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Bylo nebylo (ne)dávno tomu
„Bylo to tehdy v létě, byl jsem ještě malý kluk, šel jsem s tátou a

s dalšími lidmi po cestě hezkou zelenou krajinou, na hlavě jsem měl ně-
jakou papírovou přilbu a v ruce dřevěný meč, a když mě rozbolely nohy,
tak mne táta vysadil na vůz tažený krásnými velkými zvířaty, kterým se
říkalo koně. Když jsme přišli do našeho města, tak na nás lidi kouka-
li…“ Anebo „Bylo to tehdy, když jsem byla ještě malá holka, šla jsem
nedaleko od domova s dalšími lidmi, kteří byli oblečeni do starých šatů,
které jinak nenosili, vzpomínám, že bylo velké teplo, ale mně to nevadi-
lo, i když jsem měla na sobě také ty staré dlouhé šaty a ve vlasech věne-
ček a připadala jsem si skoro jako princezna. Ti lidé si cestou pořád o
něčem povídali nebo se smáli nebo tam někdo i zpíval a já jsem se těši-
la, až potkám toho prince…“.

Tak možná, že jednou nějak podobně budou
vzpomínat dnešní „malí pamětníci“ na procházku,
kterou jsme nazvali středověké putování při novo-
hradských městských slavnostech léta Páně 2019.
A protože některé věci se dějí jenom jednou „za
sto let“, věnujeme v říjnovém zpravodaji letoš-
ním Slavnostem města při příležitosti 740 let od
první písemné zmínky dostatečný prostor.

Ale nejenom jim, samozřejmě, protože všech-
no ostatní, o čem se dočtete, má také svoji důle-
žitost a smysl.

Hezké podzimní počtení přeje
Květa Jarolímková

Účastníci hasičských slavností 1.9.2019 na novohradském náměstí K.J.

Jedna z dramatických scén s Johanou Ryša-
vou na novohradském náměstí měla svoji pře-
dehru už na zemské hranici...

Kostýmovaný průvod se blíží k zemské hranici, aniž tuší, že je čeká pře-
padení...

Začátek středověkého putování z rakouské-
ho Heinrichsu byl veselý a vydrželo to až na
Hrady foto Petra Jandová
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Slavnosti města Nové Hrady
aneb Středověké putování ve fotografiích

foto Petra Jandová
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Zápis z 24. schůze městské rady
ze dne 12.08.2019

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:

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 23. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 23. jednání rady města.

� 2. Odkup pozemku – M. Zajac, J. Němcová
Rada města bere na vědomí žádost pana Mi-
chala Zajace a paní Jitky Němcové o prodej
pozemků parc. č. 824/42 (o výměře 1 585 m2)
a 824/43 (o výměře 1 594 m2) v k.ú. Nové
Hrady a postupuje ji k projednání na jednání
zastupitelstva města.
(Rada obdržela žádost pana Michala Zajace
a paní Jitky Němcové o prodej pozemků
parc. č. 824/42 (o výměře 1 585 m2) a
824/43 (o výměře 1 594 m2) v k.ú. Nové
Hrady, které byly nabízeny k prodeji jako
pozemky určené pro občanskou vybavenost
dle rozhodnutí a podmínek stanovených za-
stupitelstvem města. Žadatelé mají zájem
vybudovat na předmětných pozemcích pro-
vozovnu firmy MZ-PLASTOKNA s.r.o.
(IČ?06716661, DIČ: CZ06716661 s rodin-
ným domem). Finanční komise rady města
konstatovala, že nabídka splňuje podmínky
prodeje stanovené zastupitelstvem města a
doporučila radě města žádost akceptovat a
postoupit k projednání města. Rada vzala na
vědomí žádost pana Zajace a paní Němcové
a postoupila k projednání zastupitelstvu
města.)

� 3. Prodej pozemku – E.ON Distribuce
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 311/39 (dle GP vznikl oddělením od
parc. č. 311/2) o výměře 20 m2 v k.ú. Nové
Hrady, společnosti E.ON Distribuce, a.s. za
cenu 650Kč/m2 a postupuje schválení pro-
deje k projednání na jednání zastupitelstva
města.
(Rada města na základě předchozího zveřej-
nění záměru prodeje opakovaně projednala
žádost společnosti E.ON Distribuce, a.s.,
která má zájem koupit pozemek parc. č.
311/39 (dle GP vznikl oddělením od parc. č.
311/2) o výměře 20 m2 za částku 650Kč/m2.
Na předmětném pozemku se nachází trafos-
tanice TS OBS.)

� 4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru ze
dne 21.6.2018, reg. Č. 99020844429
Rada souhlasí s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o
úvěru ze dne 21.6.2018, reg. Č. 99020844429
a postupuje jej ke schválení na jednání za-
stupitelstva města.
(Rada města obdržela návrh Dodatku č. 2
k úvěru na předfinancování akcí týkajících
se vodohospodářského majetku. S ohledem
na časový posun při přípravě projektových
dokumentací a výběrových řízení k řešení

modernizace kalolisu v rámci čistírny od-
padních vod a výměny zařízení v části
úpravny vody bylo nutno požádat o pro-
dloužení termínu čerpání úvěru. Změna
smluvních podmínek je ze strany posky-
tovatele úvěru (Komerční banka a.s.) jed-
norázově zpoplatněna částkou 2.000 Kč.
Dodatkem dochází k prodloužení možnosti
čerpání úvěru. Rada souhlasila s Dodatkem
č. 2 k Smlouvě o úvěru ze dne 21.6.2019,
reg. Č. 99020844429 a postoupila jej zastu-
pitelstvu města ke schválení.)

� 5. Nabídka bezúplatného převodu
(daru) stavby vodního díla "ZTV Nové
Hrady – Kubíček, Vodovod"
Rada města souhlasí s převzetím vodohos-
podářského majetku – stavby vodního díla
"ZTV Nové Hrady – Kubíček, Vodovod"
formou daru od paní Vlasty Kubíčkové a
postupuje projednání návrhu paní Kubíčko-
vé na jednání zastupitelstva města.
(Rada města obdržela od paní Vlasty Kubíč-
kové nabídku bezúplatného převodu stavby
vodního díla "ZTV Nové Hrady – Kubíček,
Vodovod", který ve spolupráci s městem
Nové Hrady v roce 2018 zrealizoval pan Mi-
chal Kubíček. Na základě vydaného kolau-
dačního souhlasu je nyní dílo možno uvést
do provozu, což bude dle předchozí dohody
s panem Kubíčkem řešeno formou převodu
vodovodu do majetku města a následného
provozování v rámci koncesní smlouvy
s provozovatelem vodohospodářského ma-
jetku města Nové Hrady (ČEVAK, a.s.). Vo-
dovod řeší prodloužení vodovodního řadu k
zásobování pitnou vodou pro domu v lokalitě
Vilová čtvrť. Hodnota předávaného vodovo-
du dle nákladů je 600.000 Kč. Rada města
souhlasila s převzetím vodohospodářského
majetku formou daru a postoupila projednání
návrhu paní Kubíčkové na jednání zastupi-
telstva města.)

� 6. Prodej pozemku – NPÚ
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. 1011/37 o výměře 12 m2 (dle
GP parcela vznikla oddělením od parc. č.
1011/25 o výměře 4 178 m2) v k.ú. Nové
Hrady a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejně-
ním na úřední desce města.
(Rada obdržela návrh geometrického plánu
k prodeji části pozemku v k.ú. Nové Hrady.
Jedná o část pozemku, který bude sloužit
státnímu hradu.)

� 7. Odkup pozemku – J. Děkan
Rada města bere na vědomí žádost o prodej
části pozemku parc. č. 132/2 o výměře cca.
75 m2 v k.ú. Nové Hrady a pověřuje starostu
města ve spolupráci s radní Ing. E. Ševčíko-
vou provedením místního šetření.
(Rada obdržela od Jindřicha Děkana, Nové
Hrady žádost o odprodej části pozemku
parc. č. 132/2 cca o výměře 75 m2 v k.ú.
Nové Hrady. Jedná se o narovnání stávající-
ho stavu, který bezprostředně navazuje na
pozemky ve vlastnictví žadatele.)

� 8. Průzkumný vrt – Obec Hranice
Rada města souhlasí s provedením prů-
zkumného vrtu obcí Hranice na pozemku
parc. č. 419/1 v k.ú. Obora u Vyšného.
(Starosta informoval radu o žádosti obce
Hranice o povolení průzkumného vrtu na

pozemku parc. č. 419/1 k.ú. Obora u Vyšné-
ho, který je ve vlastnictví města.)

� 9. Pronájem pozemku – P. Kopřiva
Rada města schvaluje pronájem pozemků
parc. č. 1887/3, č. 2273, č. 869, č. 2587, č.
2352, č. 2351, č. 2401/1 a č. 2407 o celkové
výměře cca 6 300 m2, Pavlu Kopřivovi, By-
ňov čp. 1, na dobu určitou pěti let s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou, za částku 2 Kč/m2/rok
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu pozemků
rada opětovně projednala žádost Pavla
Kopřivy o pronájem pozemků sousedících s
jeho domem v Byňově.)

� 10. Uvolněný byt – Komenského 181
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
movité věci - bytu č. 2, Komenského ulice
čp. 181, Nové Hrady, dle návrhu.
(Rada obdržela od Technických služeb města
Nových Hradů oznámení o uvolnění bytu č. 2,
Komenského ulice čp. 181, Nové Hrady.)

� 11. Posouzení – lokální výstražný
systém N.H.
Rada města bere na vědomí posouzení
funkčnosti způsobilosti lokálního výstraž-
ného systému Nové Hrady.
(Rada obdržela od společnosti KOCMAN
envimonitoring, s.r.o. Brno posouzení funkč-
nosti způsobilosti lokálního výstražného sys-
tému Nové Hrady.)

� 12. Zakázka na stavební práce "Zvýšení
bezpečnosti chodců v N.H."
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Zvýšení bezpečnosti
chodců v Nových Hradech.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace k veřejné zakázce: Zvýšení bez-
pečnosti chodců v Nových Hradech.)

� 13. Jmenování komise pro otevírání obálek
– "Zvýšení bezpečnosti chodců v N.H."
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Zvýšení bezpečnosti chodců
v Nových Hradech ve složení: Mgr. Vladi-
mír Hokr, Mgr. Lucie Staňková, Marie
Mrkvičková, náhradníci: Ing. Pavla Vaněč-
ková, Lenka Roulová, Vlasta Kučerová.
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Zvýšení bezpečnosti chodců v No-
vých Hradech ve složení: Bc. Roman
Schmidt, Josef Sýkora, Jaroslav Faktor a
náhradníci: Ing. Pavel Hamberger, Miro-
slav Šlenc a Ing. Pavla Vaněčková.
(Rada obdržela návrh na jmenování komisí
pro otevírání obálek a hodnotící komise
k zakázce: Zvýšení bezpečnosti chodců
v Nových Hradech.)

