nádvoří zámku Ohrada, Hluboká n. Vlt.
¡ 2., 23. a 24. 8. – Návštěva mladé dámy – Klášter Zlatá Koruna

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 4. 5. – Depeche Mode Revival – Rockle Music Club, ČB
¡ 5. 5. – Mytrio – Borovany
¡ 6., 13., 20. a 27. 5. – Prohlídky radnice s průvodcem, ČB
¡ 11. 5. – Beatles ve fraku: Yolo Kvartet – Zámek Nové Hrady

¡ 12. 5. – Koncert ke Dni matek – Kostel Navštívení Panny Marie, Borovany
¡ 16. 5. – Nejlepší světové operní árie – DK Metropol, ČB
¡ 23. 5. – Moda Fashion Day(s) 2019 – Pavilon T, Výstaviště ČB
¡ 29. a 30. 5. – JF a Massimo Mercelli – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 6. 6. – JF: Za Mahlerem – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 20. 6. – JF a Kateřina Englichová – DK Metropol, ČB
¡ 20. 6. – Koncert v klášteře – Klášterní kostel Panny Marie, ČB
¡ 22. 6. – Večerní plavba s degustací – Loď Adalbert Stifter, Lipno n. Vlt.
¡ 27. 6. – Toulky barokními Budějovicemi – noční prohlídky města – ČB
¡ 9. 7. – Třeboňská nocturna: Slavnostní zahájení festivalu – Třeboň
¡ 10. 7. – Třeboňská nocturna: R. Ardaševová, J. Lahodná, P. Nouzovský –

Divadlo J. K. Tyla, Třeboň
¡ 11. 7. – Nezmaři – Loď Adalbert Stifter, Lipno n. Vlt.
¡ 11. 7. – Ambroš Ladies Orchestra – Malé nádvoří zámku Třeboň
¡ 11. 7. – Toulky barokními Budějovicemi – noční prohlídky města – ČB
¡ 12. 7. – Večer operetních melodií – Třeboň
¡ 13. 7. – Třeboňská nocturna: Pocta Emě Destinnové – Třeboň
¡ 24. 7. – Dasha a kapela Martina Kumžáka – Hluboká n. Vlt.
¡ 25. 7. – Pavlína Jíšová a Bababand – Loď Adalbert Stifter, Lipno n. Vlt.
¡ 27. 7. – Hudební večer Divadla Pikl – Zámek Ohrada, Hluboká n. Vlt.
¡ 1., 7., 22. a 28. 8. – Toulky barokními Budějovicemi

– noční prohlídky města – ČB
¡ 2. 8. – Miroslav Donutil – Hluboká n. Vlt.
¡ 17. 8. – Muzikálová noc na Zámku Ohrada – Hluboká n. Vlt.
¡ 22. 8. – Pavel Lohonka Žalman na hladině Lipna – Loď Adalbert Stifter,

Lipno n. Vlt.
¡ 23. 8. – Spirituál kvintet – Hluboká n. Vlt.
¡ 30. 8. – Lenka Filipová s kapelou – Hluboká n. Vlt.
¡ 7. 9. – Chopinovské nocturno – Schwarzenbergská jídelna, Hluboká n. Vlt.

Sport:
¡ 18. 5. – SK Dynamo x FK Varnsdorf – ČB
¡ 8. 5. – SK Dynamo x MFK Chrudim – ČB

Bližší informace k výše uvedeným představením najdete na
www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.
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Obraz z loňského doprovodného programu Ireny Šafránkové

Výstavy v Koželužně
Víc jak dvě stovky návštěvníků oslovila první letošní výstavu obra-

zů v Koželužně, která byla měsíc ke zhlédnutí. Na ní se představil býva-
lý ředitel novohradské základní školy a nyní aktivní malíř portrétů,
krajin i abstraktních maleb Mgr. Zdeněk Chrt. Jeho výstavu si nenecha-
li ujít někteří bývalí kolegové, někteří bývalí žáci (se vzpomínkami na
školní léta…), pravidelní novohradští návštěvníci galerie, ale též noví
„domácí“ a samozřejmě i víkendoví návštěvníci našeho města.

