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První koncert letošní Trilogie byl s „beatlesovským programem“ a usku-
tečnil se v zámeckém divadle. Více uvnitř NZ.                                K. J.

Jedním z programu květnové Muzejní noci byla i „procházka historií“
u státní hranice. Více uvnitř čísla NZ.                                            K. J.

Tato fotografie nabízí pohled do jedné z veletržních expozic na Výstavišti
Č. Budějovice. Více o veletrzích cestovního ruchu uvnitř čísla. K. J.

A ještě jedna veletržní fotografie, tentokrát z Lince.Více uvnitř čísla NZ.
K. J.

Chvála obyčejným věcem, které fungují
V minulém měsíci mne pozastavilo něko-

lik „zážitků“, které mne trochu překvapily.
A věřím, že nejen mne. O jednom z nich píšu
na straně osmnáct a týká se pořízení fotografií
jednoduchým zobrazovacím zařízením – ca-
merou obscurou. A nešlo vlastně ani tak o to,
jaké fotografie při pokusu vznikly, jako spíš
o to, jak byly pořízeny – jednoduše a obyčejně.
Pozoruhodné na tom bylo i to, že v průběhu
vernisáže, výstavy a doprovodného programu
nechtěli někteří lidé věřit tomu, že to opravdu
může fungovat, když je to tak „obyčejné“?

Jako bychom dnes věřili, že může fungovat
jenom to, co je složité a komplikované...

Dalším úsměvným „zážitkem“ bylo, když
se mi jedna paní návštěvnice našeho města při
rozhovoru zmínila, že ji překvapilo, že si na
našem náměstí hrály děti a byly bez dozoru.
Jenom upřesním, že se jednalo o hraní neorga-
nizované, spontánní, takové to obyčejné „lítá-
ní venku“. Cizí paní, nejspíš asi z nějakého
hodně velkého města, to vnímala jako něco
neobyčejného…

A třetím „zážitkem“ bylo jedno z témat
na českobudějovické konferenci cestovního
ruchu, kde se hovořilo o trendech cestování
v blízké budoucnosti. Jednou z velkých „ces-
tovatelských tužeb“ se stává to, že lidé touží
po obyčejný věcech, jako je třeba lehnout si do
trávy a pozorovat hvězdy…

A tak mne napadá, kéž by ne-obyčejně za-
čala fungovat třeba i česká politická scéna, a
klidně i ta evropská, to by bylo něco…

K. Jarolímková
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1. – 7. 7. 2019

Mezinárodní malířské sympozium „NH740“
Jedenáct malířů pěti národností se potká při tvorbě obrazů pro naše město

Novohradská minulost a současnost, město a krajina, lidé a inspirace.
Umělecký garant sympózia Karel Prášek,

šéf Jednoty výtvarných umělců České republiky.
Vernisáž výstavy obrazů „NH740“

se uskuteční 7. 7. 2019 od 14 hodin v Galerii Koželužna

Výstava potrvá do 31. 8., otevřeno denně mimo pondělí 10–16 h
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Zápis z 15. schůze městské rady
ze dne 15.04.2019

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 14. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 14. jednání rady.

� 2. Sňateční obřady – MUDr. Návarová
Rada města souhlasí s pověřením MUDr. Na-
taši Návarové, členky Zastupitelstva města
Nové Hrady, oddávat při sňatečných obřa-
dech a postupuje schválení pověření k pro-
jednání na jednání Zastupitelstva města
Nových Hradů.
(Starosta informoval radu o zájmu MUDr.
Nataši Návarové oddávat při sňatečných
obřadech. Schválení pověření oddávat při
sňatečných obřadech je v kompetenci zastu-
pitelstva města.)

� 3. Prodej pozemku – Kopřiva
Rada města bere na vědomí žádost Pavla
Kopřivy ml., Byňov o pronájem a odprodej
části pozemků v k.ú. Byňov a postupuje žá-
dost Osadnímu výboru Byňov, Jakule, Štip-
toň k vyjádření.
(Rada obdržela od Pavla Kopřivy ml., By-
ňov žádost o odprodej části pozemků v k.ú.
Byňov a pronájem části pozemku.)

� 4. Pronájem pozemku – celnice
Rada města schvaluje záměr pronájmu části
pozemku parc. č. 664/1 cca o výměře
11 000 m2 v k.ú. Nové Hrady, na dobu urči-
tou pěti let a pověřuje tajemnici MěÚ Nové
Hrady zveřejněním na úřední desce města.
(Rada projednala pronájem části pozemku u
bývalé celnice.)

� 5. Rozhodnutí RMV – schválení
projektu „Výročí a lidé na hranici“
Rada města schvaluje smlouvu o financová-
ní malého projektu "Výročí a lidé na hrani-
ci" a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeské Silvy Norticy,
Jindřichův Hradec, návrh smlouvy o finan-
cování malého projektu "Výročí a lidé na
hranici" v rámci Fondu malých projektů.)

� 6. Rozhodnutí RMV – schválení
projektu FMP
Rada města schvaluje smlouvu o financová-
ní malého projektu "Vitorazská stezka –
cesta plná setkávání" a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeské Silvy Norticy,
Jindřichův Hradec, návrh smlouvy o finan-
cování malého projektu "Vitorazská stezka
- cesta plná setkávání" v rámci Fondu ma-
lých projektů.)

� 7. Rozhodnutí RMV – Dodatek č.1
k projektu Kulturní a spolková
spolupráce Města Nové Hrady a
Gemeinde Unserfrau-Altweitra
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o financování malého projektu "Kulturní a
spolková spolupráce Města Nové Hrady a
Gemeinde Unserfrau - Altweitra" a pověřuje
starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od Jihočeské Silvy Norti-
cy, Jindřichův Hradec návrh dodatku ke
smlouvě o financování projektu: Kulturní a
spolková spolupráce Města Nové Hrady a
Gemeinde Unserfrau-Altweitra. Dodatkem
se prodlužuje realizace projektu do konce
září 2019.)

� 8. Zadávací dokumentace – Sběrný dvůr
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Sběrný dvůr Jižní měs-
to Nové Hrady.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace pro veřejnou zakázku: Sběrný
dvůr Jižní město Nové Hrady.)

� 9. Sběrný dvůr Jižní město N.H.
Rada města schvaluje komisi pro otevírání
obálek veřejné zakázky: Sběrný dvůr Jižní
město Nové Hrady: Mgr. Vladimír Hokr,
Mgr. Lucie Staňková a Marie Mrkvičková,
náhradnicí: Lenka Roulová, Ing. Pavla Va-
něčková a Mgr. Jana Káplová.
Rada města schvaluje hodnotící komisi
veřejné zakázky: Sběrný dvůr Jižní město
Nové Hrady: Ing. Pavel Hamberger, Bc.
Roman Schmidt a Jaroslav Faktor, náhrad-
níci: Ing. Pavla Vaněčková, Miroslav Šlenc
a Vlasta Kučerová.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh na
jmenování komise pro otevírání obálek
a hodnotící komise pro veřejnou zakázku:
Sběrný dvůr Jižní město Nové Hrady.)

� 10. ÚP ČR – Informace o realizaci
projektu
Rada města bere na vědomí informaci o reali-
zaci projektu: Podpora zaměstnanosti dlouho-
době evidovaných uchazečů o zaměstnání.
(Rada obdržela od Úřadu práce ČR infor-
maci o realizaci projektu: Podpora zaměst-
nanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů
o zaměstnání.)

� 11. Ministerstvo financí – povinnost
kontrolních orgánů
Rada města bere na vědomí informaci Mi-
nisterstva financí ČR o modulu závažných
zjištění.
(Rada obdržela od Ministerstva financí ČR
informaci o modulu závažných zjištění,
prostřednictvím kterého mohou orgány ve-
řejné správy předávat ministerstvu údaje
o závažných zjištěních.)

� 12. Osadní výbor Byňov, Jakule, Štiptoň
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
Osadního výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze
dne 05.04.2019
(Rada obdržela od Osadního výboru Byňov,
Jakule, Štiptoň zápis z jednání ze dne
05.04.2019 s připomínkami pro radu.)

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

� 14. Schválení dotací – JČK
Rada města bere na vědomí informaci
o schválení dotací v rámci Programu obno-
vy venkova Jihočeského kraje v roce 2019.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje infor-
maci o schválení dotací v rámci Programu
obnovy venkova.)

� 15. JCCR – výpůjčka pozemku
Rada města schvaluje záměr výpůjčky čás-
ti pozemku parc. č. 2425 cca o výměře 4 m2

v k.ú. Vyšné a pověřuje tajemnici MěÚ
Nové Hrady zveřejněním na úřední desce
města.
(Rada obdržela od Jihočeské centrály ces-
tovního ruchu žádost o výpůjčku části poze-
mku parc. č. 2425 v k.ú. Vyšné, za účelem
umístění informační tabule o rozměrech
100 x 60 cm.)

� 16. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Rada města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy
o dílo se společností SWIETELSKY sta-
vební s.r.o., České Budějovice a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SWIETELSKY
stavební s.r.o., České Budějovice návrh do-
datku č. 1 smlouvy o dílo. Dodatkem se
mění celková částka stavby.)

� 17. Zápis z jednání sociální komise
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 1,
Husova ulice čp. 114 Nové Hrady manže-
lům Švecovým, České Budějovice.
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4,
nám. Republiky panu Bäumlovi, Nové Hrady.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 15.04.2019 s doporučením pro
radu.)

Zápis z 16. schůze městské rady
ze dne 29.04.2019

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 15. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 15. jednání rady města.

� 2. Žádost – Mládková
Rada města schvaluje zapsání spolunájem-
ce Stanislavy Mládkové do nájemní smlou-
vy na byt v Hradební ulici, Nové Hrady.
(Rada obdržela od Stanislavy Mládkové,
Nové Hrady žádost o její doplnění do ná-
jemní smlouvy na byt. Nájemní smlouva se

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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sepsána s partnerem Romanem Matějkou,
Nové Hrady, Hradební čp. 26.)

� 3. Žádost – zveřejnění nebytových
prostorů
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostor nám. Republiky čp. 57
o výměře 63,44 m2, na dobu pěti let s třímě-
síční výpovědní lhůtou a pověřuje tajemnici
MěÚ zveřejněním na úřední desce města.
Rada města pověřuje starostu dalším jedná-
ním ohledně pronájmu nebytového prostoru
v Komenského ulici čp. 191.
(Rada obdržela od Technických služeb města
Nových Hradů informaci o ukončení nájemní
smlouvy na nebytové prostory čp. 57, nám.
Republiky a čp. 191 v Komenského ulici.)

� 4. Žádost o pronájem – Šerá
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor v Husově ulici čp. 14, Nové Hrady
Janě Šeré, Srubec, na dobu pěti let s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou za částku dle návrhu.
(Rada obdržela od Jany Šeré, Srubec žádost
o pronájem nebytových prostor v Husově
ulici čp. 14.)

� 5. Žádost o pronájem – Ferenčík
Rada města schvaluje záměr pronájmu po-
zemku parc. č. 84/1 o výměře 44 m2 v k.ú.
Nové Hrady, na dobu pěti let s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za částku 2Kč/m2/rok
a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním na
úřední desce města.
(Rada obdržela od Milana Ferenčíka, Nové
Hrady žádost o pronájem pozemku parc. č.
84/1 v k.ú. Nové Hrady.)

� 6. Žádost o pronájem – Chaloupka
Rada města souhlasí s krátkodobým proná-
jmem pozemku u autobusového nádraží Emilu
Chaloupkovi, České Budějovice za podmínek
splnění všech legislativních povinností.
(Rada obdržela od Emila Chaloupky, České
Budějovice žádost o krátkodobý pronájem
pozemku u autobusového nádraží za účelem
provozování lidově technické zábavy.)

� 7. Prodej pozemku – Ing. Novák
Rada města souhlasí s prodejem pozemků
parc. č. 2306 o výměře 84 m2 a parc. č. 2307
o výměře 85 m2 v k.ú. Vyšné Ing. Pavlu No-
vákovi, Jivno čp. 104, za částku 100Kč/m2

s postupuje návrh ke schválení zastupitel-
stvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje rada opětov-
ně projednala žádost Ing. Pavla Nováka
o prodej pozemku v k.ú. Vyšné.)

� 8. Oznámení o poskytnutí dotace –
„41. Ročník mezinárodní taneční
soutěže Novohradská číše“
Rada města bere na vědomí oznámení
o poskytnutí dotace na akci: 41. ročník me-
zinárodní taneční soutěže Novohradská číše
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí dotace ve výši 22.500 Kč
na akci: 41. ročník mezinárodní taneční sou-
těže Novohradská číše.)

� 9. Oznámení o poskytnutí dotace –
„41. Ročník Novohradské číše“
Rada města bere na vědomí oznámení
o poskytnutí dotace, záštity hejtmanky na
akci: 41. ročník Novohradské číše.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč
jako záštitu hejtmanky na akci: 41. ročník
Novohradské číše.)

� 10. Oznámení o poskytnutí dotace –
„Rozšíření expozice a ochrana
exponátů“
Rada města bere na vědomí oznámení o pos-
kytnutí dotace na akci: Rozšíření expozice a
ochrana exponátů a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč
na akci: Rozšíření expozice a ochrana expo-
nátů.)

� 11. Oznámení o poskytnutí dotace –
„Propagace Novohradského muzea“
Rada města bere na vědomí oznámení o pos-
kytnutí dotace na akci: Propagace Novohrad-
ského muzea a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč
na akci: Propagace Novohradského muzea.)

� 12. Oznámení o poskytnutí dotace –
„Obnova Kaple Panny Marie v Údolí
u Nových Hradů“
Rada města bere na vědomí oznámení
o poskytnutí dotace na akci: Obnova Kaple
Panny Marie v Údolí u Nových Hradů a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí dotace ve výši 276.000 Kč
na akci: Obnova Kaple Panny Marie v Údolí
u Nových Hradů.)

� 13. Dodatek ke smlouvě – Jihočeská
centrála cestovního ruchu
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke
Smlouvě o provozování elektrokol s Jihoče-
skou centrálou cestovního ruchu a pověřuje
starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od Jihočeské centrály ces-
tovního ruchu návrh dodatku č. 1 ke Smlou-
vě o provozování elektrokol, kterým se
mění výše půjčovného.)

� 14. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících správních řízení, ve kterých je měs-
to účastníkem řízení a neměla k nim
připomínky.)

� 15. 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.)

� 16. Petice – Vochozka
Rada města bere na vědomí petici, proti
umístění a provozování skateparku a dalších
sportovních zařízení, při jejich provozování

a užívání vznikají hlukové a odpadové emi-
se a pověřuje starostu zajištěním hlukové
studie.
(Rada obdržela petici podle zákona o právu
petičním proti umístění a provozování
skateparku a dalších sportovních řízení,
při jejichž provozování a užívání vznikají
hlukové a odpadové emise. Rada petici pro-
jednala s tím, že bude zadáno zpracování
hlukové studie, která přesně určí množství
hluku v této oblasti.)

� 17.  Smlouvy – hasiči
Rada souhlasí s uzavřením smluvních vzta-
hů s členy výjezdových jednotek SDH
Nové Hrady a SDH Údolí a pověřuje staros-
tu ve spolupráci s veliteli jednotek přípra-
vou smluv ve formě dohody o provedení
práce.
(Rada byla starostou města informována
o jednáních s velitelem výjezdové jednotky
SDH N. Hrady R. Bandíkem a zástupcem
pojišťovacího makléře FM Partner panem
Fantou ve věci uzavření smluv s členy výjez-
dové jednotky. Pojišťovací makléř doporučil
uzavření smluv ve formě dohod o provedení
práce, čímž bude lépe vyřešeno pojištění
členů výjezdové jednotky při plnění úkolů
v rámci výjezdů a cvičení. Dohody by byly
uzavřeny i členy výjezdové jednotky SDH
Údolí u Nových Hradů. Dohodami bude
upřesněno také členství a povinnosti členů
jednotky.)

� 18. Kontrola – OŽP
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
společného metodického pokynu zpětného
odběru elektrozařízení - kolektivního systé-
mu Ekolamp.
(Rada obdržela od odboru životního pros-
tředí MěÚ Nové Hrady informaci o kontro-
le plnění společného metodického pokynut
zpětného odběru elektrozařízení - kolektiv-
ního systému Ekolamp. Kontrola proběhla
bez zjištěných závad a bez zjištěných nedo-
statků s kladným hodnocením.)