� 14. Propagační materiály –
Novohradsko - Doudlebsko, z.s.
Rada města schvaluje úhradu nákladů ve
výši 9 560 Kč za propagační materiály, kte-
ré byly vytvořeny v rámci projektu Zpros-
tředkování přírody, kultury a vědění v rámci
jednodenních výletů.
(Rada obdržela od destinace Novohradsko-
Doudlebsko z.s. žádost o úhradu nákladů za
propagační materiály destinace v německém
jazyce, které se týkají Nových Hradů. Pro-
pagační materiály byly vytvořeny v rámci

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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projektu Zprostředkování přírody, kultury a
vědění v rámci jednodenních výletů. 85%
nákladů bylo hrazeno z projektu (dotace
z Fondu malých projektů), který realizovala
destinační společnost. Obce zapojené do
projektu kofinancují 15% nákladů na jednot-
livé propagační materiály. V případě Města
Nové Hrady se jedná o dva materiály (Zá-
mecký park, Příběhy domů) a ke každému je
spoluúčast města vyčíslena na 4 780 Kč.)

� 15. Krádež v hotelu Máj – PČR
Rada města bere na vědomí usnesení o odlo-
žení podezření ze spáchání přečinu krádeže
v hotelu Máj v Nových Hradech.
(Rada obdržela od Policie ČR, obvodní od-
dělení Trhové Sviny usnesení o odložení
podezření ze spáchání přečinu krádeže v ho-
telu Máj.)

� 16. Plán investic 2020 – ČEVAK a.s.
Rada města bere na vědomí Plán investic
pro rok 2020 vodohospodářského majetku.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.,
České Budějovice Plán investic pro rok
2020.)

� 17. Zápis změn dle GP – K.Ú České
Budějovice
Rada města bere na vědomí oznámení o zá-
pisu změn v k.ú. Byňov.
(Rada obdržela od Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, KP České Budějovice ozná-
mení o zápisu změn v k.ú. Byňov. )

� 18. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Starosta informoval radu o probíhajících
správních řízení, ve kterých je město účast-
níkem řízení.)

� 19. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.
(Starosta informoval radu o probíhajících
stavebních řízení.)

� 20. Zápis z jednání sociální komise
Rada města přiděluje byt v DPS č. 1 Anně
Kovářové, Údolská čp. 149, Nové Hrady.
Rada města nepřiděluje byt v DPS Nové
Hrady Ivanu Pechánkovi, Drahomíru Čubí-
kovi, Marii Čubíkové, Janu Wegerovi, Jaro-
slavě Votrubové, Vlastě Koudelkové.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 12.08.2019 s doporučením pro
radu.)

� 21. Oprava odtoku a vyspárování stoky
Rada města bere na vědomí žádost Dany
Melhubové o opravu odtoku a vyspárování
stoky v osadě Obora a pověřuje starostu
města ve spolupráci s radním M. Vrchotou
dalším jednáním.
(Rada obdržela od Dany Melhubové žádost
o opravu odtoku a vyspárování stoky v osa-
dě Obora. Do stoky zapadl kamion a od té
doby stoka neodtéká.)

� 22. Zápis z jednání finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise ze dne 12.08.2019.

(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ze dne 12.08.2019.)

� 23. Zadávací řízení MěÚ N.H. –
"ČOV Nové Hrady - obnova
odvodňovacího zařízení kalů"
Rada města schvaluje dodavatele CENTRIVIT,
spol. s r.o. Praha na akci: ČOV Nové Hrady -
obnova odvodňovacího zařízení kalů a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Finanční komise Rady
města N. Hradů a Investičního a majetkové-
ho odboru výsledek zadávacího řízení na
zakázku: ČOV Nové Hrady - obnova od-
vodňovacího zařízení kalů. Nabídku podaly
čtyři společnosti, nejnižší nabídku podala
společnost CENTRIVIT, spol. s r.o., Praha
ve výši 2.643.470 Kč bez DPH.)

� 24. Zadávací řízení MěÚ N.H. –
"Rekonstrukce zázemí pro účinkující ve
víceúčelovém sálu hotelu Máj"
Rada města schvaluje dodavatele společ-
nost STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o.,
Český Krumlov na akci: Rekonstrukce zá-
zemí pro účinkující ve víceúčelovém sálu
hotelu Máj a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Finanční komise Rady
města N. Hradů a Investičního a majetkové-
ho odboru výsledek zadávacího řízení na
zakázku: Rekonstrukce zázemí pro účinku-
jící ve víceúčelovém sálu hotelu Máj. Na-
bídku podaly dvě firmy, nejnižší nabídku
podala společnost STAVEBNA Václav
Nejedlý s.r.o. Český Krumlov, ve výši
836.305 Kč bez DPH.)

� 25. Smlouva o věcném břemeni č.:
CB-014330047536/001
Rada města souhlasí se Smlouvou o zřízení
věcného břemene č.: CB-014330047536/001
se společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na akci: Údolí, K 282/1, Dolan-
ská - úprava NN, za jednorázovou úhradu
ve výši 10.000Kč bez DPH a postupuje ná-
vrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a.s. České Budějovice návrh smlouvy
o věcném břemeni na akci: Údolí, K 282/1,
Dolanská - úprava NN. Smlouva o smlouvě
budoucí byla uzavřena s původním vlastní-
kem Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje.)

� 26. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo –
Snížení energetické náročnosti objektu
bývalého hotelu Máj v Nových Hradech
Rada města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy
o dílo se STAVEBNOU Václav Nejedlý
s.r.o., Č. Krumlov na akci: Snížení energe-
tické náročnosti objektu bývalého hotelu
Máj v Nových Hradech a pověřuje starostu
podpisem dodatku.
(Rada obdržela od společnosti STAVEBNA
Václav Nejedlý s.r.o., Č. Krumlov návrh Do-
datku č. 1 Smlouvy o dílo ve věci realizace
díla: Snížení energetické náročnosti objektu
bývalého hotelu Máj v Nových Hradech.
Dodatkem se se upravuje v souvislosti se
záměnou položek soupisu stavebních prací
specifikovaných ve změnovém listu č.1,
který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. )

Zápis z 25. schůze městské rady
ze dne 26.08.2019

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 24. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 24. jednání rady města.

� 2. Oznámení o uvolnění bytu
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
movité věci - bytu č. 4, Komenského ulice
čp. 181, Nové Hrady, dle návrhu.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů oznámení o uvolnění
bytu č. 4, Komenského ulice čp. 181, Nové
Hrady. Přidělení bytu má vazbu na zajištění
základních veřejných služeb ve městě, byt
bude sloužit pro potřebu základní školy.)

� 3. Zápis z místního šetření Osadní
výbor Údolí
Rada města bere na vědomí zápis z místní-
ho šetření Osadního výboru Údolí a pově-
řuje starostu města ve spolupráci s radním
M. Vrchotou dalším jednáním.
(Rada obdržela zápis z místního šetření
Osadního výboru Údolí, který řešil podněty
od Moniky Tesárkové.)

� 4. Katastrální úřad – seznámení
s podklady
Rada města bere na vědomí doplnění spisu
ve věci nesouhlasu Sergeje Veličkova s pro-
vedením oprav a možností seznámení
s podklady.
(Rada obdržela od katastrálního úřadu sdě-
lení o doplnění spisu ve věci nesouhlasu
Sergeje Veličkova s provedením oprav a se-
známením s podklady.)

� 5. Katastrální úřad - oznámení o zápisu
změn
Rada města bere na vědomí oznámení ka-
tastrálního úřadu pro Jihočeský kraj o zápi-
su změn.
(Rada obdržela od katastrálního úřadu
oznámení o zápisu změn dle geometrického
plánu. Jedná se o zápis hráze rybníku Ba-
žantník.)

� 6. Ministerstvo vnitra – internetové
stránky a mobilní aplikace
Rada města bere na vědomí informaci Mi-
nisterstva vnitra ČR o nové směrnici o pří-
pustnosti.
(Rada obdržela od Ministerstva vnitra ČR in-
formace o nové směrnici o přípustnosti k in-
ternetovým stránkám a mobilním aplikacím.)

� 7. Stavební řízení
Starosta informoval radu o probíhajících
stavebních řízení.
Příloha: č.j. SÚNH-1947/2019/110/330/PL
ze dne 15.08.2019,
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č.j. SÚNH-2284/2019/114/330/PK
ze dne 19.08.2019,
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada města bere na vědomí pro-
bíhající stavební řízení.

� 8. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Starosta informoval radu o probíhajících
správních řízení, ve kterých je město účast-
níkem řízení.)

� 9. STAVEBNÍ PORADNA – příkazní
smlouva
Rada města bere na vědomí Příkazní smlou-
vu se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o.
České Budějovice na zajištění akce: Svoz ko-
munálního odpadu pro město Nové Hrady.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
spol. s r.o. České Budějovice návrh příkazní
smlouvy spočívající v zajištění uspořádání
zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
Svoz komunálního odpadu pro město Nové
Hrady.)

� 10. Rozpočtové opatření č. 9/2019
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 9/2019.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 9.)

Zápis z 26. schůze městské rady
ze dne 04.09.2019

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

Omluveni:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 25. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 25. jednání rady města.

� 2. Software KEO4 DPH – ALIS spol s.r.o.
Rada města bere na vědomí smlouvu
o poskytnutí práv k užívání softwaru
č. SML-01131/19 se společností ALIS spol.
s r.o. Česká Lípa.

(Rada obdržela od společnosti ALIS spol.
s r.o. návrh smlouvy o poskytnutí práv
k užívání softwaru. Smlouva zajišťuje eko-
nomický software pro účtárnu.)

� 3. Zadávací řízení – Svoz komunálního
odpadu pro Město Nové Hrady
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Svoz komunálního od-
padu pro Město Nové Hrady.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace k veřejné zakázce: Svoz komu-
nálního odpadu pro město Nové Hrady.)

� 4. Jmenování komise pro otevírání
obálek – Svoz komunálního odpadu pro
Město N.H.
Rada města jmenuje komisi pro posouzení a
hodnocení nabídek k veřejné zakázce: Svoz
komunálního odpadu pro Město Nové Hra-
dy ve složení: Ing. Pavel Hamberger, Ing.
Pavla Vaněčková, Bc. Roman Schmidt a ná-
hradníci: Jaroslav Faktor, Josef Sýkora a
Miroslav Šlenc.
(Rada obdržela návrh na jmenování komise
pro posouzení a hodnocení nabídek k veřej-
né zakázce: Svoz komunálního odpadu pro
Město Nové Hrady.)

