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Ať se prázdniny vlečou…
Fotografie na titulní straně by mohly být inspirací pro malé školní

slohové cvičení. Mohlo by začít třeba takto: Bylo-nebylo jedno malé
městečko na zemské hranici, kolem kterého se rozkládaly hluboké lesy
a nad nimi stále modrá obloha. V tom městečku žili lidé, kteří byli rádi,
když udělali radost druhým, a také měli rádi přírodu, kterou společně
chránili. Že to tak dobře uměli, bylo i díky tomu, že se to učili ve školce,
protože paní učitelky moc dobře věděly, jak je důležité mít jeden druhé-
ho rád a pečovat o přírodu…

Jenže, chtít teď po někom slohové cvičení? To by mne děti asi hnaly
(a učitelé též)…vždyť právě začaly prázdniny! Takže žádné slohové
cvičení, ale řádný oddech, výdech a pak nádech pro letní dobrodružství,
cestování, koupání a radování. Ať se prázdniny vlečou, to přeji všem
dětem, učitelům i čtenářům Novohradského zpravodaje.

K. Jarolímková

Fotografie z dalšího ročníku Benefičního koncertu Kdo má rád a Dne
dětí v zámeckém parku. Jak se vydařil se dočtete v článku starosty naše-
ho města uvnitř čísla.                                                                      K. J.

Fotografie z akce, „kde vyhrála příroda“. Podrobnosti o ní se dočtete v článku pana Brychty
uvnitř čísla.                                                                                                                            K. J.

Fotografie novohradských Soptíků s diplomem v ruce dává tušit, že je
za nimi opět nějaký „hasičský úspěch“. Kdo chce vědět víc, ať si přečte
článek pana Homolky uvnitř NZ.                                                     K.J.

Obrázek Elišky Hanušové „Les v zimě“. Tak
to je pro čtenáře pěkné osvěžení na letní horké
dny... Elišce gratuluji.            K. Jarolímková

Na této fotografii bych ráda „upozornila“ na
dvě paní: první zleva a první zprava. Proč na
ně upozorňuji? Tak to se dočtete v „děkovné
básničce“ od jejich kolegyň z novohradské
MŠ. A já se též přidávám k poděkování za
všechnu práci, trpělivost a lásku, kterou dětem
rozdávaly.                               K. Jarolímková
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Kdopak si asi toto „kropení“ u školky užíval víc? Děti nebo hasiči? K. J.
Při výstavě Dětských obrázků jsme si v doprovodném programu na
dvorku namalovali déšť… více uvnitř čísla.                                     K.J.Fotomozaika: Červnové ohlédnutí

Novohradští indiáni na cestě. Snad se o nich
dozvíme více uvnitř zpravodaje.              K. J.

Školní družina před novohradským zámkem… na výletě.                                                      K. J.
Šerpy na těle jsou znamením, že se z těchto před-
školáků po prázdninách stanou školáci. K. J.

Malé princezny ukázaly, že mají rytmík v těle… více uvnitř čísla. K. J.
Jeden z obrazů červnové výstavy Dětských obrázků byl dobře známý,
protože je Vanilkový….více uvnitř čísla.                                        K. J.

Skvělá nálada na školkové zahradě při pohádkové show… více uvnitř čísla.                       K. J.
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Zápis ze 17. schůze městské rady
ze dne 13.05.2019

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

Omluveni:

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 16. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 16. jednání rady města.

� 2. Pronájem pozemku – OUTDOOR
VYDRA s.r.o.
Rada města schvaluje pronájem části poze-
mku parc. č. 664/1 cca o výměře 11 000 m2

v k.ú. Nové Hrady společnosti OUTDOOR
VYDRA s.r.o. Rudolfov, na dobu pěti let
s tříměsíční výpovědní lhůtou, za částku
1Kč/m2/rok a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu části po-
zemku rada projednala žádost společnosti
OUTDOOR VYDRA s.r.o. o jeho pronájem.)

� 3. Oznámení o poskytnutí dotace – JČK
Rada města bere na vědomí oznámení o pos-
kytnutí dotace na akci: Mezinárodní malíř-
ské sympozium Nové Hrady 2019 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč
na akci: Mezinárodní malířské sympozium
Nové Hrady 2019.)

� 4. Žádost o poskytnutí dotace – M. Tröstl
Rada města schvaluje dotaci z Programu
pro poskytování dotací na realizaci vrtané
studny, kopané studny a prohloubení stáva-
jící studny, jako zdroje pitné vody z rozpoč-
tu města Nové Hrady na parc. č. 46 v k.ú.
Nakolice M. Tröstlovi, Nakolice čp. 20 ve
výši 50.000 Kč a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Rada obdržela od M. Tröstla, Nakolice žá-
dost o poskytnutí dotace na realizaci vrtané
studny, kopané studny a prohloubení stáva-
jící studny.)

� 5. Oprava ukazatele rychlosti
Rada města souhlasí s nákupem nového
ukazatele rychlosti do osady Údolí.
(Rada obdržela od Investičního a majetkové-
ho odboru MěÚ Nové Hrady žádost o vyjád-
ření k opravám ukazatelů rychlosti v Nových
Hradech a v přilehlých osadách a možnosti
využití stávajících pro jinou lokalitu. Uka-
zatel rychlosti na vjezdu do Údolí je již na
životností a jeho oprava se jeví jako neeko-
nomická, bylo proto rozhodnuto o pořízení
nového ukazatele.)

� 6. Výpůjčka pozemku – Jihočeská
centrála cest. ruchu
Rada města schvaluje výpůjčku části poze-
mku parc. č. 2425 cca o výměře 4 m2 v k.ú.
Vyšné, Jihočeské centrále cestovního ru-
chu, za účelem umístění informační tabule.
(Po zveřejnění záměru výpůjčky rada pro-
jednala žádost Jihočeské centrály cestovní-
ho ruchu o výpůjčku části pozemku pro
umístění informační tabule na tzv. signálce
v blízkosti bývalého přechodu Vyšné.)

� 7. Cenová nabídka – Stavební poradna
s.r.o.
Rada města schvaluje STAVEBNÍ PORADNU
s.r.o. České Budějovice zajištěním výko-
nu funkce technického dozoru investora
na funkci koordinátora BOZP při realizaci
stavby: stavební úpravy domu, Komen-
ského 188, Nové Hrady a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice cenovou nabídku
na zajištění výkonu funkce technického do-
zoru investora a na funkci koordinátora
BOZP při realizaci stavby vč. Aktualizací
Plánu BOZP na akci: Stavební úpravy
domu, Komenského 188, Nové Hrady.)

� 8. Žádost o fin. podporu – Linka
bezpečí, z.s.
Rada města bere na vědomí žádost Linky
bezpečí, z.s. o poskytnutí dotace a postupu-
je žádost k projednání komisím finanční, so-
ciální a prorodinné.
(Rada obdržela od Linky bezpečí, z.s. žá-
dost o poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč.)

� 9. Zápis – finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise konané dne 13.05.2019.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ze dne 13.05.2019, s doporučením pro
radu. Finanční komise projednala výběrové
řízení na dodavatele pro akci Sběrný dvůr
Jižní město Nové Hrady, část 1 stavební
práce a část 2 soubor nádob na odpad a vy-
bavení sběrného dvora.)

� 10. VZ – Sběrný dvůr Jižní město Nové
Hrady – otevírání obálek
Rada města bere na vědomí protokol o ote-
vírání obálek s nabídkami na akci: Sběrný
dvůr Jižní město Nové Hrady.
(Rada obdržela protokol o otevírání obálek
s nabídkami na akci: Sběrný dvůr Jižní měs-
to Nové Hrady, část 1 stavební práce a část 2
soubor nádob na odpad a vybavení sběrného
dvora.)

� 11. Sběrný dvůr Jižní město Nové
Hrady, část 1 stavební práce –
vyhodnocení nabídek
Rada města schvaluje dodavatele veřejné
zakázky: Sběrný dvůr Jižní město Nové
Hrady, část 1 stavební práce, společnost
ZVÁNOVEC a.s., České Budějovice a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela protokol z jednání hodnotící
komise ze dne 13.05.2019 s doporučením
vybrat dodavatele společnost ZVÁNOVEC
a.s., České Budějovice s nabídkovou cenou
2.335.421,43 Kč bez DPH.)

� 12. Sběrný dvůr Jižní město Nové
Hrady, část 2 soubor nádob na odpad a
vybavení sběrného dvora – vyhodnocení
nabídek
Rada města schvaluje dodavatele veřejné
zakázky: Sběrný dvůr Jižní město Nové
Hrady, část 2 soubor nádob na odpad
a vybavení sběrného dvora, společnost
MEVA-CB, s.r.o. České Budějovice a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela protokol z jednání hodnotící
komise ze dne 13.05.2019 s doporučením
vybrat dodavatele společnost MEVA-CB,
s.r.o. České Budějovice s nabídkovou ce-
nou 512.000 Kč bez DPH.)

� 13. Kritéria pro přijímání dětí
– MŠ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí kritéria pro při-
jímání dětí do Mateřské školy Nové Hrady
pro školní rok 2019–2020.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady kritéria pro přijímání dětí do
mateřské školy pro školní rok 2019–2020.)

� 14. Nabídka – Pavel Michale
Rada města bere na vědomí nabídku Pavla
Michaleho na aktualizaci činnosti osoby
způsobilé v požární ochraně a pověřuje sta-
rostu města dalším jednáním.
(Rada obdržela od Pavla Michaleho nabíd-
ku na aktualizaci činnosti osoby způsobilé
v požární ochraně, vzhledem ke změně le-
gislativy.)

� 15. Doporučení – ombudsman veřejný
ochránce práv
Rada města bere na vědomí doporučení ve-
řejného ochránce práv k povinnému před-
školnímu vzdělávání.
(Rada obdržela od veřejného ochránce práv
doporučení k povinnému předškolnímu
vzdělávání.)

� 16. 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.)

� 17.  Terčino údolí – cest
Rada města schvaluje zadání opravy cesty
v Terčině údolí dle navrženého rozpočtu.
(Starosta informoval radu návrhu úpravy
části cesty v Terčině údolí. K akci byl firmou
Pokrývka zpracován rozpočet (97 774 Kč
bez DPH) a dle dohody by došlo k opravě
cca. 250 m cesty, pročištění propustu a vy-
čištění stok.)