� 19. Pronájem pozemku – Koželuh
Rada města schvaluje záměr pronájmu po-
zemku parc. č. 827/1 o výměře cca 792 m2

v k.ú. Nové Hrady a pověřuje tajemnici
MěÚ zveřejněním na úřední desce města.
(Rada obdržela od Jana Koželuha, Nové
Hrady žádost o pronájem části pozemku
parc. č. 827/1 o výměře cca 792 m2 v k.ú.
Nové Hrady, za účelem sečení sena a skla-
dovacích prostor.)

� 20. Povodí Vltavy, státní podnik –
smlouva o bezúplatném převodu
Rada bere na vědomí návrh smlouvy o bez-
úplatném převodu části pozemku parc. č.
2329 a č. 2378 v k.ú. Vyšné a pověřuje sta-
rostu města ve spolupráci s radním M. Vrcho-
tou dalším jednáním ve věci zapracování
požadavku města na realizaci protipovod-
ňových opatření do návrhu smlouvy.
(Rada obdržela od Povodí Vltavy, státní
podnik návrh smlouvy na bezúplatný pře-
vod části pozemku parc. č. 2329 a č. 2378
v k.ú. Vyšné. Rada vzala na vědomí návrh
smlouvy, nicméně konstatovala, že v návr-
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hu smlouvy není zapracován požadavek
města na realizaci protipovodňových opat-
ření.)

� 21. MIN-servis – pronájem
kopírovacího stroje
Rada města bere na vědomí změnu smlouvy
o pronájmu kopírovacího stroje v informač-
ním centru.
(Rada obdržela od Min-servisu, spol. s r.o.
České Budějovice návrh změny smlouvy
o pronájmu kopírovacího stroje v informač-
ním centru.)

� 22. Rozpočtové opatření č. 5
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2019.
(Rada obdržela od ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 5/2019.)

� 23. Pronájem kovárny
Rada města schvaluje pronájem kovárny
v ulici Komenského čp. 36, Nové Hrady,
včetně zahrady Společnosti Rožmberk
o.p.s., Kojákovice, na dobu určitou pěti
let s tříměsíční výpovědní lhůtou, za část-
ku 5.000Kč/rok a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru rada projednala pro-
nájem kovárny.)

� 24. Pronájem pozemku – Škorničkovi
Rada města schvaluje záměr pronájmu poze-
mku parc. č. 101 o výměře 398 m2 v k.ú. Nové
Hrady, na dobu určitou pěti let s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za částku 2 Kč/m2/rok
a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním na
úřední desce města.
(Rada projednala záměr pronájmu pozemku
parc. č. 101 v k.ú. Nové Hrady, z důvodu
ukončení smlouvy k 31.07.2019.)

ZÁPIS ze 4. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 25. duben 2019

Přítomni:
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič,
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Jan Kollmann, Mgr. Michal Jarolímek,
MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl,
Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska,
Miroslav Vrchota.
Omluveni: Petr Michale, Martina Kourková

Celkem bylo přítomno 13 členů zastupitelstva.

Zapisovatel: Bc. Ilona Volfová
– pracovnice městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se ko-
nalo od 18:00 hodin v Komunitním centru (bý-
valé jesle) v Nových Hradech. Bylo přítomno
13 členů zastupitelstva (všichni nepřítomní
zastupitelé byli řádně omluveni), tj. nadpolo-
viční většina a zastupitelstvo je usnášenís-
chopné. Pan starosta konstatoval, že zápis
z 3. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen,

předán ke zveřejnění a nebyla vůči němu
vznesena žádná námitka.

Pan starosta uvedl, že program jednání byl
zastupitelům řádné zaslán a navrhl po dohodě
s MUDr. Návarovou, aby byl do materiálů dopl-
něn bod č. 4 Sňatečné obřady – oddávající, kde
bude paní doktorka schválena jako oddávající.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení

z 3. zasedání zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Sňatečné obřady – oddávající
5. Interpelace
6. Diskuse
7. Závěr a usnesení

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan Ko-
llmann, Mgr. Michal Jarolímek, MUDr. Nataša
Návarová, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková,
Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vo-
choska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to: Bc. Josef Vochoska, Mgr. Michal Ja-
rolímek, Ing. Eva Ševčíková

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing. Zde-
něk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan Koll-
mann, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vi-
cány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Mgr. Michal Jarolímek
Návrhová komise byla schválena - 12 hla-

sy. Předsedou komise byl zvolen Bc. Josef
Vochoska.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su ze 4. jednání zastupitelstva: Ing. Zdeněk
Dorschner, Bc. Jiří Plouhar.

Hlasování:
Pro11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Mgr. Michal Ja-
rolímek, MUDr. Nataša Návarová, Ing. Eva Šev-
číková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc.
Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 2
Ing. Zdeněk Dorschner, Bc. Jiří Plouhar.
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-

hu - 11 hlasy.

� 1. Kontrola usnesení z 3. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 3. jednání zastupitel-

stva přednesl přítomným starosta města Mgr.
Hokr.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 3. zasedání zastupitelstva
města - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing. Zde-
něk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan Koll-

mann, Mgr. Michal Jarolímek, MUDr. Nataša Ná-
varová, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing.
František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska,
Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem

2.1 Prodej pozemku – Ing. Novotný
Pan starosta uvedl, že se jedná o pozemek

p.č. 1890 v k.ú. Veveří u Nových Hradů.
Jde o pozemek nacházející se v blízkosti

objektu pana Novotného.
Pan starosta informoval, že na místě pro-

běhlo místní šetření. Přes uvedený pozemek
vede přivaděč vody z Jedlice, a proto by byl
tento pozemek při případném prodeji zatížen
nejprve věcným břemenem pro město.

Navrhovaná cena prodeje tohoto pozemku
je 70 Kč/m2.

Záměrem pana Novotného pro koupi toho-
to pozemku je udržet a obnovit rybník, který
se zde nachází a udržet tak vodu v krajině.

MUDr. Návarová vyjádřila obavu při pro-
deji pozemku z důvodu možné kontaminace
pitné vody a další možné nutnosti přístupu na
tento pozemek v budoucnu.

Ing. Štangl se vyjádřil k vlastnictví okol-
ních pozemků, když všechny nejsou v majet-
ku pana Novotného a souhlasil s připomínkou
MUDr. Návarové, když má město položený
vodovod na cizím pozemku. Navrhl vyhovět
panu Novotnému tím, že by se jeho žádost
dala řešit dlouhodobým pronájmem za mini-
mální cenu. Mohl by rybník obnovit a uvedl,
že také nesouhlasí s prodejem pozemku.

Pan starosta upřesnil informace o okolních
pozemcích.

Bc. Vochoska uvedl, že finanční výbor do-
poručuje uzavřít smlouvu o dlouhodobém
pronájmu.

Pan starosta informoval o principu přívodu
pitné vody pro Město Nové Hrady a uvedl, že
v případě, kdyby se panu Novotnému vyhově-
lo pronájmem, mělo by mu být umožněno
oplocení pozemku.

Bc. Vochoska se přiklonil k pronájmu a po-
volení oplocení při pronájmu tohoto pozemku.

Ing. Štangl uvedl, že souhlasí s dlouhodo-
bým pronájmem s údržbou tohoto pozemku
s povolením zaplocení.

Pan starosta se opětovně vyjádřil k poze-
mkům v této lokalitě a uvedl, že v době poze-
mkových úprav byla snaha pozemky v této
lokalitě zajistit.

Ing. Bártová se vyjádřila k principu služeb-
nosti vodovodu.

Pan starosta navrhl hlasovat o protinávrhu
usnesení a navrhl a přečetl nové usnesení, kde
se nebude řešit služebnost pozemku.

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej
pozemku parc. č. 1890 o výměře 361 m2 v k.ú.
Veveří u Nových Hradů Ing. Milanu Novotné-
mu, U Kněžské louky čp. 2151, Praha a dopo-
ručuje nabídnout předmětný pozemek do
dlouhodobého pronájmu – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing. Zde-
něk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan Koll-
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mann, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vi-
cány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Mgr. Michal Jarolímek

2.2 Smlouva o smlouvě budoucí –
„Nové Hrady, K 829/80 – úprava NN“

Pan starosta uvedl, že se jedná o návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.
České Budějovice na akci "Nové Hrady,
K 829/80 – úprava NN".

Jedná se o lokalitu zahrádek mezi novým
ZTV a červenými bytovkami, kde bude přive-
dena elektřina k pozemku paní Bandíkové.

Navrhovaná výše úplaty je 10.000,-Kč bez
DPH.

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu č.:
1030050282/002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a.s. České Budějovice na akci: Nové
Hrady, K 829/80 - úprava NN, za jednorázo-
vou úplatu ve výši 10.000 Kč a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Mgr. Michal Jarolímek, MUDr. Na-
taša Návarová, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčí-
ková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc.
Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

2.3 Smlouva o smlouvě budoucí –
„Nové Hrady, K 863/6 – úpravna NN“

Pan starosta uvedl, že se v případě této
smlouvy o smlouvě budoucí jedná o přivedení
elektřiny k pozemku manželů Kořínkových.

Navrhovaná výše úplaty je 10.000 Kč bez
DPH.

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu č.:
1030050566/002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a.s. České Budějovice na akci: Nové
Hrady, K 863/6 - úprava NN, za jednorázovou
úhradu ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Mgr. Michal Jarolímek, MUDr. Na-
taša Návarová, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčí-
ková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc.
Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

2.4 Smlouva o smlouvě budoucí –
„Nové Hrady, Hotel Máj – přeložka NN“

Pan starosta uvedl, že se jedná o návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.
České Budějovice na akci "Nové Hrady, Hotel

Máj - přeložka NN" a stavbou budou zatíženy
pozemky par.č. 816/10 a 816/9 v k.ú. Nové
Hrady.

Jedná se o aktivitu iniciovanou městem
z důvodu stávající rozvodné skříně a kabelů,
které jsou vedeny do hotelu Máj po levé straně
od vstupu. Z důvodu, že dochází k rozšíření
této části objektu, musí dojít k přesunu této
skříně na druhou stranu.

Pan starosta informoval, že k této přeložce
byla panem Jiříkem zpracována projektová
dokumentace a navrhovaná jednorázová úpla-
ta je stanovena na klasických 10.000 Kč.

Bc. Vochoska se dotazoval na pořizovací
cenu přeložky.

Pan starosta odpověděl, že skutečná cena
bude známa až v momentu, kdy bude dodělán
projekt. Reálná cena ze strany společnosti
E.ON, a.s. je vždy velmi vysoká.

Dále pan starosta uvedl, že v minulosti, kdy
bylo možné se těmto přeložkám vyhnout, tak
bylo vždy učiněno.

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu č.:
1030044250/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a.s. České Budějovice na akci: Nové
Hrady, Hotel Máj - přeložka NN, za jednorá-
zovou úhradu ve výši 10.000 Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Mgr. Michal Jarolímek, MUDr. Na-
taša Návarová, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčí-
ková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc.
Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 3. Rozpočtové změny – rozpočtová
opatření č. 2/2019 a 4/2019
Pan starosta uvedl, že rada města schválila

rozpočtová opatření. Jedná se o přesuny mezi
jednotlivými položkami a paragrafy.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtová opatření č. 2/2019 a 4/2019 – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Mgr. Michal Jarolímek, MUDr. Na-
taša Návarová, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčí-
ková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc.
Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Sňatečné obřady – MUDr. Návarová
Pan starosta uvedl, že paní MUDr. Návaro-

vá projevila zájem provádět sňateční obřady
v případě, kdy bude oslovena.

MUDr. Návarová uvedla, že s touto žádostí
byla oslovena a ráda vypomůže dle časových
možností.

Zastupitelstvo města podle § 11a odst. 1
písm. a) zák. č. 301/2001 Sb. zákona o matri-
kách, jménu a příjmení, schvaluje pověření
MUDr. Nataši Návarové, členky Zastupitel-
stva města Nové Hrady, oddávat při sňateč-
ných obřadech - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
MUDr. Nataša Návarová

� 5. Interpelace
Pan Dorotovič podal písemnou interpelaci

ve věci projektů "Velká válka" (začátek pro-
jektu prosinec 2017, ukončení projektu prosi-
nec 2018) a "Moje domovy" (začátek projektu
prosinec 2017, ukončení projektu únor 2019)
a požádal o písemné sdělení závěrečného po-
ložkového vyúčtování projektů, výše dotace a
vlastního podílu města u každého projektu.

Pan starosta odpověděl, že tyto projekty
probíhaly dlouhodobě, vyúčtování je připra-
vené a požadované informace budou zaslány
písemně. V průběhu realizace byli zastupitelé
o těchto projektech informováni.

Ing. Štangl podal interpelaci k neuspokoji-
vému stavu městského mobiliáře, a to stav
dětských hřišť, kde se množí stížnosti s jejich
údržbou.

Dále v rámci interpelace informoval o ne-
dostatku odpadkových košů v částech města
s novou zástavbou a vyjádřil se k nedostatku
laviček na exponovaných v místech, aby po-
sloužily např. seniorům, kteří jdou z pečova-
telského domu na nákup nebo na hřbitov.

Ing. Štangl se dotazoval, zda se rada ne-
uspokojivým stavem mobiliáře zabývá, kdo je
odpovědný za údržbu městského mobiliáře a
jak je toto vyřešeno ve vztahu k Technických
službám města. Dále položil dotaz, zda je plá-
nováno doplnění košů, laviček a údržba dět-
ských hřišť, zda existuje passport dětských
hřišť a zda je posuzována jejich bezpečnost
pro jejich uživatele, zejména pro děti.

Pan starosta odpověděl, že kontrola hřišť
probíhá, opravy jsou prováděny v rámci tech-
nických služeb nebo firmami, které hrací prv-
ky dodaly.

U specifických dětských hřišť jako je např.
hřiště u rybníka Sedlákovce je složité tyto
opravy zajistit, když firma, která dodala tyto
prvky, zanikla a je problém s náhradou origi-
nálních patentovaných náhradních dílů.

Pan starosta informoval o jednání s jinou
firmou, která v minulém týdnu přijela na opra-
vu hracího prvku na dětském hřišti v Byňově.
Oprava ale nebyla provedena z důvodu, že
tato firma nedodává náhradní díly na prvky,
které ona sama nevyrobila.

Dále pan starosta informoval o zdlouhavých
termínech při jednání s externími firmami, kte-
ré hrací prvky dodaly, a doplnil, že v současné
době město oslovilo další firmy i místní podni-
katele o pomoc s těmito opravami.

Na dotaz k passportu dětských hřišť pan
starosta uvedl, že město žádný takový speciál-
ní pasport nevede. Hřiště jsou ale vedena
v majetku města.
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K možnosti rozšíření dalších laviček ve
městě pan starosta uvedl, že probíhá spoluprá-
ce s technickými službami. Je možnost jednat
o dalším možném doplnění laviček ve městě.
Umístění laviček závisí na tom, zda jsou navr-
hovaná místa (dle interpelace) v majetku měs-
ta a zda je možné lavičky zde umístit.

Pan starosta doplnil, že lavičky, které mo-
hou být využívány seniory, byly doplněny
např. u rybníka Sedlákovce i v zámeckém par-
ku a v případě zájmu je možné navrhovat mís-
ta k umístění laviček ve městě.

K problematice nedostatku košů ve městě
pan starosta uvedl, že tyto koše se budou prů-
běžně doplňovat.

Mgr. Jarolímek se dotazoval Ing. Štangla
na druh stížností, zejména zda jde o stížnosti
písemné či ústní.

Ing. Štangl odpověděl, že se jedná o stíž-
nosti ústní.

MUDr. Návarová uvedla, že lavičky pro
seniory od domu s pečovatelskou službou
směrem k obchodu Flop by byly vhodné.

Pan starosta opětovně doplnil, že je důleži-
té najít vhodné místo, a to i v rámci majetkové
situace města. V dané lokalitě dle jeho názoru
nikdy lavičky nebyly a není v blízkosti chod-
níku ani příliš prostoru. Lokalita však bude
prověřena a lavičky případně doplněny.