� 5. Zadávací řízení – Obnova Horního
Byňovského rybníku na parc. č. 475 v
k.ú. Byňov
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Obnova Horního By-
ňovského rybníku na parc. č. 475 v k.ú.
Byňov.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace k veřejné zakázce: Obnova Hor-
ního Byňovského rybníku na parc. č. 475
v k.ú. Byňov.)

� 6. Jmenování komise pro otevírání
obálek – Obnova Horního Byňovského
rybníku na parc. č. 475 v k.ú. Byňov
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Obnova Horního Byňovské-
ho rybníku na parc. č. 475 v k.ú. Byňov ve
složení: Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Lucie
Staňková, Marie Mrkvičková, náhradníci:
Mgr. Jana Káplová, Lenka Roulová a Ing.
Pavla Vaněčková.
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Obnova Horního Byňovského rybníku
na parc. č. 475 v k.ú. Byňov ve složení: Bc.
Roman Schmidt, Josef Sýkora, Jaroslav
Faktor a náhradníci: Ing. Pavel Hamberger,
Miroslav Šlenc a Mgr. Lucie Staňková.
(Rada obdržela návrh na jmenování komisí
pro otevírání obálek a hodnotící komise

k veřejné zakázce: Obnova Horního By-
ňovského rybníku na parc. č. 475 v k.ú.
Byňov.)

� 7. Zápis finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise konané dne 04.09.2019.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise konané dne 04.09.2019 s doporučením
pro radu města.)

� 8. Veřejná zakázka – Zvýšení
bezpečnosti chodců v Nových Hradech
Rada města schvaluje dodavatele veřejné za-
kázky: Zvýšení bezpečnosti chodců v No-
vých Hradech společnost ERTL MILAN
s.r.o. Kaplice a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela odborný posudek pro posou-
zení a hodnocení nabídek a protokol z jedná-
ní hodnotící komise ze dne 04.09.2019.
V rámci výběrového řízení byly předloženy
dvě nabídky. Hodnotící komise doporučila
vybrat jako dodavatele společnost ERTL
MILAN s.r.o., Kaplice s nabídkovou cenou
1.788.385,09 Kč bez DPH.)

� 9. Zápis Osadního výboru Nakolice,
Vyšné, Obora – Spěváková
Rada města schvaluje záměr pronájmu části
pozemku parc. č. 479/1 cca o výměře
155 m2 v k.ú. Obora u Vyšného, za částku
2Kč/m2/rok, na dobu určitou pěti let s třímě-
síční výpovědní lhůtou a pověřuje tajemnici
MěÚ zveřejněním na úřední desce města.
(Rada obdržela úřední záznam z jednání
Osadního výboru Nakolice, Obora, Vyšné
se souhlasným vyjádřením k žádosti Hany
Spěvákové o pronájem části pozemku.)

� 10. Žádost o cenovou nabídku – oprava
místní komunikace okolo Jánského
rybníka
Rada města schvaluje žádost o cenovou na-
bídku na provedení stavebních prací: Opra-
va místní komunikace okolo Jánského
rybníka, dle návrhu.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o cenovou nabídku k veřejné zakázce:
Oprava místní komunikace okolo Jánského
rybníka.)

� 11. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.
(Rada byla místostarostkou informována
o probíhajících stavebních řízeních a nemě-
la k nim připomínky.)

� 12. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Rada byla místostarostkou informována
o probíhajících správních řízení, ve kterých
je město účastníkem řízení a neměla k nim
připomínky.)

� 13. Odvolání k rozhodnutí o zamítnutí
žádosti o povolení zvláštního užívání
silnic mezinárodního závodu v silniční
cyklistice Okolo Jižních Čech 2019
Rada města bere na vědomí výzvu k vyjádře-
ní k podanému o zamítnutí žádosti o povole-
ní zvláštního užívání silnic mezinárodního
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je možné doložit nejpozději do 15.12.2019
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závodu v silniční cyklistice Okolo Jižních
Čech 2019.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje, odbor dopravy a silničního hos-
podářství výzvu k vyjádření k podanému
odvolání k rozhodnutí o zamítnutí žádosti
o povolení zvláštního užívání silnic meziná-
rodního závodu v silniční cyklistice Okolo
Jižních Čech 2019. Odvolání směřuje do
posouzení právní stránky zamítnuté žádosti
a podkladů k rozhodnutí.)

ZÁPIS z 6. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 22. srpna 2019

Přítomni:
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolí-
mek, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl,
Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Omluveni:
Ivan Dorotovič, Jiří Vicány

Celkem bylo přítomno
13 členů zastupitelstva.

Zapisovatel:
Bc. Ilona Volfová
- pracovnice městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se ko-
nalo od 18.00 hodin v obřadní síni MěÚ v No-
vých Hradech. Bylo přítomno 13 členů
zastupitelstva (všichni nepřítomní zastupitelé
byli řádně omluveni), tj. nadpoloviční většina
a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan sta-
rosta konstatoval, že zápis z 5. zasedání zastu-
pitelstva byl řádně ověřen, předán ke
zveřejnění a nebyla vůči němu vznesena žádná
námitka.

Pan starosta uvedl, že program jednání byl
zastupitelům řádné zaslán.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 5. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Prodloužení čerpání úvěru

na vodohospodářský majetek
5. Interpelace
6. Diskuse
7. Závěr a usnesení

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolí-
mek, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Bc.
Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to: Ing. Ladislava Bártová, Ing. František
Štangl, Miroslav Vrchota

Hlasování:
Pro 12
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Jan Kollmann, Martina Kourková, Petr Micha-
le, Mgr. Michal Jarolímek, MUDr. Nataša Ná-
varová, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková,
Ing. František Štangl, Bc. Josef Vochoska, Mi-
roslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. Ladislava Bártová
Návrhová komise byla schválena – 12 hla-

sy. Předsedou komise byla zvolena: Ing. Ladi-
slava Bártová

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 6. jednání zastupitelstva: MUDr. Nataša
Návarová, Petr Michale.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 2
MUDr. Nataša Návarová, Petr Michale
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-

hu - 11 hlasy.

� 1. Kontrola usnesení z 5. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 5. jednání zastupitel-

stva přednesl přítomným starosta města Mgr.
Hokr.

MUDr. Návarová poděkovala za Domov
pro seniory Horní Stropnice za poskytnutý dar.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 5. zasedání zastupitelstva
města - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolí-
mek, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Bc.
Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem

2.1 Prodej pozemku – A. Maránek
Pan starosta uvedl, že se jedná o 2 pozemky

o výměře 278 m2 a 141 m2 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů.

Žádost projednal osadní výbor, který s pro-
dejem pozemků souhlasil, když nemají pro
město strategického významu.

Navrhovaná cena je 100 Kč/m2.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-

zemků parc. č. 267/16 o výměře 278 m2 a parc.
č. 269/6 o výměře 141 m2 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů, Antonínu Maránkovi, Zdíkov čp.
287, za částku 100 Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolí-
mek, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,

Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Bc.
Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

2.2 Prodej pozemku – E.ON Distribuce
Pan starosta uvedl, že se jedná o pozemek,

který se nachází se v lokalitě ZTV pod Zámec-
kým, v blízkosti hlavní komunikace, kde je
vybudována nová trafostanice.

E.ON Distribuce, a.s. nabízí částku 650 Kč/m2

za odkoupení této trafostanice.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze-

mku parc. č. 311/39 o výměře 20 m2 (dle GP
vznikl oddělením od parc. č. 311/2) v k.ú. Nové
Hrady, společnosti E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice, za částku 650 Kč/m2 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolí-
mek, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Bc.
Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

2.3 Nabídka bezúplatného převodu
– pí. Kubíčková

Pan starosta uvedl, že město obdrželo od
paní Kubíčkové nabídku bezúplatného převo-
du stavby vodního díla "ZTV Nové Hrady -
Kubíček, Vodovod", který ve spolupráci s měs-
tem Nové Hrady v roce 2018 realizoval pan
Kubíček.

Na základě vydaného kolaudačního sou-
hlasu je nyní dílo možno uvést do provozu,
což by bylo řešeno formou převodu vodovodu
do majetku města a následného provozování
v rámci koncesní smlouvy s provozovatelem
vodohospodářského majetku města Nové
Hrady (ČEVAK, a.s.).

Dále pan starosta uvedl, že tento vodovod
řeší prodloužení vodovodního řadu k zásobo-
vání pitnou vodou pro domy v lokalitě Vilová
čtvrť a zároveň dochází k zokruhování vodo-
vodu v této lokalotě.

Ing. Štangl se dotazoval na možnost zváže-
ní finančního vyrovnání tohoto převodu, když
na tento vodovod bude připojeno více subjek-
tů a veškeré náklady byly hrazeny pouze jed-
ním subjektem.

Pan starosta informoval o celkové délce to-
hoto vodovodu, která činí cca 295 m a doplnil,
že 110 m z tohoto vodovodu, který slouží
k propojení, bylo hrazeno městem.

Dále pan starosta podal informace o princi-
pu financování připojení na vodovod ostatní-
mi majiteli přilehlých domů.

Závěrem pan starosta dodal, že pokud by
do budoucna mělo docházet k připojení dal-
ších parcel, které zde mají soukromí majitelé,
ti budou muset realizovat přeložku od hlavní-
ho přivaděče vody z Veveří.

Bc. Vochoska se dotazoval na kanalizaci
v dané lokalitě.

Pan starosta odpověděl, že kanalizace se
zde nebudovala, budoval se pouze vodovod.
S ohledem na to, že se v celé lokalitě jedná
o soukromé pozemky, tak město do výstavby
kanalizace nevstupovalo. Všichni majitelé
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řeší kanalizaci v rámci své režie formou jímek
a stavebních povolení.

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný
převod stavby vodního díla "ZTV Nové Hrady
- Kubíček, Vodovod" v hodnotě 600.000 Kč
od Vlasty Kubíčkové, Hradební čp. 377, Nové
Hrady a pověřuje starostu podpisem smlouvy -
13 hlasy.

Hlasování:
Pro  13
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolímek,
MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Bc. Josef
Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

2.4 Smlouva o zřízení služebnosti
– Lesy ČR, s.p.

Pan starosta uvedl, že se jedná o návrh
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Pozemek se nachází v k.ú. Veveří u Nových
Hradů, je v majetku Lesů ČR a město přes po-
zemek vede inženýrské sítě, vedení kabelu NN,
vodovodního potrubí, včetně vrtané studny.

Služebnost této smlouvy je navrhovaná ve
výši 10.000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu
o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2/2019
s Lesy ČR, s.p. za jednorázovou úhradu ve
výši 10.000 Kč + DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolímek,
MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Bc. Josef
Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

2.5 Prodej pozemku – M. Zajac, J. Němcová
Pan starosta uvedl, že na minulém jednání

zastupitelstva byly schváleny podmínky pro-
dejem pozemků v lokalitě Pod vodojemem,
kdy tato lokalita bude rozdělena na pozemky
OV1 - OV6, které budou nabízeny k prodeji.

