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Hudební festival Jihočeské Nové Hrady má za sebou již čtyři ročníky. K. J.

Pavel Šmíd skvěle ztvárnil pohádku o Pravdě a
Lásce. Skvělý nápad, který pochopí i dítě.# K. J.

Letošní Údolské slavnosti se dle článku uvnitř čísla opět vydařily.
Čtěte na str. 7.                                                                                 K. J.

Údolské slavnosti

„Hvězdami“ koncertu na Zevláku byli „Plas-
tici“. Bylo to takové malé opakování dějepisu
či občanské výchovy u hranic. K. J.

Pestrý novohradský svět
Jak pestrý byl letošní srpen dávají tušit fotografie na titulní straně, a

to se ani o všech akcích fotky na titulku nedostaly či nedostanou nebo je
redakce neobdržela. A kdyby ano, věřím, že by to tentokrát i zvýšilo
prodejnost tohoto čísla. Například taková fotka z „kulturní vložky“ při
oslavách novohradské kopané…? A v barvách…! A ještě na další fotky
si budeme muset počkat až do říjnového NZ, neboť Slavnosti města jsou
až na samém konci měsíce srpna. Tak uvidíme, co vzejde pozoruhodné-
ho třeba z novohradských slavností. Zatím všem přeji pěkné finále léta,
radost do zářijového času (hlavně dětem a kantorům) a ať nás všechny
provází dobré konání. A také dobré počasí… K. Jarolímková

V srpnu jsme si (nejen) v Koželužně opět za-
malovali při otevřených ateliérech. Na fotogra-
fii je zároveň malé předznamenání podzimní
výstavy.                                                    K. J.
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Hudební festival Jihočeské Nové Hrady ve fotografiích

Zahájení hudebního festivalu v novohradském kostele starostou města Mgr. V. Hokrem

Jaroslav Svěcený a Miloslav Klaus v novo-
hradském kostele

Koncert Chrámové tóny se uskutečnil v trhovo-
svinenském kostele

Koncert Chrámové tóny Koncert Chrámové tóny

Koncert v rakouské Altweitře byl ve znamení
zpěvu Mladá trumpetistka v kostele na Dobré Vodě

Houslový virtuos Jaroslav Svěcený v kostele
na Dobré Vodě

Houslistka Martina Včeláková a u klavíru Vác-
lav Mácha na jevišti zámeckého divadla

Závěrečný koncert a poslední skladba letošní-
ho novohradského hudebního festivalu



Zápis z 23. schůze městské rady
ze dne 22.07.2019

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

Omluveni:

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 22. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 22. jednání rady města.

� 2. Oprava zápisu v katastru nemovitostí
Rada města bere na vědomí žádost o opravu
s tím, že město není kompetentní k opravě
zápisu v katastru nemovitostí. Rada města
postupuje žádost Katastrálnímu úřadu České
Budějovice a pověřuje místostarostku Ing.
Bártovou dalším jednáním.
(Rada obdržela od Jana Tampiera a Františka
Schattauera, Nakolice žádost o opravu zápisu
v katastru nemovitostí. Na jejich pozemcích
byla vyznačena cesta ve prospěch města, bez
jejich vědomí. Město požádá o kompletní pro-
šetření historických změn týkajících se komu-
nikací v předmětném místě.)

� 3. Osadní výbor Údolí – místní šetření
Rada města souhlasí s připojením objektu
na pozemku parc. č. st. 60 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů do kanalizace a umístění utišo-
vací šachty na pozemku města.
(Rada obdržela od Osadního výboru Údolí
zprávu z místního šetření k žádosti Pavla
Skály k možnosti připojení do kanalizace.
Po ukončení prací bude umístění šachty na
pozemku města řešeno zřízením věcného
břemene.)

� 4. Zpětvzetí žádosti na ukončení
nájemní smlouvy – TJ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí zpětvzetí žádos-
ti na ukončení Smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor ze dne 19.05.2003.
(Rada obdržela od Tělovýchovné jednoty
Nové Hrady zpětvzetí návrhu na ukončení
Smlouvy o nájmu nebytových prostor a
předložila návrh na změnu finančního hos-
podaření ve sportovní hale.)

� 5. Vyúčtování – Zdravotního zařízení
poliklinika města T.S.
Rada města souhlasí s vyúčtováním lékařské
pohotovostní služby v Trhových Svinech za
I. pololetí roku 2019 ve výši 52.070 Kč.
(Rada obdržela od Zdravotního zařízení
poliklinika města Trhové Sviny vyúčtová-
ní LPS za I. pololetí roku 2019 a výši podílu
města Nové Hrady.)

� 6. Pololetní odměny – TSM Nových Hradů
Rada města bere na vědomí informaci o vy-
placení odměn zaměstnancům Technických
služeb města Nových Hradů a schvaluje od-

měnu ředitelce Technických služeb města
Nových Hradů dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů informaci o vý-
platě odměn za I. pololetí roku 2019 a žádost o
schválení výši odměny pro ředitelku TSM.)

� 7. Prodloužení termínu k dotaci
Rada města bere na vědomí prodloužení ter-
mínu dodání dokladů doplňku žádosti o do-
taci na akci: Obnova horního byňovského
rybníku na parc. č. 475 v k.ú. Byňov.
(Rada obdržela od Ministerstva zeměděl-
ství informaci o prodloužení termínu dodá-
ní dokladů doplňku žádosti o dotaci na
akci: 129 293 4315 Obnova horního by-
ňovského rybníku na parc. č. 475 v k.ú. By-
ňov, do 30.10.2019.)

� 8. Příkazní smlouva – Obnova horního
byňovského rybníku na parc. č. 475
v k.ú. Byňov
Rada města bere na vědomí příkazní smlou-
vu se STAVEBNÍ PORADNOU spol. s r.o.
k zajištění zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na akci: Obnova horního byňovské-
ho rybníku na parc. č. 475 k.ú. Byňov.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
spol. s r.o. České Budějovice příkazní smlou-
vu k zajištění zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na akci: Obnova horního byňovského
rybníku na parc. č. 475 v k.ú. Byňov.)

� 9. Zadávací řízení – ČOV Nové Hrady –
obnova odvodňovacího zařízení kalů
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: ČOV Nové Hrady -
obnova odvodňovacího zařízení kalů.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
spol. s r.o. České Budějovice návrh zadáva-
cí dokumentace k veřejné zakázce: ČOV
Nové Hrady – obnova odvodňovacího zaří-
zení kalů.)

� 10. Jmenování komise pro otevírání
obálek – ČOV N.H. – obnova odvod.
Zařízení kalů
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: ČOV Nové Hrady – obnova
odvodňovacího zařízení kalů ve složení:
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Lucie Staňková,
Marie Mrkvičková, náhradníci: Mgr. Jana
Káplová, Bc. Ilona Volfová, Ing. Vladimír
Schusser.
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: ČOV Nové Hrady - obnova odvodňo-
vacího zařízení kalů ve složení: Ing. Pavel
Hamberger, Miroslav Šlenc, Jaroslav Fak-
tor a náhradníci: Bc. Roman Schmidt, Josef
Sýkora, Mgr. Lucie Staňková.
(Rada obdržela návrh na jmenování komisí
pro otevírání obálek a hodnotící komise k ve-
řejné zakázce: ČOV Nové Hrady – obnova
odvodňovacího zařízení kalů.)

� 11. Smlouva o dílo č. 5/2019 – PROGES s.r.o.
Rada města schvaluje Smlouvu o dílo č.
5/2019 se společností PROGES s.r.o. České
Budějovice na akci: Bytový dům Nové Hra-
dy č.p. 191.
(Rada obdržela od společnosti PROGES
s.r.o., České Budějovice Smlouvu o dílo č.
5/2019 na zpracování dokumentace pro pro-
vedení stavby na projekt: Bytový dům Nové
Hrady č.p. 191.)

� 12. Smlouva o zřízení služebnosti
– Lesy ČR, s.p.
Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy
o zřízení služebností inženýrské sítě č. 2/2019
s Lesy ČR, s.p. Nové Hrady a postupuje ná-
vrh smlouvy ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od podniku Lesy České re-
publiky, s.p. Nové Hrady návrh smlouvy
o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
2/2019. Pozemek parc. č. 1932 v k.ú. Veve-
ří u Nových Hradů je v majetku Lesů ČR
a město přes pozemek vede inženýrské sítě,
vedení kabelu NN, vodovodního potrubí,
včetně vrtané studny.)

� 13. Smlouva o převodu práv
a povinností – SETERM CB a.s.
Rada města schvaluje Smlouvu o převodu
práv a povinností z územního souhlasu se
společností SETERM CB a.s. a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela návrh smlouvy o převodu
práv a povinností z územního souhlasu se
společností SETERM CB a.s. České Budě-
jovice. Smlouvou město postupuje práva a
povinnosti související s plynárenským zaří-
zením stavby: ZTV Nové Hrady. jižní měs-
to, 1. etapa.)