� 6. Diskuse
Pan starosta informoval o již dříve zmiňo-

vaném kroku ohledně převodu Roty z Minis-
terstva vnitra na Úřad pro zastupování státu,
když tato aktivita dosud neproběhla.

Po provedení tohoto převodu, který by měl
proběhnout v červnu 2019 a zjištění dalších
doplňujících informací od Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových, budou pro-
bíhat další jednání společně a s finančním
výborem se stanový další postup.

Dále pan starosta informoval o zahájení re-
konstrukce hotelu Máj, kdy je z jedné strany
již provedena demontáž oken. Při rekonstrukci
probíhají v hotelu Máj kontrolní dny s projek-
tantem v rámci jednotlivých etap a může se
stát, že v první etapa nebude zcela ucelená tak,
jak byla navržena, když se musí zohlednit ak-
tuálně zjištěný stav budovy, který je zjištěn při
právě probíhající rekonstrukci.

Pan starosta informoval o současných akti-
vitách v hotelu Máj a nabídl zastupitelům
v případě zájmu se účastnit kontrolních dnů
a seznámit se s rozsahem prací.

Pan starosta uvedl, že souběžně s první eta-
pou se řeší i věci, které jsou součástí dalších
etap, kdy byla podána žádost o dotaci na Jiho-
český kraj na opravy šaten pod pódiem a dále
proběhlo první jednání ohledně akustiky na
sále.

Dále pan starosta informoval o schváleném
úvěru k obnově vodohospodářského majetku a
upozornění provozovatele společnosti ČEVAK
a.s., že plánovaná výměna kalolisu vyjde cca
na 3 miliony korun. Město k této výměně ne-
chalo vypracovat projektovou dokumentaci.

Stejné upozornění provozovatele se týká i
úpravny vody, kde se má provést buď celková
rekonstrukce, která znamená velké finanční
prostředky, nebo úpravnu vody řešit po čás-
tech, výměnou jednotlivých prvků. Město
nyní čeká na vyhodnocení této situace provo-
zovatelem.

Další věcí, která navazuje na tento úvěr, je
realizace kanalizace vodovodu v Navrátilově
ulici. Tuto aktivitu nechalo město naprojekto-
vat až na náměstí včetně komunikací, výsled-
ná cena je 10 milionů korun.

Pan starosta uvedl, že v současné době se
tato aktivita nebude realizovat celá. Po vypra-
cované projektové dokumentaci k výměně ka-
lolisu a úpravny vody bude provedena pouze
první část.

Dále pan starosta informoval o novém vý-
běrovém řízení na sběrný dvůr, když v prvním
kole se do výběrového řízená žádná firma ne-
přihlásila.

Proběhla výměna rozhlasu, kde došlo k do-
plnění a obměně a nyní probíhá zkušební doba
včetně zkoušek protipovodňových opatření
v Údolí a v Nakolicích.

Pan starosta informoval o plánované stav-
bě chodníku, na který město získalo dotaci a
který povede od autobusového nádraží smě-
rem ke kapličce a od kuželny k lesácké bytov-
ce, o úpravě plochy u vlakového nádraží, když
zde dojde ke zpevnění celé plochy a 95 % ná-
kladů by mělo být pokryto z dotace.

MUDr. Návarová se vyjádřila k připojení
společnosti Poběbradka, a.s. výrobní závod
Dobrá Voda na úpravnu vody.

Pan Dorotovič se dotazoval, zda se s letní
sezonou uvažuje o opravě cesty směrem
k Penzionu Hamr a Lázničkám, a navrhoval
hledat jiný materiál, který by tuto cestu zpev-
nil trvale.

Pan starosta odpověděl, že oprava části
cesty se prováděla již před Velikonocemi,
když se tyto opravy řeší v rámci technických
služeb. Dohoda zde vždy byla taková, že péče
o cestu by měla být rozdělena i mezi nájemce
objektů, kteří zde podnikají. Jedná se o národ-
ní přírodní památku a vzhledem k této památ-
ce zde musí být provoz přizpůsoben.

Pan starosta uvedl, že jiné zpevnění cesty,
než se zde provádí nyní, není možné realizo-
vat, když se cesta nachází v národní přírodní
památce a musí zde být pouze štětová cesta.
K asfaltové úpravě cesty nedal národní památ-
kový ústav povolení.

Mgr. Jarolímek sdělil, že tato cesta se dá
rozdělit na dvě části. První část cesty je velmi
špatná, ale druhá část cesty k Lázničkám je

ideální pro návštěvníky, kteří tam chodí pěš-
ky. Mgr. Jarolímek vyjádřil obavu, že pokud
by se tato cesta dala vyasfaltovat, hrozilo by
zde nebezpečí ohrožení pěších návštěvníků.
Dále se pan Jarolímek přiklonil k názoru, že
první část cesty k Hamru by se měla nějakým
způsobem řešit a sdělil, že by možná bylo
možné i využít dotační prostředky z MAS.

Pan starosta informoval o připraveném
projektu z minulosti k tomu, aby mohla být
část této cesty vyasfaltovaná. Byla vypracová-
na i projektová dokumentace a na veřejném
projednání nakonec tento projekt nebyl schvá-
len.

Závěrem pan starosta informoval o fungu-
jících dohodách uvnitř parku s Lesy ČR,
s městskými lesy a Lesy H. Stropnice, kde je
snaha provádět těžbu do termínu před začát-
kem turistické sezóny.

Bc. Vochoska informoval o zahájené kon-
trole finančního výboru k akci "Rekonstrukce
sociálního zařízení hotelu Máj", kdy se jedná
o první rekonstrukci před celkovou velkou
opravou a uvedl další kontroly, na kterých se
finanční výbor dohodl. Jedná se o "Rekon-
strukce sociálního zařízení objektu č.p. 472
(Jesle), "Rekonstrukce tělocvičny Nové Hra-
dy" a "Oprava sportovního zařízení Skate-
park".

Ke kontrole k rámcovému plánu činnosti
finančního výboru, který byl schválen, Bc.
Vochoska uvedl, že se bude jednat o kontrolu
závěrečného účtu města, účetní závěrku a roč-
ní kontrolu plnění rozpočtu KIC, kde je zájem
o přehled kulturních akcí a přehledu příjmů a
výdajů.

K převodu roty pan Vochoska uvedl, že fi-
nanční výbor má zájem spolupracovat s radou
města.

K hotelu Máj Bc. Vochoska navrhl každý
měsíc uveřejnit v Novohradském zpravodaji
informaci, jaké rekonstrukce aktuálně probí-
hají, dále se vyjádřil k vysoké ceně rekon-
strukce objektu a dotazoval se na jiné využití
šaten pod pódiem.

Pan starosta odpověděl, jak je tento prostor
rozplánován, když zde bude dámská a pánská
šatna se zázemím.

Ing. Štangl se dotazoval na aktuální stav
v minulosti neuspokojivého stavu prvních na-
učných stezek v širším okolí.

Mgr. Jarolímek odpověděl, že co se týče
pamětí, tj. Novohradsko, Vitorazsko a Slepičí
hory, tak je vše kompletně opraveno, bylo ak-
tualizováno dopravní značení a všechny pane-
ly jsou buď vyměněny nebo opraveny.

� 7. Závěr a usnesení

Starosta města poděkoval všem přítom-
ným zastupitelům a hostům za účast na 4. ve-
řejném jednání zastupitelstva Města Nových
Hradů.

Informoval zastupitele o uvažovaném ter-
mínu dalšího jednání zastupitelstva, a to před-
poslední či poslední čtvrtek v červnu.

Starosta města v 19.45 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6

POZVÁNKA
na 5. veřejné zasedání

Zastupitelstva města Nových Hradů, které se koná
ve čtvrtek 27. června 2019 v 18.00 hodin

v sále Kulturně-spolkového domu v Nových Hradech
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Větší i menší investiční akce ve městě
Již od začátku letošního roku probíhá v na-

šem městě několik investičních akcí, jejichž
výsledky mohou občané postupně vnímat dle
postupu prováděných prací či dle zápisů z jed-
nání městské rady. Dovolím si tedy alespoň
částečně informovat o jejich průběhu a záro-
veň i třeba úskalích, která jejich realizace a
příprava přináší.

Navrátilova ulice
První část stavebních prací na modernizaci

veřejných prostranství před domy čp. 246 a
247 proběhly již v loňském roce. V posledních
týdnech na ně navázala druhá část, která je již
téměř hotová. Výsledkem úprav jsou přede-
vším nová parkovací místa, nové chodníky,
vodovodní a kanalizační přípojky či nové ve-
řejné osvětlení. V průběhu května a června nás
ještě čekají zahradnické úpravy „zelených“
ploch a díky vlastnímu finančnímu zapojení
majitelů z bytových domů čp. 246, 247 a 6
také nové popelnicové boxy.

Jsem rád za velmi pozitivní ohlasy míst-
ních obyvatel a zároveň bych jim chtěl moc
poděkovat za jejich vstřícnost, kterou projevo-
vali při přípravě akce, v období stavebních
prací i při projednávání drobných změn. Ně-
které drobnosti jsme museli společně v průbě-
hu stavby upravovat, některé podněty ještě ve
spolupráci s odborníky vyhodnocujeme a vy-
užijeme je v navazujících etapách (parkovací
podélné stání před domy čp. 377 a 6, oprava
hlavní kanalizace a vodovodu ad.). Zároveň
po realizaci stavebních prací počítáme s pok-
račováním společného plánování v otázce vy-
užití veřejného prostranství mezi domy čp.
246, 247 a 20.

Při realizaci jsem si také uvědomil, jak slo-
žité je v rámci průběhu stavby vnímat všechny
souvislosti. Asi nejen já jsem si myslel, že je
škoda, že nevyužijeme zdánlivě volné plochy
směrem k Hradební ulici pro ještě jedno či dvě
další parkovací místa. Dokonce jsem se vydal
i za policejními dopravními experty a dotazo-
val se na možné rozšíření parkoviště. Dostalo
se mi sice negativní odpovědi, nicméně záro-
veň i vysvětlení, proč to nelze. A protože tyto
argumenty také mají své opodstatnění a logi-
ku, rád se podělím o získané vysvětlení.

Důvodem jsou tzv. rozhledové poměry,
které musí být nastaveny tak, aby řidiči projíž-
dějící Navrátilovu ulicí směrem ke křižovatce
s ulicí Hradební měli možnost vidět osoby,
které mají zájem v těchto místech přejít ve
směru od školy k náměstí či opačně. Pokud
bychom tuto volnou plochu „obsadili“ dalšími
dvěma parkovacími místy, na kterých by pak
třeba nestálo jen osobní auto, ale třeba i do-
dávka či vyšší SUV, byly by zejména děti na
„přechodu“ ukryté za těmito auty a projíždějí-
cí řidiči by těžko mohli reagovat a včas zasta-
vit. Proto jsou rozhledové poměry nastaveny
tak, aby se toto riziko minimalizovalo. Při
představě, že by právě třeba nejmenší školáci
mohli být ohroženi, si jistě i dospělí, často hle-
dající parkovací místa pro své miláčky, raději
popojedou a najdou jiné místo k parkování.
Zároveň bych si při pohledu na časté parková-
ní aut v této křižovatce či na přilehlých chod-
nících přál, abychom se nad tímto rizikem

zkusili zamyslet dříve, než nás k tomu popo-
strčí případný lísteček od Policie ČR za špatné
parkování. Určitě nejen děti, ale i starší občané,
maminky s kočárky či invalidé Vám na tomto
frekventovaném místě poděkují… Zároveň vě-
řím, že díky většímu počtu nových parkovacích
míst se i pro řidiče zvýšila šance, že své vozidlo
zaparkují v blízkosti svého bydliště.

Městský rozhlas
V rámci projektu, který primárně řeší proti-

povodňová opatření, došlo k montáži nového
rozhlasu. Více než šedesát hlásičů ve městě a
osadách výrazně rozšiřuje rozsah a dostupnost
hlášení městského rozhlasu a umožní infor-
movat občany nejen o případných krizových
situacích, ale též o aktuálních akcích.

Dokončení instalace je plánováno na konec
května, kdy dojde i k proškolení zaměstnanců,
kteří budou s rozhlasem a dalšími zařízeními
pracovat. Od začátku června pak zahájíme ofi-
ciální měsíční zkušební provoz, během které-
ho budeme dolaďovat provoz. Během této
doby budeme rádi i za podněty a informace od
občanů ohledně fungování rozhlasu. Jednotli-
vé hlásiče je možno ztlumovat či naopak při-
dat na hlasitosti. Věřím, že se vše v průběhu
června podaří správně vyladit a rozhlas bude
v ještě lepší formě plnit svoji informační roli.

Součástí projektu je též zpracování digitál-
ního protipovodňového plánu. Instalace spe-
ciálních čidel pak přináší možnost sledování
průtoku vody v místech, kde hrozí povodňové
nebezpečí. V případě nebezpečí povodně tak
díky přenosu dat přímo do počítačů či mobil-
ních telefonů vybraných členů povodňové ko-
mise budeme moci rychleji reagovat a snižovat
rizika, která povodně přinášejí.

Hotel Máj
Práce na první etapě rekonstrukce hotelu

Máj byly zahájeny na začátku dubna. V první
fázi možná někteří občané mohli mít pocit, že
se práce příliš nehýbají. Opak však byl prav-
dou. Nejprve došlo k bourání uvnitř objektu a
přípravě pro výměny oken a dveří.

V posledních dnech je možno sledovat, jak
postupně přibývají další a další vyměněná
okna. Dle pravidelných kontrolních dnů mohu
konstatovat, že práce zatím probíhají bez vět-
ších problémů. Řešíme spíše provázanost pra-
cí mezi jednotlivými etapami tak, aby na konci
této etapy vše tvořilo jeden funkční celek.

Zároveň bylo v průběhu dubna a května
jednáno i o přeložení rozvodné skříně E.ONu.
I zde jsme však již vše dotáhli k povolení, nyní
by tak měla rychle navazovat instalační část,
po které bude zhotovitel moci zahájit výstavbu
rozšířených sociálních zařízení pro sál a záze-
mí pro bar.

Souběžně s realizací této etapy se však sna-
žíme řešit i interiérové záležitosti. Společně
s odborníky na osvětlení řešíme problematiku
osvětlení sálu, vnitřní akustiku a též zlepšení
stavu šaten pod podiem. Tyto šatny by sloužily
nejen pro účinkující, ale mohou je využívat i
soutěžící při Novohradské číši či jiní sportovci,
kteří třeba budou v budoucnu sál využívat. Dle
předběžných informací z krajského úřadu byla
naše projektová žádost úspěšná a na rekon-

strukci šaten bychom měli dostat částku převy-
šující 900 000 Kč. Tak věřme, že vše bude
schváleno krajským zastupitelstvem…

Sběrný dvůr
Po loňském zajištění dotačních prostředků

jsme se v realizaci posunuli k výběru zhotovi-
tele stavebních prací a dodavatele kontejnero-
vého vybavení. V rámci prvního výběrového
řízení se však do soutěže přihlásil pouze jeden
dodavatel kontejnerů a výběrové řízení tak
muselo být zrušeno. Pro druhé kolo jsme tak
přistoupili k prodloužení termínu realizace
(do konce listopadu 2019) a v rámci výběrové-
ho řízení nakonec obdrželi 4 nabídky na sta-
vební práce a jednu na dodávku kontejnerů.
Věřím tedy, že po podpisu příslušných smluv
dojde k předání staveniště a že před koncem
roku budeme mít nový sběrný dvůr připravený
pro občany.

Vedle těchto již připravených akcí samo-
zřejmě připravujeme i akce další. U některých
probíhají poslední přípravy pro podání žádostí
o stavební povolení (Český dům – byty),
u dalších již běží stavební povolení (chodník
od autobusového nádraží ke kapličce) či řeší-
me poslední vyjadřovačky a podklady k defi-
nitivnímu přiznání nových dotací (úprava
parkovacích ploch u nádraží Jakule). Jakmile
budou všechna administrativní úskalí překo-
nána, věřím, že budeme po úspěšném výběru
zhotovitelů moci u chodníku a parkoviště pře-
jít k realizaci.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Příprava oslav výročí první
zmínky o našem městě

Již několikrát bylo nejen v NZ zmíněno, že
si v letošní roce připomínáme 740 let od první
písemné zmínky o našem městě. Na poslední
prázdninový víkend plánujeme oslavy ve sty-
lu připomínky středověkého putování po ob-
chodní stezce (tzv. Česká stezka) Zwettl –
Weitra – Nové Hrady – Doudleby – České
Budějovice. Protože však nechceme, aby vše
proběhlo pouze v jednom dni v duchu jedno-
denních slavností, připravili jsme několik akcí
a aktivit, do kterých se mohou zapojit všichni
občané bez rozdílu věku.