Pan starosta informoval, že po zveřejně-
ném záměru prodeje pozemků, které byly na-
bízeny k prodeji jako pozemky určené pro
občanskou vybavenost dle rozhodnutí a pod-
mínek stanovených zastupitelstvem města.

Žádost padali pan Zajac společně s paní
Němcovou, kteří mají zájem o pozemky p.č.
824/42 (OV1) a 824/43 (OV2), kde chtějí vybu-
dovat provozovnu firmy MZ-PLASTOKNA
s.r.o. s rodinným domem.

Finální smlouva k prodeji bude připravená
právní kanceláří, kde v ní budou zakompono-
vány veškeré podmínky prodeje.

Finanční komise rady města konstatovala,
že nabídka splnila podmínky prodeje stanove-
né zastupitelstvem města a doporučila žádost
akceptovat.

Ing. Štangl uvedl, že kupní smlouva by měla
být projednána a schválena zastupitelstvem.

Dále se Ing. Štangl v souvislosti s návrhem
podmínek prodeje dotazoval na zasíťování
předmětných pozemků, a zda jsou stanoveny
nějaké náklady na zasíťování. Uvedl, že zde
bude potřeba vybudovat kanalizaci, vodovod,
osvětlení, plyn, komunikaci a v momentu,
kdyby veškeré tyto náklady mělo hradit město,
tak cena pro prodej pozemků neodpovídá.

Ing. Štangl se vyjádřil k podmínkám prode-
je, které z jeho pohledu nejsou všechny dosta-
tečné a měly by se upravit v kupní smlouvě,
která ovšem není součástí dnešního projednání.

Pan starosta se vyjádřil k pochybnosti Ing.
Štangla a uvedl, že vše bude v kupní smlouvě
zadáno tak, aby nemohlo dojít k nějakým ma-
nipulacím.

K zasíťování těchto pozemků pan starosta
uvedl, že náklady jsou navrženy ve dvou va-
riantách a výhledově bude zasíťování řešit
Město Nové Hrady. Zasíťování se bude řešit i
v návaznosti na rodinné domy, které by v bu-
doucnu měly vzniknout ve spodní části této lo-
kality. Cena byla navržena tak, aby město
podpořilo využití pozemků pro rozvoj podni-
kání ve městě.

Ing. Štangl uvedl, že žadatelé kupují dané
pozemky za 300 Kč/m2 s příslibem zasíťování
na náklady města.

Pan starosta odpověděl, že na předešlém
jednání zastupitelstva se o ceně pozemků jed-
nalo a většinově byla shoda na tom, touto ce-
nou podpořit formu podnikání v Nových
Hradech. Dále pan starosta uvedl, že město
vyvine snahu zajistit dotační programy ke sní-
žení celkových nákladů na zasíťování.

Bc. Vochoska doplnil, že majitelé koupe-
ných pozemků si připojení síti zajistí částečně
na své náklady, a to zejména připojení elek-
trické energie, kde budou samostatně jednat
s E.ONem o způsobu připojení.

Pan starosta souhlasil s panem Vochoskou
a doplnil, že náklady na připojení elektřiny bu-
dou řešit kupující samostatně, neboť není jisté,
jak velký odběr budou podnikatelé pro své
provozovny potřebovat.

Pan Kollmann podal doplňující informace
ohledně připojení elektřiny a uvedl, že pokud
je v této lokalitě uvažováno k připojení elektři-
ny pro podnikání i pro rodinnou výstavbu, tak
každý žadatel si bude žádat 2x, jednou pro
podnikání, kde je stanovena podnikatelská
sazba, a podruhé o připojení pro rodinný dům.
Dále se vyjádřil k umístění přípojných bodů,
které bude podle vyhovujících podmínek pro
každého podnikatele a jeho podnikání.

Ing. Štangl se opětovně nesouhlasně vyjád-
řil k stanovené ceně pro prodej pozemků, když
tyto pozemky jsou určeny jak pro podnikání,
tak i výstavbu rodinného domu.

Dále Ing. Štangl uvedl, že dříve při prode-
jích pozemků a poskytování slev se konečná
cena za tyto pozemky pohybovala okolo
500 Kč/m2 a stanovení ceny pro prodej poze-
mků neodpovídá budoucím závazkům ze stra-
ny města.

Pan starosta uvedl, že zastupitelstvem měs-
ta byly tyto podmínky schváleny na minulém
jednání, na tomto základě byl zveřejněn záměr
prodeje a závěrem uvedl, že určité riziko zde
nesou samotní podnikatelé, kdy zasíťování
této lokality se může časově protáhnout.

Závěrem pan starosta podal doplňující infor-
mace ohledně kritérií a možného využití těchto
pozemků, které jsou určeny k podnikání.

Ing. Štangl vyjádřil názor, že by neměla být
poskytnuta větší sleva ceny daných pozemků,
než je poskytnuta lidem, kteří řeší bydlení.

Bc. Vochoska podal doplňující informace
z jednání finančního výboru ohledně prodeje
pozemků, kde byla tato cena podpořena. Záro-
veň se vyjádřil v tom smyslu, že již na minu-
lém jednání souhlasil s navrženou cenou jako
formou podpory podnikání ve městě a že i
dnes bude hlasovat pro prodej dle těchto pod-
mínek.

MUDr. Návarová vyjádřila obavu ohledně vy-
soké ceny k přivedení sítí k daným pozemkům.

Pan starosta vysvětlil varianty možného
vybudování sítí a sdělil, že i o další pozemky
v této lokalitě již projevili zájem místní podni-
katelé, kteří mají zájem stabilizovat v N. Hra-
dech své firmy. Toto pan starosta považuje za
důležité a myslí si, že je dobře, že město touto
formou místní i případné nové podnikatele
motivuje k tomu, aby zde zřizovali své provo-
zovny.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemků parc. č. 824/42 o výměře 1 585 m2 (dle
GP pozemek vznikl oddělením od parc. č.
824/1) a par. č. 824/43 o výměře 1 594 m2 (dle
GP pozemek vznikl oddělením od parc. č.
824/1) vše v k.ú. Nové Hrady, Michalu Zaja-
covi a Jitce Němcové, oba bytem Vilová čtvrť
čp. 294, Nové Hrady, za částku 300 Kč/m2 a
dle podmínek schválených zastupitelstvem
města pro prodej pozemků občanské vybave-
nosti v lokalitě Pod Vodojemem a pověřuje
starostu podpisem smlouvy - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro  11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolí-
mek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Bc.
Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 1
Ing. František Štangl
Zdržel se 1
MUDr. Nataša Návarová

� 3. Rozpočtové změny – rozpočtová
opatření č. 7/2019 a 8/2019
Pan starosta uvedl, že rada města schválila

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

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtová opatření č. 7/2019 a 8/2019 - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolí-
mek, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Bc.
Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru
Pan starosta informoval o návrhu Dodatku

č. 2 ke Smlouvě o úvěru ze dne 21.06.2018,
reg. č. 99020844429 k úvěru na předfinanco-
vání akcí týkajících se vodohospodářského
majetku.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6

pokračování na str. 8
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S ohledem na časový posun při přípravě
projektových dokumentací a výběrových říze-
ní k řešení modernizace kalolisu v rámci čistír-
ny odpadních vod a výměny zařízení v části
úpravny vody bylo nutno požádat o prodlou-
žení termín čerpání úvěru.

Na základě výběrového řízení se podařilo
ušetřit více peněz.

Podepsáním dodatku dochází k možnosti
čerpání úvěru do 30.06.2020 a dochází k úpravě
splátek s ohledem na odložené čerpání úvěru.

Bc. Vochoska se dotazoval, zda postoupilo
jednání s Dobrou vodou ohledně nákladů na
modernizaci kalolisu.

Pan starosta odpověděl, že tato jednání
pokračují a vysvětlil princip připojení Dob-
ré vody na čistírnu odpadních vod. Dále
uvedl, že Dobrá voda provedla na své ná-
klady opatření ve svém závodě, čímž je ka-
lolis v současné době méně namáhán a
finanční problematika se bude řešit až po sta-
novení ceny nového kalolisu.

MUDr. Návarová podala doplňující infor-
mace ohledně připojení Dobré vody k čistírně
odpadních vod a fungování kalolisu.

Ing. Štangl navrhoval nechat zpracovat
jednoduchou analýzu, z které by vyplynulo,
z jaké míry se Dobrá voda podílí na financová-
ní čištění odpadních vod.

Pan starosta konstatoval, že v současné
době, stejně jako v minulosti, má připojení zá-
vodu Dobrá voda pozitivní dopad do kalkula-
ce vodného a stočného pro město. N8klady
spojené s čištěním sladkých vod hradí plně zá-
vod Dobrá voda a nijak nezatěžuje občany
města. I díky připojení závodu naopak může
město držet přijatelnou cenu pro občany. Jed-
nání s Dobrou vodou se vede spíše o snížení
náročnosti čištění jejích vod v rámci čistírny,
aby v rámci ČOV byla i nadále rezerva pro
další rozvoj města.

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č.
2 k Smlouvě o úvěru ze dne 21.6.2018, reg.č.
99020844429 s Komerční bankou, a.s. a pově-
řuje starostu podpisem dodatku - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolí-
mek, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Bc.
Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se
V 19.00 odešel pan Kollmann a pan Plouhar.

� 5. Interpelace
Ing. Štangl podal interpelaci ve věci "Zasí-

lání zápisů z Rady města Nové Hrady Kontrol-
nímu výboru Zastupitelstva města Nové
Hrady", kdy požaduje, aby po uplynutí lhůty
pro vyhotovení zápisu dle jednacího řádu rady
města, byl zápis zasílán kontrolnímu výboru.

Pan starosta odpověděl, že o tomto proběh-
lo jednání na kontrolním výboru, kam byl při-
zván. V dané věci je postupováno přesně
podle zákona a Ing. Štanglovi bude zaslána pí-
semná odpověď na jeho interpelaci.

Ing. Štangl doplnil, že jsou stanoveny lhůty
v jednacích řádech, a kontrolní výbor by měl
mít možnost zkontrolovat, zda jsou tyto lhůty
dodržovány.

Pan starosta konstatoval, že lhůty dané zá-
konem jsou dodržovány, kontrole ze strany
kontrolního výboru tak nijak není bráněno.

� 6. Diskuse
Bc. Vochoska se dotazoval na možnost

účasti finančního výboru na kontrolním dnu v
hotelu Máj a dále požadoval pro zjednodušení
práce finančního výboru o možnost zasílání
materiálů ohledně projednání majetkových
dispozic dříve než 4 před jednáním finanční-
mu výboru, jak to ukládá jednací řád zastupi-
telstva.