� 14. Cenová nabídka – parkovací
automaty a aplikace
Rada města bere na vědomí nabídku společ-
nosti ClickPark s.r.o. Praha na placené par-
kování ve městě a pověřuje starostu dalším
jednáním.
(Starosta informoval radu o možnosti řešení
parkování ve městě formou platebním par-
kovacích automatů a nového naváděcího
systému na odstavná parkoviště pro turisty
v N. Hradech a u Terčina údolí.)

� 15. Cenová nabídka – oprava střechy
zemního vodojemu
Rada města schvaluje cenovou nabídku na
opravu střechy zemního vodojemu Nové Hra-
dy a pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.,
České Budějovice nabídku na výměnu stře-
chy zemního vodojemu.)

� 16. Oznámení hydrogeologického
průzkumu
Rada města bere na vědomí oznámení spo-
lečnosti HYDROZDROJ s.r.o. Veselí nad
Lužnicí o provedení hydrogeologického prů-
zkumu.
(Rada obdržela od společnosti HYDROZDROJ
s.r.o. Veselí nad Lužnicí oznámení o prove-
dení hydrogeologického průzkumu na po-
zemku parc. č. 829/81 v k.ú. Nové Hrady.)

� 17. Oznámení hydrogeologického
průzkumu
Rada města bere na vědomí ohlášení společ-
nosti PROFIVODA s.r.o. Dobřany o prove-
dení hydrogeologického průzkumu.
(Rada obdržela od společnosti PROFI VODA
s.r.o. Dobřany ohlášení hydrogeologického
průzkumu na pozemku parc. č. 79/3 v k.ú.
Nakolice.)
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� 18. Rozpočtové opatření č. 8

Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 8/2019.

(Rada obdržela od ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 8/2019.)

� 19. Vyrozumění o zahájení řízení –
Katastrální úřad pro Jčk

Rada města bere na vědomí vyrozumění
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj o za-
hájení řízení o opravě chyby v katastrálním
operátu v k.ú. Nakolice.

(Rada obdržela od Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj vyrozumění o zahájení řízení
o opravě chyby v katastrálním operátu v k.ú.
Nakolice.)

� 20. Oznámení o přestupku

Rada města bere na vědomí potvrzení Poli-
cie ČR, dopravní inspektorát o účasti na
přestupku.

(Rada obdržela od Policie České republiky,
dopravní inspektorát potvrzení o účasti na
přestupku. Dopravní nehodou došlo k po-
škození sloupu veřejného osvětlení v majet-
ku města.)

� 21. Oznámení – Česká pošta s.p.

Rada města bere na vědomí informaci o do-
časné změně hodin pro veřejnost provozov-
ny pošty Nové Hrady.

(Rada obdržela od České pošty, s.p. in-
formaci o dočasné změně hodin pro ve-
řejnost pošty Nové Hrady ve dnech 22.7. -
2.8.2019.)

� 22. Správní řízení

Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

(Starosta informoval radu o probíhajících
správních řízení, ve kterých je město účast-
níkem řízení.)

� 23. Výpověď nájemní smlouvy –
Tesárková

Rada města souhlasí s ukončením nájemní
smlouvy na pozemek parc. č. 688/2 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů.

Rada města schvaluje záměr pronájmu po-
zemku parc. č. 688/2 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů, na dobu určitou pěti let s výpovědní
lhůtou na 3 měsíce, za částku 2Kč/m2/rok,
od 01.11.2019 a pověřuje tajemnici MěÚ
zveřejněním na úřední desce města.

(Rada obdržela od Moniky Tesárkové, Údolí
výpověď z nájemní smlouvy na rybník na
pozemku parc. č. 688/2 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů k 31.10.2019.)

� 24. Podnět k projednání – Tesárková

Rada města bere na vědomí podněty Moni-
ky Tesárkové, Údolí a postupuje podněty
k projednání Osadnímu výboru Údolí.

(Rada obdržela od Moniky Tesárkové, Údolí
podněty k projednání.)
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OŽP Informuje

POVINNOST ČIPOVAT PSA OD 1.1.2020
S novelizací zákona o veterinární péči vstupuje od 1.1.2020 povinnost chovatelům psů,

nechat svého psa označit radiofrekvenčním zařízením – čipem, aby byla zajištěna nezaměni-
telná identifikace zvířete.
− Chovatel je povinen zajistit platné očkování psů proti vzteklině.
− Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně

identifikován čipem, (dříve tetování).
− Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo bylo zaznamenáno v dokladu

o očkování psa, (v očkovacím průkazu).
Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti vzteklině je pro něj povinné. Tuto povin-

nost chovatelů zadává zákon o veterinární péči neboli veterinární zákon. Většina chovatelů
také ví o tom, že pro cestování do zahraničí dnes potřebují platné očkování proti vzteklině
v pase, nikoli pouze v očkovacím průkazu.

Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veterinárního zákona, která říká, že
s účinností od roku 2020 musí být každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očko-
vání proti vzteklině, zároveň očipovaný. Jinými slovy, veterinární lékař již od roku 2020 ne-
bude moci naočkovat proti vzteklině neočipovaného psa.

Chovatelé, kteří se svým psem cestují do zahraničí a kterých není málo, se ničeho obávat
nemusejí, neboť díky vystavení pasu museli již v minulosti nechat svého psa očipovat a nic se
pro ně tedy nemění. To se týká i chovatelů, kteří nechali svého psa očipovat při hromadném
čipování, které je pořádané městem.

Nicméně každý chovatel, který přijde svého neočipovaného psa zaregistrovat do evidence
města, nebo se svým neočipovaným psem přijde na očkování proti vzteklině v roce 2020 a
dále, bude vyzván, aby nechal svého psa očipovat.

Čipování je úkon jednorázový, s minimálním rizikem poškození zdraví psa. Čip velikosti
rýžového zrna je umístěn v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se z jehly vytla-
čí do podkožního prostoru. Tam čip setrvá po celý život psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky,
kterou dnes disponuje téměř každý veterinární lékař.

Psa lze také zaregistrovat do databáze čipovaných psů. V případě ztráty psa jej pak může
nálezce pomocí čipu identifikovat a díky databázi nalézt jeho majitele.

Při mimořádné události, jako je například napadení pokousání člověka psem, který nebu-
de řádně a platně očkován proti vzteklině a označen mikročipem, se jeho chovatel mimo jiné
vystavuje také sankčnímu řízení pro porušení zákona o veterinární péči. OŽP

Provoz moštárny v Borovanech 2019
Moštárna v Borovanech bude v letošním roce už šestým rokem v provozu. Ročně se v ní

zpracuje 100 – 300 hl moštu (podle toho, kolik se urodí jablek). Přibližně 3/4 vylisovaného
moštu na místě pro zájemce pasterizujeme do Bag in box systému, skleněných lahví nebo i
PET lahví.

Moštárna se nachází v areálu služeb Města Borovany na Třeboňské ulici a je v provozu po
předchozí dohodě od září v úterý a v sobotu, v případě velkého zájmu i v pátek. Moštárna zra-
lá jablka a hrušky na moštování i vykupuje. Zde uvádíme ceník a kontakty pro letošní rok:

výkup jablek (zralé, padanky) 2 Kč/kg
výkup hrušek (pouze tvrdé) 3 Kč/kg
ovoce k lisování 3 Kč/kg
pasterizace na místě s plničkou bag in box: 5 Kč/litr
(možno i do vlastních nádob (PET nebo skla)
bag (plastový sáček 5l s kohoutkem) 20 Kč/ks
box (kartonová krabice na bag) 15 Kč/ks

Provoz moštárny:
úterý 9.00 – 18.00       (pátek 9.00 – 16.00)
sobota 9.00 – 16.00

Ovoce musí být zdravé a nepřezrálé, obaly na mošt možno mít vlastní.
Na moštování i výkup ovoce je nutno se předem objednat na tel č. 724 643 050
Správce moštárny –  Zuzana Guthová, MAS Sdružení Růže

Obec Hranice u Nových Hradů nabízí K PRONÁJMU MÍSTNÍ POHOSTINSTVÍ
Případní zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 608 526 475

Bližší informace a podmínky pronájmu jsou zveřejněny na stránkách
www.obechranice.cz

¡ Koupím garáž v Nových Hradech. Tel.: 602 351 927
inzerce
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Léto plné kultury
V době, kdy budou čtenáři číst tento člá-

nek, bude již pravděpodobně těsně před či po
posledním srpnovém víkendu, během které-
ho nejen připomeneme hlavní letošní výročí
740 let první písemné zmínky o městě, ale také
145 let činnosti novohradských hasičů. Pokud
na obě akce zavítáte, jistě si uděláte sami obrá-
zek o tom, zda se obě tyto akce povedly či ne.
Výsledek není vždy závislý jen na přípravě,
ale často také na počasí, chuti dalších se zapo-
jit či vůbec mít chuť se nechat bavit. Za sebe
mohu říct, že budu spokojený, pokud si obě
akce (byť realizované v rámci přeshraniční
spolupráce a za podpory česko-rakouského
Fondu malých projektů) zachovají novohrad-
ský punc, což pro mne znamená, že občané
města budou nejenom mezi diváky či návštěv-
níky, ale též aktivně zapojení do akcí samot-
ných. A protože vím, kolik lidiček a kolik času
muselo být zapojeno resp. vynaloženo, přál
bych si, aby se u obou akcí bavili především ti,
kteří se nebáli přijmout naší výzvu a mají chuť
si vše užít přímo v akci…

Jinak těch akcí bylo v rámci letošních
prázdnin hodně. Jsem rád, že jsem mohl na
koncertech, kině za zámkem, hasičských sou-
těžích či různých oslavách potkávat velký po-
čet místních, rodáků i turistů a že většina akcí
měla opravdu velkou úroveň.