Další výstava započne s májovým měsícem, tedy s květnem. V ne-
děli 5. 5. od 14 hodin se představí originální práce pana Pavla Talicha,
který je umělecky propojen s camerou obscurou. Pomocí tohoto jedno-
duchého „fotografického“ zařízení dokáže vidět svět trochu jinak, pro-
tože to, co vznikne, není ani tak fotografie jako spíš „obraz“ nálady,
snový otisk místa a trochu i černobílá poezie.

Pan Pavel Talich, vystudovaný
zemědělský inženýr, je Jihočech žijící
v Plané nad Lužnicí, kde se věnuje i
kurátorské práci v galerii Fara. Je čle-
nem Asociace jihočeských výtvarníků
a má za sebou již mnoho úspěšných
výstav a účastí na výtvarných setkání.

Při vernisáži v Koželužně si udě-
láme malý „fotografický pokus“,
abychom pochopili, jak camera ob-
scura („předchůdce“ fotoaparátu)
funguje. Nenechte si proto májo-
vou vernisáž ujít a buďte v neděli
5. 5. zvědaví.

Motto k umělecké práci pana Talicha: „Různé věci jsou našim zra-
kům skryté ani ne tak proto, že se nacházejí mimo náš zorný úhel, jako
z toho důvodu, že nepřimějeme své myšlenky a oči, aby se na ně zamě-
řily“. Henry David Thoreau

K. Jarolímková

Novohradská galerie Koželužna

připravuje na červen výstavu

Novohradská
dětská epopej
Dětské obrazy, obrázky a fotografie z doprovodných
galerijních programů, kterých se v posledních čtyř letech
účastnily děti z novohradských škol.

Výstavu pořádáme pro nejmladší návštěvníky galerie,
pro jejich mámy a táty, babičky a dědečky, tety a strejdy
a další milé hosty a milovníky výtvarné výchovy.

Vernisáž se uskuteční v neděli 2. 6.,
průběžně od 10 do16 hod. a bude s malováním společného
velkorozměrného obrazu na novohradské historické téma.
Na galerijním dvorku bude při pěkném počasí pro všechny
malé pilné malíře i zahradní sladká párty ke Dni dětí.

Výstava potrvá do 23. 6. 2019
a bude otevřena so a ne 10–16 h
pro školní skupiny otevřeno v týdnu dle předchozí domluvy
s možností doprovodného programu

Více informací www.kicnovehrady.cz (koželužna),
K. Jarolímková, 602 150 208
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Muzejní exkurze na Libějovicko
Ráno v sobotu 13. dubna bylo chladné, ale na déšť to nevypadalo. Na

místě srazu před Rezidencí se sešlo devět přátel novohradské historie,
desátý na nás čekal v Trhových Svinech. Ostatní přihlášení to vzdali –
snad se obávali třináctky v datu, nebo uvěřili předpovědi počasí, která
hrozila deštěm se sněhem. Naštěstí nás nic zlého nepotkalo. I přes drob-
né orientační potíže (pořád nás to táhlo k Dívčicím) jsme se v plánova-
ném čase dostali do Záblatí. Tady jsme si řekli něco o bitvě, která
znamenala zlom ve stavovském povstání. Před čtyřmi sty lety, dne
10. června 1619, zde císařští žoldnéři vedeni Karlem Bonaventurou Bu-
quoyem porazili vojsko českých stavů, o čtrnáct dní později pak obsa-
dili Nové Hrady. Pokud jste příznivci vojenské historie, možná by vás
mohlo zajímat, že letos 15. června se bude v Záblatí konat rekonstrukce
bitvy. Akci má moderovat Václav Vydra, návštěvníky bude čekat vo-
jenský tábor, tržiště, historická hudba a hodokvas. Dopravit se tam lze
pohodlně i vlakem – ze stanice Záblatíčko, která leží na trati České
Budějovice – Strakonice, je to do Záblatí jen dva kilometry.