Přípravy oslav byly zahájeny vlastně již
v loňském roce, kdy jsme oslovili sousední ra-
kouské obce Weitra a Unserfrau-Altweitra, zda
by neměly zájem uspořádat oslavy společně.
Po velmi pozitivní odezvě se výsledkem další
komunikace staly přeshraniční projekty, které
v rámci Fondu malých projektů (jako součást
programu INTERREG) získaly finanční pod-
poru, která výrazně uleví městskému rozpočtu
a zároveň umožní větší kvalitu oslav i více akcí
zaměřených pro naše občany. Vedle hlavního
programu, který je naplánovaný na poslední srp-
nový víkend, jsou připraveny přednášky o his-
torii (pro veřejnost a školní mládež), exkurze
(klášter Zwettl, Weitra, Altweitra ad.), výstavy
a workshopy, které umožní zapojení zájemců
v rámci hlavních oslav. V rámci přípravných
aktivit si tak budete moci pod vedením zkuše-
ných lektorů ušít dobový kostým, vyrobit meč
nebo se naučit tak trochu šermovat.

Společně se pak během slavností přesu-
neme do 14. století, kdy budeme v rolích teh-
dejších obyvatel, šlechticů či obchodníků
předvádět způsob života na tehdejší obchodní

stezce a „vzpomínat“ na to, že významným
místem na této stezce již od konce nebo dle
přednášky J. Österrechera snad dokonce již
od poloviny 13. století jsou i Nové Hrady.

O jednotlivých aktivitách budeme in-
formovat prostřednictvím NZ nebo třeba i
přímo ve škole či na různých jiných setká-
ních. Věřím, že díky společnému zapojení
tyto hlavní letošní oslavy budou opravdu
novohradské a že velký počet aktivních
místních lidí přispěje k jejich úspěšnému
zvládnutí tak, abychom na ně vzpomínali
nejen my, ale i další návštěvníci.

Pokud tedy bez ohledu na věk máte chuť
přenést se s námi do období středověku, a
tak trochu si formou hry zažít toto období
v rolích panošů, rytířů, obchodníků a ji-
ných osob obou pohlaví, máte unikátní
možnost zapojit se. Nerozhoduje věk, pou-
ze Váš zájem! Kdo se chcete například ak-
tivně zapojit do srpnového historického
průvodu, kontaktujete vedoucí KIC – Kvě-
tu Jarolímkovou.

Budeme se tedy těšit na Vaši pomoc a
věřím, že společně si oslavy opravdu užije-
me…

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Ukázková akce Středověké putování po Vitoraz-
ské stezce je v rámci projektu Vitorazská stezka –
cesta plná setkávání

Den ochrany přírody
v zámeckém parku

po osmé!!
Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje,

dovolte nám, abychom vás všechny srdečně
pozvali již na osmý ročník Dne ochrany příro-
dy, myslivosti, rybářství a včelařství 2019, kte-
rý proběhne za každého počasí v zámeckém
parku dne 15. 6. 2019 se startem ve 14.00 ho-
din. Za dobrovolné vstupné, jehož výtěžek
použijeme na vzdělávací interaktivní prvky
o přírodě pro návštěvníky zámeckého parku,
zažijete hodně zábavy a věříme, že strávíte
v kruhu celé rodiny krásné odpoledne, podve-
čer i večer, neboť závěr akce směřujeme k času
21.30. Akce se koná pod záštitou hejtmanky
Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské.

Těšit se můžete na stanoviště pro děti, pro
které budou připraveny soutěže ve znalostech
o rybářství, myslivosti, včelařství, lesnictví a
dalších odvětví souvisejících s činností člově-
ka v přírodě. Chybět nebudou včelaři s ukáz-
kou života včel v úlu a prodejem medu přímo
od včelařů z regionu, sokolníci se svými vy-
cvičenými dravci, stanoviště se střelbou z luku
a vzduchovky, jízda na koni s Markétou a vý-
tvarná dílna s Bohunkou s malováním dětem
na obličej zdarma. Pro děti, které se soutěž-
ního klání zúčastní, bude připravena točená
zmrzlina zdarma. Dospělí si přijdou na své
při týmové soutěži dřevorubců nebo soutěži
v hodu polenem o celý kus srnčí zvěře
a ženy o cenu s překvapením. Do soutěže
v hodu polenem je v dámské i pánské soutěži
navíc připraven pro vítěze poukaz rovněž
s překvapením.

Na akci dále nebude chybět stánek Lenky
Brychtové, lektorky Nordic Walking a Fit
kostka koloběh a půjčením koloběžek zdarma
v areálu parku. Pro kluky bude připravena au-
todráha a pro všechny ostatní romantiky jízda
loďkou po zámeckém jezírku.

Samozřejmostí je vystoupení dechové ka-
pely VESELÁ MUZIKA pod vedením Josefa
Vochosky a nově i jeho malé moderní skupiny
PARTY. O občerstvení se postarají sportovní
rybáři s nabídkou grilovaných ryb a myslivci
z Nových Hradů s gulášem z divočáka a pivíč-
kem od Budějovického Budvaru. Novinkou
v občerstvení bude Míra Maier se svou
specialitou – prasetem na rožni.

Všechny děti, které se zúčastní soutěže a
odevzdají bodový lístek, obdrží pytlík plný
překvapení a pro 100 nejrychlejších budou
připravena stylová trička od firmy Petrášek
1988. Závěr dne bude ve znamení dobré hud-
by a dobrého pití.

Vezměte tedy 15. června 2019 ve 14.00 ho-
din své blízké a přijďte si s námi užít den plný
zábavy a poznání o přírodě, jejíž ochrana a
poznání je naší prioritou. Nezapomeňte, že
měsíc červen, je měsícem myslivosti a ochra-
ny přírody. Proč, to se dozvíte, když dorazíte.
Těšíme se na vás.

Za organizační výbor: Kas.,Voch., Sta., Bry

POZNÁVACÍ VÝLET
ZO ČSOP Nové Hrady a Seniorklub Nové Hrady

pořádají výlet v pátek 28. 6. 2019
Odjezd z Nových Hradů v 7.30 hodin z parkoviště pod Hotelem Máj.

Předpokládaný návrat kolem 18 hodiny.
Předběžná cena je 500 Kč včetně vstupů – Zámek v Telči a Muzeum v Dačicích.

Nástin trasy našeho výletu:
Telč – zámek, Dačice – muzeum, Slavonice, Nové Hrady.

Přihlášení je možné u pí. J. Hambergerové, ul. Česká 62, Nové Hrady

Srdečně Vás zveme na představení Hořických pašijových her

Vincencké společenství Nové Hrady pořádá zájezd v sobotu 8.6.2019

na Hořické pašijové hry
Odjezd autobusu od Rezidence v 18.00 hod.

Cena za dopravu 200 Kč dospělý, 100 Kč děti a studenti
Vstupné je 130 Kč na místě, děti do 15 let zdarma

Začátek představení ve 20.30 hod. v Hořicích na Šumavě
Představení se koná za každého počasí, hlediště je kryté,

délka představení je 90 min.

Přihlásit se můžete na tel.: 607 565 087 /ŠTANGLOVÁ/ nebo na vrátnici kláštera
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Informace ke spolkům
a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu
nebo je ve Vašem okolí fungující spolek?

Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti,
které je třeba splnit.

Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů jsou od 1.led-
na 2014 považována za spolky podle nového občanského zákoníku.
Evidence občanských sdružení dříve vedená Ministerstvem vnitra byla
nahrazena na internetu dostupným spolkovým rejstříkem vedeným rej-
stříkovými (krajskými) soudy.

Do rejstříku se o spolku povinně zapisují zejména jeho název, sídlo,
předmět činnosti a údaje o členech orgánů spolku (tj. předsedovi, čle-
nech výboru, členech kontrolní komise apod.). Kromě toho je spolek
také povinen zakládat některé důležité dokumenty do sbírky listin rej-
stříku. Jde zejména o aktuální znění stanov, rozhodnutí o volbě člena
statutárního orgánu (např. předsedy nebo člena výboru).

Smyslem vedení rejstříku je ulehčit jednání a činnost spolku a
zpřístupnit veřejnosti i členům důležité informace. Spolek odpovídá
za to, že jsou údaje a listiny ve spolkovém rejstříku aktuální a úplné.
Zda jsou údaje zapsány v rejstříku, lze snadno ověřit na internetu:
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik.

Ke změně nebo doplnění údajů ve spolkovém rejstříku je třeba po-
dat návrh na zápis, který se podává na tzv. inteligentním formuláři, kte-
rý je třeba vyplnit elektronicky na internetu. K návrhu je třeba přiložit
zákonem stanovené přílohy , např. stanovy, rozhodnutí o volbě statu-
tárního orgánu. Návrh, tj., vyplněný formulář s přílohami, se podává
k příslušnému rejstříkovému tj. krajskému soudu (k městskému soudu
v Praze spolky se sídlem v Praze nebo středočeském kraji) podle sídla
spolku. Návrh lze podat elektronicky, nebo i v tištěné formě (vytiště-
ný formulář je třeba podepsat a podpis nechat ověřit). Návrh není
zpoplatněn.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Minister-
stva spravedlnosti a Portálu veřejné správy.

Užitečné odkazy:
− Vyhledávání ve veřejném rejstříku, Inteligentní formulář -

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
− Přehled rejstříkových soudů - https://or.justice.cz/ias/ui/soudy
− Podání do veřejného rejstříku - https://seznam.gov.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra McGehee,
tajemnice Rady pro nestátní neziskové organizace, tel.: 296 153 478.

Den Země 2019
Sobotní dopoledne dne 27. 4. jsme se již tradičně věnovali úklidu

Sokolího hnízda a v závěru naší akce bylo také tradiční opékání buřtů
na našem tábořišti. Počasí bylo sice pošmourné, ale nikdo z nás to ne-
vzdal a společně jsme si to pohodově užili. Deset dětí a šest dospělých
našlo docela hodně nepořádku, který nám nechávají jako nemilou
pozornost návštěvníci školní naučné stezky.

Zdeněk Starý, foto Ladislav Starý

Ohlednutí za čarodějněním
a stavění májky na hřišti…

Koncem dubna jak se praví, všechny ženské svátek slaví, podle
staré tradice, zapalují hranice. Než nastoupí vládu květen, prolét-
nem se ještě světem…

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

Nezapomeneme na čarodějnické soutěžení a kouzlení jako ochut-
návka lektvarů i čarodějnických dobrot, malování na obličej, slalom
s košťaty atd… Děti si napsaly na lístečky své strachy a obavy a nechaly
je spálit a problémy se rozplynuly… Odměnou všem dětem byly ope-
čené buřty na kterých si opravdu pochutnávaly a pochvalovaly…

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

Takže ještě jednou děkuji všem čarodějnickým kolegyním za
spolupráci a pomoc.

LETU ZDAR A PŘÍŠTÍ ROK NAZDAR!!!
Čarodějnice Dorotka

Datum: 11. června 2019
Čas: od 17.00 hod.
Místo: Komunitní centrum Nové Hrady

(Hradební 244, Nové Hrady)
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Studenti uctili
památku padlých
v 1. světové válce

na Jižní frontě
Ve dnech 23.–29.4.2019 se zúčastnilo 9 stu-

dentů (7 studentů SŠ Trhové Sviny, 1 student
Gymnázia T. Sviny a 1 žákyně ZŠ Nové Hra-
dy) výměnného pobytu do Rakouska, Slo-
vinska a Itálie, kam byli pozváni partnery
mezinárodního projektu NETWORLD. Svou
účast si zasloužili spoluprací s uměleckým
kovářem Danielem Černým, při zhotovení
pomníku padlým v 1. světové válce, který byl
v minulém roce slavnostně odhalen v Nových
Hradech. Pomáhali také při instalaci výstav-
ky, věnované 1. sv. válce ve Venkovském mu-
zeu v Kojákovicích.

Studenti navštívili několik muzeí a řemesl-
ných dílen v Rakousku, Slovinsku a v Itálii a
seznámili se s tradicí kovářství v jednotlivých
regionech. V rámci demonstrace v horské obci
Kropa, která má bohatou kovářskou historii,
vyrobili kytici kovaných květů – vlčích máků,
které následně položili k pomníku padlých na
Mrzlém vrchu. Tento pomník byl v roce 2016
obnoven na paměť padlých krajanů v 1. světové
válce zásluhou Jihočeského muzea, Jihočeské-
ho kraje a řady měst a obcí z našeho regionu.

Studenti se během výměnného pobytu se-
známili s historií bývalé Jižní fronty, místními
aktivitami a způsobem prezentace regionu
směrem k veřejnosti. Získali tím nejen infor-
mace o bojích v 1. světové válce, ale také mo-
tivaci, jak se mohou jako budoucí řemeslníci
zapojit do praktické prezentace kulturního
dědictví regionu. Během svého pobytu našli
velké množství konkrétních příkladů a rovněž
inspiraci, jak mohou být historické události při-
pomínány prostřednictvím umělecko-řemeslné
práce.

Věříme, že tato exkurze byla přínosem ne-
jen pro studenty, ale i pro jejich pedagogy a
mistry, kteří mohou využít získané informace
pro další vzdělávání studentů.

Výměnný pobyt organizovala Společnost
Rožmberk o.p.s. ve spolupráci se ZŠ Nové
Hrady v rámci projektu NETWORLD. Tento
projekt se zabývá připomenutím památek na
1. světovou válku a využitím památných míst
k rozvoji turistického ruchu – program Interreg,
Danube Transnational Programme, realizace
projektu 01.2017-06.2019.

Kontakt: Olga Černá, tel.: 602 471 653,
e-mail: cerna@rozmberk.org

Project co-funded by European Union funds
(ERDF and IPA)

Talent v MASce 2018/2019
MAS Sdružení Růže připravuje další

kolo ocenění v programu „Talent v MASce
2018/19“.

Chceme ocenit a prezentovat talento-
vané děti a mládež ve věku 7–19 let a to
v kategorii humanitní, technické, sportovní,
umělecké, přírodovědné.

Nepůjde jen o finanční a morální ocenění
dětí, jejich rodin a učitelů, trenérů či vedou-
cích. Chceme jejich úspěchy více zviditelnit,
chceme, aby věděli, že nám na jejich úspěchu
záleží a že i oni přispívají k dobrému obrazu
našeho regionu.

Obracíme se tedy na obce, spolky, školy
i širokou veřejnost s žádostí o nominaci dětí
ve věku 7–19 let v uvedených oborech, kteří
dosáhly vynikajících úspěchů v krajských a
vyšších soutěžích. Mladší děti, doufáme, že
podchytíme zejména prostřednictvím zá-
kladních škol a základních uměleckých
škol, středoškoláky spíše prostřednictvím
jejich rodičů a známých. Nicméně ani ško-

la nemusí vědět o všech mimoškolních aktivi-
tách dětí, ve kterých mohou být i mimořádně
úspěšné.

A co všechno spadá pod jednotlivé
sledované kategorie?

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

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

Sportovní – nejlepší výsledky dosažené
v různých sportech

Umělecké – soutěže hudebních škol, con-
cetino atd., taneční soutěže různých druhů, vý-
tvarné soutěže, výstavy, projekty atd.

Přírodovědná - přírodovědné předmětové
soutěže (BiO, MO, ChO, FO) a ostatní soutě-
že typu ekologická olympiáda, astronomická
olympiáda, logická olympiáda, včelařství, cho-
vatelství atd.

Speciální - soutěže hendikepovaných

Uzávěrka nominací je 31.10.2019,
slavnostní vyhlášení bude koncem ledna 2020.
Více informací získáte v MAS Sdružení Růže,
Žižkovo náměstí 107, Borovany,
u RNDr. Zuzany Guthové, tel: 724 643 050,
manazer@mas.sdruzeniruze.cz,
formulář k nominaci naleznete na
http://mas.sdruzeniruze.cz

Zuzana Guthová,
manažerka MAS Sdružení Růže
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Zprávičky ze školky
V květnu uspořádaly děti ze všech tříd be-

sídky pro maminky k jejich svátku a takto je
vítaly:

Vítáme vás mámo, táto,
dědečku a babičko.
Usedněte na židličky,
buďte tiše kratičko.