Nerad bych nějakou akci opomenul či od-
souval v pomyslném pořadí. Porovnávat totiž
jednotlivé akce v principu nejde. Přesto bych
rád napsal pár řádek o aktivitách, které mi
opravdu utkvěly v paměti.

Nebudu se již vracet k tradičním akcím,
které velmi úspěšně proběhly v červnu (by-
ňovský pohádkový les, Kdo má rád či Den
ochrany přírody…). Emocionálně nejsilněj-
ším červnovým zážitkem pro mne byl koncert
k poctě pana učitele Jana Hornáta a ještě jed-
nou bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se
rozhodli vzdát hold oblíbenému panu učiteli,
který byl nejen výborným muzikantem, ale
také pedagogem a lidským vzorem.

Červencový koncert na náměstí (Honza
Křížek a O5 a Radeček) rozzářil nejen střed
města. Myslím, že si ho užily všechny genera-
ce. A jsem rád, že se ta koncertní pohoda jako
by rozlila i do dalších dní a akcí.

Díky malířskému sympoziu jsme měli
možnost nechat si ukázat, co a jakým způso-
bem oslovuje v našem městě a okolí malíře ze
šesti zemí světa. Jejich zachycení města, pa-
mátek, pocitů či vjemů je velmi inspirující a
věřím, že i místním znalcům mohlo poodkrýt
trochu jiný pohled na místa či objekty, kolem
kterých každodenně chodíme. Pokud jste na-
víc nestihli na výstavu zajít (což je opravdu
velká škoda), máte možnost se s obrazy i nadá-
le setkávat, protože zůstávají u nás a budou
zdobit různé budovy ve městě. A věřím, že i
nadále z nich bude sálat energie a atmosféra,
ve které vznikaly.

Mimochodem, všem bych přál sedět ales-
poň hodinku v přítomnosti „našich“ malířek a
malířů. Jen sedět a poslouchat, jak si povídají
o malířství, o svých učitelích, o svých začát-
cích, výstavách nebo o cestování. Chvilku se
mluvilo česky, chvilku čínsky nebo německy,
pak francouzsky či dokonce s rakouským ma-
lířem Wolfgangem i chorvatsky. A bez ohledu
na znalost či neznalost všech těch jazyků si
všichni rozuměli a posouvali hovor dál a dál…

Měl jsem v průběhu jejich týdenního poby-
tu takových chvilek několik a musím se při-
znat, že to byl vždy zážitek. Vedle toho také
malíři měli chuť dělit se o své dojmy z našeho
města, z okolní přírody a třeba i z přátelského
přístupu našich lidí, což mne obzvláště potěši-
lo. A z ohlasů na jejich tvorbu přímo ve městě
vím, že jejich malování zase oslovovalo i
mnohé místní.

Když jsem pak po takovýchto setkáních vi-
děl vytvořené obrazy, byl zážitek ještě silnější.
A těším se zase na další chvíle s jednotlivými
malíři či zase s jinou partou, která k nám v bu-
doucnu zavítá a najde zase jiná témata a novou
inspiraci.

Inspirativní a tradičně na vysoké umělecké
úrovni byly též koncerty v rámci našeho festi-
valu Jihočeské Nové Hrady 2019. Jsem velmi

rád, že Jaroslav Svěcený přijel v plné formě a
opět v rámci dramaturgie přinesl různé kombi-
nace nástrojů, hudebních stylů a skladeb, které
udělaly radost posluchačům na všech pěti
koncertech. Skoro se mi chce napsat neoby-
čejných koncertech, které byly navíc téměř
všechny vyprodány a někdy se „bojovalo“ do-
slova o každé místo. Festival navíc naplnil i to,
s čím jsem jej před třemi lety zakládali – uka-
zuje krásnou hudbu v nádherných historic-
kých prostorách, zajímavé a vzácné hudební
nástroje a také dává příležitost mladým talen-
tům. Zejména tu poslední část bychom navíc
do budoucích let ještě více rozvinuli a rádi
bychom dali šanci i mladým talentovaným
hudebníkům z našeho okolí a třeba i z líhně
místní ZUŠky.

Po hudebním letním menu přišly na řadu
také oslavy výročí. V jeden den slavili údol-
ští hasiči a novohradští fotbalisté. Sice jsem
musel pendlovat dolů a nahoru, abych vše stí-
hal, ale nakonec jsem myslím byl u toho nej-
důležitějšího a mohu si tedy dovolit i trochu
hodnotit.

V Údolí se začínalo již dopoledne. Slav-
nostní nástup u hasičárny, uctění památky bý-
valých hasiček a hasičů u kapličky a přesun na
hasičskou louku proběhly přesně podle plánu.
Trochu nás sice pozlobilo hlášení rozhlasu,
ale nakonec i to překonali všichni s pochope-
ním a úsměvem. Na hasičské louce k přítom-
ným spřáteleným sborům, hasičům, hostům a
návštěvníkům promluvil zástupce sboru Ma-
rek Petrášek. Musím ocenit nejen obsah jeho
proslovu, ve kterém krásně popsal významné
momenty historie sboru (včetně připomenutí
těch, kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj sboru)
a podstatu fungování hasičů, ale také to, že
svoji řeč přednesl v češtině i němčině, čímž
dal i rakouským kamarádům najevo, že jsme
rádi za naše přátelství a spolupráci s našimi
sbory. Elegantní vysvětlení skutečného roku
založení sboru pak projevu dodalo ještě více
na lidskosti a hasičské upřímnosti. Takže za
mě osobně: klobouček dolů a ještě jednou
přeji vše dobré do dalších let všem členkám a
členům sboru údolských hasičů.

Hasičská soutěž (stejně jako ta červencová
v Byňově) proběhla v přátelské náladě a v du-
chu fair play. Družstva si vyzkoušela tradiční
„sání z řeky“, všichni úspěšně zvládli své
útoky a nakonec byli ti nejlepší po zásluze
odměněni krásnými cenami. Celé odpoledne
pak doplnila skvělá muzika, o kterou se tra-
dičně zasloužil hlavní „šéf“ Pavel Mihalič.
A přestože občas zapršelo, nálada byla tradič-
ně skvělá.

Fotbalové oslavy na Hradech začaly dvě-
ma zápasy přípravky a žáků. Bez ohledu na
výsledek to bylo fajn a jsem rád, že díky prá-
ci trenérů máme naději, že budou vychová-
vány další generace fotbalistů, na které se
budeme chodit (někdo více, někdo méně)
koukat. Hlavním lákadlem fotbalové slávy byl
zápas s internacionály, proti nimž nastoupili
domácí hráči z kategorie nad 40 let. Přestože
jsem se také těšil na to, kdo ze slavných jmen
přijede, musím nakonec říci, že největším zá-
žitkem pro mne bylo setkání právě s našimi

pokračování na str. 6
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bývalými hráči, z nichž s některými jsem také
osobně pár let jako žáček hrál a na některé se
chodil dlouhá léta dívat. A že bylo tehdy na co
koukat…

A tak mi ani příliš nevadilo, že zde tentokrát
nebyly ty největší hvězdy dřívější reprezentace.
S nostalgií jsme sice s místními pamětníky
vzpomínali na dřívější výročí s Frantou Vese-
lým, ale i tak bylo fajn některé hráče vidět v re-
álu a připomenout si slavná období, kdy se
svými kluby slavili úspěchy v lize nebo na me-
zinárodním poli.