Ze Záblatí jsme přejeli do Vodňan. V areálu Střední rybářské školy
jsme navštívili její muzeum. A opravdu bylo na co se dívat. Prohlídku
jsme zahájili již před školou, kde mají ukázkové zahradní jezírko s při-
lehlým mokřadem. To lze vidět leckde, ale ve Vodňanech můžete sejít
dolů pod úroveň terénu a prosklenou stěnou pozorovat život pod hladi-
nou. Od jezírka jsme vystoupali na půdu školy, kde je vlastní muzeum,
zaplněné zajímavými exponáty od preparovaných vodních a mokřad-
ních živočichů přes historické náčiní až po moderní přístroje. Nakonec
jsme sešli do suterénu, kde se nachází řada akvárií. Všechna jsou slad-
kovodní, ale některá unikátní svou velikostí a technickým řešením. Mů-
žete zde vidět jak ryby Amazonie, tak i našich rybníků, řek a třeba
i pstruhového potoka v průtočném akváriu. Muzeum i akvária jsou ve
školním roce přístupná jen předem objednaným skupinám, ale o prázdni-
nách je otevřeno denně kromě pondělí. Takže budete-li mít v létě cestu
do Vodňan, návštěvu tohoto muzea vřele doporučuji.

Další zastávkou na naší cestě byly Chelčice. V bývalé farní sýpce je
zde zřízeno malé muzeum – památník Petra Chelčického. Tento nábo-
ženský reformátor odmítal jakékoli násilí a uznával pouze boj duchov-
ní. V době pobělohorské byly Chelčického spisy zakázány, z jeho úvah
ale vycházelo učení Jednoty bratrské a spolu s exulanty se jeho myšlen-
ky rozšířily do světa. V památníku se tak mohou pochlubit, že si k nim
dnes nacházejí cestu i hosté ze zámoří.

Z Chelčic obklopených kvetoucími třešňovými sady jsme přešli ke
kapli sv. Maří Magdaleny u samoty Na Lázni. Kapli nad léčivým pra-
menem nechal postavit Karel Albert Buquoy na paměť své zesnulé mat-
ky Marie Magdaleny. Od kaple vede čtyřřadá lipová alej k novému
zámku v Libějovicích a dále na Lomec a touto krásnou alejí jsme
pokračovali i my.

Pomník připomínající bitvu z roku 1619 v obci
Záblatí Pravděpodobné místo bitvy  roku 1619

Zahradní jezírko před rybářskou školou ve Vodňanech

Muzeum o rybářství ve vodňanské škole

Před památníkem Petra Chelčického

pokračování na str. 18
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Novohradská muzejní noc

Po stopách dějin / Po stopách hranice
25.5.2019
¢ od 19 a od  21 hod. – Novohradské muzeum
Promítání dobových pohlednic zobrazujících proměny našeho města a okolí v průběhu
20. století a čtení úryvků ze starší regionální literatury
Vstupenky na program a do muzea 40 Kč (děti zdarma)

¢ 19 – 23 hod. – Skanzen Železné opony
Putování za kopečky s převaděčem v ponuré atmosféře roku 1952, ve spolupráci s publicistou
Janem Ciglbauerem, půlhodinové intervaly ve skupinkách po 15 osobách, v průběhu večera i
otevřena expozice Skanzenu,
Vstupenky 90 Kč (akce není vhodná pro děti do 7 let), doporučujeme rezervaci vstupenek na
www.cbsystem.cz nebo v KIC N. Hrady

Pořádá: Novohradské muzeum, Česká ulice 74, Nové Hrady, tel. 731 675 530 nebo 386 362 195

Nový zámek v Libějovicích založil další příslušník rodu Buquoyů, Karel Emanuel. Původní
podoba zámku je setřena pozdější radikální přestavbou rodem Schwarzenberků. Ve druhé polo-
vině dvacátého století sloužil pohraniční stráži jako výcvikové středisko psů, od počátku deva-
desátých let je v soukromých rukou a z kdysi výstavné budovy se stává ruina. Zámek i okolní
zpustlý park jsou smutnou ukázkou, jak taky může vypadat „péče“ o památky.