My jsme pro vás nacvičili
písničky a básničky.
Učili jsme se je dlouho
pilně, jako včeličky.

Maminky i vy, babičky,
kapesník si vezměte.
Tátové a dědečkové,
vy nám, prosím, fanděte.

Pokud se vám bude líbit,
jak zpíváme písničku,
odměňte nás zatleskáním
a úsměvem na líčku.

Budeme se všichni snažit,
ať vše krásně probíhá,
ale teď už, prosím, tiše,
představení začíná.
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16. ročník mezinárodní soutěže
ve hře na zobcovou a příčnou

flétnu – Novohradská flétna 2019
Dne 10. května 2019 se uskutečnilo na Státním hradě v Nových

Hradech již 16. setkání mladých flétnistů a flétnistek, kterým stálo
za to ujet často stovky kilometrů, aby si mohli zahrát na tradiční
akci, již pořádá ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny na Nových Hra-
dech. Celkem se letos přihlásilo 46 soutěžících ve hře na zobcovou
flétnu a 33 soutěžících ve hře na příčnou flétnu. Při soutěži panovala
velice příjemná a přátelská atmosféra a dětem se na Nových Hra-
dech i letos velmi líbilo. Jsme rádi, že se mezi mladými muzikanty
neztratili ani ti naši – z Nových Hradů i ostatních poboček ZUŠ F.
Pišingera. Naše žačka Gabriela Tlapová ze Svatého Jana nad Malší
dokonce dosáhla na titul absolutní vítěz. Ze soutěže tradičně nikdo
neodjížděl s prázdnou a díky podpoře různých institucí se mohli nej-
úspěšnější soutěžící radovat i z pěkných a motivujících cen. Chtěl

bych na tomto místě poděko-
vat sponzorům – Městu Nové
Hrady, Rybářství Nové Hra-
dy, kavárně Kousek, Jihoče-
skému kraji, společnostem
Melodie Voříšek, Madeta,
Fontea, Enoty.cz, Hudebnío-
baly.cz a Kytary.cz, bez je-
jichž podpory bychom tuto
akci nemohli v tomto rozsahu a
za takovýchto podmínek pořá-
dat. Již teď se těšíme na příští –
17. ročník.

Za celý realizační tým
Mgr. Michael Tröstl,

zástupce ředitele

Letošní „výchovňák“
Letošní koncert „výchovňák“, který pořádáme pro děti z novohrad-

ské základky ke konci školního roku, měl za hosta muzikanta a světo-
běžníka Radima Zenkla. Při jeho vystoupení nazvaném „Hudba šesti
kontinentů“ uslyšeli žáci zvuky a melodie několika různých fléten a
píšťal, neboť na ně pan Zenkl nejen hraje, ale i po celém světě sbírá.
Mimo nich zahrál i na mandolínu svým osobitým „Zenkl stylem“ a
v průvodním slově oprášil dětem i zeměpisné znalosti. Myslím si, že i
z letošního „výchovňáku“ si měli posluchači co odnést….

K. Jarolímková
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Koncert v zámeckém divadle
V květnu se uskutečnil první koncert letošní Novohradské hudební

trilogie, tentokrát doplněné v názvu o slovo „svobodnou“. To slovo sa-
mozřejmě není náhodou, neboť naše hudební minisérie tím chce připo-
menout, že se svobodou (a nejenom v umění) to bylo v naší zemi před
více než třiceti lety tak trochu jinak než dnes a že je užitečné si na to
občas vzpomenout. První koncert trilogie se jmenoval Beatles ve fra-
ku, zahrál zde skvělý YOLO kvartet a koncert byl věnován nejstarší
generaci.

Po koncertu měli návštěvníci ještě příležitost nahlédnout do dalších,
v loňském roce zrekonstruovaných, sálů a vyslechnout si i komentář
o historii zámku. Toto oceňovali zejména „ne-novohradští“ lidé, kteří
nemají často příležitost zámek navštívit.

Chtěla bych poděkovat vedení Konferenčního centra zámku, hlavně
Emě Rúčkové, za skvělou spolupráci při přípravě i konání koncertu.
Moc si toho vážím a jsem ráda, že první koncert trilogie se mohl usku-
tečnit v krásném zámeckém divadle.

Na další koncerty – druhý v srpnu a třetí
v listopadu –  se těší a zve

K. Jarolímková

Koncert Májové zpívání
V jednom z nejkrásnějších měsíců v roce, tedy v květnu, se sešly no-

vohradské sbory, aby si májově zazpívaly. Členové Novohradského
smíšeného sboru a dětských pěveckých sborů Fermata a Zvoneček na
svůj koncert pozvali své přátele, příbuzné a samozřejmě milovníky
sborového zpěvu a ve čtvrtek 23.5. v podvečer všem zpříjemnili „pra-
covní den“ pěkným zpěvem. Děkuji Mgr. H. Kudrnové a Mgr. J. Štoro-
vé nejen za tento koncert, ale i za několikaletou hudební práci pro
novohradskou kulturní scénu.

K. Jarolímková

Zahájení novohradské letní divadelní sezony 2019

představení

Jak Buqua

Hrady dopil
22. 6. 2019, v 19 hodin

Hraje Novohradské (s)prosté divadlo a hosté,
kapela Bohemian Bards

Hradní nádvoří Nové Hrady, nevhodné pro děti do 10 let

Vstupné 100 Kč / do 15 let 50 Kč

Pořádá: KIC N. Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz
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Festival

Novohradské Hraní
Festival na začátku prázdnin / Festival pro celou rodinu

Program

¢ 29.6.–2.7.

Letní filmová promítání Bratří Čadíků
Filmy: Čertí brko, Trabantem tam a zase zpět, Po čem muži touží, Chata na prodej
Historie tohoto pojízdného kina sahá až do roku 1992, kdy si bratři Čadíkové koupili první
maringotku a vyrazili na svou první pouť.
Letos podruhé dorazí i do našeho města, takže letní filmoví diváci budou mít opět příležitost
dívat se na filmy v romantickém prostředí a také přispět prostřednictvím dobrovolného
vstupného na Konto Bariéry.
Začátky promítání po setmění, cca od 21.30 hod., zámecký park

¢ 4. 7., 18 hod.

Divadelní představení pro děti „Zlatá husa“
„Ó ta zlatá husa, jak se leskne a jak je cenná, všechny si přivábí a přilepí. Jen nejmladší ze
čtyř bratrů, kterého mají všichni za hloupého, ji raději vezme ukázat princezně, to proto, že
se mu princezna líbí a chce ji rozesmát…“
hraje divadlo Buchty a loutky, pro děti od 4 let, hradní nádvoří, vstupenky 50 Kč

¢ 5. 7., 20 hod.

Koncert open air na náměstí
Honza Křížek s kapelou a O5 a Radeček
Honza Křížek je zpěvák, hudební skladatel, multiinstrumentalista a moderátor, přijede s no-
vou doprovodnou kapelou a novým albem, ale nebudou chybět ani staré hity z dob jeho
„frontmanství“ ve Walk Choc Ice či působení ve skupině Blue Effect.
Skupina O5 a Radeček hraje dvacet let ve stejné sestavě, a kromě jiného ji zdobí extrémní
koncertní aktivita. Kapela z jesenických hor je synonymem vkusného českého popu a do po-
vědomí širší veřejnosti vstoupila úspěšnými hity Vloupám se nebo Praha, ale také díky uni-
kátnímu Turné na střechách.
Vstupné volné, novohradské náměstí

¢ 1.-7.7.

Mezinárodní malířské sympozium NH740
Jedenáct malířů několika národností se pokusí zaznamenat naše město a jeho atmosféru na
malířských plátnech.
7. 7., od 14 hod. Vernisáž výstavy obrazů z Mezinárodního malířského sympozia, v Galerii
Koželužna, výstava bude otevřena: úterý–neděle, 10–16 hod., potrvá do 31.8.2019

Více informací na KIC Nové Hrady, www.kicnovehrady.cz, tel.: 386 362 195, 602 150 208,
kic@novehrady.cz

9. ročník
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O výstavě fotografií ve fotografiích
V měsíci květnu jste měli možnost navštívit naši druhou letošní vý-

stavu v Koželužně. Už její název – Camera obscura – mohl evokovat
něco tajemného. A bylo tomu tak, neboť všechny vystavené fotografie
Pavla Talicha byly pořízené „temnou komorou“, tedy jednoduchým
optickým zobrazovacím zařízením. A právě tento fakt vzbuzovat v ně-
kterých návštěvnících otázky „jak je to možné?“ a bylo patrné, jak tato
„obyčejná a fungující věc“ vzbuzovala takovou zvláštní radost. Prostě,
ono to normálně fungovalo…

K. Jarolímková

Byla jsem velmi ráda, že jsem mohla návštěvníky galerie pozvat na tuto
neobyčejnou výstavu…

Pavel Talich, autor všech fotografií
pořízených camerou obscurou, dává
nahlédnout do jedné z „temných be-
dýnek“…

Pozorným návštěvníkům neušlo
z výstavy opravdu nic…

O kráse fotografie rozhodovala nejen velikost bedýnky, fotografovaný
objekt, ale i čas, kdy světlo dopadalo do útrob camery obscury…

Každá fotografie byla absolutní originál. Některé věci se prostě neo-
pakují…

Pozvání na výstavu fotografií přijaly i paní učitelky z novohradské zá-
kladky a pro žáky byl připraven také „pokus“ s camerou obscurou…

Instalace „bedýnek“ a měření
světla na dvorku galerie…

Pavel Talich byl ideálním průvod-
cem po výstavě pro všechny zvída-
vé oči i uši…

„Hmatatelné výsledky“ z návštěvy výstavy Camera obscura se
uskutečnily díky skvělé spolupráci s fotografem Pavlem Talichem…
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Pověst o dobytí
Nového hradu před 400 léty

Nový hrad byl vystavěn zřejmě v prvé polovině 13. století jako
strážní hrad na obchodní stezce z Vitoraze do Doudleb. Během hu-
sitských válek byly Nové Hrady v roce 1425 dobyty a vypáleny od-
díly táborského hejtmana Jana Hvězdy z Vícemilic, řečeného
Bzdinka. Další pohroma přišla 14. srpna 1467. Přední katolický vel-
mož a odpůrce krále Jiřího z Poděbrad, předák jednoty zelenohorské
Zdeněk Konopišťský ze Šternberka chtěl Jana Rožmberka potrestat
za to, že se postavil na stranu husitského krále, a tak dobyl a vypálil
město i hrad.

Tragické důsledky pro hrad byla třicetiletá válka, která začala
svržením z oken místodržících Viléma Slavaty, Jaroslava Bořity a
jejich sekretáře Filipa Fabricia 23. května 1618. Tím byla rozpoutá-
na poslední náboženská válka mezi stoupenci katolíků a ostatních
křesťanských náboženstvích nazývaných protestanty, neboli mezi
přívrženci příjímání po jednou a podobojí. Proběhlo mnoho vý-
znamných bitev, mezi které z pohledu historiků zřejmě nepatřil boj
o ovládnutí Nového hradu v roce 1619. Proto se o této bitvě docho-
valy pouze kusé informace.

Petr ze Švamberka, majitel novohradského panství, nechal nalo-
žit v roce 1618 na vozy své osobní věci a kvůli svým direktorským
povinnostem přesídlil do Prahy. Na Novém hradě zanechal pouze
praporec složený ze samých mladých bojovníků pod velením ne-
zkušeného hejtmana Jáchyma Slavaty. Petr skončil nakonec neslav-
ně, když koncem května 1620 v Praze na Malé Straně náhle zemřel
stižen mrtvicí ve věku 39 let. Již předtím v únoru byl ale jeho
majetek zkonfiskován.

V březnu 1619 vtrhl do Čech císařský generál Henri Duval Dam-
pierre, který obsadil i město Nové Hrady. Zdejší stavovská posádka
se opevnila na hradě a očekávala posily. Císařské vojsko se marně
pokoušelo dobýt hrad, když nepochodilo, vypálilo město a odtáhlo

Kudy vlastně ta hranice vedla?
Tak se ptali a dodnes ptají historikové, když mluví o pomezí mezi

Čechami a Dolním Rakouskem. Hranice určuje, kde končí moc jednoho
státu a začíná moc toho druhého. Jak to tedy bylo v době, kdy se státy te-
prve formovaly? Na tuto otázku jsme hledali odpověď při muzejní před-
nášce s PhDr. Jiřím Oesterreicherem ve čtvrtek 16. května. Přednáška
nesla název „Ze starší minulosti dolnorakousko-české zemské hranice
v okolí Nových Hradů a Horní Stropnice“ a pro mě přinesla více otá-
zek než odpovědí. Není divu – při pátrání po odpovědích je třeba vy-
cházet nejen z archivních pramenů, ale i z kulturní historie a také třeba
i stavebně historických průzkumů. Co jsme se tedy dověděli? Zhruba
do poloviny 12. století se hranice moc neřešila – probíhala středem po-
hraničního hvozdu, hvozd byl jakýmsi „územím nikoho“. Od té doby
byla za hranici považována řeka Lužnice, jenže ani to není jednoznač-
né. V roce 1179 vydal císař Fridrich I. Barbarossa latinsky psanou listi-
nu, která poměrně přesně vymezuje hranici v oblasti kolem dnešního
Gmündu, ale i poté následovaly změny. Ke stabilizaci došlo roku 1339,
kdy byla stanovena hranice mezi panstvím novohradským a vitoraz-
ským, další změnu přineslo až 20. století. Ukázali jsme si, že v posuzo-
vání průběhu hranice nestačí vycházet jen z listin, kterých se dochovalo
málo, ale můžeme brát v úvahu i „nepřímé důkazy“. Těmi jsou napří-
klad vzájemná podobnost kostelů v Horní Stropnici, Spitalu a Altweitře,
nebo měna, ve které podle urbářů odváděli poddaní platby své vrchnosti.
K výsledkům bádání je vždy třeba přistupovat kriticky, je možné, že nové
objevy naše dosavadní představy změní. Nikdy nemůžeme říci, že už
víme všechno, ale měli bychom si znovu klást otázky a znovu hledat od-
povědi – třeba i na dalších muzejních přednáškách.

Přednáška byla součástí projektu Vitorazská stezka – cesta plná setká-
vání, který je součástí projektu Fond malých projektů Rakousko - Česká
republika v rámci programu INTERREG V-A-Rakousko – Česká re-
publika.

Novohradské muzeum, J. Šáchová

NOVOHRADSKÉ MUZEUM

pokračování na str. 20
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do Rakouska. Dne 23.června stejného roku se
Dampierre vrátil se sto členným oddílem a žá-
dal hejtmana Jáchyma Slavatu z Chlumu, aby
mu dobrovolně vydal hrad a město. Slavata se
mu ale odmítl vzdát. Přitom byl Dampierre
zraněn kamenem na hlavě, a proto znovu s ne-
pořízenou se svými vojáky odtáhl. O den poz-
ději 24.června 1619 dorazil k Novým Hradům
v čele svého vojska císařský generál Karl Bo-
naventura Buquoy se 17 000 muži, v jejichž
výzbroji byly i  dvě děla.

Jáchym Slavata se narodil zřejmě roku
1586, byl synem Adama Slavaty narozeného
roku 1546 a jeho první ženy Doroty Kurcpach
von Trachenburg. Jáchym měl staršího bratra
Michala a Diviše. Nejstarším jeho bratrem
z prvního manželství byl známý Vilém, který byl jako pražský místodr-
žící vyhozený dne 23. května 1618 z okna kanceláře na Pražském hradě
ve druhém patře, které bylo vysoko asi 18 metrů nad zemí. Vilém tento
pád s menším zraněním zdárně přežil, což mu poté dopomohlo k vý-
znamné kariéře. Jáchym Slavata měl za ženu Marii dceru Václava
z Valdštejna, která zemřela již před rokem 1623. Jeho druhou ženou
byla  Anna Susana von Rappach.