� 18. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo – Nové
Hrady – Navrátilova ulice, obnova
vodovodu a kanalizace
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy
o dílo se zhotovitelem Milanem Ertlem,
Kaplice na akci: Nové Hrady – Navrátilova
ulice, obnova vodovodu a kanalizace –
I. etapa a rozšíření parkoviště a pověřuje
starostu jeho podpisem.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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(Rada obdržela od zhotovitele Milana Ertla,
Kaplice návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo
na akci: Nové Hrady – Navrátilova ulice,
obnova vodovodu a kanalizace. V dodatku
dochází k úpravě smluvních stran, a to
z důvodu změny právní formy zhotovitele
(nově ERTL Milan s.r.o.) Dodatkem se
také mění celková cena díla z částky
2.888.597,19 Kč bez DPH (dle Dodatku
č.1) na 3.191.554,71 Kč bez DPH, a to z dů-
vodu provedení dodatečných stavebních
prací (doplnění veřejného osvětlení, oprava
přípojek dešťové kanalizace, částečná opra-
va asfaltového povrhu, rozšíření ploch ze
zámkové dlažby u štítu domu čp. 246) a od-
počtu za snížení rozsahu dodávky veřejné
zeleně. Veškeré změny byly odsouhlaseny
stavebním dozorem a investorem.)

Zápis z 18. schůze městské rady
ze dne 27.05.2019

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

Omluveni: Ing. Eva Ševčíková, člen rady

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 17. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 17. jednání rady města.

� 2. Odprodej části pozemků – Rybářství
Kardašova Řečice s.r.o.
Rada města bere na vědomí informaci Ry-
bářství Nové Hrady s.r.o. o koupi pozemků
v k.ú. Nové Hrady a postupuje informaci
k projednání Finanční komisi rady města
N. Hradů a Finančnímu výboru zastupitel-
stva města N. Hradů.
(Starosta informoval radu o koupi pozemků
i domu čp. 82 v Nových Hradech. Dle před-
chozí dohody bude následně moci Město
Nové Hrady odkoupit část pozemků do své-
ho vlastnictví a bude též uzavřena smlouva
o věcném břemeni k stávající kanalizaci.)

� 3. Pronájem nemovité věci – M. Ferenčík
Rada města schvaluje pronájem pozemku
parc. č. 84/1 o výměře 44 m2 v k.ú. Nové
Hrady, Milanu Ferenčíkovi, Údolská čp. 49,
Nové Hrady, na dobu pěti let s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za částku 2 Kč/m2/rok a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu pozemku
parc. č. 84/1 v k.ú. Nové Hrady rada opě-
tovně projednala žádost Milana Ferenčíka
o pronájem pozemku.)

� 4. Pronájem nemovité věci – J. Koželuh
Rada města schvaluje pronájem části pozem-
ku parc. č. 827/1 cca o výměře 792 m2 v k.ú.

Nové Hrady, Janu Koželuhovi, Pod Vodárnou
330, Nové Hrady, na dobu pěti let s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou, za částku 2 Kč/m2/rok a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu části poze-
mku parc. č. 827/1 v k.ú. Nové Hrady rada
projednala žádost Jana Koželuha o proná-
jem části tohoto pozemku.)

� 5. Oznámení o poskytnutí dotace –
"Novohradská svobodná trilogie"
Rada města schvaluje přijetí dotace od Jiho-
českého kraje na akci: Novohradská svo-
bodná trilogie a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč
na akci: Novohradská svobodná trilogie.)

� 6. Oznámení o poskytnutí dotace –
"Dýchací přístroje pro SDH Nové
Hrady"
Rada města schvaluje přijetí dotace od Jiho-
českého kraje na akci: Dýchací přístroje pro
SDH Nové Hrady a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč
na akci: Dýchací přístroje pro SDH Nové
Hrady.)

� 7. Oznámení o poskytnutí dotace –
"Oprava místní komunikace"
Rada města schvaluje přijetí dotace od Jiho-
českého kraje v rámci Programu obnovy
venkova na akci: Oprava místní komunika-
ce a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí dotace v rámci Programu
obnovy venkova ve výši 220.000 Kč na
akci: Oprava místní komunikace.)

� 8. Zápis – Osadní výbor Byňov, Jakule,
Štiptoň
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
Osadního výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze
dne 06.05.2019.
(Rada obdržela zápis z jednání Osadního
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze dne
06.05.2019.)

� 9. Usnesení o odložení věci – Policie ČR
Rada města bere na vědomí Usnesení Poli-
cie ČR o odložení trestní věci.
(Rada obdržela od Policie ČR usnesení
o odložení trestní věci: Vloupání – Sběrný
dvůr Nové Hrady a Poškození fasády býva-
lé vodárny v Údolské ulici v N.N. V případě
poškození fasády bývalé vodárny byli zjiš-
tění nezletilí pachatelé, škoda bude nahraze-
na rodiči nezletilých osob.)

� 10. Plavecká výuka žáků ZŠ Nové
Hrady – ZŠ Borovany
Rada města schvaluje smlouvu s Plaveckou
školou Základní školy Borovany o zajištění
plavecké výuky žáků Základní školy N. Hrady.
(Rada obdržela od Plavecké školy Základní
školy Borovany návrh smlouvy o zajištění
plavecké výuky žáků Základní školy Nové
Hrady.)

� 11. 12. konference "Neuchatel of the
World´s Alliance"
Rada města bere na vědomí konání 12. kon-
ference Newcastle of the World v roce 2020
a pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela informaci o konání 12. kon-
ference Newcastle of the World, která se
koná v dubnu 2020 ve Švýcarsku. Hlavním
tématem konference budou otázky tzv.
chytrých měst (smart city) a inovací ve
prospěch občanů a měst.)

� 12. Varovný a informační systém –
Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo ze dne 12.11.2018 se společ-
ností VoiceSys s.r.o. Nymburk a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti VoiceSys s.r.o.
Nymburk návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 12.11.2018 na akci: Realizace
varovných protipovodňových opatření pro
město Nové Hrady. Dodatkem smlouvy se
mění řešení jedné sondy měřící hladinu
resp. průtok vody (místo ultrazvukové son-
dy na hladinoměru C1 bude dodána mano-
metrická sonda). Cena díla se nemění.)

� 13. Upřesnění podílu zákazníka – E.ON
Distribuce, a.s.
Rada města schvaluje celkové náklady
k přeložce vedení z důvodu realizace stav-
by: Stavební úpravy – snížení energetické
náročnosti budovy bývalého Hotelu Máj a
pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Distri-
bude, a.s. České Budějovice upřesnění po-
dílu města k realizaci stavby: Stavební
úpravy - snížení energetické náročnosti bu-
dovy bývalého Hotelu Máj.)

� 14. Převod části pozemku – Národní
památkový ústav
Rada města bere na vědomí informaci
k prodeji části pozemku parc. č. 1011/5
v k.ú. Nové Hrady.
(Rada obdržela od Národního památkového
ústavu České Budějovice souhlasné stano-
visko s koupí části pozemku parc. č. 1011/5
v k.ú. Nové Hrady, který je nyní ve vlast-
nictví města.)

� 15. Závěrečný účet Města Nové Hrady
rok 2018
Rada města souhlasí se závěrečným účtem
města za rok 2018 a postupuje jej ke schvá-
lení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh závěrečného účtu
za rok 2018.)

� 16. Účetní závěrka Města Nové Hrady
rok 2018
Rada města souhlasí s účetní závěrkou za
rok 2018 a postupuje ji ke schválení zastu-
pitelstvu města.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové hrady návrh účetní závěrky
města za rok 2018.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

pokračování na str. 5
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� 17. Porovnání všech položek kalkulace
cen – ČEVAK a.s.
Rada města bere na vědomí Porovnání všech
položek výpočtu cen pro vodné a stočné za
rok 2018.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.
České Budějovice porovnání všech položek
výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018.)

� 18. Konkurzní řízení – Mateřská škola N.H.
Rada města bere na vědomí Zápis z kon-
kurzního řízení na pracovní místo ředite-
le/ky Mateřské školy Nové Hrady ze dne
27.05.2019 a na základě výsledků konkurz-
ního řízení jmenuje Mgr. Olgu Tuscherovou
na pracovní místo ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady, Hradební 175 s účinností od
01.08.2019 do 31.07.2025.
(Rada obdržela Zápis z konkurzního řízení
na pracovní místo ředitele/ky Mateřské ško-
ly Nové Hrady. V rámci konkurzního řízení
se přihlásila jedna kandidátka (paní Mgr.
Olga Tuscherová), která během ústního po-
hovoru prokázala předpoklady a byla jedno-
myslně výběrovou komisí doporučena radě
města ke jmenování na pozici ředitelky MŠ
N. Hrady.)

� 19. Veteraniáda 2019 – R. Rusiňák
Rada města bere na vědomí vyúčtování ná-
kladů ve výši 1.000 Kč na reprezentaci měs-
ta na závodech ve sportovní gymnastice
panem Rudolfem Rusiňákem.
Rada města děkuje panu Rudolfu Rusiňákovi
za úspěšnou reprezentaci města N. Hrady.
(Rada obdržela od Rudolfa Rusiňáka nákla-
dy na vyúčtování účasti na veteraniádě ko-
nané dne 25.05.2019 v Praze.)

� 20. Kniha "Druhá kopa vycházek za
historií" – M. Mareš
Rada města souhlasí s podporou knihy Dru-
há kopa vycházek za historií, a to formou

nákupu knih a umístění loga města u jedné
z vycházek.
(Rada obdržela od agentury Miroslav Mareš
návrh na umístění loga na knihu Druhá kopa
vycházek za historií a možnosti odkoupení
knih za zvýhodněnou cenu.)

� 21. Lokální výstražní systém
– Smlouva o dílo
Rada města schvaluje Smlouvu o dílo č.
2019-004 se společnosti KOCMAN envi-
monitoring s.r.o. Brno a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti KOCMAN
envimonitoring s.r.o. Brno návrh smlouvy na
zajištění funkční způsobilosti lokálního vý-
stražného systému budovaného z projektu.)

� 22. Lokální výstražní systém – Smlouva
o poskyt. služeb
Rada města schvaluje Smlouvu o poskyto-
vání služeb se společností DEVELICT
Solutions s.r.o., Praha a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti DEVELICT
Solutions s.r.o., Praha návrh smlouvy o pos-
kytování služeb v souvislosti s provozem za-
řízení inverzního paketového multiplexoru,
které je jako součást protipovodňových systé-
mu zajišťuje záložní připojení k síti internet.)

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

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

� 25. Zápis z jednání finanční komise
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
finanční komise ze dne 27.05.2019 a sou-

hlasí s vyzváním firmy ERTL Milan s.r.o.
k objasnění skutečností a doplnění dokladů
v rámci VŘ Sběrný dvůr Jižní město Nové
Hrady - části 1 stavební práce.