Pan starosta odpověděl, že kontrolní dny za
účasti stavebního dozoru probíhají každý čtvr-
tek. Rada města se kontrolního dne již účastni-
la a k požadované účasti finančního výboru
zajistí, aby byl v požadovaném čase a termínu
byl přítomen i stavební dozor. Zároveň pan
starosta nabídnul možnost účasti při prohlídce
hotelu Máj i členkám a členům zastupitelstva,
případně i dalším výborům či komisím. S ohle-

dem na čerpání dovolené nabídnul termín
v druhé polovině září, kdy může být tato pro-
hlídka zrealizována.

Pan Bc. Vochoska s návrhem souhlasil
s tím, že přesný termín bude dojednán.

K otázce projednání majetkových dispozic
ve finančním výboru pan starosta konstatoval,
že se bude on i rada města snažit zasílat infor-
mace k majetkovým dispozicím i nadále co
nejdříve. Již nyní je drtivá většina dispozic či
uvažovaných prodejů, koupí či jiných otázek
spojených s majetkem města (případně majet-
ku, který hodlá město koupit či jinak získat)
projednávána na jednáních finanční komise či
výboru za účasti starosty města. Rada města se
pokusí ještě více urychlit tok informací ohled-
ně uvažovaných majetkových dispozic tak,
aby je mohl FV projednat s dostatečným před-
stihem před jednáním zastupitelstva.

Pan starosta informoval zastupitele o uva-
žovaném termínu dalšího jednání zastupitel-
stva, které by mělo být v průběhu měsíci října.

� 7. Závěr a usnesení
Starosta města poděkoval všem přítom-

ným zastupitelům a hostům za účast na 6. ve-
řejném jednání zastupitelstva Města Nových
Hradů.

Závěrem pan starosta pozval zastupitele na
Slavnosti v Nových Hradech, kdy Nové Hrady
slaví 740 let od první písemné zmínky o městu
a také 145. výročí založení Sboru dobrovol-
ných hasičů Nové Hrady.

Starosta města v 19.15 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 7

Oznámení
MěÚ Nové Hrady

odbor životního prostředí
oznamuje občanům:

Dne 17.10.2019 (čtvrtek),
proběhne

ČIPOVÁNÍ PSŮ
a zavedení čipovaných psů

do evidence MěÚ
Akce se uskuteční v průjezdu

MěÚ Nové Hrady od 15.30 do 17.30 hod.
Cenu mikročipu 200,00 Kč

uhradí občané na místě.
Aplikace čipu bude uhrazena

z rozpočtu města.
K čipování si vezměte očkovací průkaz psa!

V případech kdy máte:
¡ psa čipovaného dodatečně a nenahlásili

jste číslo čipu
¡ pokud má pes jiné radiofrekvenční

ID zařízení
¡ došlo k uhynutí Vašeho psa, nebo již psa

nemáte

je nutné nahlásit číslo čipu či případné
změny k zařazení do evidence, nebo vyřa-
zení psa z evidence vedené u MěÚ Nové
Hrady – odboru životního prostředí.

OŽP – Nové Hrady
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První zářijový den jsme na novohradském
náměstí oslavili 145. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů Nové Hrady. Tradičně
byla oslava zahájena slavnostním pochodem
kolem náměstí. Průvodu se mimo novohrad-
ského sboru zúčastnili i kolegové a kamarádi
ze sborů z okolních obcí z české i rakouské
strany. Českou státní hymnou byla po nástupu
zahájena oficiální část oslav. Starosta města
pan Mgr. Vladimír Hokr ve svém úvodním pro-
jevu vyzdvihl důležité milníky našeho spolku
od roku 1874, kdy byl sbor založen, do dnešní
doby. Po citaci nástupní řeči vůbec prvního ve-
litele a jednoho ze zakladatelů dobrovolných
hasičů v našem městě pana Goldberga vyjádřil
poděkování a úctu nám současným hasičům a
hasičkám i členům sboru z let minulých. Celý
projev pan starosta vedl v českém i německém
jazyce. Poté následovala řeč čestných hostů.
Za krajské sdružení hasičů promluvil pan Jiří
Žižka. Chvála zejména za práci s mladými ha-

siči a spolupráci s hasiči z Heinrichsu, Pyhrab-
rucku a Weitry nás velice povzbudila. Za Ha-
sičský záchranný sbor Jihočeského kraje se
vyjádřil ředitel územního odboru Č. Budějovi-
ce pan Mgr. Jiří Pešek. Velmi jej těšila spolu-
práce s profesionálními hasiči ze stanice
Trhové Sviny. Hlavně díky naší moderní
technice a znalostem dokážeme být státním
hasičům dobrými pomocníky. Nedílnou
součástí oslav bylo udělení vyznamenání
jednotlivým členům sboru. Vyznamenání za
příkladnou práci, za práci s mládeží nebo za
věrnost je pouhý zlomek předaných ocenění.
Medaili Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska za mezinárodní spolupráci obdrželi i kole-
gové z Rakouska. Za dlouhou a mimořádnou
podporu celého spolku byl oceněn i pan staros-
ta města Nové Hrady Hokr, a to formou čest-
ného členství v SDH Nové Hrady. Za všechna
poděkování a slova chvály srdečně děkujeme.
I nadále se budeme snažit udržovat původní

myšlenku, která vedla k založení dobrovolné-
ho sboru, a tvořit pevné kořeny pro práci bu-
doucích hasičů a hasiček.

Zbytek odpoledne patřil ukázkám techni-
ky, vybavení a výcviku novohradské výjezdo-
vé jednotky. Zájemci si tak mohli prohlédnout
i vozidla hostů například z Horní Stropnice,
Dolního Bukovska, Trhových Svinů a mimo
jiné i prezentace dvou zbrusu nových vozů
z Dolního Dvořiště. Svoje dovednosti před-
vedla i dvě družstva Soptíků v ukázce požár-
ního útoku. Za svůj výkon sklidili mladí
hasiči zasloužený potlesk.

Celý den nás provázela dechová kapela Ve-
selá muzika, zpříjemnila tím atmosféru celé
akce. Neplánovaným zpestřením bylo vystoupení
rakouské folklorní kapely Trachtenmusikkapelle
Heinrichs. V průběhu jejich vystoupení pan sta-
rosta obce Unserfrau-Altweitra Otmar Kowar
předal panu starostovi V. Hokrovi ocenění
s poděkováním za dlouholetou přeshranič-
ní spolupráci a podporu setkávání hasičů
z Čech a Rakouska.

Přestože zábava byla v plném proudu, pro-
běhla ještě jedna oficialita. Historickou osobní
ruční stříkačkou (hasičům a Novohradskému
muzeu ji věnoval pan Josef Steinhauser z N.
Hradů) proběhl křest publikace mapující dů-
ležité momenty sboru v celé své historii.
Díky tvůrčí práci pana starosty a paní Ing. Jit-
ky Šáchové můžeme lidem blíže připome-
nout vývoj našeho spolku a také spolupráci

145 let od založení sboru dobrovolných hasičů

pokračování na str. 10

Tato akce je součástí projektu Výročí a lidé na hranici (číslo
projektu: KPF-01-179) v rámci projektu Fond malých projektů
(Program Interreg V-A Rakousko – Česká republika).
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s rakouskými kamarády za posledních téměř třicet let. Jelikož byla
brožura provedena v českém i německém jazyce, přiblížili jsme tím
historii i rakouským kolegům a tím jim i vyjádřili poděkování za je-
jich kamarádství.

Následně vystoupil se svojí show „Dalibor Janda revival“ hudebník
a skladatel Dan Moravský. Na závěr zazpíval i písně z vlastní tvorby.
Motivy všech skladeb nesly hasičskou tématiku.

Jménem sboru bych opět rád poděkoval panu starostovi Mgr. Hok-
rovi, radě a zastupitelstvu města, všem účinkujícím a hostům z řad ha-
sičů i veřejnosti, nejen za podporu oslav, ale i za podporu naší práce.
Toho si velice vážíme a díky tomu můžeme rozvíjet naše schopnosti
bez ohledu na to, jestli jsem malý hasič reprezentující město na okres-
ní soutěži nebo hasič zasahující u mimořádné události.

Za SDH Nové Hrady Marek Bandík

145 let od založení sboru dobrovolných hasičů
(pokračování ze str. 9)

Při Slavnostech města stihla fotografka P. Jandová vyfotit i „hasičskou partu“ v dobré náladě
na hraničním přechodu, když byla pauza při putování kostýmovaného průvodu.                 K. J.

Poděkování
Chtěla bych prostřednictvím Novohrad-

ského zpravodaje poděkovat všem lidem, kteří
nám pomáhali v době letní turistické sezony
(tedy jaro-letní období) s pořádáním kultur-
ních či společenských akcí i aktivit, zejména
těch venkovních.

Děkuji tedy členům novohradského sboru dob-
rovolných hasičů (případně i údolského), kteří
pomáhali nejen s dozorem „protipožárním“, ale
i organizačním či bezpečnostním. Vaše přítom-
nost a spolupráce například při Slavnostech
města, včetně zajištění hladkého průběhu kostý-
movaného průvodu, byla výborná a pro pořadate-
le i dobrovolníky měla „uklidňující“ dopad.:-)

Také děkuji i všem zaměstnancům novo-
hradských technických služeb za veškerý tech-
nicko-materiální servis, který byl někdy potřeba i
v „nestandartní pracovní době“ či pěkném horku.

Díky této společné souhře jsme mohli
v jaro-letním období přinášet kulturní program
pro všechny lidi (bez rozdílu věku a bydliš-
těJ), kteří si chtěli dny naplnit příjemnými kul-
turními zážitky. Moc si této spolupráce vážím.

Za KIC Nové Hrady Květa Jarolímková
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Návštěva hasičské
zbrojnice v Heinrichsu

V pátek 6. září 2019 se konalo další ze série
setkání českých a rakouských hasičů. Tento-
krát zástupci jednotky sboru dobrovolných
hasičů Nové Hrady navštívili hasiče v Hein-
richsu. Díky panu Krišovi, který pomáhal
s prolomením jazykové bariéry, jsme lépe
poznali techniku a výzbroj našich kolegů.
V tomto, víceméně technickém směru, jsme
moc rozdílů nenacházeli. Ovšem v systému
operačního řízení jednotek, to je činnost od
vyhlášení poplachu, přes samotný zásah, po
návrat jednotky zpět na základnu, jsou již roz-
díly obrovské. Dohadovat se, zda-li je náš sys-
tém organizace požární ochrany lepší či horší a
naopak, není vůbec na místě. Poslání dobrovol-
ných sborů zůstává stále stejné. Děkujeme ko-
legům z Heinrichsu za pozvání a připravené
pohoštění.