Náš tým sice prohrál, ale zaslouží velké
uznání. Za bojovnost, radost ze hry, za připo-
menutí dřívějších časů a ukázku toho, že i na
nižší úrovni se prostě fotbal nezapomíná. Vel-
ký palec nahoru, páni fotbalisté! A budu se tě-
šit, že Vás uvidíme hrát i dříve než zase za
deset let…

Protože i já jsem velkým fotbalovým fan-
dou, mrzí mě, že vedle dalších pozitivních
věcí (ukázky činnosti mladých hasičů či práce
Policie ČR, osobní setkání s dřívějšími hráči či
novohradskými rodáky) musím uvést i jednu
kaňku na této fotbalové slávě. Tou velkou,
skoro bych řekl ohromnou skvrnou, která asi

nejen v mých očích pokazila jinak opravdu
moc hezký fotbalový den, byla scénka s na-
hým fotbalovým fanouškem, který běží přes
hřiště směrem k divákům, aby jej následně za-
stavil připravený pořadatel. Pokud to bylo
opravdu nahrané a připravené, pak to dle mého
názoru bylo hloupé, smutné a silně nevhodné.
Pokud to byl osobní úlet, pak všechna čest po-
řadateli, který „naháče“ zastavil a nenechal ho
doběhnout až k dětem, kterých bylo na celé
akci hodně. Asi nemá smysl více komentovat
tento nepovedený pokus o vtip či „světovost“
(byť si dovedu představit, jaká slova by třeba
v televizi volil oblíbený komentátor Míra
Bosák), jen si myslím, že je škoda, že si páni
internacionálové a mnozí přespolní budou
o nás cosi myslet…

Protože v průběhu fotbalového odpoledne
vlastně neproběhlo žádné hodnocení a nebyla
příležitost poděkovat, rád bych alespoň touto
cestou popřál novohradskému fotbalu mnoho
úspěchů do dalších let. Věřím, že vedle zkuše-
ných „plejerů“ bude dorůstat mnoho dalších
dobrých hráčů a že ti úplně nejmenší budou
moci sledovat a napodobovat své starší ka-
marády a vzory. A že třeba někteří z nich i
přeskočí do vyšších pater fotbalu, jako se to
v minulosti povedlo několika místním odcho-
vancům (např. pánové M. Jirkal, R. Janoušek,

M. Silmbrod ad.). Chtěl bych popřát také hodně
úspěchů všem trenérům, bez jejichž časového
nasazení a trpělivosti by celý oddíl prostě ne-
mohl fungovat. A samozřejmě přeji všem fa-
nouškům mnoho hezkých chvil a hodně gólů
na novohradském fotbale!

Abych povídání o fotbalové sedmdesátce
končil pozitivně, jsem moc rád, že jsme se
s předsedou TJ N. Hrady Ivanem Dorotovi-
čem shodli na tom, že v rámci oslav fotbalu
předáme malou plaketku Mírovi Hruškovi, a
to za jeho neutuchající zájem o fotbal, za krás-
né články o současnosti a minulosti fotbalu
nejen v N. Hradech a také za jeho tradiční
„Hrady jedem!“. Míro, díky a věřím, že nejen
Tobě, ale i nám ostatním bude novohradský
fotbal dělat jenom radost…

Jak jsem již psal v úvodu, koncertů, před-
nášek, setkání a oslav nás čeká ještě v průběhu
roku dost. Při pohledu zpět na letošní léto
však rád konstatuji, že sice počasí bylo tak
trochu podivné, ale že zároveň léto přineslo
moc hezkých akcí. Všem, kteří pozitivně při-
spěli k jejich přípravě a průběhu, patří velké
poděkování. Stejně tak těm, kteří přišli a
měli chuť se bavit.

Hezký zbytek léta a snad i dlouhý teplý
podzim všem!

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Návštěva rakouských seniorů
v Nových Hradech

Město Nové Hrady ve spolupráci s obcí Unserfrau-Altweitra uspo-
řádalo další akci v rámci projektu Kulturní a spolková spolupráce Měs-
ta Nové Hrady a Gemeinde Unserfrau-Altweitra. Tentokrát se jednalo
o aktivitu pro seniory z Rakouska s následným posezením s našimi ob-
čany. Návštěva byla zahájena na hraničním přechodu Nové Hrady –
Pyhrabruck prohlídkou skanzenu a pokračovala prohlídkou hrobky.
Dopolední program byl zakončen prohlídkou města (muzeum, reziden-
ce, kostel, apatyka) a obědem v Terčině údolí. Vzhledem k podmáčené-
mu terénu jsme během odpoledne procházku k vodopádu vynechali a
hradili ji návštěvou galerie Koželužna a hradu. V podvečer se již naši
sousedé přesunuli společně s občany Nových Hradů do společenského
sálu v Nakolicích, kde zúčastněným hrála k tanci a poslechu dechová
hudba Malá Podhoranka. Účast z obou stran byla hojná, což dokazují i
fotografie z celého dne. Výsledkem příjemného společného posezení
bylo pozvání rakouských seniorů k podobné akci v jejich obci či k jiné-
mu společnému výletu.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem zúčastněným za účast a vy-
tvoření přátelské atmosféry v nakolickém sále. Osobně bych chtěla
poděkovat paní Aleně Badoškové ze Seniorklubu, která nám pomohla
při realizaci této akce. Zároveň bychom
rádi poděkovali zaměstnancům TSM za
vzornou přípravu nakolického sálu.

Mgr. Lucie Staňková,
referentka investičního a majetkového

odboru MěÚ Nové Hrady

Tato aktivita je součástí projektu Kulturní a spolková spolu-
práce Města Nové Hrady a Gemeinde Unserfrau-Altweitra
(číslo projektu: KPF-01-119) v rámci projektu Fond malých
projektů (Program INTERREG V-A Rakousko – Česká re-
publika).

Léto plné kultury
(pokračování ze str. 5)
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Ohlédnutí za Údolskými slavnostmi
V sobotu 10.8.2019 se v Údolí u Nových

Hradů vydařil další ročník Údolských slav-
ností. Tentokráte kromě bohatého kulturní-
ho programu a hasičské soutěže „Memoriálu
údolských hasičů“ byly slavnosti doplněné o
oslavy 115tého výročí založení sboru dobro-
volných hasičů v Údolí. Jelikož byl celodenní
program nabitý k prasknutí dovolím si ho ro-
zebrat po jednotlivých částech:

Oslavy založení sboru SDH Údolí: Zde
bych rád poděkoval spřáteleným hasičským
sborům: FF Heinrichs, FF Weitra, SDH Dolní
Bukovsko, SDH Nové Hrady, SDH Horní
Stropnice, SDH Hrdlořezy, SDH Slavče,
SDH Horusice, SDH Spolí, SDH Rankov,
SDH Horní Bělá a SDH Loza za to, že s námi
u kapličky slavnostně uctili památku našich
kamarádů a kamarádek a účastnili se oficiální
části oslav založení SDH Údolí, předání oce-
nění a darů.

Memoriál Údolských hasičů: Zde bych
rád pogratuloval k ohromnému úspěchu
dvou domácích mužských a jednoho domá-
cího ženského soutěžního družstva z SDH
Údolí. V konkurenci celkových 13 ti druž-

stev se podařilo obsadit první a druhé místo
v mužské a první místo v ženské kategorii.

Údolské slavnosti: Z nabitého hudebního
programu (Sallyho měchotrubci, Šílená četa,
Patrola, Seven’s, Wildsticks a Kreden.cz) bych
rád poděkoval všem šesti hudebním kapelám a
zvukaři za profesionální přístup a vynikající
hudební zážitek, který zprostředkovali několi-
ka stům návštěvníkům, kteří nás na údolskou
louku přišli navštívit ať už na celý den, nebo
slavnostmi prošli částečně, tak jak se střídali
hudební žánry od dechové hudby, přes country
až k rockovému závěru. Za ukázku hasičských
dovedností malých hasičů „Soptíků“ patří vel-
ké díky a obdiv za jejich práci hasičům z Ham-
ru a Rapšachu. Řetízkový kolotoč pro děti
zdarma a střelnice měla dle ohlasů rovněž vel-
ký úspěch, proto jsme se rozhodli, že nabídku
„pouťové“ zábavy pro vás do příštích ročníků
ještě rozšíříme.

Za finanční podporu děkujeme městu Nové
Hrady a Technickým službám Nové Hrady za
podporu a pomoc při přípravě a úklidu.
BUDĚJOVICKÉMU BUDVARU za zajištění
občerstvení a cen do soutěže. Firmě SABE za

dodání krásných pohárů. Firmě JEDNOTA za
přípravu dárkových balíčků pro malé hasiče a
dalším sponzorům:

MELODIE, COLORPRINT, KOFOLA,
JUPEKO, PETRASEK1988,
LS LOGISTICS, OKNO PLAST PN,
Libor Novák, STAVBY Ing. Stehlík,
VODA PLYN Novák,
ELEKTROINSTALACE Šavel
a TRUHLÁŘSTVÍ Kratochvíl
za finanční podporu, bez které bychom Údolské
Slavnosti nemohli realizovat.

Na závěr musím poděkovat všem kamará-
dům a kamarádkám z SDH Údolí i mimo něj
za 3 i více dní nezištné práce na tom, aby
Údolské slavnosti opět zdárně dopadly. Mohl
bych zde vypsat mnoho jmen, ale za všechny
jmenuji hlavně Pavla Mihaličů hlavního or-
ganizátora kulturního programu a slavností
obecně.