(Rada obdržela Zápis z jednání finanční
komise ze dne 27.05.2019 s doporučením
v rámci výběrového řízení Sběrný dvůr Již-
ní město Nové Hrady – části 1 stavební prá-
ce. Po odstoupení vítěze výběrového řízení
firmy Zvánovec a.s. (z kapacitních důvodů)
doporučuje komise vyzvat firmu ERTL Mi-
lan s.r.o. (tato firma skončila v výběrového
řízení na druhém místě) k objasnění skuteč-
ností a doplnění dokladů.)

� 26. Rozpočtové opatření č. 6/2019

Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 6/2019.

(Rada obdržela od Ekonomického odbo-
ru MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 6. V rozpočtovém opatření jsou
zapracovány dotace v příjmové i výdajové
části.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4

ÚSPORA EMISÍ
Město Nové Hrady obdrželo od společnos-

ti EKO-KOM, a.s. osvědčení o úspoře emisí
za rok 2018. Díky recyklaci a využití papíru,
skla, plastů, kovů a nápojových kartónů oby-
vatelé našeho města a přilehlých osad přispěli
ke zlepšení životního prostředí a snížení
„uhlíkové stopy“.

Úspora, kterou jsme dosáhli,
představuje:

Emise CO2 ekv. 130,656 tun
Úspora energie: 3 594 016 MJ

Děkujeme Vám, že třídíte!
OŽP

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY!

Ekonomický odbor městského úřadu Nové
Hrady oznamuje, že

od 1.8.2019 do 31.8.2019
bude uzavřena pokladna,

z důvodu přechodu na nový účetní pro-
gram. Nebude možné vybírat místní poplat-
ky v hotovosti. Po dobu uzavření pokladny
můžete hradit poplatky bezhotovostně s pří-
slušným variabilním symbolem na bankov-
ní účet číslo: 2625231/0100.

Ověřování (Czech POINT) bude probí-
hat i nadále na matrice MěÚ.

Pokud se povede zprovoznit nový pro-
gram dříve, budete informováni formou
místního rozhlasu, na úřední desce a webo-
vých stránkách města.

Děkujeme za pochopení.
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Den ochrany přírody, myslivosti, rybářství a včelařství
se po osmé vrátil do zámeckého parku !!!!!!

Dne 15. 6. 2018 proběhl od 14.00 hodin
osmý ročník zábavně vzdělávacího dne o ochra-
ně přírody v zámeckém parku na Nových Hra-
dech, který je rovněž věnovaný měsíci červnu,
Měsíci myslivosti a ochrany přírody.

Sobota přinesla zamračenou oblohu, která
následně ustoupila krásnému počasí a tak nic
nebránilo tomu, aby Veselá muzika opět zahrá-
la k zahájení krásného dne. Proto i letos může-
me s radostí konstatovat, že si osmý ročník
našlo několik stovek návštěvníků a 170 dětí,
které se zúčastnily naší malé soutěže v pozná-
vačkách ryb a zvěře, mysliveckých zvyků a
tradic, včelaření, poznávání chráněných rost-
lin a živočichů. Děti si za své výkony odnesly
balíčky se sladkostmi, časopisem Papoušci,
krásné knihy z nakladatelství Dona a nádherná
trička od Marka Petrášků. Návštěvnost podtr-
huje i volné vstupné, na kterém se letos vybra-
lo krásných 7.084 Kč. Výtěžek bychom rádi
využili na podporu vzdělávání našich nejmen-
ších v kombinaci s návštěvou přírody Novo-
hradska. Všem dárcům moc děkujeme.

O tom, že návštěvníků bylo dostatek, svěd-
čí i fakt, že tak, jako vloni, i letos velmi rychle
zmizeli grilovaní pstruzi, klobásy, guláš z di-
vočáka, grilované prase a další dobroty. I přes
potíže s výčepním zařízením zvládla děvčata
vše na jedničku a pivo teklo proudem. Bohužel
ne dost rychle na snížení fronty v horkém po-
časí. Na příští ročník se pokusíme zajistit zase
o stupeň lepší servis. Za občerstvení se sluší
poděkovat našim manželkám, kamarádkám a
kamarádům z řad členů spolků i nečlenů, že
nejsou líní podpořit dobrou akci a přidat ruku

k dílu za ztrátu vlastního času, což je to nej-
cennější, co můžete někomu dát. To ostatně
platí i o všech, kteří se zasadili o to, aby se
tato velmi oblíbená akce mohla uskutečnit.
Jedná se o členy Českého svazu ochránců pří-
rody v čele s Láďou Starým, Místní organiza-
ce sportovních rybářů v čele s Ing. Ludvou
Kasanem s podporou Českého rybářského sva-
zu Boršov, kapelou Veselá muzika s Josefem
Vochoskou, Místní organizací včelařů z No-
vých Hradů a Trhových Svinů v čele s Adolfem
Janů a Karlem Zmeškalem a pochopitelně čle-
ny místního Mysliveckého spolku z Nových
Hradů v čele s předsedkyní Ivetou Marhouno-
vou a Martinem Brychtou.

Co je již tradicí na dni pro celou rodinu na
Nových Hradech je stabilita v programu s no-
vinkami, které se snažíme přinášet vždy po
dvou letech. I letos tedy nechyběl dřevorubec-
ký závod, sokolníci, jízda na koloběžkách s Fit
koska koloběh a Lenkou Brychtů, jízda lodí na

jezírku s myslivci – rybáři a hasiči, kdy nám
kluci z SDH opět zajišťovali bezvadný průběh,
soutěž v hodu polenem pro ženy i muže, naha-
zování na cíl s rybáři a další.

Vítězkou kategorie žen v hodu polenem se
stala Ivana Šavelová, která hodila poleno do
vzdálenosti 6, 88 metrů a překonala tak o pou-
hé tři centimetry loňskou vítězku Kristínu Ma-
ierovou. Ivana vyhrála knihy z nakladatelství
Dona, dvě láhve výborného vína a poukaz na
koleběžky od Lenky Brychtové. Nejlepším
mužem v hodu polenem byl Tomáš Gregor,
který vrhl poleno do vzdálenosti 10,30 metrů a
vyhrál rovněž poukaz na zapůjčení koloběžky
a celý kus srnce, kterého věnoval Myslivecký
spolek Kamenná.

Dřevorubecká soutěž, kterou i letos organi-
zovali Luboš a Petr Šulistovi z Hojné a Dobré
Vody, proběhla opět ve dvou kolech. V prv-
ním kole se soutěžící týmy postavily proti

Přístavba únikového schodiště

Stavební úpravy dvora Zahájení stavby bezbariérových toalet

Fotografie z probíhající rekonstrukce Hotelu Máj

pokračování na str. 7
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sobě dvakrát, aby je nejlepší čas postavil do
souboje o umístění. Ve druhém kole se již ře-
zalo o konečné pořadí. I zde byla letos účast
šesti týmů včetně zahraničního týmu dřevo-
rubců z Rakouska. Dále zde byl pochopitelně
domácí tým z Nových Hradů zastoupený Lu-
bomírem Brychtou st., Martinem Brychtou a
Karlem Zmeškalem, týmem profíků Kamenné
ve složení Karel Vacula, Pavel Benda a Tomáš
Polák, týmem ze Žáru s bratry Homolkovými,
složeným týmem Vlčí smečka se zkušeným
Petrem Šulistou, jeho synem Fandou a profi
dřevorubcem Michalem Škorničkou a druhý
novohradský tým složený z úderníků Marek
Petrášek, Dan Hriňa a Martin Cápl. Po losová-
ní byly známé dvojice a mohlo se jít na věc.
První kolo vyšlo nejlépe favoritům z Kamen-
né, kteří se probojovali s Novými Hrady do
finále. Ostatní se do konce přetahovali a
hlavně nováčci ve složeném druhém týmu
z Nových Hradů okusili, jak těžká je taková
soutěž.

Všichni borci si odpočinuli a po vystoupení
sokolníků, tedy jejich druhého programu dne,
se mohlo přistoupit k rozhodujícím bitvám.
Šesté místo obsadil tým z Rakouska, páté mís-
to si vyštípaly Dřevomorky, tedy druhý novo-
hradský tým vedený Markem Petráškem.
Čtvrté místo po tuhém boji obsadili kluci Ho-
molků, které o třetí místo připravil Petr Šulista
a jeho tým. Boj o první místo byl opět důstoj-
ným rozloučením s touto soutěží. O vítězi roz-
hodovalo poslední poleno, kdy se z vítězství
radoval tým z Kamenné a druhý tak skončili
loňští vítězové z Nových Hradů. Všechny
týmy děkují všem divákům za vynikající
kulisu a skvělou podporu ve finále. Bylo to
výborné.

Dřevo do soutěže poskytly Technické služ-
by Nové Hrady a ceny do soutěže věnoval Ma-
rek Petrášek z Údolí. Děkujeme.

Co bohužel nevyšlo, byl kůň. Došlo k za-
březnutí kobyly Markéty Kypetové, která byla
zvyklá vozit děti a nepodařilo se nám zajistit
náhradu. I tak děkujeme Mgr. Markétě Kype-
tové za podporu ze strany její i společnosti
Novohradské hory.

Malování na obličej od Michaely Churáňo-
vé a Elišky Brychtové, výtvarná dílna Bohun-
ky Vochosků pro děti, spoustu dobrot na
stanovištích, nealko pití pro všechny zdarma a
jídlo za hubičku opět kvitovali všichni náv-
štěvníci, kteří se po vyhlášení soutěží a ukon-

čení vystoupení Veselé Muziky zaposlouchali
do tónů skupiny PARTY ve složení Josef Vo-
choska, Libor Doubek a Petr Vochoska. Nutno
uznat, že to Liborovi Doubků výborně zpívá a
nejenom po hudební stránce se všichni velmi
dobře bavili.

Bez koho by to ale ani letos nešlo, jsou opět
lidé a členi uvedených organizací, kteří obětují
svůj volný čas pro zábavu druhých a přiloží
ruku k dílu. Za druhé těch lidí, kteří potom při-
jdou a plody práce těch prvních posbírají a ješ-
tě ji pochválí. No a těch třetích, kteří naši akci
podporují a pomohou nám finančně nebo
materiálně ji uspořádat.

Bez vás všech by to prostě nešlo a jsme
moc rádi, že i v dnešní době ukazujeme všem
okolo, že kde je vůle, tam je i cesta a lidé si stá-
le umí udělat krásný den a hezkou společnost
bez jediného konfliktu. Moc děkujeme man-
želkám za pochopení, když obětujeme velkou
porci našeho volného času v průběhu roku or-
ganizaci této velké akce, ze které nikdo z orga-
nizátorů nemá nic jiného, než pocit z dobře
odvedené práce, na které se dají ještě některé
věci vylepšit.