Za SDH Nové Hrady Marek Bandík

Soptíci
INFORMUJÍ

Vážení občané Nových Hradů, začátkem
školního roku začíná i rok Hasičský… Naší
první schůzkou (6.9.) jsme posílili náš krou-
žek o tři nové členy. Touto posilou můžeme
v nadcházejících soutěžích nasadit vždy dvě
soutěžní družstva. První schůzka byla už tré-
ninková abychom byli připraveni na blížící se
Obvodové podzimní kolo Hry Plamen, které
pořádá SDH Trhové Sviny, termín připadl na
12.10.2019. V průběhu prázdnin jsme obdrželi
od našich kamarádů Hasičů z obce Žár pozvá-
ní na již jedenáctý ročník (Hasičské soutěže
v požárním útoku) s názvem Memoriál zaklá-
dajících členů SDH Žár, která se konala
14.9.2019. Na soutěž jsme se vydali s jedním
soutěžním družstvem… Sobotní počasí přá-
lo nejen všem soutěžícím, ale i návštěvní-
kům. Naše družstvo obsadilo krásné třetí
pohárové místo. Nejenže MH měli radost
z bednového umístění, ale především si užili
krásné dopoledne a to se počítáJ.

Závěrem bych chtěl poděkovat za pomoc
všem hasičům SDH N.H. za pomoc při přípra-
vě a účasti na této soutěži.

Vedoucí  mládeže SDH Radek Homolka

HURÁ NA DRAKA
Zveme všechny děti na tradiční již 12. ročník DRAKIÁDY,
která se uskuteční v neděli 20. října 2019 od 14.30 hod.
na louce u rybníka Olejový ve Vilové čtvrti.
Připravena je soutěž o nejhezčího – nejkurioznějšího draka vlastní výroby (nemusí létat)
a řada dalších soutěží v létaní o ceny.
K DISPOZICI BUDE SKÁKACÍ HRAD A OPÉKÁNÍ ŠPEKAČKŮ
NEZAPOMEŇTE DOMA SVOJE RODIČE ZO KSČ

Tato aktivita je součástí projektu Kulturní a spolková spolupráce
Města Nové Hrady a Gemeinde Unserfrau-Altweitra (číslo projek-
tu: KPF-01-119) v rámci projektu Fond malých projektů (Program
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika).
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Den starých řemesel
v Nových Hradech

V sobotu 21. 9. 2019 proběhla v našem městě akce zaměřená na při-
pomenutí starých tradičních řemesel, která však již v dnešní době není
běžné vidět na vlastní oči každý den. Výhodou pro uskutečnění této akce
je skutečnost, že v Nových Hradech a okolí máme nadšence, kteří tato,
často již pozapomenutá řemesla, ovládají. K samotné akci jsme využili
zázemí na Zevlově mlýně a v novohradské kovárně. Na mlýně měli náv-
štěvníci možnost seznámit se nejen s historií mlýna a mlynářství, ale též
viděli na vlastní oči, jak probíhá ruční výroba šindele, jak se opracovává
dřevo a jak se díky umění tesařů dá vyrobit lavička. K tomu sem zavítali se svojí pojízdnou ko-
várnou i mladí kováři. Pohled na zručné řemeslníky pak zpestřovalo hudbou a zpěvem vystoupe-
ní Malé Podhoranky. K práci a dobré muzice patří i občerstvení. To se nabízelo jak v podobě
sladkostí od Adély Zemanové, tak masité z mlýnské restaurace. Když k tomu přidáme pivo z do-
mácího minipivovaru, nebylo ke spokojenosti návštěvníků moc co dodat.

Novohradská kovárna pak místním i turistům vedle hudebních vystoupení Malé Podhoranky
a rakouských muzikantů, se kterými si zde zahrál a zazpíval i Pavel Heidinger, nabídla prohlídku
historické kovárny, obydlí kovářské rodiny a mnoho zajímavých exponátů s návazností na tra-
diční řemesla. K vidění byly i stroje, které v rámci zemědělské a domácí činnosti používaly
dřívější generace rodičů a prarodičů našich rodičů...

Zájem místních i přespolních ukázal, že je o podobné akce zájem. Pro příští rok se proto po-
kusíme ještě rozšířit počet řemesel a věřím, že se třeba zapojí i další aktivní lidé s doplňkovou
nabídkou místních produktů.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Talent v MASce 2018/2019
MAS Sdružení Růže připravuje 2. ročník oceňování talento-

vaných dětí „Talent v MASce 2018/19“ v kategorii humanitní,
technické, sportovní, umělecké, přírodovědné a speciální.

Jedná se o program na podporu a prezentaci talentovaných dětí a
mládeže. Nejde jen o morální ocenění dětí, jejich rodin a učitelů, tre-
nérů či vedoucích, ale i o jejich finanční podporu.

Za minulý školní rok jsme ocenili výkony celkem 56 dětí, jednot-
livců i členů kolektivů s mimořádnými výsledky v různých oblas-
tech. Na slavnostním večeru spojeném s oceňováním talentovaných
dětí se v lednu 2019 sešlo na dvě stě lidí, kteří oceněným vyjadřovali
bouřlivě podporu.

Nyní otevíráme druhý ročník pro nominace. Proto se obracíme
na obce, spolky, školy i širokou veřejnost s žádostí o nominaci dětí
ve věku 7 – 19 let v uvedených oborech. Mladší děti, doufáme, že
podchytíme zejména prostřednictvím základních škol, středoškolá-
ky spíše prostřednictvím jejich rodičů a známých. Nicméně ani ško-
la nemusí vědět o všech mimoškolních aktivitách dětí, ve kterých
mohou být i mimořádně úspěšné.

A co všechno spadá pod jednotlivé sledované kategorie?
Humanitní – humanitní soutěže (jazykové olympiády), recitace,

literární tvorba a pod.
Technická – technické soutěže - soutěž v programování, radio-

technice, modelářské soutěže a pod.
Sportovní – nejlepší výsledky dosažené v různých sportech
Umělecké – soutěže hudebních škol, concertino atd., taneční

soutěže různých druhů, výtvarné soutěže, výstavy, projekty atd.
Přírodovědná – přírodovědné předmětové soutěže (BiO, MO,

ChO, FO) a ostatní soutěže typu ekologická olympiáda, astronomic-
ká olympiáda, logická olympiáda, včelařství, chovatelství atd.

Speciální – soutěže hendikepovaných

Uzávěrka nominací je 15.11.2019, slavnostní vyhlášení bude
koncem ledna 2020.

Více informací získáte v MAS Sdružení Růže, Žižkovo náměstí
107, Borovany, u RNDr. Zuzany Guthové, tel.: 724 643 050,
manazer@mas.sdruzeniruze.cz, formulář k nominaci naleznete na
http://mas.sdruzeniruze.cz/talent-v-masce/ds-3991/p1=7992

Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže

Akce se uskutečnila v rámci projektu Výročí a lidé na
hranici (číslo projektu: KPF-01-179) v rámci projektu Fond
malých projektů (Program INTERREG V-A Rakousko –
Česká republika).
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Venku nevlídno, sychravo, nad ránem lilo
jako z konve. Prostě počasí, že by ani psa ne-
vyhnal. Po osmé mi neustále zvonil telefon a
přátelé se dotazovali, zdali se opravdu brigáda
uskuteční. Uklidňoval jsem je heslem, že přeci
nejsme z cukru, ale sám sebe jsem musel
chvilku přemlouvat, abych se navlékl do pláš-
těnky, nazul holinky, sbalil nářadí s dětmi a
vyrazil k Lázničkám.

Počasí vykonalo své, přesto se o první záři-
jové sobotě na devátou hodinu dostavilo ales-
poň rovných dvaadvacet odvážných, kteří se
rozhodli obětovat svoje blaho ve prospěch
parku. Původní záměr na objem vykonané prá-
ce se musel operativně upravit a částečně zre-
dukovat. Zaměřili jsme se pouze na prostor
louky za mostkem u Lázniček. Je to takové
přirozené centrum parku, kde se lidé často zdr-
žují. V průběhu dopoledne se nám podařilo vyčistit prostranství pod lá-
zeňským domem a průhled k památnému dubu. Souboj s akáty nabíral
pomalu rozměrů jako v pohádce O šípkové Růžence. Místo mečů jely
na plný výkon pily a křovinořezy, lidská síla rovněž. Aby neubývala,
přijali jsme pozvání od manželů Dolanských do Lázniček na vydatné
občerstvení. Posilněni jsme odpolední práce nasměřovali do ztracené-
ho zákoutí podél potoku přitékajícího od Svéboh. Dokázali jsme opět
otevřít zajímavý průhled, ze kterého se stávala neprostupná džungle.
Ani levý břeh Stropnice neunikl naší pozornosti, zde jsme odstraňovali
torza padlých stromů, sekali nálety a přerostlou trávu. Myslím, že vý-
sledek našeho konání každého z nás potěšil, kulturní krajina má totiž
schopnost kultivovat duši. I v tomto směru platí zákon akce a reakce.
Proměň prostor, který máš toliko rád, on ti to vrátí na stokrát. To se oka-
mžitě projevilo při následném přátelském posezení u grilu v místě sa-
motném. Nikomu nechyběl úsměv na rtech, všichni se náramně bavili, i
ti, kteří se dostavili pouze na představení našeho nového crowdfundin-
gového projektu, který se zaměřuje na záchranu torza Modrého domu.
Už historicky se náš spolek touto stavbou zajímal. Snad to byl právě náš
impuls, díky němuž probíhá současně ze strany AOPK legalizace této
stavby a její zanesení do katastru nemovitostí. Tento proces bude nějaký
čas trvat a my ho nechceme ztrácet, proto jsme se rozhodli, že tuto dobu
využijeme pro přípravu architektonické studie a projektové dokumen-
tace. Nechceme, aby stavba působila jako Potěmkinova vesnice, ale
hlavně měla nějakou funkci, aby sloužila opět lidem. Tato myšlenka
mnohé oslovila a v rámci našeho setkání se podařilo vybrat prvních pět
tisíc korun. I vy máte možnost tento projekt podpořit, stačí zajít k hol-
kám na Íčko, nebo do Lázniček, kde si můžete zakoupit benefiční tričko
v hodnotě pěti set korun. Celá tato suma půjde na zmíněný projekt . Je-

jich série je omezená, tak neváhejte. Jsme si vědomi náročnosti celého
záměru, ale věříme, že když to dokázali v Žumberku, Klení, tak to do-
kážeme i u nás v Terčině údolí. Pokud by se v této záležitosti nic nedělo,
torzo domu zmizí v nenávratnu. Také touto cestou žádáme ty, kteří mají
někde na chalupě nebo u domu kamenné segmenty z bývalého schodiště
a okeních špalet, aby je vrátili. Hodně by nám to pomohlo. Děkujeme.