Vojsko Buquoye rozestavené v širém poli před Novými Hrady ně-
kde v okolí Jánské louky očekávalo večera, aby město i hrad mohlo pře-
padnout. Buquoy s jedním svým služebníkem přiblížil se k hradbám
města, aby zjistil, jak je chráněno. Když žádné stráže ani na hradebních
zdech nespatřil, dal rozkaz vojsku, aby dorazilo blíže k městu. Buquoy
začal sám sekerou tesat do horní městské brány, aby ji mohl otevřít.
Když vysekaný otvor byl dost velký, poručil třem žoldákům, aby pro-
lezli dovnitř a bránu otevřeli. Potom vešel s vojskem do města, které
bylo však jako po vymření, neboť všichni obyvatelé se ženami a dětmi
se uchýlili pro svou bezpečnost do hradu, který byl chráněn pevnými a
vysokými zdmi, baštami a hlubokým příkopem.

Obě bojující strany používaly k boji obdobné zbraně. Mezi palné
zbraně patřila hlavně mušketa. To byla dlouhá ruční zbraň s doutnáko-
vým zámkem, nabíjená zepředu. Hladká hlaveň o ráži 17-25 mm měla
dostřel 200-300 m. Hmotnost zbraně byla 8-10 kg, proto se při střelbě
opírala o podpěrnou vidlici (furketu). Později používali obdobné ale
lehčí arkebuzy. Podle ní se nazývali vojáci arkebuzíři neboli karabiníci.
Naproti tomu kyrysníci měli většinou dvě pistole upevněné na sedle
koně. Kyrysníci a arkebuzíři bojovali zpravidla koňmo a to především
palnými zbraněmi. Z chladných zbraní se používaly hlavně dřevcové
píky (až 6m dlouhé kopí) a halapartny, z pobočných zbraní měli vojáci
úzké kordy a šavle se zahnutou čepelí. Z popisu bojů vyplývá, že posád-
ka hradu používala také moždíře. Tato děla měla výrazně krátkou hla-
veň. Sloužily k vystřelování kamenných koulí a především granátů,
tedy dutých železných koulí plněných prachem.

Česká stavovská posádka na hradebních zdech byla k boji připrave-
na. Když uviděli nepřítele začali do něho pálit vrhem granátů z moždířů
a střelbou z mušket. Boj probíhal celou noc. Před svítáním 25. června
1619 však musela posádka před nepoměrnou přesilou ze zdí hradeb-
ních se uchýlit do hradu. Útok na hrad skončil ztrátou 80-ti císařských
vojáků, zraněné nepočítaje. Poněvadž hrad velmi vysokými zdmi, dvě-
ma padacími mosty a mohutným příkopem byl chráněn, bylo několika-
hodinové útočení a střelba bez úspěchu. Velitel císařských vyslal proto
asi 600 vojáků, aby z města sudy, nářadí a z blízkého lesa klády a klestí

donesli a příkop vyplnili. Když se tak stalo a
nový útok po 4 hodině odpolední za ustavičné
střelby s počátečním úspěchem byl podniknut,
byl vztyčen na hradě bílý prapor na znamení,
že posádka se chce vzdát.

Mladý velitel vyšel z hradu, aby s vůdcem
nepřátelským o pardon vyjednával. Blízký pří-
buzný Jáchyma Slavaty Albrecht z Valdštejna
pak šel naproti s bílou korouhvicí vyjednávat
se stavovským velitelem. Vyzval jej k oka-
mžitému vzdání se nebo vojsko Buquoye ne-
zkušenou posádku vyhladoví. To však Jáchym
kategoricky odmítl s tím, že by dal špatný pří-
klad svému lidu. Albrecht mu odpověděl, že s
celým svým sborem spěchá vstříc smrti. Sdělil
mladému Slavatovi, že velitel císařských za-
tím s ním zachází mírně, protože ví, že je jeho
příbuzným. Jáchym na to tvrdě odpověděl, že
budou pro vlast a svobodu bojovat až do smrti.

Nato se Albrecht z Valdštejna rozohnil, roztrhl praporec a oba se
navrátili ke svým vojákům.

Pak ihned Buquoy nařídil další útok při kterém se jeho vojákům po-
dařilo překonat mohutný vyzděný příkop 14 m hluboký a 14–16 m širo-
ký a vtrhnul do hradu. Při bojích bylo zabito asi 100 Slavatových
mladíků. Buquoy pak znovu vyzval Slavatu, aby se vzdal nebo bude
zabit, ten to ale znovu odmítl.

Generál Buquoy pochválil statečnost posádky a svolil aby se zbraní
a co každý unést může z hradu bez válečného praporu odtáhli. Takovou
však podmínku zdráhal se statečný hejtman přijmout a prosil, aby od
toho bylo upuštěno. Když však generál nejevil žádné známky že by po-
volil, obrátil se mladý Jáchym Slavata na Albrechta z Valdštejna, jenž
vedle Buquoye seděl na koni. Prosil ho jako svého příbuzného za pří-
mluvu, aby pohanění takového byl zbaven. Císařský velitel však
neustoupil a tak se musela posádky podvolit.

Tu jeden císařský voják bodl stavovského velitele Jáchyma Slavatu.
Buquoy ihned vykřikl, že hejtman se bil jako lev a nařídil, aby byl rych-
le obvázán. Jáchym Slavata se brzy zotavil, jeho posádka však ležela
uvězněná v poutech. Další den 26.3.1619 měl být soud o jejich osudu.
Přivedli je v řadách na nádvoří hradu v čele s ještě bledým hejtmanem.
Buquoy je pochválil, že se statečně bili. Nabídl všem život, když
vstoupí pod přísahou do jeho řad. Veliteli Jáchymovi nabídl hodnost
rytmistra u kyrysnického sboru Valdštejnova.

Buquoy nakonec propustil mladé vojáky, ale bez praporu. Každý si
mohl vzít s sebou svůj raneček a odejít. Bez praporu nechtěl však Sla-
vata odjet, raději svou hlavu nabízel. Nabízel i životy dalších vojáků,
pouze pět aby s praporem mohlo odjet. Hradní praporečník nakonec
musel odevzdal při odchodu se slzou v oku válečnou korouhev do ru-
kou generála Buquoye, který opřen o meč hrdě přihlížel. Nedovolil Sla-
vatovým vojákům ani odvézt vůz s proviantem.

Karl Buquoy tedy tímto způsobem dobyl město Nové Hrady i opev-
něný hrad, kde si hned zřídil svoje velitelství. Zhruba za půl roku mu
bylo celé novohradské panství darováno císařem Ferdinandem II. Při
dobývání hradu byli zde schováni nejen obyvatelé města, ale i majitel
Svéboh a Olbramova Vincenc Hulcšporer, bývalý novohradský hej-
tman. Ten, protože byl již velmi nemocen, se ukryl na hradě před uher-
skými vojáky. Byl od Buquoye zajat, ale když se prokázalo, že Vincenc
se vzpoury proti císaři neprovinil, byl propuštěn. Avšak nedlouho po-
tom zemřel a jeho majetek byl stejně vdově Žofii zkonfiskován. Buquo-
yové vlastnili Nový hrad až do roku 1945, kdy byl jejich majetek
zkonfiskován pro spolupráci s nacisty.

Po potupné porážce Jáchyma Slavaty od Buquoye se zprávy o něm
značně rozcházejí. Podle jedněch informací odešel s králem Fridrichem
spolu se svým bratrem Michalem ihned po prohrané bitvě na Bílé hoře
v listopadu 1620 do francouzského Sedanu. Podle jiných informací
přestoupil ke katolictví již před rokem 1620, což mu pomohlo ke sluš-
né kariéře generálního komisaře císařského vojska. V roce 1623 se
znovu oženil, ale zemřel v mladém věku v roce 1630. Bratr Michal
(+1636) se z emigrace vrátil zpět a konvertoval stejně jako bratr Já-
chym ke katolictví.

Jiří Plch

Pověst o dobytí Nového hradu...
(pokračování ze str. 19)
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Muzejní noc
V sobotu 25. května se konala první novo-

hradská muzejní noc. Návštěvníci se mohli
zúčastnit dvou aktivit. Ta první, s názvem „Po
stopách dějin“, spočívala v promítání dobových
pohlednic a četbě úryvků z regionální literatury.
V novohradském muzeu totiž máme rozsáhlou
sbírku pohlednic z Nových Hradů a blízkého
okolí, kterou si můžete prohlédnout také na in-
ternetu na stránce www.historypin.org. Kromě
pohlednic je v muzeu rovněž příruční knihov-
na regionální literatury. Můžete se zde začíst
do historie Rožmberků i Buquoyů, prolistovat
turistické průvodce, seznámit se s tematikou
lesnictví, rybářství či ochrany státní hranice,
prostudovat některé diplomové práce nebo na-
hlédnout do kopií starých školních kronik.

Druhá a návštěvnicky atraktivnější složka
nesla název „Po stopách hranice“. Odehrávala
se v blízkosti hraničního přechodu. Hosté zde
představovali skupinu emigrantů, kterou míst-
ní pašerák a převaděč Václav Klimeš má převést do Rakouska. Během
cesty vypráví svým klientům o vzniku hranice a o poměrech, které na ní
panovaly. Účastníci se tak prošli nejen prostorem, ale i v čase – postup-
ně narazili na hlídky 91. pluku střežící hranici v roce 1918, na Stráž
obrany státu v roce 1938, SNB v roce 1945 a 1948 a konečně na Pohra-
niční stráž v roce 1952, kdy pro ně cesta skončila zadržením. Po návratu
ke Skanzenu ochrany státní hranice a železné opony se ještě seznámili
s technickými prostředky používanými při ochraně státní hranice.
Zvlášť později večer, když už nebylo denní světlo, byl zážitek opravdu
sugestivní.

Na tomto místě chci poděkovat všem organizátorům za zodpovědný
přístup, panu MVDr. Kypetovi za posečení louky a umožnění vstupu na
pozemky a zaměstnancům penzionu Na Celnici za poskytnutí zázemí a
občerstvení.

Novohradské muzeum, J. Šáchová
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Prvňáčci v knihovně
Děti z obou prvních tříd si byly v květnu prohlédnout knihovnu, se-

známit se s knihami a hlavně ukázat, jak se za celý školní rok dokázaly
naučit číst, protože 30. května je přijde pasovat na čtenáře samotný kni-
hovnický král Knihomol I.

Soví hory
Poslední dubnový čtvrtek jsme se mohli zúčastnit velice zajímavé

přednášky „Tajemství Sovích hor – nerozluštěná záhada nacistických
podzemí Milana Zacha Kučery, který je spisovatel, a kreativní ředitel
dvou televizních kanálů. Je držitelem ceny Egona Erwina Kische za
knihu Největší tajemství Třetí říše a je autorem dalších titulů. Autorsky
se podílel na přípravě mnoha televizních pořadů, dlouhodobě se věnuje
oblasti záhad a vojenství.

Dozvěděli jsme se o tajemném podzemí polského zámku Ksiaž a
o nenovějších terénních výzkumech komplexu pod Sovími horami. Po
největší tankové bitvě u Kurska začínají ob-
rovské podzemní práce v oblasti nedaleko
Náchoda na dnešním polském území. Třetí
největší polský zámek Ksiaž je přebudován
na poslední hlavní stan Adolfa Hitlera a pod
ním je vyhlouben rozsáhlý podzemní labyrint.
V blízkých Sovích horách je pak v šesti horách
vyvrtáno šest obrovských podzemních kom-
plexů, z nichž některé jsou tak velké, že se
v nich dá „plout na lodi“. V přednášce byly
představeny všechny tyto objekty a reálie i le-
gendy spojené s objevováním této, pro Čechy
skryté, části historie.

D. Císařová, knihovnice

Okénko do knihovny
Slavičí píseň / Fiona McIntosh
Uprostřed masakru bitvy o Gallipoli se setkávají britská zdravotní
sestra Claire a australský voják Jamie. Navzdory hrůzám, které se
kolem nich dějí, mezi nimi vzplane láska. Jenže jejich románek má
krátké trvání, protože válka jejich cesty na dlouhou dobu rozdělí…

Když se rojí smrt / Jarmila Pospíšilová
Detektivní román, který zavede čtenáře do prostředí včelařů.

Pod hvězdou bláznů / Jarmila Pospíšilová
Sestry Jana a Lucie jsou tak rozdílné, jako by ani nebyly příbuzné. Jed-
na je až úzkostlivě zodpovědná, pedantická a zvyklá vše plánovat, dru-
há je téměř ve všem pravým opakem. Až po smrti rodičů je okolnosti
donutí, aby se po letech odcizení daly znovu dohromady.

Až úplně dolů / Jennifer Weinerová
Román Až úplně dolů je příběhem ženy, která si v touze být dokona-
lá vybudovala silnou závislost, a pak se jen s nejvyšším úsilím mu-
sela škrábat ze dna zpátky. Autorka líčí Allisonin zápas s hlubokým
porozuměním, ale zároveň i s humorným nadhledem, takže čtenář
hrdinku neodsuzuje ani nelituje.

Kam čert nemůže... nastrčí manžela / Alena Jakoubková
Zuzana se vdává mladá. Ne proto, že je těhotná, ale Dušan je její vel-
kou láskou, a když ji v měsíční noci požádá o ruku, přikývne. Je jí
devatenáct a myslí si, že manželství je vstupenkou do ráje. Po pár le-
tech to ovšem vypadá jinak…

Pro dnešek a pro příště zavřeno / Martin Janda
Přátelství a láska, Němci a Češi a v pozadí Sudety konce třicátých
let 20. století. Zmíněné historické a regionální kulisy předurčují po-
vahu příběhu, jehož hrdinům rozdaly dějinné zvraty karty osudu
opravdu nemilosrdně. Stefan byl stejně starý jako jeho přítel hos-
podský Hans, oba se narodili v roce 1910, chodili spolu do školy, je-
jich rodiny se navštěvovaly, ale nadchází rok 1937 a pak válečná
léta a všechno je jinak.

INFORMACE Z KNIHOVNY



červen 2019 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 23

KOMUNITNÍM CENTRUM

Bezplatná poradna mezi §§
v Komunitním centru v Nových Hradech

Od dubna 2019 se Bezplatná poradna mezi §§ (dříve Bez-
platná právní poradna) přestěhovala na adresu: Hradební 244
(budova  bývalých jeslí, za poliklinikou).

Otevírací doba každé třetí pondělí a středu od 8.00 do 12.00
pro neobjednané klienty a od 12.30 do 16.30 pro objednané kli-
enty. Objednávat se a klást dotazy můžete na telefonním čísle 774 110 124, 380 727 600 (pevná
linka v Českém Krumlově) nebo na e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz.

Na poradnu se můžete obrátit v případě, že jste se dostali do tíživé životní situace a nedokáže
ji řešit vlastními silami ani s podporou rodiny či známých. V poradně vám mohou sociální pra-
covníci poskytnout informace v těchto oblastech – pracovní právo (ukončení pracovního pomě-
ru, nárok na dovolenou), rodinné právo (výživné, rozvod, úprava poměru k nezletilým dětem),
občanské právo (nájem, ukončení nájmu), informace o dávkách státní sociální podpory a hmotné
nouze, příspěvku na péči, invalidní i starobní důchod. Poskytujeme informace z oblasti trestního
práva a spotřebitelského. V poslední době se nejvíce věnujeme dluhová problematika (exekuce,
pomoc s vypracováním návrhu na splátkový kalendář, pomoc při vypracování odvolání).

Od října 2018 podáváme návrhy na povolení oddlužení. Splnili jsme podmínky akreditace a
máme možnost podávat návrh na oddlužení k soudu. V případě, že máte více dluhů, které již ne-
stíháte včas splácet, můžete se ve středu od 13.00 do 16.00 obrátit na poradnu, kde zjistíme, zda
splňujete podmínky oddlužení.

Trénování paměti s Archou
v Komunitním centru Nové Hrady

V období od března do května připravila Archa Borovany kurz Tréno-
vání paměti pro seniory. Kurz probíhal v prostorách Komunitního centra a
celého kurzu se zúčastnilo celkem šest dam, které na závěr dostaly i
potvrzení o absolvování kurzu.