Dovolte nám zde vyjmenovat naše partne-
ry, kterými jsou tradičně i město Nové Hrady
zastoupené starostou města Mgr. Vladimírem
Hokrem, Akademie věd se sídlem na zámku
v Nových Hradech zastoupenou Petrem Hamber-
gerem, Technické služby Nové Hrady zastoupené

ředitelkou Alenou Kedrušovou a jejím týmem,
Jihočeský kraj zastoupený hejtmankou kraje
Mgr. Ivanou Stráskou, která převzala nad akcí
záštitu, Kámen a písek Český Krumlov zastou-
pený generálním ředitelem Otakarem Veselým
a Maruškou Dvořákovu s Tomášem Dvořákem,
Motor Jikov zastoupený generálním ředitelem
Miroslavem Dvořákem, Rybářství Nové Hrady
zastoupené ředitelem Lubošem Zvonařem,
Penzion Hamr zastoupený Monikou Šnokhau-
sovou, kapela Veslá muzika s Pepou Vocho-
skou, firma Petrášek zastoupena ředitelem
Markem Petráškem, společnost Novohradské
hory s.r.o. zastoupena Mgr. Markétou Kypeto-
vou, Budějovický Budvar, n.p. zastoupený Re-
natou Glaserovou, Myslivecký spolek Kamenná
zastoupený Jaroslavem Jarošem, Nakladatelství
Dona ČB zastoupené Vladimírem Doležalem,
časopis Papoušci zastoupený Alenou Winner a
mediální partneři Jihočeská televize a Český
rozhlas Č. Budějovice.

Závěrem nám dovolte ještě jednou vám
všem moc poděkovat a slibujeme, že příští rok
se v měsíci červnu, Měsíci myslivosti a ochra-
ny přírody, roku 2020 určitě sejdeme a bude-
me pevně doufat, že se vše povede tak, jako
letos.

Hezké dny a na brzké shledání se těší orga-
nizátoři. Sta.-Kas.-Voch.-Zme.-Bry.

Den ochrany přírody,...
(pokračování ze str. 6)
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Soptíci informují
Vážení občané Nových Hradů, v květno-

vém čísle NZ jsem Vás informoval o pořádání
Hasičské soutěže Plamem (jarní kolo) dne
18.5.2019. Plamen je celorepubliková soutěž
v požárním sportu. Cílem hry je rozvíjet dět-
ské znalosti, dovednosti a vědomosti v oblasti
požární ochrany. Jedná se o celoroční mimo-
školní aktivitu dětí se zájmem o požární sport.
Vyhlašovatelem hry Plamen je v České repub-
lice Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska. V letošním (školním Hasičském roce
2018/2019) jsme pořadatelé této prestižní
soutěže my, tj. SDH Nové Hrady. Soutěž se
konala na fotbalovém hřišti TJ Nové Hrady
a v zámeckém parku. Soutěž se skládala ze
dvou disciplín, a to: ZPV (závod požárnické
všestrannosti), který se skládá z disciplín –
střelba ze vzduchovky, základy topografie,
uzlování, základy první pomoci, požární
ochrana, překonání lanové překážky. PÚ (po-
žární útok se zavodněním) - v této disciplíně
šlo o požární útok se zavodněním v délce trati 40 metrů. Celková účast
dětských závodníků čítala 170 mladých hasičů (17 soutěžních družstev
- 9x Starší, 8x Mladší). Naše účast byla se dvěma družstvy (Starších).
V kategorii starších jsme obsadili místo první a čtvrté. Prvenství prv-
ního soutěžního družstva nám opět zařídilo postup na Okresní kolo
Plamen konané 1.6.2019 ve Zlivi u Českých Budějovic. Zde jsme pre-
zentovali náš sbor a město Nové Hrady. Naši MH vybojovali na této
soutěži místo jedenácté.

Závěrem bych chtěl poděkovat našim sponzorům, kteří nás v jarním
kole podpořili: město Nové Hrady (zastupitelům – finanční podpora),
panu starostovi Nových Hradů Mgr. Vladimíru Hokrovi za jeho účast,
Technické služby Nové Hrady (zaměstnancům, paní řiditelce Aleně
Kedrušové za materiálové zajištění a dopravu), panu Václavovi Strna-
dovi za bezpečnou jízdu, Potraviny Flosman Flop Nové Hrady (zaměst-
nancům, paní vedoucí za ceny pro soutěžící), Základní škole Nové
Hrady (za poskytnutí zázemí při trénincích a zajištění), Truhlářství
Bronislav Kubeš (materiálové zajištění), Zemědělství Krtek František
(materiálové zajištění), Dílny pan Radek Kubín (finanční podpora), TJ
Nové Hrady (materiálové zajištění, zajištění prostoru + příslušenství,
panu Ivanu Dorotovičovi, panu Tomáši Dorotovičovi, správci areálu
panu Vítězslavu Jelínkovi st., za celodenní pomoc při zajištění soutěže,

Střeleckému klubu Nové Hrady (materiálové zajištění), panu Ing. Ladi-
slavu Novákovi (materiálové zajištění), SDH Slavošovice (materiálové
zajištění), SDH Údolí (materiálové zajištění), SDH České Velenice
(materiálové zajištění).

Poslední poděkování patří rodičům našich MH za jejich účast a pod-
poru. Všem členům SDH Nové Hrady za pomoc a organizaci této sou-
těže. Dámy a pánové, bez Vaší pomoci by nebylo možné tuto akci
uspořádat. DĚKUJI Vám.

Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka
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Zprávičky ze školky
Ke konci školního roku a se zlepšením počasí
jsme měli v květnu a červnu výletní a zážitkové akce
ve školce i mimo ni:
¡ 28.5. jarní vycházka Žabiček, Koťátek a Sluníček
¡ 30.5. jeli předškoláci na Lipno do Království lesa. Tento výlet orga-

nizovala MAS Sdružení Růže
¡ 31.5. děti oslavily Den dětí sportem – 13. sportovní hry v MŠ
¡ 5.6. jely všechny děti do T. Svin na koncert ZUŠ, který pořádala MAS
¡ 12.6. jeli předškoláci do spřátelené rakouské školky v Großschönau,

kde v rámci projektu BIG ATCZ25 navštívili Sonnenwelt
¡ 12.6. vyšla skupina indiánů od Žabiček a Koťátek na výpravu do Ze-

vlova mlýna. Cestou plnili válečné úkoly, ve mlýně se občerstvili,
odpočinuli a pohráli. Děkujeme majitelce Hance za osvěžující chla-
divou limonádu a točenou vanilkovou zmrzlinu

¡ 18.6. šerpoval pan starosta V. Hokr předškoláky, kteří nám ode-
jdou do školy

¡ 19.6. velké zahradní Pohádkové show na rozloučení s předškoláky
¡ 21.6. jsme uskutečnili cvičný požární poplach. Děti zvládly evakua-

ci na výbornou. Před školkou na ně čekali novohradští hasiči, kteří
dětem předvedli hasičskou techniku, výstroj a vybavení hasičského
auta. Děti měly možnost vyzkoušet si přilby, obleky, masku, nased-
nout do auta a největším zážitkem bylo stříkání hasičskou hadicí na
cíl. Děkujeme novohradským hasičům za pěkné dopoledne a těšíme
se na další spolupráciJ

¡ 24.6. na dopravní hřiště v Třeboni se jely učit děti od Broučků a
Sluníček

¡ 27.6. si udělaly výlet děti od Sluníček, Žabiček a Koťátek do ZOO
Dvorec.
Naše předškolačka Eliška Hanušová se s dalšími dětmi účastnila vý-

tvarné soutěže Lesů ČR „Lesy a příroda kolem nás“ a její obrázek „Les
v zimě“ byl v krajském kole v dané kategorii vyhodnocen jako jeden ze
tří nejlepších. Blahopřejeme a máme radost.

Přejeme všem krásné léto, hezké prázdniny a skvělou dovolenou.
Vaše školkaJ
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Poděkování při příležitosti
ukončení funkce ředitelky
Evy Heřmanové
a odchodu do penze paní učitelky
Ilony Vicanové

Chceme všechny poděkovat kolegyňce Evičce,
že byla dobrou ředitelkou v naší krásné školičce.
Neměla to vždycky lehké, novému se učila,
dokázala všechno možné i kolektiv stmelila.

S paní učitelku Ilonkou se děti dobře cítily,
uměla je připravit na školu, aby se do ní těšily.
Na zahrádce, Ilonko, jen se tuž
a vypěstuj v ní krásnou růž,
s vnoučaty čas užívej,
na školku ráda vzpomínej.

Naše kolegyňky milé, Ilonko a Evičko,
ať jste stále čilé a záříte jak sluníčko.
Děkujeme ještě jednou za ta léta ve školce,
hodně lásky, zdraví, štěstí přejeme vám ze srdce.

Kolektiv MŠ Nové Hrady Hasiči v MŠ

Jen jeden bod chyběl do vítězství ZŠ Nové Hrady
nad Gymnáziem Trhové Sviny

ZŠ Nové Hrady se pravidelně účastní pří-
rodovědné soutěže „Znáš přírodu Novohrad-
ska“ Memoriál RNDr. Stanislava Kučery.
Letošní 26. ročník byl pro naši školu velmi
úspěšný.

ZŠ Nové Hrady reprezentovala čtyři druž-
stva žáků, za kategorii B (6. – 7. třída) dvě - B1
ve složení Tereza Koderová, Nela Michaleo-
vá, Valerie Tomiová a B2 ve složení Matěj
Prášil, Jan Krajčírik, Jiří Emr. V kategorii C
(8. – 9. třída) reprezentovali naši školu Jan
Stiskala, Miroslav Konopa, Denis Kotrč (C1)
a Jan Pávek, Petr Vochoska, Adam Švejda
(C2).

Soutěž byla mimořádnou událostí zejména
proto, že letos by se RNDr. Stanislav Kučera,
významný botanik Novohradska a Šumavy
dožil 75 let. Žáci jako obvykle soutěžili v teo-
retických otázkách týkajících se přírodověd-
ných a geografických znalostí Novohradska,
dále pak v praktickém poznávání typických
novohradských rostlin, živočichů a hub. Poča-
sí k nám letos bylo méně příznivé, ale kdo na

trase po NS Sokolí hnízdo zmokl, stihl ještě do
vyhlášení výsledků zase na sluníčku uschnout.

Největším úspěchem letošního ročníku, za
nějž ale patří díky zejména MOP Nové Hrady
pod vedením pana Ladislava Starého, bylo ab-
solutní prvenství žáka ZŠ Nové Hrady a dlou-
holetého člena MOP Nové Hrady Jana Pávka.
Honza smetl všechny soupeře a vydobyl si
tak prvenství v těžké konkurenci „starých
mazáků“ z ostatních základních škol a gym-
názia. Honza samozřejmě získal i první místo
v soutěži jednotlivců ve své kategorii C. Spo-
lu s Honzou máme z těchto dvou skvělých ví-
tezství obrovskou radost a Honzovi moc
gratulujeme!