A abych nezapomněl:

22.8.2020 vás zveme na další ročník Údol-
ských slavností a Memoriálu Údolských hasičů

Za SDH Údolí Pavel Hamberger

pokračování na str. 8
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Hudební festival
Jihočeské

Nové Hrady 2019
Čtvrtým ročníkem Hudebního festivalu Ji-

hočeské Nové Hrady 2019 jsme na „kulturním
poli“ uzavřeli červencový měsíc. Koncerty se
konaly od 27. do 31. 7. a uskutečnily se na pěti
pěkných a důstojných místech vzhledem k fes-
tivalové nabídce. Stejně jako vloni, tak i letos
to byl kostel v Nových Hradech, na Dobré
Vodě, v Trhových Svinech a v rakouské Al-
tweitře, závěrečný koncert se pak odehrál
v novohradském zámeckém divadle. Drama-
turgie festivalu vytvořena houslistou Jarosla-
vem Svěceným se držela původního záměru,
tedy nabídnout koncerty s klasickou (vážnou)
hudbou bez zbytečného míchání jiných žánrů
a program přizpůsobit i svátečním poslucha-
čům klasiky. Někteří účinkující se k nám opět
vrátili a noví objevili, pěkné osvěžení bylo
i účinkování mladé trumpetistky na Dobré
Vodě, to bylo jí za odměnu a zároveň vyjádře-
ní „festivalové podpory“ mladé generaci.
Doufám, že tento prvek se do festivalu začlení
trvale. Celkově pohodový festival našel již
svoji stabilní „posluchačskou základnu“ a já
se s příznivci klasické hudby budu těšit co
nového a hudebně vzrušujícího nám festival
přinese v roce 2020 při svém pátém ročníku.

Děkuji za spolupráci všem organizacím,
institucím a lidem za přípravu a pomoc při ko-
nání festivalu.

K. Jarolímková

Ohlédnutí za Údolskými slavnostmi
(pokračování ze str. 7)
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Divadelní představení
nejen pro děti

Na dětská letní divadelní představení se vždycky moc těším i já (a to
nejsem jediný takový dospělec…). Jsem zvědavá na to, jaké nové pří-
běhy herci přivezou, jak je ztvární a jak zahrají. A od začátku do konce
koukám nejen na představení, ale i na diváky, zda se „dobře baví“. Vě-
řím, že i letošní výběr divadel byl dobrý, neboť byl nejen o princezně,
Káče, čertech, makových buchtách, ale i o Lásce a Pravdě. Pohádku
o zamilované Lásce a nebojácné Pravdě nám přivezl a přiblížil pan
Pavel Šmíd z divadla Teátr. Jeho představení bylo opět napínavé až do
samotného finále a skončilo šťastně a s nadějí, že na světě všechno
dobře dopadne. Letošní návštěvnost divadelních představení „ztrhla“
všechny dosavadní rekordy u divadélek pro děti, což je největší odmě-
na pro účinkující i pro pořadatele. Tak ať žije přízeň pro divadlo na
Hradech i dál! K. Jarolímková

Čert a Káča

Čert a Káča

Malí diváci

Pohádka o princezně, Luciášovi a makových
buchtách

Pohádka o princezně, Luciášovi a makových
buchtách Zapomenutá pohádka

Zapomenutá pohádka
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Koncert Na Palubě
Uprostřed srpna se odehrál druhý koncert Novohradské hudební tri-

logie, která má letos podtitul svobodná. Svoji hudební tvorbu představi-
lo Na Palubě u hradu duo Kaspar Melichar. Bylo to ryzí písničkářství,
jemná i naléhavá muzika, texty na přemýšlení a zajímavý hlas Milana
Urzy (chvílemi až „příbuzný“ Vladimíru Mertovi). Někteří posluchači
poseděli, jiní postáli (škoda že opodál), několik posluchačů zapsalo do
bloku pár veršů o tom, jak se zrovna cítí, hrdlo bylo také čím smočit
a obloha přála pěkný večer. Takže letní „obyčejný koncert“ v klidu a
míru a ve svobodě tak, jak ji umí každý po svém prožívat…

Třetí koncert letošní Trilogie se uskuteční
16. listopadu a zahraje na něm kapela Vltava.

K. Jarolímková

PS: Pokud si chcete znovu poslechnout pís-
ničky Milana Urzy, mrkněte na YouTube al-
bum Velká derniéra z roku 2016.

Kapela Bergfried

Koncert na Zevlově mlýně
V pátek 23. srpna 2019 se v ďolíku u Ze-

vlova mlýna, tedy několik metrů od kdysi
nepropustné státní česko-rakouské hranice,
uskutečnil „undegroundový koncert“. Střed-
ní a starší generace smyl a důvod koncertu
nejspíš pochopila již ze samotného názvu a
načasování, generace nejmladší byla snad
alespoň trochu poučena svými rodiči nebo
„akční atmosférou“. Koncert „Undeground
– 30 let od Sametové revoluce“ připomněl
například to, že máme za sebou 30 „bezzáka-
zových“ let hrát v Česku muziku bez politic-
ké cenzury, že se to může dít i u státní
hranice a že v textech písniček jsou „infor-
mace“, za které se nezavírá do vězení. Asi
nejočekávanější „hvězdou“ koncertu byla
kapela The Plastic People of the Universe a
věřím, že toto očekávání splnila. Ostatní ka-
pely, ty české i jedna rakouská, daly svým fa-
nouškům, kterých přišlo zhruba tři stovky,
určitě také pěkný hudební zážitek, a to navíc

ve velmi příjemném a výbornou atmosférou
nabytém prostoru.

Koncert pořádalo Město Nové Hrady s fi-
nanční podporou přeshraničního projektu „Vý-
ročí a lidé na hranici“. Velkou zásluhu na
zajištění a programu koncertu měl Petr Šulista
z kapely The Rozladěn, rodina Loukotkova ze
Zevlova mlýna, několik dobrovolníků a za-
městnanců TSM N. Hrady. O bezpečí a parko-
vání při celé akci se postarali novohradští
hasiči. Díky všem za společné konání.

K. Jarolímková

Koncert se uskutečnil v rámci projektuVýročí a lidé
na hranici v rámci projektu Fond malých projektů
(Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika).

Nestor Plastiků Vratislav Brabenec

Kaplea Bratři Karamazovi

Kapela The Rozladěn na Zevlově mlýně
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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:
¡ 14. 9. – Povídání o Pejskovi a kočičce – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 28. 9. – Kouzelná školka – Michal je kvítko! – DK Metropol, ČB
¡ 21. 9. – O Palečkovi – Malé divadlo, ČB
¡ 25. 9. – To, co žije pod tvojí postelí – Malé divadlo, ČB
¡ 28. 9. – Bruncvík aneb jak lev do znaku přišel – Malé divadlo, ČB

Divadelní představení:
¡ 6. 9. – Balada pro banditu – Borovany
¡ 13. a 14. 9. – Camp Q – Camp Q, ČB
¡ 29. 9. – Kronikáři – DK Metropol, ČB
¡ 24. a 25. 9. – Pane, vy jste vdova! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 27. a 30. 9. – Pod sněhem – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 30. 9. – Tramvaj do stanice Touha – Jihočeské divadlo, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 2., 9., 16., 23. a 30. 9. – Prohlídka radnice s průvodcem, ČB
¡ 3. 9. – Jaroslav Tůma a Marek Orco Vácha – Borovany

¡ 4. 9. – Varhanní koncert – Děkanský kostel P. Marie, Vodňany
¡ 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
¡ 10. 9. – Klavírní recitál – Konc. síň O. Jeremiáše, ČB
¡ 12. 9. – Koncert k poctě Emy Destinnové – DK Metropol, ČB
¡ 12. 9. – Listování: Co by můj syn měl vědět o světě – Malé divadlo, ČB
¡ 13. 9. – Zámecké nokturno – Borovany
¡ 14. 9. – Slavnosti pivovaru Budějovický Budvar – ČB
¡ 14. 9. – Folk & Country fest – Benešov n. Černou
¡ 14. 9. – Radůza s kapelou – Hluboká n. Vlt.
¡ 16. 9. – Violoncellové trio – Jihočeské muzeum, ČB
¡ 19. 9. – Smíšený pěvecký sbor Mendík – Jihočeské muzeum, ČB
¡ 20. 9. – Varhanní koncert – Klášter Zlatá Koruna
¡ 20. 9. – Večery s koncerty: Pavlína Jíšová, René Souček

– Divadlo u Kapličky, ČB
¡ 25. 9. – Muzikálové gala: M. Peroutka, L. Randák, E. Ochmanová,

L. Adam – KD Vltava, ČB
¡ 26. 9. – JF: Beethoven – 9. s Ódou na radost – DK Metropol, ČB

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

Hudebně – literární večer v Městské knihovně N. Hrady
26. 9. 2019, 18 h

Zveme Vás na setkání při čtení a prezentaci regionálních autorů z Nových Hradů
a příhraniční česko-rakouské oblasti Novohradska.

Na výběru literárních materiálů se bude podílet
starosta města Nových Hradů Mgr. V. Hokr a knihovnice D. Císařová.

Hudební doprovod.

Další informace: Městská knihovna N. Hrady, tel.: 386 362 182
nebo starosta města Mgr. V. Hokr, tel.: 386 101 010, www.kicnovehrady.cz

Toto setkání se koná v rámci projektu:
Kulturní a spolková spolupráce Města Nové Hrady

a Gemeinde Unserfrau-Altweitra
v rámci projektu Fond malých projektů

(Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika).
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Řemesla
na hranici

21. 9. 2019, 10–16 hod.