Kurz měl 10 lekcí a scházeli jsme se v pravidelném čase každý týden.
Protože si kurz našel své příznivce, předběžně plánujeme další pokračová-
ní po letních prázdninách. Pokud by trénování paměti zajímalo i Vás, sle-
dujte vývěsky a zpravodaj, bližší informace budou na konci prázdnin. Přihlásit se pak můžete
přímo v Komunitním centru Nové Hrady. Max počet ve skupině je 10 osob.

Podstatou kurzu trénování paměti je přiblížit různé techniky, které nám pomohou paměť tré-
novat, více si pamatovat a hlavně se setkávat v dobré společnosti, bavit se, vzpomínat, povídat si,
malovat si, skládat obrázky, cvičit jemnou motoriku…

Pečovatelská služba Archa – poradenské okénko
Každé úterý od 9.00 do 12.00 je možné získat bezplatné poradenství ohledně Pečovatelské

služby ARCHA, příspěvku na péči a příspěvku na mobilitu. Sociální pracovnice je schopna Vám
poradit v dávkách pro seniory a osoby těžce zdravotně postižené. Poradenství bude v době
prázdnin pozastaveno a těšit se na Vás budeme opět od září.

Pečovatelská služba ARCHA o.p.s. je určena seniorům a zdravotně postiženým, kteří vlastní-
mi silami nezvládají sebeobsluhu, či péči o domácnost a chtějí zůstat v domácím prostředí, kde je
jim nejlépe. Pečovatelská služba je tedy takovým mezistupněm, před odchodem do jiného zaří-
zení, kdy už je i naše péče nedostačující. V mnoha případech pečovatelky dochází i do domác-
ností, kde je ležící klient a pečující osobě tak dopomáhají s hygienou, popřípadě nahrazují
dohled, když si pečující osoba potřebuje vyřídit nutné pochůzky. Péče může být poskytována
dlouhodobě, nebo i jen nárazově, vše se vždy odvíjí od zdravotního stavu a schopnosti zvládat se-
beobsluhu. Služba se vždy dohodne tak, aby vyhovovala klientům, a plně se přizpůsobí jejich při-

rozenému životu. Klienti tak prožívají dny ve
svém známém prostředí, kde řeší své nemoci i
radosti a také tu v přátelském a bezpečném
prostředí pokojně odcházejí. Tak jak tomu dří-
ve přirozeně bylo.

Terénní služba je dnes již velmi dobře zná-
má a zájem o tuto službu každoročně narůstá.
Je to však také služba, kterou si musí klienti
hradit sami. K úhradě této služby je možné vy-
užít pomoc státu a požádat si o příspěvek na
péči, se kterým vám pomohou naše sociální
pracovnice.

Otevřená
Komunitní čajovna

Milí návštěvníci,

nabízíme Vám překrásný prostor k setká-
vání se v Komunitní čajovně v sobotní pod-
večer od 17.00 do 20.00 hod.

V kuchyňce jsou zásoby čajů, konvičky,
čajánky a podnosy. Jednoduchým způsobem
se obsloužíte a můžete dopřát sobě i svým
přátelům milou společnou chvilku nad šál-
kem výborného čaje. Průvodní kartičky Vám
pomohou v orientaci.

Doufáme, že postupně se nám i s Vaší
pomocí podaří prostor příjemně dotvořit
a vznikne tak nové, pro kočárky, špatně
chodící a vozíčkáře naprosto bezbariérové a
otevřené místo k setkávání.

Čajovnu a čítárnu můžete využít i ve stře-
du odpoledne od 14.00 do 17.30 hod, v době,
kdy přivádíte děti do centra na kroužky a ne-
máte kde počkat.

Víme, že teprve lidmi navštěvovaný a
užívaný prostor dojde svého naplnění, proto
doufáme, že se i Vám v naší nové Komunitní
čajovně bude líbit.

Všechny další aktuální informace o pro-
vozu budou na vývěsce Komunitního centra
před budovou nebo u koordinátorky centra.

L. Macková

Počítač a komunikace?
Zkrotíte je na kurzu

Od 18. září 2019 se v Komunitním centru
na Nových Hradech spustí zcela ojedinělý
projekt pro rodiče s názvem Zpátky ve hře.
Je známo, že starat se o děti a přitom praco-
vat nebo si hledat práci, není jen tak. Kurz
nabízí možnost z tohoto koloběhu vystoupit,
najít si čas pro sebe, naučit se něco, pobavit
se a třeba si najít nové známé. „Měla jsem
možnost nastoupit do kurzu po dvou letech
na mateřské dovolené, kdy jsem už pomalu
začínala šišlat i na mikrovlnou troubu. Ten-
hle kurz mě prostě vrátil do normálního ži-
vota.“ svěřila se Martina – účastnice z kurzu
konaného vloni v Praze. Kurzy od českobu-
dějovické Attaveny o.p.s. jsou na míru ušité
rodičům nejen svým obsahem – počítačový
kurz, práce nanečisto ve virtuální firmě a
workshopy měkkých dovedností, – ale i or-
ganizací – hlídání dětí zdarma přímo v Ko-
munitním centru po dobu kurzu. I kurzy jsou
zcela bezplatné, budou probíhat ve středu a
ve čtvrtek od 8.30 do 12.00 hod. až do polo-
viny ledna 2020. „Účastníkem se může stát
každý rodič, který má chuť na sobě pracovat
a něco nového se naučit“ říká koordinátorka
projektu Lenka Koišová.

Více informací a možnost se přihlásit naj-
dete na webu www.attavena.cz nebo přímo
u koordinátorky na tel. 608 022 573 či emai-
lu lenka.koisova@attavena.cz.
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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:
¡ 2. a 9. 7. – Bruncvík aneb jak lev do znaku přišel – Radniční nádvoří, ČB
¡ 24. 8. – Pošťácká pohádka – Dvůr U Ferusů, ČB

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2019:
¡ 6. – 15. 6. – Divotvorný hrnec /muzikál/
¡ 22. 6. – 8. 9. – Ztracený svět /dobrodružná podívaná pro celou rodinu/
¡ 18. – 30. 6. – Dracula /horor/
¡ 10. – 20. 7. – Dekameron /komedie/
¡ 26. – 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:
¡ 18. 6. – Světáci – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 29. 6. – Milostné šachy – Loď Adalbert Stifter, Lipno n. Vlt.
¡ 12. 7. – Charleyova teta – nádvoří zámku Ohrada, Hluboká n. Vlt.
¡ 18. 7. – Baletní trojvečer – Borovany
¡ 2., 23. a 24. 8. – Návštěva mladé dámy – Klášter Zlatá Koruna
¡ 6. 9. – Balada pro banditu – Borovany
¡ 13. a 14.  9. – Camp Q – Camp Q, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 6. 6. – JF: Za Mahlerem – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 8. 6. – Parkán - Borovany
¡ 20. 6. – JF a Kateřina Englichová – DK Metropol, ČB
¡ 20. 6. – Koncert v klášteře – Klášterní kostel Panny Marie, ČB
¡ 21. 6. – Pund In Depo 2019 – Autobusová vozovna Novohradská 40, ČB
¡ 22. 6. – Večerní plavba s degustací – Loď Adalbert Stifter, Lipno n. Vlt.
¡ 27. 6. – Toulky barokními Budějovicemi – noční prohlídky města – radnice, ČB

¡ 5. 7. – Lakomá Barka – Lipno n. Vlt.
¡ 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 – radnice, 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.
¡ 26. 7. – Matěj Mateo Ptaszek & St. Johnny Stehlík - Borovany
¡ 27. 7. – Hudební večer Divadla Pikl – Zámek Ohrada, Hluboká n. Vlt.
¡ 27. – 31. 7. – Festival Jihočeské Nové Hrady 2019 s J. Svěceným – N. Hrady
¡ 1., 7., 22. a 28. 8. – Toulky barokními Budějovicemi – noční prohlídky

města – radnice, ČB
¡ 2. 8. – Miroslav Donutil – Hluboká n. Vlt.
¡ 9. 8. – Pokáč – Borovany
¡ 16. 8. – Oceán - Borovany
¡ 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.
¡ 23. 8. – Lakomá Barka – Lipno n. Vlt.
¡ 30. 8. – Lenka Filipová s kapelou – Hluboká n. Vlt.
¡ 30. 8. – Noční prohlídky kláštera Borovany – Borovany
¡ 3. 9. – Jaroslav Tůma a Marek Orco Vácha – Borovany
¡ 7. 9. – Chopinovské nocturno – Schwarzenbergská jídelna, Hluboká n. Vlt.
¡ 13. 9. – Zámecké nokturno – Borovany
¡ 14. 9. – Radůza s kapelou – Hluboká n. Vlt.
¡ 4. 10. – Beatles revival – Hluboká n. Vlt.
¡ 5. 11. – Od baroka po Gershwina – DK Metropol, ČB

Bližší informace k výše uvedeným představením
najdete na www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady
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Veletrh
s konferencí CR

Na samém konci dubna se na Výstavišti
v Č. Budějovicích konal veletrh cestovního
ruchu Travelfest. Jihočeská centrála ces-
tovního ruchu přizvala k prezentaci i oblast
Novohradsko-Doudlebsko, a tím jsme do pro-
pagace a prezentace mohli zařadit i naše měs-
to. Tedy město, které má potenciál nabídky
pro jednodenní i vícedenní návštěvníky, včet-
ně těch letních „dovolenkových“. Na veletrhu
jsme tedy pro Nové Hrady odprezentovali
naše kulturní památky, živou kulturní nabíd-
ku, služby CR včetně ubytovacích a stravova-
cích kapacit, parky a krajinu, možnosti pěší či
cykloturistiky, a to vše v těch „nejhezčích bar-
vách“. Náš prezentační stánek destinace byl
složený nejen z „papírových“ propagačních
materiálů, ale také z „živých“ aktivit a hlavně
z kolegů „íčkařů“ celé destinace, kteří byli
vlídnými a profesionálními „tlumočníky“ re-
gionální nabídky.

Součástí veletrhu byla i konference o tren-
dech či problémech cestovního ruchu, určená
zejména pro lidi pohybující se profesně v tom-
to odvětví. Mne osobně v programu zaujalo
několik témat, které shrnu do následujících
bodů, aniž bych je nyní podrobně rozebírala.
A myslím si, že bychom všichni, kteří chceme
ve službách CR pracovat, měli o nich již
uvažovat, mluvit a řešit.

1. Témata Jak být eco friendly? Město
s přidanou hodnotou. Udržitelný turismus,
minimalismus. – Jakou „stopu“ po sobě zane-
cháváme v místě své dovolené? Jak plýtváme
či šetříme bohatstvím krajiny či města, včetně
energií? Jenom o hodnotách mluvíme anebo
vytváříme podmínky jak skutečné hodnoty za-
chovávat? Přemýšlíme o tom, co na dovolené
skutečně potřebujeme „nezbytně“ nebo co si
„chceme dovolit“?

2. Téma Co unese Český Krumlov? – Pre-
zentace projektu UNES-CO Kateřiny Šedé
v Č.K. Jedna ze zajímavých poznámek byla
k ne-udržitelnému nárůstu návštěvníků města
ve vztahu k systému parkování. Jak zajistit
parkovací místa pro návštěvníky a místní ob-
čany aby byli všichni spokojeni? A lze toho
v dnešní „automobilové“ době vůbec docílit?

Umíme „odložit“ auta na kraji města? Jsme
neohleduplní nebo jenom líní?

3. Téma Jaké trendy cestování se v do-
hledné době předpovídají? – Zde padali odpo-
vědi, které si „běžný člověk“ asi zatím neumí
představit, nicméně třeba: Lidé z měst budou
jezdit do pustiny, aby viděli hvězdy. Mladí
lidé budou cestovat po planetě, aby uklízeli
nepořádek, který třeba vyplavilo moře (což už
se někde děje…) a při tom si samozřejmě udě-
lají „selfí“, aby o tom dali zprávu do světa.
Ideální a atraktivní hotel bude „postel na roz-
kvetlé louce a nikde ani živáčka“. Bohatí lidé
prodají svůj majetek, stanou se „tuláky“ a bu-
dou putovat od místa k místu a užívat si svobo-
dy. Atd., atd. atd….

4. Témata Nejsou lidi. Co dělají firmy v ji-
ných průmyslových odvětvích, aby si udrželi
dobré zaměstnance? – Ve službách CR je ne-
dostatek kvalitních lidí, tedy takových, kteří
umí skutečně „sloužit“, pro zákazníka udělají
maximum, chovají se profesionálně a lidsky.
Nejvíce padalo „stesků“ na odvětví gastrono-
mie, kde je nedostatek třeba kvalitních kucha-
řů. K tomu, myslím si, by ale měly padnout
ještě další otázky – Jak jsou lidé ve službách
ohodnoceni, jaké mají podmínky při poskyto-
vání služeb, jak je podporuje i „státní politika“,
jak na potřeby reaguje třeba školství?

Takže takové a další otázky, podněty a ná-
zory letos padaly na veletrhu o cestovním ru-
chu, který vlastně nebyl jenom o tom „CR“.

K. Jarolímková
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Novohradsko – Doudlebsko také hostem v Linci
V termínu od 16. do 18. května probíhala

v rakouském Linci velká prezentační akce,
v rámci které se obyvatelům Lince představila
řada subjektů z Jihočeského kraje. Celé cen-
trum Lince bylo na tři dny obsazeno stánky,
kde různé jihočeské organizace a podnikatelé
nabízely své služby, výrobky, informace a
v neposlední řadě i zábavu spojenou s hudeb-
ními vystoupeními různých folklorních, taneč-
ních pěveckých a hudebních skupin.

Mezi destinačními společnostmi, tedy or-
ganizacemi prezentujícími přírodní a kulturní
zajímavosti a další turistické cíle v Jihoče-
ském kraji, nemohla chybět ani společnost
Novohradsko-Doudlebsko, která koordinuje
rozvoj cestovního ruchu na území MAS
Sdružení Růže a MAS Pomalší.

Novohradsko-Doudlebsko se prezentova-
lo samostatným stánkem, ve kterém nabízelo
zdarma různé informační materiály o turistic-
kých cílech a současně zde vytvořilo prostor
pro nabídku produktů od řemeslných či potra-
vinových výrobců z území Novohradska a
Doudlebska. Na stánku se tak sešly například
klobásy z Velešína, marmelády a sirupy z Hlu-
boké u Borovan, perníčky z Jílovic, víno z Boro-
van, med z Mirkovic nebo cukroví z Trhových
Svinů.

Jestliže ve čtvrtek ráno, na počátku celé
akce, vládla i díky chladnému a deštivému po-
časí skepse, jestli bude o naše produkty zájem,
již odpoledne se tato nálada měnila a v sobotu
po skončení trhu jsme mohli konstatovat, že
zájem nakupujících přesáhl naše očekávání.

Nebylo to však jen díky pestrému a kvalit-
nímu sortimentu výrobků, ale do značné míry
i díky ochotné, usměvavé a jazykově zdatné
obsluze ve složení Jitka Duspivová, Martina
Toth Kolářova (KIC Nové Hrady) a Šárka Flo-
derová (KIC Trhové Sviny).

Nutno dodat, že Novohradsko-Doudlebsko
nebylo jedinou organizací z našeho území,
která se akce v Linci zúčastnila. Svůj stánek
zde měl i Nazaret z Borovan (keramika, plete-

né a tkané výrobky), Domeček z Trhových
Svinů (keramika a výrobky z pedigu) a man-
želé Krásovi z Bělé u Malont (boty a výrobky
z kůže).

Ti všichni významně přispěli ke kvalitní
a úspěšné reprezentaci Jihočeského kraje a
území Novohradska a Doudlebska na akci
Jižní Čechy hostem v Linci, za což všem
patří velký dík.

Michal Jarolímek
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NORDIC WALKING PRO PODPORU NEVIDOMÝCH
Ivana Černíková, instruktorka Nordic Wal-

king a fyzioterapeutka, která již po čtvrté orga-
nizovala v České republice závod v severské
chůzi s názvem Nordic Walking Challenge,
který spojuje vidomé a zrakově hendikepova-
né sportovce, mě oslovila, zda bych byla
ochotná dělat traséra – asistenta nevidomému
závodníkovi.

Nordic Walking Challenge se konal v so-
botu 18. května 2019 v Řevnicích nedaleko
Prahy.

Výzvu jsem přijala a dva týdny před samot-
ným závodem jsem se v Řevnicích zúčastnila
školení trasérů – asistentů nevidomých.