Další úspěchy naší školy jsou ale také vel-
mi cenné a významné. Jan Pávek s vydatnou
pomocí svých spolubojovníků Petra Vocho-
sky a Adama Švejdy dosáhli jako družstvo
v kategorii C druhého místa, jen o jeden (!)
bod za prvním družstvem z Gymnázia Trhové
Sviny. A to v situaci, kdy GTS mělo skutečně
velkou motivaci vyhrát – v případě prvního

místa by jim totiž zůstal i pohár, který školy
získávají za tři po sobě jdoucí vítězství v jedné
kategorii. Všechna čest našim klukům, jejich
vítězství je v tomto kontextu obdivuhodné!

Velkými úspěchy jsou i dvě třetí místa. To
první získalo družstvo v kategorii B ve složení
Matěj Prášil, Jan Krajčírik, Jiří Emr. Chlapci
měli téměř podobnou smůlu jako jejich starší
spolužáci. Jejich družstvo dělily od druhého
místa pouze dva body. Ale i tak je třetí místo
v početné konkurenci velkým úspěchem. Dal-

pokračování na str. 12
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RYTMÍK
Rytmík nezahálí ani po Vánocích

S nabídkou vystoupení přišla začátkem dubna paní Ivana Hokrová,
která děvčatům umožnila vystoupit na finálovém setkání MŠ soutěže
Zvonek z Novohradských hor a následně i v květnu při finálovém set-
kání ZŠ. Děkujeme za pozvání, děvčata si tanečky užila a poprvé si
mohla vyzkoušet vystupovat před větším publikem.

S paní Hokrovou jsme se domluvily na další spolupráci, věříme, že
se máme na co těšit.

Povedlo se nám vystoupit i na Den matek v Kulturně-spolkovém
domě, který pořádá Senior klub Nové Hrady. Přivítání i atmosféra byla
jedinečná, děkujeme paní Stanislavě Kovářové a věříme, že příští rok
zde budeme moct opět udělat trochu radosti.

„Kouzelnými vrátky,
pojďte s námi do pohádky.
Poznáte záhy jiný svět,
vrátíte se do dětských let.

Zvoneček zazvoní, zvoneček zacinká,
tiše se posaďte, už nám to začíná.
Láry, fáry, třesky, plesky,
ať je vám tu s námi hezky.“

Touto básničkou přivítala děvčata v Českém domě nejen své rodiče,
ale i ostatní diváky, a mohlo tak začít pohádkové vystoupení plné zná-
mých písniček.

Bývalé kino bylo pro spoustu rodičů nostalgickým místem plným
vzpomínek, rázem tak vznikla úžasná atmosféra.

V hledišti se rozhostilo ticho pokaždé, když děvčata přicházela na
pódium v nejrůznějších kostýmech. A diváci, plni očekávání, sledovali,
co se bude dít.

U vstupu byly připravené programy i kasička na dobrovolné vstupné.

Sedm tanečků, sedm písniček i sedm velkých potlesků, diváci oce-
nili velkou snahu a píli všech děvčat. Doufáme, že si celé vystoupení
užili společně s námi.

Děvčata si po vystoupení odnesla malé dárečky i poukázku na toče-
nou zmrzlinu v Novohradské hospodě, tam jsme se také společně sešli,
abychom celý rok zakončili sladkou odměnou.

Chtěly bychom poděkovat zejména rodičům, kteří nám na začátku
října loňského roku dali důvěru, když nám své děti na kroužek přihlási-
li, za jejich spolupráci a komunikaci.

Dále děkujeme paní Cáplové, která nás několikrát ve svém volném
čase pouštěla do Českého domu, a panu Šebelovi za to, že celé vystou-
pení natočil.

Děkujeme všem, kteří jste svým potleskem podpořili děvčata, proto-
že jak řekla jedna natěšená holčička: „Já se tak těším, to bude nejhezčí
vystoupení na světě.“ A o tom to přeci je.

Těšíme se zase příštěJ
Soňa Maršálková, Klára Bandíková

ší třetí místo získal pak v kategorii B jednotlivců
Matěj Prášil. Matěj je výborný přírodovědec,
který zabodoval i v Rybářské olympiádě, kde
spolu s Pavlem Tichovským vyhráli první místo
se shodným bodovým výsledkem.

Ani „staří veteráni“ z kategorie C se ne-
musí za svůj výsledek stydět. Jan Stiskala,
Miroslav Konopa, Denis Kotrč skončili na pá-
tém místě, nejlepšího individuálního výsledku
docílil Jan Stiskala. Naše „benjamínky“ ze
šestého ročníku Tereza Koderová, Nela Mi-
chaleová, Valerie Tomiová se letos přišly se

soutěží především seznámit, ale i tak se na ni
dobře připravily a skončily na 8. místě. Nejlep-
šího individuálního výkonu dosáhla Tereza
Koderová. Věříme, že získané zkušenosti děv-
čata v příštím roce využijí k umístění v první
trojce. Letos byla nejmladší ve své kategorii a
nenechala se i tak v početné konkurenci za-
hanbit.

Letošní rok se reprezentantům ZŠ Nové
Hrady skutečně povedl a nezbývá než všem
účastníkům poblahopřát a těšit se na ročník
příští!

Mgr. Lenka Kučerová

(pokračování ze str. 11)
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Poslední dny školního
roku ve školní družině

Tak už tu máme prázdniny. Školní rok
utekl jako voda a my už můžeme jen vzpomí-
nat na to, co bylo.

Celý rok jsme si povídali o Nových Hra-
dech celého světa a také jsme jedny navští-
vili. Vydali jsme se do východních Čech.
Kromě zámku v Nových Hradech jsme navští-
vili Toulovcovy maštale a Peklo Čertoviny.
Přenocovali jsme v kempu Moře u rybníka
Řeka v Krucemburku, kde se o nás skvěle po-
starali, tento kemp můžeme vřele doporučit.
Na zámku v NH jsme se setkali s majitelkou
paní Kučerovou a předali jí malou pozornost.

Dětský den jsme tento rok pojali v trochu
jiném duchu také v rámci letošní celoroční hry
a udělali si procházku městem zakončenou se
sladkou tečkou – zmrzlinou od pani Smrčko-
vé. Velmi děkujeme za sladký dárek.

Na další výpravu se vydaly děti z turistické-
ho kroužku. Jejich cesta vedla do Buškova
hamru. Linkovým autobusem dojely do Trho-
vých Svinů a dál pokračovaly pěšky. Na cestě
je doprovázela psí kamarádka Eliška paní vy-
chovatelky Cepákové.

20. 6. jsme oslavili 740. výročí první pí-
semné zmínky o našem městě besídkou na
téma Nové Hrady. Rodiče a hosté se mohli do-
zvědět zajímavosti z historie města, projít si
Nové Hrady v básničkách K. Jarolímkové a
zjistit, „Jak David ke štěstí přišel“. Doufáme, že
jsme všem zpříjemnili konec školního roku.

Nakonec bychom chtěli všem dětem po-
přát krásné prázdniny bez úrazů, bolístek a ne-
mocí, plné krásných zážitků společně s rodiči.
Mějte se krásně! ŠD
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9. ročník

Kdo má rád
Letošní ročník benefiční akce Kdo má rád

se na rozdíl od loňského roku uskutečnil za
dobrého počasí, což jistě přispělo k úspěšné-
mu průběhu. Již tradičního dětského sportov-
ně-pohádkového dne se zúčastnilo více než
250 dětí v doprovodu rodičů, prarodičů či ka-
marádů. Bylo pro ně připraveno deset stano-
višť, kde plnily drobné úkoly. Za úspěšné
zvládnutí pak děti obdržely sladkosti a drobné
dárky, které poskytlo město Nové Hrady a
partneři akce.

V rámci doprovodného programu měli všich-
ni účastníci možnost vyřádit se na různých at-
rakcích a díky novohradským hasičům i projet
se po zámeckém jezírku v nafukovacím člunu.

Večerní benefiční koncert nabídl vystou-
pení zajímavých osobností, které přijely pod-
pořit myšlenku získání finančních prostředků
pro dětského oddělení nemocnice v Prachati-
cích. Z dobrovolných příspěvků a ze vstupné-
ho za večerní koncert se nakonec vybralo více
než 51 tisíc korun, které pomohou vylepšit
zázemí nemocnice a zpříjemní tak pobyt dětí
na oddělení.

Koncert nabídl krásný zážitek hudby pro
všechny generace a ještě pomohl dobré věci.
Osobně bych rád poděkoval všem, bez jejichž
pomoci by benefice nemohla vzniknout. Tuto
akci vedle paní hejtmanky Mgr. Ivany Stráské
podpořili i další představitelé Jihočeského
kraje, který je významným partnerem celé be-

nefice. Organizační zajištění večerního kon-
certu a části dětského dne měl tradičně na
starost Martin France a jeho tým. Jsem rád, že
jsme se i letos mohli opřít o pomoc „novohrad-
ského Zámku“, zejména D. Kaftanové, E. Rúč-
kové a Petra Hambergera, který jako vždy
zajistil technické zázemí akce. Velké poděko-
vání též zaslouží zaměstnanci Technických
služeb města N. Hradů, kteří se podíleli nejen
na přípravě, ale dohlíželi i na bezproblémový
průběh. Mé osobní poděkování pak směřuji
ke všem kolegyním, kamarádkám a kamará-
dům, kteří se podíleli na přípravě a zajištění
sportovně-pohádkového dětského dne. Podě-
kování však samozřejmě patří všem, kteří se
akce osobně zúčastnili a svým příspěvkem
podpořili hezkou akci a dobrou věc.

Příští rok by se měl uskutečnit jubilejní de-
sátý ročník této akce, která na jihu Čech našla
svůj domov. Věřím, že se při přípravě či v je-
jím průběhu opět setkáme a že si opět užijeme
den s podtitulem Kdo má rád.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Výroba mečů

Příprava na slavnosti města
V minulém čísle NZ zmínil starosta našeho města, že nás čekají

31. 8. městské slavnosti, kterými si připomeneme výročí 740 let od prv-
ní písemné zmínky o Nových Hradech. A s tím souvisí i přání uspořádat
slavnosti společně, tedy s aktivním zapojením novohradečáků a osadní-
ků z okolí. Jednou z možností, jak být součástí „historického progra-
mu“, je účast v kostýmovaném průvodu. Pokud tedy máte do toho chuť,
přihlaste se nám, neboť od druhého červencového týdne začneme šít
kostýmy. Nějaké přípravy jsme už začali činit – výrobu mečů pro kluči-
čí dobrovolníky, přípravu k šití vlajek a praporů, hledání švadlen a
střihaček…, a tak ti, kteří máte v sobě špetku „kejklíře“ a ujdete pěšky
pár kilometrů, ozvěte se na kontakt: K. Jarolímková, 602 150 208,
kic@novehrady.cz nebo osobně v Kulturně-spolkovém domě.