Naši exkurzi jsme zakončili na Lomci, nebo jak se říká na Lomečku. Zdejší nevelký kostel
nechal postavit rovněž Karel Emanuel. Ale zatímco z libějovického nového zámku čiší zmar,
Lomeček dýchá klidem a pohodou. S historií poutního kostela nás seznámila jedna ze sester, kte-
ré žijí v sousedním bývalém buquoyském loveckém zámečku. A tak osvěženi na duši jsme se
plni dojmů vrátili do Nových Hradů.

Muzejní exkurze se vydařila a splnila svůj účel – Buquoyové i rybářství k našemu městu patří a
my jsme měli možnost názorně se seznámit s několika stránkami historie rodu i rybářské profese.

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Zámek v Libějovicích
Poklidné prostranství u kostela na Lomci

Uvnitř kostela na Lomci

Kaple sv. Máří Magdalény

Muzejní exkurze na Libějovicko (pokr. ze str. 17)

25.5.2019 od 19 a od 21 hod. 25.5.2019 19–23 hod.
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Informace z knihovny
Tak máme novou, prosvětlenou a prostornou knihovnu a každý náv-

štěvník se v ní cítí dobře. Do knihovny si nacházejí cestu noví čtenáři a
spousta dětí, které dříve do knihovny nechodily, nejsou zatím ani regis-
trovanými čtenáři, prostě tam jenom zajdou něco si prohlédnout, najít si
podklady k referátu z některých předmětů, nebo si jenom posedět a po-
povídat si s kamarády, jiná skupinka si chodí číst půjčené knihy, další si
čtou povinnou školní četbu… Do knihovny si našla cestu spousta star-
ších žákyň a žáků i díky tomu, že pomáhali stěhovat knihy. Však ty kni-
hy bychom bez nich těžko stěhovali! Tyhle děti mají na nové knihovně
velkou zásluhu a všichni jsme jim moc vděční. Takže moc děkuji dětem
za velkou pomoc a vedení základní školy děkuji za vstřícnot a za to, že
nám tyto pomocníky uvolnilo. Pomáhat přišli i čtenáři z řad dospělých,
jejichž pomoc byla také vydatná. Také děkuji ředitelce Technických
služeb paní Aleně Kedrušové, taktéž jejich zaměstnancům, poděkování
za pomoc a podporu patří i vedoucí KIC paní Květě Jarolímkové a kole-
gyním z kultury a samozřejmě děkuji i vedení našeho města za novou
knihovnu. Novou knihovnu se samostatným dětským oddělením si již
přišli prohlédnout Broučci a Sluníčka z mateřské školy, prvňáčci

z družiny a třída 4. A ze ZŠ a objednávají se další. Dne 30. června čeká
žáky prvních tříd Pasování na čtenáře již v nových prostorách.

Vratný knižní box (protože není „deštiodolný“) zůstává v provozu
na původním místě v chodbě Českého domu a je možno do něj vhazo-
vat přečtené knihy, pokud máte cestu kolem.

V nové knihovně funguje i na podzim založená Semínkovna, což je
bezplatné sdílení semínek mezi občany. D. Císařová, knihovnice

Okénko do knihovny
Výkupné za duši / Jaroslav Haidler
Wolfang Wystyd a Viktor Habart byli dva mladíci, kteří by za ji-
ných okolností mohli být i přáteli. V době zmatků a krutosti se
z nich ale stali nepřátelé na život a na smrt. Wolfi si jako člen Hit-
lerjugend tiskl ruku se samotným Hitlerem a na konci války pak
pěšky prchal za tetou kamsi do Čech. Viktor byl nezvedeným sy-
nem legionáře, který se náhodou přimotal k partyzánům a založil si
na tom kariéru…