Ivana mi společně s nevidomým Marti-
nem, vítězem prvního ročníku Nordic Walking
Challenge, předali své zkušenosti v komunika-
ci se zrakově hendikepovanými. S Martinem
jsem si vyzkoušela roli traséra přímo v terénu.

Pro vaši představu trasér jde cca krok až
dva před nevidomým a přesnými instrukcemi,
popisem terénu a upozorňováním na změny
směru v podstatě nevidomému nahrazuje oči.

18. května na závodech jsem měla tu čest
být trasérem nevidomému Janu Hegrovi.
Honza je velký sportovec, hraje fotbal, jezdí
na kajaku, běhá maratony i extrémní závody
jako je například Spartan Sprint, tančí nebo
třeba leze po horách. Honza je prostě velmi
aktivní a celkově neuvěřitelný člověk.

S Honzou jsme v sobotu vyrazili na trať
dlouhou cca 6200 m. Trasa vedla po zpevně-
ných i nezpevněných lesních cestách s převý-
šením 188 m, nejvyšší bod trasy ležel ve 471
m n. m., nejnižší bod ve 283 m n. m.

A jak už jsem psala Honza je opravdu vel-
ký sportovec a s holemi mu to velice šlo. Hon-
za byl na trati velmi rychlý Walker, podle
tempa mi přišlo, jako bychom celou šestikilo-

metrovou trať spíše proběhli. Honza po celou
dobu závodu stíhal povzbuzovat ostatní zá-
vodníky i mě. Pro mě jako Honzovo traséra
nebylo vůbec jednoduché se v některých úse-
cích trasy držet před ním a neustále ho navigo-
vat a dávat mu zpětnou vazbu o terénu.

Jan Hegr získal první místo ve své katego-
rii a také absolutní prvenství v kategorii nevi-
domých.

Šestikilometrovou trať jsme jako parťáci
zdolali v čase 48 minut 32 vteřin. Jen pro zají-
mavost vítězný vidomý závodník došel v čase
cca 45 minut.

A co přináší Nordic Walking nevidomým
dle jejich slov a slov fyzioterapeutů? Budu
citovat Josefa, pracovníka rehabilitačního
střediska pro zrakově postižené. Sám Josef
má od dětství těžkou zrakovou vadu. „Nor-
dic Walking je pro nevidomé zásadní v tom,
že pokud mají dobrého a spolehlivého prů-
vodce, tak se při chůzi s hůlkami uvolní, sta-
bilizuje a nádherně protáhne celé tělo. Ta
svoboda! Stejně jako každý jiný člověk, mo-
hou najednou volně hýbat pažemi s hlavou
vztyčenou, s úsměvem na tváři a bez obav ná-
razu se nechat vést.“

Nordic Walking mi umožnil nahlédnout do
světa nevidomých hrdinů. I po tak krátké zku-
šenosti musím konstatovat, že nevidomí, a to
nejen ti, které jsem měla možnost poznat na
závodech, ale i všichni ostatní, mají můj ne-
skutečný obdiv. Rozhodně si nenechám mož-
nost účastnit se NW Challenge ujít ani příští
rok.

Děkuji za skvělou životní zkušenost!
Lenka Brychtová,

Nordic Walking Novohradsko

Memoriál Josefa
Machutky 2019
Ve dnech 26.4. a 27.4.2019 se konal již

15. ročník memoriálu Josefa Machutky. Le-
tošního ročníku se zúčastnilo celkem 11 druž-
stev. Družstva byla nejen z domácích hráčů,
kteří dali dohromady 6 družstev (Nové Hrady
A, Nové Hrady B, Nové Hrady D, Kanděra,
TERMS cz a Sladký), ale také z okolních ves-
nic (Soběnov A, Soběnov B, Trhové Sviny) a
z dalekého Ústí nad Labem (Ústí nad Labem
A a Ústí nad Labem B).

Putovní pohár míří na rok do nedalekého
Soběnova, který v posledních hodech porazil
jedno z domácích družstev. Družstvo Soběno-
va porazilo 2 062 kuželek, družstvo TERMS
cz, které skočilo druhé porazilo 2 028 kuželek
a družstvo Trhové Sviny, které bylo o pár
kuželek třetí, porazilo 2 025 kuželek.

Nejlepším hráčem celého turnaje byl Bo-
huslav Šedivý, který porazil 562 kuželek a tím
také zajistil vítězství svému družstvu. Z žen
byla nejlepší domácí hráčka Tereza Kříhová,
která porazila 552 kuželek.

Všem hráčům a hráčkám děkujeme za účast
v letošním 15. ročníku turnaje. V příštím roce
neshledanou! Kuželkářskému sportu ZDAR!

Za TJ Sokol Nové Hrady, Tereza Kříhová

Kluci dík!
Na Nových Hradech se začíná blýskat na

lepší fotbalové časy. Že již několik roků vede
„své“ žáky a úspěšně, to se ví. Samozřejmě je
to pan Martin Silmbrod. A najednou se stal
zázrak. Pánové Miroslav Tuscher a Michal
Weger začali trénovat malé kluky. Tedy hra-
deckou fotbalovou přípravku. Jak na to přišli,
nevím, ale udělali radost nejen mě, ale i dalším
lidem, kteří to myslí s hradeckým fotbalem
dobře a poctivě. Zatím je mladých žáků deset,
ale možná někteří se ještě přihlásí.

Oba trenéry znám. Míru Tuschera ml. a
Michala Wegera mám dokonce na fotce nad
knihovnou na stěně. Mám tam celý žákovský
kolektiv, který tehdy postoupil do „okresního
přeboru“. Když zásluhu na postupu měl
hlavně trenér Pavel Pupava.

Míra měl příklad také doma. Jeho táta Mi-
roslav Tuscher st. také trénoval. Takže se
může Míra od táty něco také naučit. Má to
prostě v genech. Míra je také výborný muzi-
kant. Hraje zejména na harmoniku a klávesy.
Vůbec mu to v mládí nevadilo. Nemusel jen

hrát v „hudebce“ a také nemusel být jen na
„hřišti“. Vždy si to správně vyhodnotil.

Michala znám ještě více. Jako malý se
mnou často trénoval individuálně. Jezdili
jsme také se „starými pány“ a vždy měl
u sebe míč a tak jsme spolu trénovali před
zápasy, o přestávkách i po zápasech. Mi-
chal měl také fotbalové geny. Jeho táta
Zdeněk Weger byl vynikající hráč, zejmé-
na útočník. „Sahalo“ po něm v dorostu
dokonce i „Dynamo ČB“!

Jsem moc rád, že to kluci trenérství vza-
li. Dělají sport č. 1, ale nebudou to mít leh-
ké. Je zde drtivá konkurence fotbalu, ale
oni to zvládnou.
Ještě výsledky mužů ve III. třídě ČB.
Vrábče – Nové Hrady 0:5
Černý Dub – Nové Hrady 1:2
Nové Hrady – Chrášťany 3:0
Lipí – Nové Hrady 3:2
Nové Hrady – Hrdějovice „B“ 5:4
Mokré – Nové Hrady 2:3
Nové Hrady – Včelná 5:0

Miroslav Hruška
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Šachy vítězně
Vyvrcholením činnosti našeho šachového

oddílu je účast našich mladých šachistů na jed-
nodenních krajských šachových přeborech
v rapid šachu (hraje se sedm kratších šacho-
vých partií – většinou tempem 2x 20 minut
s přidáním 10 sekund na jednotlivý tah).

Takovým nedávným šachovým utkáním byl
Krajský přebor mládeže v rapid šachu 2019,
který se uskutečnil 8. května 2019 v Českých
Budějovicích za účasti 87 nejsilnějších ša-
chistů a šachistek z Jihočeského kraje. Hrálo
se ve velice přívětivém prostředí školicího
střediska Čevak, a.s. Výsledky šachového
turnaje lze nalézt na http://chess-results.com/
tnr438773.aspx?lan=5&art=1. Náš oddíl zastu-
povalo trio našich nejsilnějších hráčů – Anna
Pávková, Jan Pávek a Matyáš Hokr.

Anička měla smůlu v rozlosování. První
dvě utkání odehrála s vítězkou a s druhou
hráčkou v konečném pořadí. Navíc se jednalo
o starší děvčata, která hrají o kategorii výš.
(V případě malého počtu šachistek se nejbližší
kategorie spojují, ale vyhodnocují se zvlášť).

Obě utkání prohrála, což určitě psychice ne-
přidá. Aniččina psychická odolnost je však
veliká. Kromě ještě jednoho prohraného
utkání (opět ze starší a zkušenější dívkou) již
všechny ostatní partie vyhrála. Uhrála tak
čtyři body ze sedmi možných. Ve skupině,
kde hrálo třináct šachistek, obsadila osmé
místo. Ve své kategorii – dívky do deseti let
věku – to bylo páté místo. Jedná se o vynika-
jící úspěch.

Honza patří v současné době mezi ne-
jsilnější šachisty na Novohradsku. Ukázalo
se ale, že na šachovou špičku Jihočeského
kraje ještě nestačí. Rozdíl ve výkonnosti je
téměř 300 Elo (šachová výkonnost se dá mě-
řit; vysvětlení by výrazně překročilo rozsah
tohoto článku). Když ale porovnáme Honzo-
vu úspěšnost v bodech, jedná se o úplně jiný
obrázek. Uhrál čtyři body ze sedmi, na vítěze
skupiny ztratil pouze jeden a půl bodu. Navíc
byl Honza ve skupině pěti hráčů, kteří shod-
ně uhráli čtyři body. Dělil by se tak o páté až
deváté místo. Bohužel díky pomocnému
hodnocení skončil Honza na devátém místě.
Dohodli jsme se s Honzou, že zintenzivníme
trénink. V příštím šachovém roce, kdy bude

mít Honza ještě jako žák deváté třídy vhod-
né podmínky pro trénink, se chce dostat
mezi nejsilnější hráče Jihočeského kraje.
V kategorii hoši do čtrnácti let věku hrálo
čtrnáct šachistů.

Matyáš opět potvrdil, že má výrazný ša-
chový talent, který doplňuje velkou šachovou
pracovitostí. Matyáš hraje rád šachy. Naším
hlavním trenérským úkolem je, aby radost ze
hry neztratil ani v budoucnu. V kategorii hoši
do osmi let věku, kde hrálo patnáct šachistů,
zvítězil a stal se tak krajským přeborníkem pro
rok 2019. Jedná se o vynikající úspěch.
Matyáš uhrál šest bodů ze sedmi možných.

Před Matyášem, krajským šachovým pře-
borníkem, se tak objevila velká šachová výzva
– účast na Mistrovství České republiky v rapid
šachu. Jedná se významnou a náročnou šacho-
vou soutěž. Náš šachový oddíl již není scho-
pen personálně ani finančně na takové úrovni
jednotlivé hráče podporovat. Pokusíme se ale
Matyáše ještě trenérsky podpořit. Určitě Ma-
tyášovi všichni přejeme, pokud se uvedeného
mistrovství zúčastní, aby co nejlépe uspěl.

Mgr. Vilibald Rolínek

Úspěch karatistů na Mistrovství republiky v Allkampf Jitsu 2019
Bronislav Němec vybojoval titul Mistra ČR v Allkampf-Jitsu

V sobotu 18.5.2019 se na Sokolském ostrově
v Českých Budějovicích konalo 23. Mistrovství
ČR v sebeobranném systému Allkampf-Jitsu, na
které byl přihlášen rekordní počet 197 závodní-
ků ze všech bojových škol AKJ z České repub-
liky. Pořadatelé z oddílu Sebeobrany SKP
České Budějovice za významné finanční po-
moci sponzorů a podpory Jihočeského kraje
připravili pro závodníky krásně vyzdobenou
sportovní halu, ve které byly umístěny tři tata-
mi a celkem pět zápasišť, na kterých po celý
den probíhaly jednotlivé discipliny soutěže.

Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu
se skládá ze třech disciplin – kata, randori a
tameshi wari, kdy se body dosažené v jednot-
livých disciplinách sčítají a konečný součet
nakonec určí pořadí jednotlivců. V disciplině
kata jsou předváděny sestavy, jež znázorňují
boj proti imaginárním útočníkům a závodník
je musí zacvičit co nejpřesněji. V randori
obránce provádí čtyři sebeobranné techniky,
z nichž jedna je proti ozbrojenému útočníkovi
a hodnotí se zde rychlost reakce obránce a také
provedení sebeobranných technik. Tameshi
wari patří k tradičním prvků Allkampf-Jitsu a
je divácky nejatraktivnější disciplinou. Jedná
se o přerážení plastových desek, které jsou
rozlišeny barevně a také se liší pevností (pro

dětské kategorie žlutá, tato představuje 1,5 cm
dřeva, zelená pro juniorky – 2 cm, hnědá pro
juniory a ženy a nejtěžší černá 3 cm), hodnotí
se technika přerážení a přesný zásah desky.
Vrcholem soutěže je pak soutěž tříčlenných
týmů, kdy se kromě synchronizovaných kata a
tameshi wari soutěží v boji - embu. Zde se jed-
ná o obranu jednoho z členů týmu proti dvěma
útočníkům - dalším členům týmu. V této nároč-
né disciplině se hodnotí zejména reálnost a lo-
gická návaznost jednotlivých sebeobranných
technik.

Samotná soutěž začala slavnostním nástu-
pem všech účastníků, ředitel soutěže Martin
Hermann zde přivítal závodníky i diváky a zá-
vodníkům popřál mnoho štěstí ve sportovním
klání, dále pak promluvili čestný host prezi-
dent německého European Budo Centra Wiel-
ried Schlichting a prezident Allkampf-Jitsu
ČR a hlavní rozhodčí soutěže Martin Matouš.
Poté se sportovní halou rozezvučel nádherný
hlas operní pěvkyně Petry Kubíkové, která
zazpívala Českou státní hymnu.

Početné pole startujících bylo rozděleno do
jednotlivých kategorií podle stáří a získaného
stupně technické vyspělosti soutěžících (ba-
revné pásky na kimonu) od dětí až po dospělé
závodníky. Celé klání nastartoval soutěž žá-

kovských kategorií. Soutěže se zúčastnilo přes
140 malých bojovníků a lze říci, že všichni
předvedli skvělé sportovní výkony a zaslouží
velikou pochvalu za to, že celý rok pod vede-
ním svých trenérů pilně trénovali.

V kategorii mladší žákyně Mžy1 získala
bronzovou medaili pro naše barvy Nikola Mo-
rongová. Odpoledne soutěž dále pokračovala
soubojem juniorů, juniorek, dospělých zá-
vodníků a soutěží družstev. Zde byly k vidění
vynikající sportovní výkony, a to zejména
v divácky atraktivních disciplinách tameshi
wari a randori. Jsme velice rádi, že se naši zá-
vodníci ve velice tvrdé konkurenci neztratili a
získali pro náš oddíl řadu cenných kovů. V ka-
tegorii muži MS2 zvítězil a titul Mistra ČR
v AKJ vybojoval Bronislav Němec. V silně ob-
sazené kategorii muži M1 obsadil pěkné čtvrté
místo Lukáš Němec. Děkuji všem závodníkům
a trenérům za vzornou přípravu.

Martin Hermann, předseda karate

Bronislav Němec zakončuje sebeobrannou tech-
niku na MČR a vítězí v kategorii muži MS2

Lukáš a Bronislav Němcovi při disciplíně Ran-
dori sebeobrana dvojic

Nikola Morongová obsadila 3. místo mezi mlad-
šími žáky
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Poděkování
Rád využívám možnosti, abych poděkoval všem členům TJ Sokol

N. Hrady – oddíl kuželek, kteří svojí sbírkou k mým kulatým narozeni-
nám umožnili v květnu tohoto roku nezapomenutelný zážitek. Díky
jim jsem měl možnost, v rámci Mistrovství světa v kuželkách, kona-
ného v Rokycanech, vidět mistra světa ze Srbska, mistryni světa
z Chorvatska a další.

Bylo to pro mne milé a příjemné překvapení a opravdu si toho velmi
vážím. Utvrdilo mě to ve víře, že mám kolem sebe dobré a všímavé lidi,
kterým nejsou ostatní lhostejní. Ještě jednou všem děkuji a těším se na
další spolupráci.

Stanislav Sladký, starosta TJ Sokol N Hrady – oddíl kuželek
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