Děkuji za spolupráci. K. Jarolímková
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Červencové malířské
sympozium NH740
Na začátku prázdnin se u nás setká jedenáct malířů pěti národ-

ností, kteří by měli do sebe nasát novohradskou atmosféru a vytvořit
obrazy pro výstavu NH740. Název výstavy složený z písmen a čísla
vyjadřuje naše městečko a plynoucí čas od jeho první písemné
zmínky.

Můžeme tedy očekávat, že se na obrazech objeví naše kulturní
památky se svojí atmosférou, lidé s otisky svých osudů, krajina se
svými příběhy, ale třeba i něco jiného, co dokáží vidět jenom „cizí“
oči a srdce.

Celých sedm dní se u nás budou „výtvarně potulovat“ umělci,
kteří mají rozdílné styly, techniky, nápady, vyjádření a svůj osobitý
výtvarný rukopis. Uměleckým garantem sympózia je Karel Prášek,
šéf Jednoty výtvarných umělců České re-
publiky. Spolu s ním k nám zavítají Jitka
Hilská, Bohunka Waageová, Eva Vlasá-
ková, Václav Benedikt, Pavel Humpolec
(všichni z České republiky), Robert Ně-
meček ze Slovenska, Wolfgang Horwath
z Rakouska, Lana Loeber a Luc Michel
z Francie a čínský malíř Li Xiangxüm (t.č.
obyvatel Prahy).

Obrazy, které vzniknou z tohoto novo-
hradského setkání, budou vystaveny v Kože-
lužně až do konce prázdnin. Pak bych byla
velmi ráda, kdyby několik obrazů našlo své
místo v budovách místních škol, institucí,
úřadů, památek a firem a část výstavy bych
chtěla ukázat i v některé další galerii v naší
oblasti Novohradsko-Doudlebsko či v ra-
kouském příhraničním regionu.

Pojďme se tedy těšit na to, co o našem
městě a kraji odvypráví ve svých obrazech
hosté s uměleckým zadáním NH740.

K. Jarolímková

Výstava dětských obrázků
Tři červnové týdny patřila Koželužna dětským obrázkům. Bylo zde

malé výtvarné ochutnání z některých galerijních doprovodných progra-
mů a projektů. V přízemí vévodil obraz Vanilková, byly zde i dva ob-
rázky z Duhové výstavy nebo výtvarný výsledek společné práce
s malířem Karlem Práškem. V prvním patře jsem k vidění nabídla ob-
rázky česko-rakouských žákovských autorů ze dvou setkání loňského
roku. Byly na nich novohradské dominanty a windhaagská inspirace
z výstavy v GreenBelt Centru. Ve druhém patře byla na výstavě směs
různých námětů i technik. Určitě stály za vidění autoportréty žáků
ZUŠ, kteří namalovali sami sebe po prohlídce výstavy Mgr. Z. Chrta,
„andělská novohradská letka“ předškoláků nebo obrázky s tématem za-
niklých vesnic, které děti vytvořily loňského roku.

Tato výstava, jako velká porce zářivých barev, výtvarného vyjádře-
ní světa kolem nás a dětské fantazie, byla pro pozorné a vnímavé náv-
štěvníky jistě hezký „doplněk stravy“ na přelomu jara a léta.

Děkuji všem malým i velkým návštěvníkům galerie za příjemné vý-
tvarné zážitky a zájem o „výtvarku“.

K. Jarolímková
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Pozvánka do městečka Freistadt
Městečko Freistadt ležící asi 20 km od českých hranic láká hlavně

na své středověké opevnění. Jeho součástí jsou i česká a linecká brána,
které se se svou výškou 28 metrů řadí k nejmohutnějším věžím s bránou
ve střední Evropě a jsou významným symbolem města. Jen tak můžete
procházet po úzkých uličkách přes brány a věže. Ve zdejším hradu ze
14. století je dnes Zámecké muzeum, které se může pyšnit hlavně sbír-
kou malovaného skla.

Ze zdejší 50metrů vysoké věže je pěkný výhled a z dávného příkopu
jsou dnes zahrady. Freistadt byl v minulosti velmi významnou zastáv-
kou na solné stezce do Čech. Centrem města je náměstí Hauptplatz
s historickými domy a Vaší pozornosti by neměla uniknout ani gotická
bazilika sv. Kateřiny. Freistadt je také tzv. pivovarskou obcí, kde zdejší
obyvatelé vlastní zdejší pivovar. Městečko není známé jen prostřednic-
tvím mohutného opevnění a piva, ale je známé i především kulturním dě-
ním a uměním. V roce 1921 byl založen Vlastivědný svaz Alt-Freystadt,
který započal sbírkotvornou činnost. V důsledku toho bylo v roce 1926
v zámecké kapli zřízeno první muzeum. Zde naleznete mnoho výstav-
ních exponátů z freistadtské minulosti a největší sbírku maleb na skle
s více než 500 exponáty. Uprostřed starého města stojí dům z roku
1460, kde se nachází galerie Johana Owena. Zde se ukrývají umělecká
díla na vysoké úrovni. Galerie sčítá ke stovce originálních obrazů, kres-
lené akvarelem, umělecké a vánoční karty.

Za zmínku stojí gotický kostel sv. Wolfganga, který se nachází
v obci Kegermarkt, vzdálené zhruba 12 km od městečka Freistadt.
V kostele uvidíte hlavní oltář, který je 13 m vysoký a je vyřezán z jed-
noho kusu lipového dřeva, jedno z nejvýznamnějších řezbářských
děl pozdního středověku. Na konci nad Kefermarktem se tyčí hrad
Weinberg, který patří mezi nejvýznamnější památky v Horních Ra-
kousích. Je to velký hradní areál, kde se pořádá mnoho akcí. Pokud
se vydáte severněji, můžete navštívit částečně obydlenou zříceninu
hradu z poloviny 15. století, která kdysi patřila také k panství We-
inbergu.

Zámecké muzeum Mühlviertelu ve Freistadtu
Freistadstský zámek byl postaven ve 14. století a od těch dob měnil

opakovaně své majitele. V roce 1921 byl založen Vlastivědný svaz
Alt-Freystadt, který započal se sbírkotvornou činností. V důsledku to-
hoto bylo v roce 1926 v zámecké kapli zřízeno první muzeum. Zde se
nachází mnoho výstavních exponátů z freistadtské minulosti, téměř
v originálním stavu zachovaná věžní jizba a ohromující výhled na his-
torické město Freistadt. V někdejší zámecké kapli se nachází v Rakous-
ku největší sbírka maleb na skle s více než 500 exponáty. V cechovní
jizbě se nachází obsáhlá sbírka cechovních truhel, vlajek a znaků. Kor-
bel freistadstkého tkalcovského cechu z roku 1574 patří ke zvláštním
exponátům. K nejcennějším souborům hornorakouských muzeí se řadí
folkloristická sbírka v Zámeckém muzeum Mühlviertelu. Exponáty
přibližují zvyky a obyčeje týkající se narození, svatby a smrti, dokládají
zbožnost, středověký právní systém včetně soudnictví, vystaveny jsou
kroje, zlaté čepce a objekty se vztahem ke školství i využití volného
času. Sbírka k historii celní a finanční správy nabízí přehledný vývoj
této problematiky.

Martina T. Kolářová

Kontakt:
Schlosshof 2, 4240 Freistadt
Telefon: +43 (0)7942/72274
e-mail: info@museum-freistadt.at
http://www.museum-freistadt.at/kontakt

Otevírací doba:
říjen – květen
pondělí až pátek od 9.00 – 12.00, 14.00 – 17.00
sobota, neděle, svátek 14.00 – 17.00
červen – září
pondělí až pátek od 9.00 – 17.00
sobota, neděle, svátek 14.00 – 17.00

Výstava fotografií
v Zámeckém muzeu ve Freistadtu

V loňském roce jsme v Koželužně uspořádali výstavu padesáti fo-
tografií z naší oblasti Novohradsko-Doudlebsko, která nabízela místa
nejen velmi známá, ale i „zákoutí“ s působivou atmosférou. Autoři fo-
tografií byli vesměs amatérští fotografové, ale určitě s „profesionální“
láskou k našemu kraji, což zřejmě rozhodlo o zájmu ze strany Zámec-
kého muzea ve Freistadtu uspořádat tuto výstavu i v prostorách muzea.
Od 21. 6. do konce prázdnin je možné část z původní výstavy fotografií
tedy vidět i tam a současně navštívit i další expozice freistadtského mu-
zea, historické městečko i malebné okolí. Za pomoc s realizací výstavy
děkuji paní K.P. Lauterbachové, J. Duspivové a souboru Calypte za
pěkné hudební vystoupení při vernisáži. K. Jarolímková
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O cestách a obchodu
V květnu jsme se s PhDr. Jiřím Oesterreicherem zamysleli nad

problematikou hranice mezi Čechami a Dolním Rakouskem. V ná-
sledující přednášce 20. června nám stejný historik představil ob-
chodní cesty, které přes hranici v minulosti vedly. Přednáška nesla
název „Rozvoj obchodu mezi českými zeměmi a Rakousy“ a sezná-
mila nás hlavně se středověkými dálkovými trasami na Novohrad-
sku a Stropnicku. I tentokrát lektor nevycházel jen z listin, kterých
se ostatně z nejstarší minulosti nedochovalo mnoho, ale využil své
znalosti jazykové a ukázal nám širší souvislosti. O dávných trasách
může vypovídat i typologie sídlišť, mnohé mohou naznačit i patroni
kostelů. Kudy vedly cesty nám napovídají názvy obcí. Například
Šalmanovice se dříve jmenovaly Zolmanovicz a to naznačuje, že se
zde vybíralo clo, obec tedy ležela na nějaké obchodní cestě. Ostatně
výběr cla nebo mýta byl významným zdrojem příjmů pro toho, kdo
ovládal území, kterým cesty vedly. Zdá se, že to byla právě kontrola
obchodu se solí, která umožnila vzestup Přemyslovců, ovládnutí ste-
zek na jihu Čech také zvýhodnilo Vítkovce proti jiným šlechtickým
rodům.

O situaci v raném novověku už nás informují mapy, které popisují
zemské stezky a celniště. V 18. století byly vybudovány císařské silnice
a většina dřívějších celnišť byla zrušena, v 19. století nastupuje železni-
ce. Staré stezky upadly v zapomenutí. Oživit dávnou historii se pokusí-
me poslední srpnový víkend, kdy kupecká výprava vyjede z Weitry a
přes Heinrichs a Pyhrabruck dorazí do Nových Hradů. Budete-li chtít,
můžete se k ní přidat.