Připomínka historických řemesel,
která dříve hrála významnou roli v ekonomice
příhraničního regionu – mlynářství, kovářství,

výroba šindelů, vaření piva, košíkářství,
perníkářství a další

Zevlův mlýn u N. Hradů a Novohradská kovárna

Hudební doprovod Malá Podhoranka a Waldviertel Band

Pořádá: Město Nové Hrady, www.kicnovehrady.cz

Jak si malí rytíři opatřili helmice?
V polovině srpna jsme uspořádali malou „rytířskou dílnu“, kde si

malé děti mohly vyrobit svoji helmici. Bez ní se totiž do „boje“ nebo do
historického průvodu jít nedá. S výrobou helmice i malým nácvikem šer-
mu pomohl skvěle pan Václav Hruška z Č. Budějovic, který má s těmito
věcmi výborné zkušenosti. Na fotografiích je vidět průběh zrodu takové
helmice, a to, jak se osvědčí při Slavnostech města, se dozvíme až na
konci srpna. K. Jarolímková
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Letní výstava novohradská
Letošní prázdninová výstava obrazů, která vznikla při Mezinárodním

malířském sympoziu NH740 na začátku července, byla celá věnovaná
našemu městu. Na obrazech jste mohli najít „stopy“ z novohradské histo-
rie i současnosti, kulturní památky, detaily z místních reálií, příběhy,
krajinu i náladu letních dní. Atmosféra i samotný důvod výstavy a jejího
„pokračování“ nadchla snad všechny návštěvníky galerie, návštěvní
kniha je plná krásných a milých vzkazů. Oproti „běžným výstavám“ se
s touto nebudeme muset úplně rozloučit, neboť obrazy budou během
podzimu postupně umístěny v našem městě: kulturně-spolkový dům,
muzeum, knihovna, radnice, školy, kavárna, restaurace,… tedy na tako-
vá místa, kde budou obrazy stále na očích.

Děkuji všem návštěvníkům galerie za zájem o výstavu i za zajímavé
postřehy a milá povzbuzení do další galerijní práce.

Podzimní výstava květinová
Další výstava, na kterou bych vás ráda pozvala, začíná na prahu babí-

ho léta a bude celá květinová. Touto výstavou bych ráda vzdala hold
všem květinám, které nám činí svět barevnějším, voňavějším a radost-
nějším. Květiny tedy uvidíte v celé Koželužně, budou provedeny v něko-
lika malířských technikách a budou od čtyř autorek. Věřím, že tato
výstava, zejména v říjnu, rozzáří podzimní náladu. A pro ty z vás, kteří si
budete chtít také „květinově zamalovat“, zvu v předstihu v sobotu 12. 10.
na Dny otevřených ateliérů a setkání s některou z vystavujících malířek.

Vernisáž výstavy se uskuteční  8.9. ve 14.00 hodin.
K. Jarolímková

Mezinárodní malířské sympozium bylo finančně podpo-
řeno Jihočeským krajem v rámci dotačního programu
„Pořadatelství významných kulturních aktivit na území
Jihočeského kraje“.
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Ohlédnutí za letními otevřenými ateliéry
I letos jsme v galerii připravili několik dnů, ve kterých bylo možné přijít si zamalovat, tvořit a

udělat si příjemný den s barvami. Zní to takhle sice idylicky, ale ačkoli „to tvoření“ je hlavně ra-
dost a svoboda, někdy dá i pěkně zabrat. Hodně záleží na tom, jak k tomu kdo přistoupí. Letošní-
mi lektorkami byla Jitka Hilská (účastnice malířského sympozia) a Ludmila Mazancová (její
obrazy uvidíte na nadcházející výstavě o květinách). Obě malířky daly ateliérům příjemnou ná-
ladu, rady a zajímavou zkušenost s pastely a akvarely. Snad ta atmosféra bude na několika fot-
kách trochu patrná. Být při ní osobně je samozřejmě mnohokrát lepší. Tak zase někdy příště.
Neváhejte a přijďte si vytvořit vlastní obrázek i Vy. K. Jarolímková
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Jaké byly Hrady kdysi?
Takový byl název článku v srpnovém čísle Novohradského zpravo-

daje. Tento článek zatím nevyvolal příliš ohlasů, přestože na Hradech
žije dost lidí, kteří mají zajímavé vzpomínky, a ještě více těch, kteří by
se rádi něco od pamětníků dověděli. Někde se ale začít musí, a my
začneme u městského opevnění.

Hradby chránící město byly vybudovány ve druhé polovině 14. sto-
letí. Hradební zdi osm metrů vysoké a až dva metry silné se tyčily nad
hlubokým příkopem. Vystavění a údržba takového opevnění byla dost
nákladná a tak není divu, že města, která si je mohla dovolit, byla na své
hradby náležitě hrdá. Dokonce tak, že se motiv hradeb a bran často ob-
jevoval na městských pečetích a ve znaku. Opevnění, které po staletí
chránilo životy a majetek obyvatel před zkázou, později ztratilo svůj
význam a někdy se dokonce stalo překážkou dalšího rozvoje. V 19. sto-
letí mnohá města své hradby považovala za omezující pouta a s velkou
slávou je zbourala. Nové Hrady patří k těm nemnoha městům, kde se
opevnění aspoň z části zachovalo. Poslední větší kus hradeb (pokud je
mi známo) byl zbourán v květnu 1967. Šlo o asi 20 metrů dlouhý úsek
v dnešní Hradební ulici. Jako důvod demolice bylo uváděno nebezpe-
čí zřícení se okraje zdiva následkem trhliny. K tomu by nejspíš bylo
stačilo odstranit jen onu poškozenou část, když už nebyla vůle zdivo
opravit, ale stalo se. Podobu hradební zdi před demolicí ukazuje přilo-
žená fotografie.

Otázka z titulku „Jaké byly Hrady kdysi“ by mohla být i názvem
delší série článků. Je k tomu třeba jen málo – aby pamětníci poskytli
své vzpomínky a přišli s nimi do muzea nebo na infocentrum, nebo
poslali e-mail na adresu muzeum@novehrady.cz. Byla by škoda, aby
tyto vzpomínky zmizely stejně, jako úsek městských hradeb v Hradeb-
ní ulici.

Novohradské muzeum, J. Šáchová

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN

Výlet do rakouských měst

Zwettl, Weitra a Altweitra
Sobota 12. 10. 2019

Návštěva kláštera a města Zwettl, Weitra a Altweitra
Odjezd autobusem v 9 hod. z novohradského náměstí,

návrat cca v 17 hod. Výlet je pořádán pro veřejnost zdarma.

Přihlášky do 4. 10. 2019

na IC N. Hrady (přízemí radnice) tel.: 386 362 195

Výlet se koná v rámci projektu Vitorazská stezka – cesta plná setkávání.

Pořádá: Město Nové Hrady, www.kicnovehrady.cz
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INFORMACE Z KNIHOVNY
Opět nastalo období, kdy vychází velké množství nových zajíma-

vých knih, a tak se i naši čtenáři, malí i velcí, mohou těšit na nové pří-
růstky do knihovny. Již před prázdninami knihovna rozšířila své služby i
na půjčování stolních her a půjčování mluvících knih pro děti. Každé
úterý mají děti možnost si přijít zahrát od 14 do 16 hodin stolní hry v naší
studovně a čítárně (a kdykoliv v době výpůjční doby).

Děti školního a předškolního věku, třídy ZŠ a MŠ mají do konce září
možnost prohlédnout si komiksovou výstavu příběhů z knihy „Vik-
torka“ autorky Kláry Smolíkové. Také si mohou pocvičit mozeček na
ukázkách lidových rčení podle knihy „Čertice Dorka Nechytej mě za
slovo!“ od stejné autorky.

Ve čtvrtek 29. září od 18 hodin se v čítárně městské knihovny
bude konat Hudebně-literární podvečer se čtením knih našich regi-
onálních autorů. Na výběru z literárních pramenů se bude podílet
starosta města Mgr. Vladimír Hokr, který chce představit i méně
známé autory z naší příhraniční oblasti.

Na sobotu 5. října Vás městská knihovna zve do kinosálu v České domě na Listování
Lukáše Hejlíka (divadelní představení) na téma knihy „Mé dětství v socialismu“, kde se
dobře pobaví nejen pamětníci, ale i mládež a větší děti. Po představení bude možno zakoupit kni-
hu Mé dětství v socialismu. Předprodej vstupenek na informačním centru v přízemí radnice.