Davidovy hvězdy / Kristina Ohlssonová
Jedna stará židovská pověst vypráví, že v noci se zjevuje loupeživý
Papírový chlapec. Dnes už si na něj nikdo ani nevzpomene, ovšem
jen do chvíle, kdy je před svými žáky a jejich rodiči zastřelen učitel
Salomonovy školy ve Stockholmu. O pouhých pár hodin později
zmizí cestou na tenisový trénink dva židovští chlapci…

Jak šly dny, měsíce a roky: čas předmnichovský,
Mnichov, druhá republika, protektorát / Roman Cílek

Noční pacient / Jan Cimický
V detektivním příběhu se ukazuje autorova citlivá znalost nemoc-
ničního prostředí a psychiky dnešních dospívajících mladých lidí.
Do nemocnice je přivezen neznámý muž, s nímž není možné navá-
zat kontakt.

Hluboký hrob / Steve Robinson
Při své cestě do minulosti se genealog Tayte ocitne ve válečném Le-
icestershiru v Anglii. Genealog doufal, že jednoduše zařídí znovus-
hledání své klientky se skutečnou matkou, kterou nikdy nepoznala.
Místo toho odhalí příběh mladé dívky a amerického vojáka z 82. vý-
sadkové divize, utajené milostné aférky z válečné doby, která skon-
čila více než tragicky.
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PRAVIDELNÉ AKTIVITY
KOMUNITNÍHO CENTRA

E-mail: KCnovehrady@gmail.com

Poradenská služba
denně 7.30 - 16.00 hodin

¢ 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, seniory,
osoby se zdravotním
postižením

10.00 - 12.00 kurzy vaření,
pečení chleba

Putování za Novohradským pokladem
podle staré mapy Antonína Teichla

Komunitní centrum dostává dary. Na Vel-
ký pátek zažilo akci vskutku příkladně komu-
nitní. Tatínkové spojili své síly a schopnosti
a připravili pro své děti a kamarády krásnou
celoodpolední hru. Bez složitých příprav, ná-
kladů, propagací, bez nervozity a zmatků. Do-
mluvilo se tady, že někteří rodiče ctí poklady
vydávané Zemí a posvátnost velikonočního
času a chodí hledat každý rok s dětmi poklady.
Ukázalo se, že všichni rádi chodíme se svými
dětmi na výlety, máme rádi, když je to dobro-
družné, když se společně něco dozvíme a když
i známá místa jsou najednou nová.

Tak slovo dalo slovo, ruka se přidala
k ruce, všechny hlavy dohromady vyrobily
spousty skvělých nápadů.

K příležitosti 400 letého výročí příchodu
rodu Buqoyů se vymyslela fiktivní legenda
o novohradském pokladu. Průvodcem na cestě
k němu byla ovšem reálná postava místního
historika A. Teichla. Děti se po skupinkách
vydávaly na trasu podle útržků mapy, které
získávaly za splněné úkoly. V Sokolím hníz-
dě pomáhaly při cvičení hasebního zásahu ho-
řícího lesa a daly si při tom trochu do těla,
v Zevlově mlýně pro pana mlynáře drtily mou-
ku, v Buquoyské hrobce doplnily nápis na erbu
nad vstupem a získaly od zemřelé hraběnky
potřebné indicie, v zámeckém parku zachránily
loupežníka Řehoře, přepluli s rybářem Danem
jezero, přešli nad hadím doupětem a z pavou-
čích nástrah zlého Čaroděje získaly šifru. Po

poskládání krásné historické mapy a rozluště-
ní šifry objevily místo úkrytu pokladu a kdo se
nebál strašidla, ten si ve starém hradním skle-
pě poklad také vyzvedl.

Nádherná byla spolupráce rodičů zapoje-
ných i příchozích, ochota a milá spolupráce
majitelů a správců historických objektů, zapo-
jení velkých kluků, kteří ještě nedávno taky
rádi hráli hry a dnes jsou schopní připravit je
pro ty mladší, atmosféra dětí pomáhajících si
navzájem.