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

Novohradské muzeum, J. Šáchová
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INFORMACE
Z KNIHOVNY

Výtvarná soutěž
Každoročně se naše knihovna zapojuje do

výtvarné soutěže pro děti „Lesy a příroda ko-
lem nás“, kterou organizují Lesy České repub-
liky, s. p. ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou
knihovnou. Letos se u nás sešly práce pouze
dětí z mateřské školy. Od března do konce
dubna byly výtvarné práce dětí vystaveny
v naší nové městské knihovně a čtenáři a náv-
štěvníci vybírali nejzdařilejší obrázky. V naší
knihovně byly vybrány a do krajského kola
odeslány práce Zuzanky Vicánové, Michalky
Vicánové a Elišky Hanušové. V krajském fi-
nálovém kole se umístila Eliška Hanušová na
3. místě ve věkové kategorii předškolních dětí.
Blahopřejeme.

Pasování na čtenáře
Na letošní pasování dorazily 30. května

dvě třídy prvňáčků. Novou knihovnu děti již
znaly z předchozích návštěv, takže přišly do
již známého prostředí. Byly zvědavé na krále
Knihomola I., myslím, že se vůbec nebály.
Předvedly, jak se naučily za ten rok číst a pan
král jim na oplátku představil knihu „Malý
princ“. Pasování proběhlo slavnostně i s krá-
lovskými fanfárami, děti byly krásně nastro-
jené, i pan král přišel v novém hávu. Jako
dárek dostaly děti od paní knihovnice knihu
básniček.

Na návštěvu knihovny přijely v červnu,
tak jako každý rok, děti z mateřské školy ze
Žára. Poslechly si pohádku, prohlédly knížky
a časopisy, menší děti se potěšily s plyšáky, na
zahradě posvačily a vyrazily na zmrzlinu.

Klub deskových her mohou v době let-
ních prázdnin navštěvovat zájemci každé úte-
rý od 13 do 16 hodin.

Výstava v knihovně
V červenci, srpnu a v září bude možno pro-

hlédnout si dvě komiksové výstavy spisova-
telky Kláry Smolíkové „Čertice Dorka“ a
„Viktorka“.

D. Císařová, knihovnice

Okénko do knihovny
Náš manžel / Jo Jakeman
Kam až byste zašly, abyste se pomstily svému bývalému? Tři různé
ženy spojuje jediné: stejný muž. Nečekané spojence najde Imogen v
bývalé a budoucí ženě svého manžela. Všechny se chtějí pomstít.

Smrtící tajnosti / Robert Bryndza

Zločinci a kavalíři / Petr Šuleř
V poutavém vyprávění nahlídneme pod pláštík bouřlivých dějů z ob-
dobí vzájemné nevraživosti dvou habsburských bratrů a poodhalíme
tajemství, o kterých historie zatím mlčela. Zemský hejtman Karel
starší ze Žerotína vyšetřuje několik kriminálních činů, přičemž musí
zápasit nejen se zločinci, ale překážky jsou mu kladeny také z nejvyš-
ších míst.

Tiché roky / Alena Mornštajnová
Kolik toho víme o svých nejbližších? Bohdana je uzavřená dívka žijí-
cí jen s mrzoutským otcem a dobrosrdečnou, leč poddajnou Bělou.
Trápí ji napětí v domě a tajemství, které jí nepřestává vrtat hlavou:
Proč ji těžce nemocná babička při poslední návštěvě v léčebně oslovi-
la “Blanko”?

Transport za věčnost / František Tichý
Otce dvanáctiletého Jendy zatklo gestapo, jeho přátelé dostanou žlu-
tou hvězdu na kabát a čeká je transport do Terezína, dramatický pří-
běh z 2. světové války, inspirovaný skutečnými osudy chlapců, kteří
žili v Praze a v Terezíně...

Ani muk / David Jackson
Malcolm a Harriet Bensonovi vypadají jako zcela obyčejní, usedlí pa-
desátníci. až na to, že doma vězní desetiletou Daisy. A nyní se Benso-
novi rozhodli do svého domova “přivést” novou dceru.

Dovolená v knihovně
15. – 26. července 2019 a 12. – 16. srpna 2019
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Prázdniny
v Komunitním centru

Během letních prázdnin ne-
poběží pravidelné volnočasové
aktivity pro děti. Místo toho
jsme připravili 3 týdenní cykly
Příměstského tábora.

Sociální čajovna spustí své
aktivity opět od září.

Bezplatný právní servis funguje i přes léto v uvedených termínech,
poradny se vystřídají v dovolené.

Přední část zahrady zůstane přístupná, můžete si zde posedět pod
stromy, v době denního provozu zůstává otevřená zadní část s dětským
hřištěm.

Prosíme Vás jen o ohleduplnost a pořádek, aby si letní odpočinek
mohli užívat i ostatní návštěvníci Centra a Městské knihovny i všichni
sousedé okolo.

Od září se na Vás budeme těšit zase v plném provozu.
Lucie Sovová

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:
¡ 22. 6. – 8. 9. – Ztracený svět /dobrodružná podívaná pro celou rodinu/
¡ 10. – 20. 7. – Dekameron /komedie/
¡ 24. – 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:
¡ 12. 7. – Charleyova teta – nádvoří zámku Ohrada, Hluboká n. Vlt.
¡ 18. 7. – Baletní trojvečer – Borovany
¡ 23., 26. a 31. 7. – Poslední sbohem Jakuba Krčína – AJG, Hluboká n. Vlt.
¡ 2., 23. a 24. 8. – Návštěva mladé dámy – Klášter Zlatá Koruna
¡ 9. 8. – Vínem proti pohanství aneb staročeský dekameron – Státní hrad

Nové Hrady
¡ 6. 9. – Balada pro banditu – Borovany
¡ 13. a 14. 9. – Camp Q – Camp Q, ČB
¡ 17. 10. – Vínem proti pohanství aneb staročeský dekameron – JD, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 4. 7. – Večerní pohádková Zoo – Hluboká n. Vlt.
¡ 5. 7. – Lakomá Barka – Lipno n. Vlt.
¡ 5. 7. – Marathon – Veselí n. Lužnicí
¡ 6. 7. – Cirkus Ponorka – Veselí n. Lužnicí
¡ 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
¡ 13. 7. – Vanua2 – Veselí n. Lužnicí
¡ 20. 7. – Shilpa Ray – Veselí n. Lužnicí
¡ 22. 7. – Josef Fousek – radniční nádvoří ČB
¡ 23. 7. – Koncert legend 2019 – Letní kino Háječek ČB
¡ 23. 7. – Jakub Szántó – St. hrad Rožmberk
¡ 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. 7. – Krausberry – Veselí n. Lužnicí
¡ 27. – 31. 7. – Festival Jihočeské Nové Hrady 2019 s J. Svěceným

– Nové Hrady
¡ 28. 7. – Koncert Streetwings – Kostel svaté rodiny
¡ 29. 7. – Jaroslav Samson Lenk – radniční nádvoří, ČB
¡ 1. 8. – JF „Jihočeská intermezza“: Jiří Bárta – Státní hrad Rožmberk n. Vlt.
¡ 1., 7., 22. a 28. 8. – Toulky barokními Budějovicemi

– noční prohlídky města – radnice, ČB
¡ 2. 8. – Bonsai č. 3 - Borovany
¡ 2. 8. – Miroslav Donutil – Hluboká n. Vlt.
¡ 3. 8. – Terne Čhave – Veselí n. Lužnicí
¡ 5. 7. – Martin Macík – St. hrad Rožmberk
¡ 5. 8. – Nezmaři – radniční nádvoří, ČB
¡ 8. 8. – JF „Jihočeská intermezza“: Balada pro banditu

– St. Zámek Kratochvíle
¡ 9. 8. – Pokáč – Borovany
¡ 10. 8. – St. Johnny – Veselí n. Lužnicí
¡ 12. 8. – Žalman & spol. – radniční nádvoří, ČB
¡ 15. 8. – JF „Jihočeská intermezza“: M. Janková, I. Kahánek

– Klášter Zlatá Koruna
¡ 16. 8. – Oceán – Borovany
¡ 17. 8. – Dialog lásky violy a varhan – Hluboká n. Vlt.
¡ 17. 8. – Tata Bojs – Veselí n. Lužnicí
¡ 17. 8. – Muzikálová noc na Zámku Ohrada – Hluboká n. Vlt.
¡ 18. 8. – Vivat tango – violoncello a akordeon - Hosín
¡ 20. 8. – Jiří Strach – St. hrad Rožmberk
¡ 22. 8. – Pavel Lohonka Žalman na lodi – Loď Adalbert Stifter,

Lipno n. Vlt.
¡ 22. 8. – Artemandoline – AJG, Hluboká n. Vlt.
¡ 23. 8. – Spirituál kvintet – Hluboká n. Vlt.
¡ 23. 8. – Lakomá Barka – Lipno n. Vlt.
¡ 23. 8. – Večerní pohádková Zoo – Hluboká n. Vlt.
¡ 24. 8. – Places – Veselí n. Lužnicí
¡ 29. 8. – JF „Jihočeská intermezza“: O. Ruml a Voskovec, Werich, Ježek

– Státní hrad Nové Hrady
¡ 30. 8. – Lenka Filipová s kapelou – Hluboká n. Vlt.
¡ 30. 8. – Noční prohlídky kláštera Borovany – Borovany
¡ 31. 8. – Jiří Schmitzer – Veselí n. Lužnicí
¡ 3. 9. – Jaroslav Tůma a Marek Orco Vácha – Borovany
¡ 4. 9. – JF: Čtvero ročních dob – JF, ČB
¡ 7. 9. – Chopinovské nocturno – Schwarzenbergská jídelna,

Hluboká n. Vlt.
¡ 7. 9. – Vichrberry a Špuntkvaně – Veselí n. Lužnicí
¡ 13. 9. – Zámecké nokturno – Borovany
¡ 14. 9. – Radůza s kapelou – Hluboká n. Vlt.
¡ 26. 9. – JF: Beethoven – 9. s Ódou na radost – DK Metropol, ČB
¡ 4. 10. – Beatles revival – Hluboká n. Vlt.

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

Tělovýchovná jednota Nové Hrady,
oddíl kopané, vás zve na

Oslavy 70 let
od založení oddílu kopané

v Nových Hradech,
které se uskuteční dne

10. 8. 2019 od 12.30 hod.
na fotbalovém hřišti v Nových Hradech.