Závěrem děkuji srdečně všem, kteří vykonali obrovský kus práce a i
těm, kteří nás přišli morálně podpořit. Věřím, že naše aktivita osloví
příště třeba i Vás a někdy se k nám přidáte. Mějte rádi krajinu a hlavně
lidi, co v ní žijí, bude vám na tomto světě mnohem lépe.

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

Tradice Rybářských závodů na Novohradsku
Místní organizace Českého rybářského svazu Nové Hrady pořádá

již tradičně u příležitosti Mezinárodního dne dětí „Dětské rybářské zá-
vody“. Z důvodu nepřekrývaní se akcí organizovanými okolními obce-
mi nebo jinými organizacemi se závody pořádají dvoukolově.

I. kolo vždy poslední sobotu v květnu a II. kolo první sobotu v červ-
nu. Každý rok dochází ke změně místa konání jednotlivých kol závodů
mezi Horní Stropnicí (Farský rybník) a Novými Hrady (Zevlův rybník).
Hlavním zaměřením a smyslem závodů je kromě příjemného sobotního
dopoledne přitáhnout děti blíže k přírodě. To se jeví v poslední době
jako zásadní a velmi potřebné, dosah návštěvy přírody končí mnohdy
dosahem Wifiny nebo pokrytím mobilní sítě. Organizátoři věnují
přípravě a průběhu závodů velké úsilí a pozornost.

Po přivítání malých rybářů a nutno podotknout i rybářek a jejich do-
provodu v podobě tatínků, maminek a dědečků je soutěž zahájená pre-
zentací soutěžících a rozlosováním stanovišť. Každý příchozí závodník
obdrží na posilněnou tzv. „Sladký balíček“, kde se myslí na energii, vi-

tamíny v podobě jablka a pitný režim. Ráno v 7 hodin je po zvukovém
signálu zahájena soutěž s jasným posláním „Chyť co největší rybu ane-
bo co nejvíce ryb!“. Protože smyslem soutěže je nejen zvítězit, ale také
se účastnit, je hodnocena i dovednost a zručnost ovládání techniky
sportovního rybolovu a uplatnění teoretických i praktických znalostí
získaných v Rybářských kroužcích, které v průběhu školního roku or-
ganizuje MO ČRS Nové Hrady a které dotačně podporuje i město Nové
Hrady, obec Horní Stropnice a Jihočeský územní svaz Boršov nad
Vltavou, za což jim patří zejména jménem dětí, ale i Místní organizace
ČRS Nové Hrady poděkování.

Závodní nervozita je všude kolem, ono to asi jinak ani nejde. Pomoc
obecenstva je v první řadě omezena na neskrývané fandovství, ale i roz-
hodčími závodů částečně tolerovaná „mírná“ technická pomoc chápaná
v duchu „soutěžící je dítě, ne tatínek“. Nervozita je patrná od samého
začátku, ale organizátoři se ji snaží svým přístupem minimalizovat a
upřednostňovat samotné

Brigádníci v Terčině údolí

Upravený průhled

Randevu v Terčině údolí, okolo Modrého domu

pokračování na str. 14



14 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ říjen 2019

poslání závodů. V 9 hodin je potřeba doplnit pitný režim a vyčerpané
kalorie teplou svačinkou. V 9.30 hodin vyzve zvukový signál k druhé
části dvouhodinových závodů.

Na závodnících je již patrná částečná únava, ale soutěžící duch ne-
vyprchává, a tak se dostáváme k závěru celé akce věnované dětem. Or-
ganizátoři a rozhodčí spočítají výsledky a nastává finální část závodů,
vyhlášení vítězů a předávání cen soutěžícím. Pěkné ceny obohacené
v posledních ročnících o pěkné poháry pro první tři soutěžící děti. Je
nutné poznamenat, že organizátoři se po zkušenostech z předešlých
kol rozhodli vytvořit dvě věkové kategorie soutěžících, a to ve věku
7–10 let a 11–15 let. Důvod je zcela jasný, spravedlivější hodnocení do-
vednosti a zkušeností 7letého a na druhé straně 15letého soutěžícího ry-
báře nebo rybářky. Předně je nutno poznamenat, že odměněn je každý
soutěžící a cenu tak obdrží i za účast. Šťastlivější přeberou poháry za 1.
až 3. místo a jednu zcela dobrovolně vybranou cenu z pěkné nabídky
jednoznačně zaměřených na doplňování rybářského náčiní začínajících
(slečny mají ve výběru samozřejmě přednost) rybářů. Na závěr soutěže
závodníkům poděkujeme za účast, pozveme je na příští akci a s úsmě-
vem se rozloučíme. Soutěžící se se získanými postřehy a zážitky právě
na příští ročník soutěže těší. Všem zúčastněným na závěr poděkuje i
předseda MO a s konstatováním spokojenosti s průběhem závodu nabí-
zí i možnost stát se členem Dětského rybářského kroužku v nadcházejí-
cím ročníku 2019–2020 a členem Českého rybářského svazu.

Těšíme se z Vašeho zájmu o (dětské) Sportovní rybářství a dalšího
setkání.

Novou aktivitou MO ČRS Nové Hrady je pořádání soutěže dospě-
lých rybářů na rybníku Bažantník, který nám na tuto akci poskytuje Ry-
bářství, s.r.o., Nové Hrady. V první řadě chceme poděkovat za tuto
vstřícnost řediteli Rybářství, s.r.o. Nové Hrady Ing. Zvonařovi. Termí-
nově je závod stanoven každoročně na poslední sobotu července a v le-
tošním roce 2019 proběhl již její třetí ročník. Nutno poznamenat, že
myšlenka pořádání závodů je snahou o navázání na tuto tradici z minu-
losti, kdy byla poměrně hodně navštěvována a příznivě hodnocena i
veřejností.

Již první ročník závodů ukázal, že nápad pořádání závodů se setkal
s velkým zájmem sportovních rybářů naší domovské místní organizaci
ČRS, ale také sportovních rybářů téměř z celé republiky. Průměrná
účast v dosavadních třech ročnících se pohybovala na 80 soutěžících.
Co nás velice potěšilo, byla všeobecná spokojenost účastníků s průbě-
hem i oceněním připravenosti samotných závodů. Toto ocenění je vel-
kým závazkem pro místní organizaci sportovních rybářů a možná i
příspěvkem k dalším společenským akcím v našem městě /i o to nám
šlo/. Nezapomínáme tímto poděkovat zejména městu Nové Hrady za
dotační příspěvek, ale také celé řadě sponzorů a příznivců celé akce
z řad členů i nečlenů a organizací zejména v přípravě závodů a poskyt-
nutí cen pro soutěžící. Tři ročníky ukázaly, že jsme schopni akci připra-
vit a přilákat rybáře k účasti. Co chceme ještě dosáhnout je zvýšení
zájmu novohradských občanů o naší akci a připravit i pro ně příjemný
zážitek a posedět s námi u rybníka, pobavit se u dobrého pivečka i
grilovaných klobásách a možná v budoucnosti i při poslechu pěkné
muziky.

S pozdravem „Petrův zdar“
Ing. Ludovít Kasan, předseda MO ČRS Nové Hrady

Koncert na Mýtinách
Benefiční koncert Jana Spáleného s Triem

přilákal do bývalých Mýtin množství návštěv-
níků. Kromě zájmu o hudbu, která, podobně
jako Jan Spálený, v krajině novohradska zdo-
mácněla a příjemného počasí byl nepochybně
důležitý také motiv benefice – obnova kaplič-
ky. Její torzo se nachází několik desítek met-
rů od návesní kaple, jež byla nedávno z velké
části zrekonstruována. Obnovu kapličky pro-
vede také tentokrát spolek Drobné památky
nejjižnějších Čech ve spolupráci s městem
Nové Hrady. Koncert byl spojený s jedinečnou
výstavou děl, jejichž autoři jsou novohradskem
inspirováni – Františka Štorma, Josefa Krou-
tvora a Radka Chodury. Vítěžek benefice (cca
14 000 Kč) nám umožní brzy začít s opravami.
V sobotu 5. října od 14 hod se na Mýtinách
koná veřejná brigáda, která je další příležitos-
tí, jak napomoci k obnově kapličky. Budeme
především upravovat okolí obou kaplí. Lopa-
ty, kolečka, pily, kosy s sebou, občerstvení za-
jištěno.

Michaela Vlčková

Tradice Rybářských závodů na Novohradsku
(pokračování ze str. 13)
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KDYŽ KRAJINA
PROMLUVÍ
Projekt ZŠ Nové Hrady

V pátek 20. 9. 2019 začal výchovně vzdělá-
vací projekt na ZŠ v Nových Hradech „Když
krajina promluví“. Celý školní rok 2019/2020
se budou žáci a učitelé místní základní školy,
pracovníci památkové péče a dalších odbor-
ných organizací společně potkávat a poznávat
novohradskou krajinu i sami sebe v ní. Projekt
probíhá v rámci školního semináře „Poznej
svůj region“.

O čem je školní projekt?
Budeme se různými způsoby učit o hodno-

tách novohradské krajiny. Zaměříme se hlavně na poznávání a ochranu
kulturního dědictví této jedinečné oblasti. Společně budeme přemýšlet
o budoucnosti historické kulturní krajiny Novohradsko a našem životě
v ní. Na závěr projektu (na začátku června 2020) pozveme rodiče dětí,
obyvatele Nových Hradů, odborníky a další hosty na projektovou vý-
stavu s názvem „Když krajina promluví“, která bude probíhat na míst-
ním hradě dva měsíce. Výstava bude reflektovat školní projekt
(zejména prostřednictvím komiksového příběhu), vyzdvihne hodnoty
historické kulturní krajiny Novohradsko a přiblíží některé laické i
odborné kroky k její ochraně.

Žáci jsou průřezově z 6. – 9. ročníků ZŠ a vstupem do projektu
(školního semináře) se stali důležitými členy týmu širšího projektu vý-
zkumu a vývoje národní a kulturní identity s názvem „Identifikace a
prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České
republiky“ (NAKI DG16P02M034, www.hikk-naki.cz).

Kdo je kdo?
Na prvním setkání jsme

se potřebovali seznámit.
S některými žáky se zná-
me už z loňského školního
roku, ale v novém školním
roce se k nám přidali ně-
kteří noví. K hravějšímu
seznámení jsme využili
upravenou kombinaci her
Prázdninové školy Lipnice
„Kdo je kdo“ a „Ztráty a
nálezy“. Symbolicky jsme
zapálili projektovou svíci
a slavnostně odstartovali
naše celoroční snažení.