Hodnocení účastníků je – „to bylo krásné“,
„to bylo promakané“, „to mě bavilo“, „tady je
to tak nádherné“, „a bude to i příští rok?“

Jsem nadšením bez sebe, protože se poved-
lo naplnit hned několik aspektů zdravé a fun-
gující komunity:
- udělat něco společně
- udělat něco dobrovolně
- zapojení aktérů z mnoha věkových skupin
- zapojení aktérů místního kulturního života
- zapojení občanů, spolků, podnikatelského

sektoru a veřejné správy
- zpřístupnění důležitých objektů města
- -krásný zážitek pro ty, kteří se o město

budou starat za pár let
A znovu si připomenout, proč tohle místo

můžeme ctít a milovat.
Za takový prožitek všem hlavám a rukám

přidaných k dílu ze srdce děkuji!
Lucie Sovová
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Úspěšný šachový rok
V květnu uzavíráme šachový výcvikový

rok a hodnotíme, jaký byl. I když začátek ne-
vypadal zcela nadějně, protože jsem z osob-
ních rodinných důvodů začal s náborem
mladých šachistů až na konci října, závěr ša-
chového roku můžeme hodnotit jako velmi
dobrý.

Do šachového kroužku se přihlásilo sedm
zájemců z řad školní mládeže a tři gymnazisté,
bývalí žáci ZŠ Nové Hrady. Gymnazistům ter-
mín konání šachového kroužku (každé „škol-
ní“ pondělí od 14.00 hodin do 16.00 hodin)
příliš nevyhovoval, a proto jsme otevřeli krou-
žek Večerní šachy, který téměř pravidelně
navštěvoval pouze úspěšný gymnazista a ša-
chista Tadeáš Janeček. Výuka ve Večerních
šachách probíhá v době od 18.00 hodin do
20.00 hodin každý čtvrtek, kdy je školní vy-
učování, v učebně výpočetní techniky v budo-
vě ZŠ Nové Hrady, Komenského ulice číslo
30 (vchod u tělocvičny). Díky podpoře vedení
ZŠ můžeme v plné míře využívat pro šacho-
vou výuku počítače umístěné v učebně, což
samotný výcvik oživuje. Na uvedenou aktivitu
je zvána i veřejnost.

V letošním šachovém výcvikovém roce ša-
chový kroužek opustil pouze jeden žák, takže
končíme v sestavě Matyáš Hokr, Jan Kazda
(Trhové Sviny), Matějková Lucie, Anna Páv-
ková, Josef Kubeš a Jan Pávek.

Na šachovém kroužku se kromě šachové
hry věnujeme tréninku paměti a rozvoji lo-
gického myšlení. Díky vybavení našeho ša-
chového oddílu můžeme využívat současné
informační a komunikační technologie, což je
dnešním dětem velice blízké.

Pro děti z Horní Stropnice a Nových Hradů
pořádáme kontrolní šachové turnaje, které
hrajeme pod názvem Novohradské šachování.
Značným zpestřením je navázání užší spolu-
práce s Ledenicemi, kde letos založili šachový
oddíl. Uspořádali jsme společné šachové tur-
naje střídavě na Nových Hradech, v Ledeni-
cích a v Horní Stropnici. V těchto setkáních
jde v prvé řadě o to, aby mladí šachisté zjistili,
jak takový šachový turnaj probíhá a postupně
se připravili na velká šachová klání, což jsou
pro nás krajské šachové turnaje. Konkrétní
informace můžete získat na našich webových
stránkách http://sohranicar.cz/.

Poděkování patří vedení města i vedení zá-
kladní školy, které významně podporují záj-
movou činnost mládeže na Nových Hradech
včetně úsilí mladých šachistů. Jmenovitě po-
děkování zaslouží pan Mgr. Vladimír Hokr,
který ochotně podle potřeby vozí na turnaje
i ostatní děti ze šachového kroužku.