Vrcholem celé akce bude zápas internacionálu
reprezentace České republiky proti místnímu výběru

Doprovodný program, občerstvení
a večerní posezení s hudbou zajištěno

Celý program bude zveřejněn
v následujícím čísle zpravodaje

I. Dorotovič
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V sobotu 8. června 2019 se v Soběslavi konalo 2. Kolo Národního
poháru žáků v karate, tato soutěž je postupová a nominační na Mistrov-
ství ČR. Na prestižní šampionátu se sjelo přes 240 závodníků z celé ČR
a bojovali o postupové body na nadcházející Mistrovství ČR v karate.

V disciplíně kata (povinné sestavy) a kumite (sportovní zápas dvojic
dle pravidel WKF) se utkal výběr nejlepších závodníků z celé ČR.

Novohradské karate reprezentovali:
Marek Houser, kterému se podařilo získat v silně obsazené kategorii

kata starší žáci (40 závodníků) pěkné 5. místo a tím se přiblížit k nomi-
naci na MČR. V disciplíně kumite se Marek probojoval až do třetího
kola, kde podlehl soupeři z TJ karate České Budějovice.

David Macho bohužel z důvodu zranění kolene nedokončil soutěž
v kumite. Oba závodníci mají již body k postupu na Mistrovství ČR,
které se bude konat 7.- 8. prosince v Praze. Děkuji našim závodníkům
za vzornou reprezentaci a pěkné výsledky.

Martin Hermann, předseda odd ílu karate

MISTROVSTVÍ SVĚTA V KARATE
WUKF 2019 BRATISLAVA

Český kata tým mužů vybojoval
bronzovou medaili na světové šampionátu

Ve dnech 20. - 23. června 2019 se v Bratislavě pod záštitou World
union karate federation konalo 8. Mistrovství světa v karate. Tohoto
šampionátu se účastnilo přes 2500 závodníků ze 45 zemí světa .

S výpravou státní české reprezentace WUKF odjeli také jihočeští
karatisté. Na toto mistrovství byli nominováni vedením české reprezen-
tace WUKF za výsledky na šampionátech v letošním a loňském roce.

V disciplíně kata týmů mužů +34 let vybojoval český tým ve složení
Martin Sláma, Martin Hermann a David Šenkýř bronzovou medaili.
Náš tým skončil jen desetinu bodu za druhým italským týmem. Prven-
ství patřilo rovněž italskému týmu. V této disciplíně se hodnotí syn-
chronizace všech členů týmu a samozřejmě technická bezchybnost
zacvičené povinné sestavy postojů, krytů, úderů a kopů. V soutěži jed-
notlivců v disciplíně kata muži (+ 39 let) získal Martin Sláma pěkné 4.
místo v silně obsazené kategorii a David Šenkýř v téže kategorii obsadil
12. místo. V disciplíně kata muži (+49 let) obsadil Martin Hermann
bodované 7. místo.

Jihočeští závodníci z oddílů SKP České Budějovice a TJ Nové Hra-
dy přiváží domů nejen cenný kov z Mistrovství světa, ale také neoceni-
telné zkušenosti, které budou předávat našim členům na tréninku.
Děkuji za spolupráci v týmu a vzornou reprezentaci v zahraničí.

Martin Hermann,
předseda AKJ SKP Č. Budějovice a TJ karate N. Hrady

TJ Sokol Nové Hrady informuje
Od července loňského roku až do konce

června letošního roku byl v kuželně v Nových
Hradech realizován projekt s názvem „Kužel-
ky, sport na celý život“. Tento projekt s celko-
vými výdaji téměř 70 tis. Kč byl finančně
podpořen v rámci dotačního programu Jihoče-
ského kraje „Podpora sportovní činnosti dětí a
mládeže a výkonnostního sportu“ částkou 50.000 Kč. Díky poskyt-
nuté dotaci bylo možné naplnit hlavní cíl našeho projektu, kterým
bylo zachování a další rozvoj kuželkářského sportu v Nových Hra-
dech a podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Tělocvičné jed-
notě Sokol Nové Hrady. V rámci projektu došlo k dalšímu rozvoji
pravidelných a systematicky řízených aktivit našich členů z řad dětí
a mládeže, nákupu materiálně technického vybavení pro kuželkář-
ský sport a sportovního oblečení, úhradě části nákladů na provoz na-
šeho sportoviště i dalších výdajů spojených se sportovní činností
dětí a mládeže v TJ Sokol Nové Hrady.

K největším úspěchům našeho klubu v práci s dětmi a mládeží
v roce 2018 byla účast dvou našich hráček, sester Stanislavy a Natálie
Betuštiakových, na mistrovství České republiky kategorie juniorek.
V soutěži na 120 HS zde obsadila Stanislava 19. příčku, čímž si zajisti-
la postup do další fáze turnaje, její sestra Natálie skončila na nepostupo-
vém 34. místě. Druhý hrací den Stanislava Betuštiaková si i přes velmi
dobrý výkon nakonec o dvě příčky pohoršila a v kombinaci se umístila
na konečném 21. místě. Hned začátkem roku 2019 na úspěchy junio-
rek navázal Tomáš Balko, který se ve své kategorii starších žáků stal
vicemistrem Jihočeského kraje a zajistil si postup na mistrovství Čes-
ké republiky. Zde se mu již tolik nedařilo a obsadil konečné 28. místo.
Všem třem našim mladým nadějím patří velká gratulace a zároveň
poděkování za reprezentaci našeho oddílu i našeho města.

Je více než jisté, že takovýchto úspěchů by nebylo možné dosa-
hovat bez odpovídajícího materiálního a personálního zabezpečení
a jsme rádi, že i s pomocí dotačních programů Jihočeského kraje se
nám daří zajistit dostatek finančních prostředků pro činnost našeho
sportovního klubu s již šedesátiletou historií. Poděkování na tomto
místě zcela jistě patří nejen Jihočeskému kraji, ale také všem našim
trenérům, rozhodčím a organizačním pracovníkům, kteří svou čin-
nost vykonávají zcela dobrovolně a ve svém volném čase.

Za TJ Sokol Nové Hrady, Pavel Kříha

¡ Kdo občas za odměnu odveze ženu s malým psem do ČB a zpět?
Celkem asi 3 hodiny. Tel.: 608 527 225

řádková inzerce

Národní pohár žáků v karate v Soběslavi
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Fotbal a „láska“
Malý fotbalový žáček dostane od Ježíška

pravý kopací míč a on s ním spí ve své posteli,
minimálně do konce zimních prázdnin a poté
se nemůže dočkat, až si ho vezme ven a s ka-
marády budou trénovat až do pozdních hodin.

Je to láska?...

Fotbal a „přátelství“
Na protější bránu běží dva spoluhráči proti

dvěma soupeřům. Jeden může vystřelit, ale
neudělá to. Vidí lépe postaveného spoluhráče,
proto raději nahraje. Je z toho gól. Brankář
udělá velkou chybu a mužstvo prohraje. Spo-
luhráč k němu přijde, vezme ho za rameno a
řekne: „Nic si z toho nedělej, my také děláme
chyby.“

Je to přátelství?...

Fotbal a „radost“
Mužstvo potřebuje vyhrát a stále se to ne-

daří. Přijde však 89. minuta zápasu a konečně
padne gól. Ten, co ho dal, zmizí v chumlu os-
tatních spoluhráčů a 50 tisíc fanoušků by nej-
raději vtrhlo na hřiště a celé mužstvo objalo.

Je to radost?...

Fotbal a „vášeň“
Hráč jde kopat závěrečnou penaltu a kopne

ji obloučkem doprostřed branky a dá gól, bran-
kář to vůbec nečeká. Útočník vtrhne mezi
čtyři protivníky a z hranice velkého vápna

přehodí brankaře soupeře nádherným lobem,
který snad ještě letí teď.

Jsou to vášně?...

Fotbal a „napětí“
Zahrává se penaltový rozstřel. Každý sou-

peř má 5 i více penalt, střídavě. Nervy pracuji
u hráčů, brankařů i fanoušků. Kdo promění víc
penalt, vyhrává.

Je to napětí?...

Další a konečné výsledky chlapů:
Kamenný Újezd – Nové Hrady 2:5
Nové Hrady – Dívčice 5:4
Borek – Nové Hrady 1:0
Nové Hrady – Č.B. Mladé 1:1
Lišov „B“ – Nové Hrady 5:2
Nové Hrady – Týn nad Vltavou „B“ 4:8

Družstvo mužů skončilo na 2. místě v III.
třídě Č.B. a žáci skončili v „Okresním přebo-
ru“ na 3. místě.

Dále se stalo něco nečekaného! Naši muži
totiž postoupili z druhého místa III. třídy ČB
zpět do „Okresního přeboru“ ČB. Můžu jim
přát jedině štěstí, protože „okres“ nebude jen
tak lehký. Kluci musí víc trénovat a hrát za
„Hrady“.

Fotbal a nekonečno
Budou se někde v cizině rozšiřovat fotbalo-

vé stadiony? Když vidím tyto „svatostánky“

narvané fanoušky, tak mě nenapadá nic
jiného. Když jsem v mládí sledoval fotbalové
zápasy, nebylo většinou zdaleka plno. Každý
v Evropě si hrál na vlastním písečku, ať to
byla Anglie nebo Španělsko, Německo, Itá-
lie. Ale dnes? Natřískaná hlediště, chorea,
hymny, respekt vůči soupeři, prostě fotbalo-
vý fenomén. Zeměkoule nabitá fotbalem. Ať
je to Island, Nový Zéland, Kanada, Japonsko,
Korea, Švédsko, Brazílie atd. V každém kou-
tě se chtějí všichni dostat na MS. Všichni se
chtějí fotbalově „ukázat“. Prostě „fotbalový
blázinec“. Diváků na fotbal je stále víc a víc.
Když vidím hrát FB Barcelonu před devadesá-
ti tisíci diváky, Manchester United před 75 ti-
síc natěšených diváků, Borussii Dortmund a
její vděčné diváky čítající 80 tisíc na každém
zápase, tak je to jen střípek, co chodí ve světě
na fotbal celkově fanoušků.

Opravdu největší lidová zábava na planetě
„Země“. Jen říkám, nechoďte jen do hlediště,
ale zahrajte si sami fotbal třeba někde na plác-
ku. Uvidíte, že vás to bude bavit. Někde stačí
třeba 2 na 2 nebo 3 na 3. Jako jsme to „váleli“
my kdysi.

Ještě jsem zapomněl na diváky u televizo-
ru. Těch bývá někdy až 100 miliónů a i víc!
Opravdu neskutečný zájem o fotbal a přitom
je to „jen“ kopaná, která přináší radost i bol,
ale je to prostě jako v životě. Sport, který již
okolo 150 let baví celou „zeměkouli“ a bude
ještě dlouho bavit! Vždyť je to také náboženství
mnoha národů světa!

Miroslav Hruška

Fotbal v různých podobách
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