LiStOVáNí.cz: Mé dětství v socialismu (soubor povídek více než 60 osobností)
V roce 2014 u příležitosti 25. výročí Listopadu ´89 desítky známých osobností připravily mo-
zaiku příběhů, emocí a vzpomínek na svá dětská léta v období socialismu. Vykreslují mimořád-
ně plastický obraz doby, kterou zažila stále ještě naprostá většina z nás. Zavzpomínejte s nimi na
dobu, která měla trvat na věčné časy. Děti dokážou být mimořádně citlivé na věci, s nimiž se do-
spělí už dávno smířili. Dokážou ze své perspektivy mnohem intenzivněji vnímat absurditu, ne-
smyslnost i krásu. Patříte také mezi děti socialismu? Pak ve vás vtipné, dojemné, mrazivé a
originální texty zaručeně vyvolají proud vašich vlastních vzpomínek, emocí a zážitků z té doby.
Nebo jste se narodili až po sametové revoluci? Potom zůstanete v úžasu nad tím, v čem vaši rodi-
če museli každodenně žít a jak moc se tehdejší svět lišil od dnešního.
- účinkují: Jiří Ressler a Věra Hollá, uspořádal Ján Simkanič
- v roce 2014 vydal BizBooks (Albatros Media)

Městská knihovna v Nových Hradech
hledá pro zájmovou spolupráci

wikipedistu (i začátečníka).

Telefon: 730 580 755,
e-mail: knihovna@novehrady.cz

Sto let zákona o knihovnách
Letos si knihovny v celé České republice

připomínají století od schválení přelomového
dokumentu, zákona o knihovnách. Zákon o
veřejných knihovnách obecních byl schválen
Národním shromážděním 22. července 1919
s účinností od 30. 7. 1919. Jako přelomová se
ukázala povinnost pro každou větší obec zřídit
veřejnou knihovnu „na doplnění a prohlou-
bení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva“.
Díky tomu má dodnes Česko jednu z nejhus-
tších sítí knihoven na světě a občané svoji kni-
hovnu vždy na blízku.

Na co zákon (také) pamatoval
Naopak velmi nesvobodná se z dnešního

pohledu se může zdát pravomoc Ministerstva
školství a národní osvěty uveřejňovat seznamy
spisů, které by měly být z veřejných knihoven
vyloučeny. Jednalo se především o „krváky,
detektivní a indiánské povídky, které sensač-
ním způsobem dráždí fantasii čtenářovu“.
První republika měla zkrátka zájem kulturu a
vzdělanost svých obyvatel určitým způsobem
ovlivňovat. Dnešní čtenáři ale v knihovnách
výše uvedené žánry běžně najdou a mohou tak

bez omezení užívat pestrosti literatury a mno-
hosti výběru.

Knihovní zákon dnes
Prvorepublikový zákon byl nahrazen v roce

1959 zákonem č. 53/1959 Sb., o jednotné sou-
stavě knihoven (knihovnickým zákonem),
který knihovny propojil do organizované sítě.
A opět změněné politické podmínky vedly
s jistým zpožděním k přijetí dnes platného
zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných kni-
hovnických a informačních služeb (knihov-
ní zákon).

Důležitou součástí knihovního zákona je
důraz na služby, a to nejen na ty spojené s půj-
čováním knih. Zákon vyjmenovává další služ-
by, které knihovny mohou poskytovat. Je to
například kulturní, výchovná a vzdělávací čin-
nost, vydávání tematických publikací nebo
poskytování informací z různých zdrojů. Vý-
znamná je deklarace rovného přístupu ke služ-
bám knihoven pro všechny. Zákon také
stanoví, že základní služby knihovny (typicky
půjčování knih) jsou zdarma.

Současný knihovní zákon tak umožňuje
reagovat knihovnám na měnící se očekávání
uživatelů a jejich přerod z půjčoven knih
k místům, které podporují rozvoj místních
komunit, neformální vzdělávání, učení i kre-
ativitu.

Výzvou pro další práci na poli knihovnické
legislativy je v tuto chvíli vývoj v oblasti au-
torského práva, legální zpřístupnění digitali-
zovaných textů a právo elektronického
povinného výtisku. Zákonné ukotvení kniho-
ven v legislativním rámci je pro činnost kniho-
ven velmi důležité, a uplynulé století to jen
potvrzuje.

Knihovnické tipy aneb Co si přečíst o knihách a knihovnách
Knihy kupovati (https://search.mlp.cz/cz/titul/knihy-kupovati/4076996/)
Pozor, v knihovně je kocour (https://search.mlp.cz/cz/titul/pozor-v-knihovne-je-kocour/4473965/)
Soustružníci lidských duší (https://search.mlp.cz/cz/titul/soustruznici-lidskych-dusi/2798739/)
Knihy a jejich lidé (https://search.mlp.cz/cz/titul/knihy-a-jejich-lide/4008639/)

Okénko do knihovny
Spřízněné duše / John Marrs
Jak daleko byste byli ochotni zajít, abyste
našli toho pravého? Thriller.

Smrtící tajnosti / Robert Bryndza
Další detektivní příběh s Erikou Fosterovou.

Kaštánek / Soren Sveistrup
Dánský thriller.

Clona / Samuel Björk
Kriminální thriller o pátrání po vyšinutém
vrahovi, který policii zanechává podivné
vzkazy, z volné série s dvojicí detektivů
Holgerem Munchem a Miou Krügerovou.

Babička na inzerát / Taťana Březinová
Humoristický román.

Dneska bude všechno jinak
/ Maria Semple
Zgruntu změnit svůj život není jen tak. Ele-
anor se ale rozhodla, že DNESKA to udělá!
Všechno bude zvládat v klidu a s přehle-
dem. Pochopitelně se jí velkolepý plán dost
rychle vymkne z rukou… Humorný román
o nebezpečné touze být lepší a každoden-
ních výzvách rodinného života
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Komunitní centrum Nové Hrady
Po čase příprav, dovybavení a úprav prostor v objektu začínáme za-

plňovat budovu činnostmi, které se dají ve zkratce nazvat Volnočasové
aktivity a programy Sociální péče.

V pravidelných časech fungují výtvarné a keramické kurzy pro
děti i pro dospělé, Mimihrátky pro maminky s nejmenšími dětmi, do-
polední Dětský klub, kurzy pro seniory, jazykové kurzy pro dospělé,
seberozvojové kurzy pro maminky na rodičovské dovolené nebo
v režimu dlouhodobé péče o rodinu, zdravotní cvičení, bezplatné práv-
ní poradny, sociální poradny a krizové intervence.

V nepravidelných intervalech je prostor otevřen pořádání besed
a přednášek, workshopů a dílen tak, jak přicházejí se zájem nebo
nabídkou účastníků.

Se všemi aktéry aktivit se shodujeme, že dobře, bezpečně a vlídně na-
laděný prostor je prvním předpokladem k zajištění fungujících služeb.
A fakt, že pokud vznikne zdravá komunita, do-
káže sama o sobě eliminovat mnoho osobních i
sociálních problémů. Mnohé malé potíže doká-
že snadno vyřešit vzájemnou pomocí a na ty
větší už máme speciální služby.

Přejeme nám všem, abychom dokázali ta-
kovou podpůrnou komunitní společnost vy-
tvořit a abychom si byli vědomi toho, že
v širším okruhu se problémy zdají být mno-
hem menší. Potom potíže a obavy nemusí
být tím, co řídí náš život.

Aktuální informace o činnostech a aktivi-
tách najdete na Fb stránce Komunitko Nové
Hrady nebo osobně každý pracovní den od
7.30 do 16 hodin.

Lucie Sovová, koordinátorka KC

Keramická dílna v Komunitním centru
Celá budova Komunitního centra ožila a dý-

chá nejrůznějšími aktivitami. Keramická dílna
je součástí a nabízí tvoření pro děti i dospělé
v mnoha kursech. Tradiční setkání dospě-
lých, kteří stále posouvají hranice svých vý-
robků a jsou zručnými výrobci hrnků, misek,
květináčů a zahradních dekorací jsou otev-
řená pro každého. Při čtvrtečním setkávání
navíc i s možností přeshraničního povídání
s ženami z Rakouska. Mnoho je tam smíchu
a humoru. Nejinak tomu bylo i při setkávání
seniorek, které ukázaly, že ani v opravdu vy-
sokém věku se nemusí člověk vzdát radosti
z tvoření a objevování nových věcí. To zjistily
i maminky na mateřské dovolené, které se v díl-
ně potkávaly i s klienty chráněné dílny a vytvo-
řily pestré a velmi pracovité společenství. Zde
vznikaly i květináče pro město a této práce jsme
si všichni velmi vážili. Projít nástrahami práce
s hlínou, která se smršťuje, různě kroutí a pra-
ská, bylo při jejich výrobě oříškem, neboť roz-
měry oken a úchytů byly jasně dané. Myslíme,
že práce se nám nakonec povedla a historic-
kým oknům květináče sluší.

Středeční odpolední setkání dětí je oboha-
ceno o malé, ještě předškolní děti, a všichni
společně obdivujeme jejich kreativitu a pove-
dené originální výrobky.

Vlastnoruční hrnek vytočený na kruhu a
namalovaný pro tatínka a maminku v podání
čtyřletých capartů je velmi milou záležitostí.

Maminky, které doprovázejí děti, mají
možnost počkat na ně ve vznikající sebeob-

služné čajovně, která ještě čeká na zútulnění a
dovybavení. To bychom v některých setká-
ních mohli zařizovat společně tak, aby prostor
byl příjemný a milý pro povídání i blízká set-
kání. Od září budeme připravovat i sobotní ča-
jovnu s programem. Přijít posedět a setkat se,
ochutnat čaje – vše v klidném, nekuřáckém, bez-
bariérovém prostředí komunitního centra.