V letošním výcvikovém roce proběhl vý-
znamný krajský šachový seriál Velká cena
Jihočeského kraje 2018–2019 v rapid šachu.
Jednalo se o sérii čtyř krajských šachových tur-
najů, jejichž jednotlivé výsledky se započítaly
do konečného pořadí.

Z našich mladých šachistů a šachistek nej-
větší zájem a připravenost projevili

- velký šachový talent Matyáš Hokr – skon-
čil v kategorii hoši do 8 let (H8) na prvním
místě

- šachový nadšenec a velmi dobrý šachista
Jan Pávek – v kategorii H14 skončil na vy-
nikajícím druhém místě.

- nadaná zpěvačka a šachistka Anna Pávko-
vá – v kategorii D10 obsadila třetí místo

Uvedené výsledky nás naplňují optimis-
mem a očekáváním úspěšného šachového vý-
cvikového roku 2019 / 2020.

Mgr. Vilibald Rolínek

Chcete zhubnout? Hrajte fotbal!
Můj kamarád Standa, který má obchod na „Lanovce“ v Českých Bu-

dějovicích, mi naznačil několikrát, že kolem jeho krámu chodí spousty
dětí s nadváhou. Nejraději mají u ucha mobil, místo aby si šli někam
sportovat. Když půjdou na Hradech děti si zakopat, a to hlavně pravi-
delně, tak během několika týdnů půjde váha rychle dolů. Mně se to sta-
lo několikrát, ale fotbal mě od tloušťky vždy „zachránil“. Navíc mezi
partou je fotbal daleko radostnější, není nikde nuda. A když se kluci
naučí „kopat“, tak se jim bude fyzicky a psychicky lépe dařit.

Dále…

Člověk a fotbalista!
Výborný trenér, kouč, fotbalista, správce hřiště a hlavně především

výborný kamarád všech členů. Jestliže slavný fotbalista Pavel Nedvěd
zůstal věrný Juventusu Turín, tak právě „náš“ dotyčný zůstal věrný fot-
balu v Nových Hradech! Byl to a je Víťa Jelínek! Nemůžu si nevzpome-
nout na jeho trenérské metody. Byly to výběhy a sprinty v zámeckém
parku, různé delší běhy, kruhové tréninky. Opravdu jsem zjistil, že je
mezi námi tehdy vynikající trenér. 17 výher za sebou a tehdy postup do
„okresu“, to byla především jeho „práce“! Ještě lepší byl podle mě
„kouč“. V kabině běl velkou autoritu. Respektovali ho i starší hráči. Při
stanovování taktiky bylo ticho. Tak ho hráči brali. Venku při zápasu
skvěle dirigoval své „kluky“. Dobře četl hru a upozorňoval na dobré
hráče soupeře. Prostě pan „Trenér, kouč a člověk“.

Závěrem… Začíná jarní fotbalová sezóna a chtěl bych, aby chlapi
postoupili do „okresu“ nejen pro Nové Hrady, ale také pro Víťu Jelínka.
Zaslouží si to! Miroslav Hruška

Blahopřejeme k sportovnímu výkonu
Česká veslařka a novohradečanka Marie

Natálie Jurková se stala mistryní světa ve ves-
lování na trenažéru v kategorii do 23 let. Zá-
stupkyně pražské Slavie zajela v americkém
Long Beach čas 6:40,7, kterým překonala čes-
ký rekord Miroslavy Topinkové z roku 2005 a
navázala tak na stříbrnou medaili z lednového
evropského šampionátu v Kodani.

Takže za NZ gratulujeme a přejeme další
sportovní úspěchy ve zdraví a štěstí.