Návštěvy dětí ze Základní a Mateřské ško-
ly v Nových Hradech patří již k tradičním ak-
tivitám a děti si při práci s hlínou zlepšují své
motorické dovednosti a je pro ně dobrým
pomocníkem pro zvládnutí psaní. Podpora
nácviku soustředění a představivosti je pro
dnešní děti velmi potřebná.

Těšíme se, že se nám naplňují prostory
znovu ožilé budovy zajímavými aktivitami,
radujeme se z nových tváří a nápadů.

Z grantu mikroregionu Růže nám běží pří-
městské tábory a děti prožily v keramické díl-
ně opravdu intenzivní týdny. Tato aktivita by
v příštích programech šla rozšířit i o sportovní
nebo cyklistický tábor a pokud by se našli ve-
doucí, studenti starší osmnácti let, mají mož-
nost i prázdninového přivýdělku. Můžete nám
pomoci rozšířit nabídku aktivit centra a zaměst-
nat děti smysluplným prázdninovým progra-
mem.

Chod celé dílny zajišťuje několik lektorek,
pomocníci s úklidem a na manipulační práce
s hlínou a nakládání pecí. Všem Vám patří vel-
ké poděkování za plynulý chod dílny.

Ludmila Macková

Tábor

Výroba masekVýtvarka

Keramika

Kurz
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Když na Hradech
voněl fotbal

„Fotbalisté“ nám připravili krásné odpo-
ledne v rámci 70 let v kopané v Nových Hra-
dech. Zahráli si mladší i starší žáci a poté
„internacionálové“. Myslím si, že oni před-
vedli slušný výkon. Byly námitky, že nejsou
tak známí. Já je podle jmen znal téměř všech-
ny. Celkově všechno šlapalo podle předem ur-
čeného scénáře. Lidé se viděli po dlouhých
letech. Musím také pochválit „fotbalisty“ za
skvělé občerstvení na několika stanovištích.
Fotbal všechny spojoval! Přál bych si, aby lidi
chodili i na mistráky mužů i žáků. Pozitivní
také bylo, že na fotbal přišlo mnoho maminek,
žen a dívek. Říká se, že ženské a fotbal nejde
do sebe. Jak kde!... (Na MS žen v USA přišlo
80 000 diváků a divaček!)

Závěrem…
Když jsem přicházel v půl jedné do areálu

hřiště, viděl jsem Ivana Dorotoviče s mikrofo-
nem. Když potkám Ivana, hned mám lepší ná-
ladu. On je pro mne humorista, klaun, vtipný
glosátor a třeba bavič. Moje sestra s ním chodila
do třídy na základce a každou chvíli mi vyprávě-
la, co „Dora“ zase „udělala“. Mám rád jeho hu-
mor. Ivan se předvedl jako výborný „moderátor“
celého odpoledne. Pánové!... Hýčkejte si Ivana
a dávejte mu hodně „fotbalových“ úkolů. On je
s humorem většinou vyřeší!

Nakonec ještě jedna reklama, kterou jsem
před časem zmiňoval a nyní se hodí. Proč milu-
jeme fotbal?... Protože tam na hřišti jsme všichni
stejní! Miroslav Hruška

TJ Sokol Nové Hrady
oddíl kuželek

Rádi bychom pozvali naše fandy a příznivce
na zahájení nové soutěžní sezony 2019–2020.
Ta uplynulá byla pro naše družstva (žáky, do-
rostence, muže, ženy) úspěšná a věřím, že na-
stávající ji ještě předčí. Mistrovská utkání
budou zahájena na všech úrovních v polovi-
ně září. Kdo, kdy a s kým (rozlosování) naj-
dete ve vitríně na kuželně.

Pro nastávající sezonu jsme připravili pře-
kvapení všem, kteří se o náš sport zajímají.
V kuželně bude trénovat i hrát mistrovské zápa-
sy oddíl 2. ligy Vltavan Loučovice. Věříme, že
toto rozhodnutí prospěje jak našemu sportu, tak
i všem novohradským příznivcům kuželek.

Stanislav Sladký, starosta TJ Sokol N. Hrady

VIII. Word Police and Fire Games 2019
v Chengdu v Číně

Dvě medaile pro Českou republiku z karate
Ve čtvrtek 8. srpna 2019 se nesl ve zname-

ní organizačně skvěle zvládnutého oficiálního
zahájení letošních 18. Světových policejních a
hasičských sportovních her (WPFG). Tyto se
konaly již po osmnácté, tentokrát v jedenácti-
milionové metropoli čínské provincie Sechu-
an v Chengdu. Světového šampionátu se
účastnilo přes osm a půl tisíce závodníků ze
sedmdesáti zemí světa, kteří se utkali v šede-
sáti dvou sportech.

Závod v disciplíně karate se konal 12. a
13. srpna a utkali se v něm reprezentanti Velké
Británie, Ruska, USA, Turecka, Španělska,
České republiky, Kanady, Malajsie, Austrálie,
Filipín, Kambodže, Tajwanu, Hong Kongu
a silného domácího reprezentačního týmu –
Číny. Českou republiku zde reprezentovali
dva policisté, a to Martin Hermann, instruktor
služební přípravy Krajského ředitelství policie
Jihočeského kraje, předseda oddílu TJ karate
Nové Hrady, a Martin Sláma, instruktor slu-
žební přípravy Ochranné služby policie ČR
Praha a člen SKP České Budějovice. Dalším
členem týmu byl David Šenkýř, právník Vo-
jenské policie v Táboře, člen SKP České Bu-
dějovice a člen SDH Chlum u Třeboně.

V úterý 12. srpna se soutěžilo v disciplíně
kata – sestavy úderů, kopů a krytů proti imagi-
nárnímu útočníkovi. V této disciplíně se velice
přísně hodnotí technické provedení, nasazení
a zejména přesnost předepsaných technik
v jednotlivých kata. Bylo zde vidět několik
stylů karate (Shotokan, GojuRyu, WadoRyu a
ShitoRyu). K našemu velikému překvapení
zde čínští pořadatelé změnili pravidla Světové
federace karate a v disciplíně kata startovali
jednotliví závodníci současně ve dvou na jed-
nom tatami, což byl především pro evropské
závodníky problém. Závod pokračoval soutěží
kata týmů, tzn., že tříčlenná družstva cvičí
synchronizovanou sestavu, kde se hodnotí
shoda všech členů týmu, přesnost technik a
dále se pak hodnotí praktické předvedení tech-
nik v kata tzv. bunkai. Pořadatelé i zde v kata

týmech uvažovali, že by oba týmy cvičily
kata současně na jednom zápasišti, to se na
nátlak všech účastníků této disciplíny po-
vedlo naštěstí odvrátit. Český policejní tým
ve složení Martin Hermann, Martin Sláma a
David Šenkýř na tento rozhodující zápas
soustředil všechny síly, chtěli jsme navázat
na naše úspěchy z předchozích let (WPFG
2007 v Adelaide 3. místo – kata tým, na
WPGF 2013 v Belfastu a EPGF 2014 v Bru-
selu se nám podařilo zvítězit a na Mistrov-
ství světa WUKF v Bratislavě letos v červnu
jsme vybojovali bronzovou medaili). Ve
velké konkurenci jsme obsadili třetí místo
za vítěznou Malaisií, druhou Indonésií a
získali první medaili v karate pro ČR.

Ve středu 13. srpna pokračovala soutěž
v karate disciplínou kumite – sportovní zá-
pas dvojic. Opět zde byl problém se zvlášt-
ním uchopením pravidel karate domácími
pořadateli, kteří upravili hodnocení v zápa-
se podle deset let starých pravidel WKF a
kompozicí nových pravidel z organizací
karate WKF a JKA. Náš závodník v kumite
David Šenkýř, který nastupoval do katego-
rie muži +84 kg nad 40 let, se musel v těchto
nepřehledných pravidlech rychle zoriento-
vat, aby měl šanci na úspěch. David podal
skvělý výkon a obsadil, druhé místo, když
ve finálovém souboji podlehl reprezentan-
tovi Hong Kongu. Přidal tak další medaili
pro české karate.

Pro české karatisty byly 18. Světové po-
licejní a hasičské sportovní hry v Chengdu
vydařené, náš tým vybojoval pro Českou re-
publiku v karate dvě medaile a nominaci na
19. WPFG 2021 v Rotrdamu.

Rádi bychom poděkovali za podporu Ji-
hočeskému kraji, který nás podpořil for-
mou grantu na tuto sportovní akci a všem,
kteří nám drželi pěsti a podporovali nás
v našem sportovním úsilí.
Martin Hermann, předseda oddílu karate

Český karate kata tým ve složení Martin Hermann, David Šenkýř a Martin Sláma získal bronzo-
vou medaili na 18. WPFG v čínské Chnegdu Český karate kata tým
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