K. Jarolímková
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Úspěch karatistů na II. Kole
Krajské ligy v karate ve Strakonicích

Pět medailí ze silně obsazené soutěže
V sobotu 13. dubna 2019 se konalo ve Strakonicích II. kolo Krajské ligy v karate. Závodu se

účastnilo více jak 160 soutěžících z 12 oddílů Jihočeského svazu karate. Soutěžilo se v disciplíně
kata – souborná cvičení, a to celkem na třech zápasištích – tatami, kde závodníci předváděli
skvělé výkony při ukázce krytů, úderů a kopů proti imaginárním útočníkům. V početné kategorii
mladších žákyň v disciplíně kata nepostoupila z druhého kola Nikola Morongová. V disciplíně
kata starší žáci nepostoupil z prvního kola Marek Houser. Mezi juniorkami vybojovala stříbrnou
medaili v disciplíně kata Nikola Staňková. Bronzovou medaili v disciplíně kata získala pro naše
barvy v kategorii starších žákyň Karolína Staňková a další bronz přidal opět z disciplíny kata To-
máš Balko v kategorii dorostenci. Mezi muži nepostoupil do druhého kola Lukáš Němec
v disciplíně kata.

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

Stříbrnou medaili vybojovala v disciplíně kumite dorostenek Natálie Machová. Pátou medai-
li tentokrát bronzovou získal opět Tomáš Balko v disciplíně kumite po těžkých soubojích v silně
obsazené kategorii dorostu -63 kg. V kategorii mladší žáků kumite – 41 kg statečně bojoval Da-
vid Macho, ale na medailové pozice to nestačilo a odvezl si bodované 4. místo.

Blahopřeji všem, děkuji za vzornou reprezentaci a děkuji rodičům za podporu našich cvičenců.
Martin Hermann, předseda oddílu karate

Tomáš Balko získal bronz mezi dorostenci
v disciplínách kata i kumite

Trenér J. Švenda, M. Houser,L. Němec, K. Staňková, N. Morongová, T. Balko, N. Staňková
a trenér M. Hermann

Nikola Staňková vybojovala v kata juniorky
2. místo

Mistrovství Evropy Světové federace karate (WKF) 2019 se konalo ve špa-
nělské Guadalajaře jako jedno z nominačních kol na Olympijské hry v roce 2020
v Tokiu.

Špičky evropského karate sestavili nejsilnější závodní týmy, které měly změřit
síly před světovým šampionátem v příštím roce. Mezi českou reprezentací byl také
náš trenér mládeže Tomáš Hermann, který na šampionátu bojoval v disciplíně ku-
mite muži – sportovní zápas dvojic + 84 kg, tedy v nejtěžší váhové kategorii.
V prvním kole Tomáš bohužel nestačil na reprezentanta Srbska (úřadujícího Mis-
tra Evropy), ten se ovšem probojoval do finále této kategorie, a tím se Tomáš dos-
tal do repasáže, ve které se střetnou o bronzové pozice všichni, kdo prohráli
s oběma finalisty. Nutno dodat, že tato kategorie měla přes čtyřicet závodníků a
mnohdy někteří vážící přes sto kilogramů…

V prvním souboji v repasáži náš borec porazil rakouského soupeře, ale v se-
mifinálové kole vypadl o pouhý bod s norským závodníkem. Celkové 9. místo
z Evropského šampionátu posunulo Tomáše ve světovém žebříčku na 82 místo.
V první stovce jsou pouze pět závodníků z ČR. Gratulujme k úspěchu.

Martin Hermann, předseda oddílu karate Tomáš získal 9. místo na Mistrovství EvropyWKF 2019

Mistrovství Evropy v karate WKF 2019
9. místo vybojoval Tomáš Hermann
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách

a slepičky Green Shell-typu Araukana.

Stáří 14–19 týdnů,cena 159–209 Kč/ks.

Prodej: 14. května a 13. června 2019
Nové Hrady u Novohradské hospody – 11.25 hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky

Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728  605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

KIC Trhové Sviny zve na turistický pochod

Svinenské výšlapy
v sobotu 4. 5. 2019

Start: KIC T. Sviny 6–9 hod.
Cíl: Buškův hamr do 18 hod.

Délka: 13, 19, 32 km, startovné: 80 Kč

Registrace: www.svinenskevyslapy.cz

V cíli obdrží každý účastník pamětní list a klobásu z komínaJ
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