Vzájemně jsme se netra-
dičním způsobem důvěrněji
poznali, nastavili si některá
pravidla a přiblížili si akti-
vizující vyučovací metody, které mohou žáci v průběhu projektu oče-
kávat. Dozvěděli jsme se, že z přítomných 23 žáků se jich 13 ze všeho
nejvíce těší na exkurze, 8 se nejvíce těší na sledování krajiny s dronem a
5 se nejvíce těší na tvůrčí práce na projektovém komiksu. Velká část
chlapců a dívek má dobrý vztah k historii, a pokud by se museli nevy-
hnutelně stěhovat z Novohradska pryč, většina by chtěla zůstat v již-
ních Čechách. Někteří byli vyloženě proti stěhování z Novohradska a
uvedli, že neexistuje jiné místo, kde by chtěli žít. Na otázku, čím by se
chtěli po škole živit, přibližně polovina uvedla profese vztahující se
k různým službám a řemeslům, menší polovina zatím zvažuje, a 3 žáci
by se rádi uplatnili v pedagogice, lékařství a architektuře.

Další hodina proběhne dne 4. 10. 2019, kdy budeme společně vypl-
ňovat vstupní dotazník do projektu.

Deník památkového pedagoga, 23. 9. 2019,
Anna Svobodová, Národní památkový ústav

Zažehnutí projektové svíce

Pozvánka na seminář

„ERASMUSDAYS 2019“
Dne 10. 10. 2019 proběhne v Nových Hradech seminář zaměře-

ný na propagaci vzdělávacího programu Erasmus+ formou prezen-
tace programu určeného pro školy, odborné školy a také pro
celoživotní vzdělávání. Tato akce je součástí celoevropské akce na
propagaci programu Erasmus+, která bude probíhat po celém světě
ve dnech 10. – 12. října 2019. Dosud je ve světě registrováno 1707
podobných akcí. – https://www.erasmusdays.eu/

Program umožňuje získat informace přímo od organizátorů mo-
bilit (výměnných pobytů a dalších projektových aktivit) a nabízí
poskytnutí informací a praktických rad pro potencionální koordiná-
tory projektů a  pro partnery projektů.

Místo konání akce:
„ERASMUSDAYS 2019“ bude probíhat v prostorách Kultur-

ně-spolkového domu Nové Hrady a jeho součástí bude výstava dět-
ských kreseb.

Lektor:
JUDr. Josef Vochozka, ředitel společnosti EDUCA Internatio-

nal, o.p.s.

Na realizaci akce se podílí Společnost Rožmberk o.p.s. a město
Nové Hrady.

Na seminář zveme zástupce všech typů škol (MŠ, ZŠ, SŠ, OU),
ale i obcí a dalších organizací z regionu, kteří mají zájem o získání
informací o možné projektové spolupráci se zahraničními partnery
v progrmu Erasmus+.

Program:
10.00–11.30 hod. Představení programu Erasmus+

– pro školy  (MŠ, ZŠ, gymnázia)

– odborné školy  (SOŠ, OU, U a PŠ)

– pro celoživotní vzdělávání
(školy všech typů, obce, společnosti, aj.)

11.30–12.00 hod. Přestávka na občerstvení

12.00–14.30 hod. Individuální konzultace

Prosíme zájemce o zaslání zprávy o účasti na uvedenou mailo-
vou adresu nejpozději do 8. října 2019, aby bylo možné zajistit ob-
čerstvení a informační materiály pro účastníky.

Kontakt: Olga Černá (Společnost Rožmberk o.p.s.)

Tel.: 602 471 653, e-mail: cerna@rozmberk.org
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Letní škola
v molekulární biofyzice

a systémové biologii 2019
Jako každý rok i letos probíhaly na zámku dvě souběžně or-

ganizované letní školy, které umožňují studentům získávat
zkušenosti z nejrůznějších vědních oborů prostřednictvím práce
na skutečných vědeckých projektech, seznámit se s rozličnými
metodologickými přístupy, účastnit se přednášek a setkat se se
studenty z různých zemí a škol. První škola s názvem „Vysoko-
školský letní výzkum v molekulární biofyzice“ byla určena
pro studenty amerických univerzit, které vybrala Princetonská
univerzita, zatímco „Letní škola molekulární
biofyziky a systémové biologie“, které se
mohou účastnit studenti z celého světa, je po-
řádaná pod záštitou Přírodovědecké fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
a Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i..

Začátkem července jsme přivítali 10 po-
tenciálních budoucích vědců ze Spojených
států a 18 dalších vysokoškoláků z celého
světa (Srbsko, Mexico, Bělorusko, Polsko,
Sýrie, Maďarsko ad.). Tito vybraní studenti
bakalářských a magisterských oborů dosta-
li příležitost pracovat buď s teoretickou ob-
lastí vědy v rámci počítačových simulací
a modelování biologických či chemických
jevů, či experimentálně v laboratořích vyba-
vených prvotřídními přístroji, jako je např.
světově unikátní dvoufotonový polarizační
laserový skenovací mikroskop, proteinový
difraktometr nebo zařízení pro neinvazivní
měření iontových toků přes membrány buněk
(MIFE). Večery byly věnovány aktuálním vědeckým tématům ve for-
mě přednášek; mezi letošní hlavní přednášející patřili Prof. Nasir Ud-
din z Larkinovy univerzity v Miami, Wojciech Mrozik z Newcastle
Univerzity ve Velké Británii nebo Luca Vannucci z Mikrobiologické-
ho ústavu AV ČR, v.v.i.

V případě volných večerů bez vědeckých témat byl pro studenty při-
praven sociálně-kulturní program. A tak si mohli vyzkoušet rafting
z Českého Krumlova po řece Vltavě či si užili opékání buřtů. Nejoblí-
benější událostí se stal tzv. Food Festival, kde studenti sami či ve sku-
pinách připravili/prezentovali tradiční jídla své země a zároveň v rámci
bufetu ochutnávali jídla jiných kultur.

Ve svém volném čase studenti chodili do místní posilovny, jezdili
po Nových Hradech a okolí na kolech či chodili hrát basketbal s místní-
mi obyvateli a i jinak se zapojovali do běžného života města. Letos se
nám také podařila zrealizovat historická prohlídka našeho městečka se
starostou Nových Hradů (Mgr. Vladimír Hokr). Volné víkendy mladí
vědci věnovali výletům po okolí – seznámili se s Terčiným údolím, vy-
dali se do blízkého Rakouska, do krajského města České Budějovice
nebo nejbližších evropských hlavních měst (Praha, Vídeň, Budapešť,
Berlín, Řím).

Poslední den letních škol proběhla studentská konference, na kte-
ré studenti představili výsledky své měsíční až dvouměsíční práce a

soutěžili před odbornou porotou o cenu za
nejlepší vědeckou prezentaci. Na zámecké
balustrádě pak rektor Jihočeské univerzity
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. a vedou-
cí centra Dr. Babak Minofar předali ocenění
nejlepším studentům a všichni účastníci obdr-
želi i certifikáty za účast na letní škole. Na
rozloučenou byl večer zakončen společným
rautem, který si studenti užili společně i se
všemi zámeckými vědeckými pracovníky a
studenty.

Chtěli bychom velmi poděkovat za pomoc
při organizaci volného času studentů v rámci
jejich pobytu na zámku v Nových Hradech,
a to zejména starostovi města Mgr. Hokrovi za
poutavou historickou prohlídku, manželům
Milanovi a Romaně Vicánovým za zpřístup-
nění posilovny pro naše studenty a v neposled-
ní řadě také všem občanům Nových Hradů za
to, jak naše studenty přijímají a jsou ochotni
jim pomoci i přes jazykovou bariéru.

H. Ash, D. Kaftanová, P. Spurný
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100 let českého školství v Nových Hradech
Na samém konci prázdnin jsme si užívali

naplno dvou výročí, ne příliš kulatých, přes-
to významných událostí našeho města. Do
pondělního rána dne 1. září se tak spousta
z nás probudila pořádně znavených a úsměv
na rtech vyvolávaly možná jen vzpomínky
na proběhlý víkend. Také spousta dětí úsmě-
vem šetřila, konec prázdnin bývá neradost-
ným obdobím. Na druhou stranu to pro
některé z nich byl den významný, první kdy
zasedly do školních lavic. Významný byl
i pro nás ostatní, neboť si letos připomínáme
také rovných sto let českého školství v No-
vých Hradech. Jeden citát praví, že lid bez
znalosti historie své kultury a původu, je
jako strom bez kořenů. Aby naše kořeny ne-
měly tendenci usychat, dovolím si je zalít
následujícími řádky.

Rok 1918 byl pro náš národ převratným,
sled událostí počínaje Tříkrálovou deklarací
vyústil vznikem samostatného Českosloven-
ského státu. Ovšem v německy mluvícím po-
hraničí tato myšlenka nebyla přijata a probíhaly
zde separatistické tendence. Na Nových Hra-
dech tomu nebylo jinak, zdejší okresní zastu-
pitelství se na jedné z jeho plenární schůzi
o politické situaci jednoznačně usmyslilo, že
nikdy neuznají takzvaného českého státního
práva. Mezinárodní dohody tak musely být
vynuceny nově vzniklým vojskem. Zřízením
republiky byly tehdy odstraněny výsady rodo-
vé, majetkové a národnostní a započal proces
obnovy ztracené národní osobitosti, té české.
V našem městě jste se tehdy mohli setkat se
spoustou poněmčených ryze českých jmen
(Tichy - Wocasek - Lischka - Czuchal - Kos-
chitschek - Chaluppa atp.). Aby se tento stav
zvrátil a vzdělání mládeže v národním duchu i
jazyku stalo se přirozeným, musela již v září
roku 1919 vzniknout první třída české obecné
školy. Nadšení to vyvolalo obrovské, o čemž
svědčí mnoho darů, které na svůj počáteční
provoz získala. Například místní vojenská po-
sádka 9. polní setniny III. prap. 29.Spl vybrala
na vzdělání chudých dítek rovných Kč 600,-.
Sídlo škola našla vynuceným pachtem v budo-
vě bývalé školy německé a následující rok se
otevírala již třída druhá. To se psal tedy již rok
1920, ve kterém vyústilo naakumulované na-
pětí místních šovinistů, kterým česká škola le-
žela přímo v žaludku. Místní starosta Dr.
Edwin Feyerfeil, téhož roku zvolený poslanec
za Deutsche National Partei pořádal na na
místního řídícího Jana Svobodu doslova hony,
ať už v ulicích města, nebo na půdě parlamen-
tu. Dobová zmínka dokonale ilustruje atmo-
sféru oné doby: „…Gratzen ist deutsch und
bleibt deutsch! Za huronského řevu písně
„Wacht am Rhein“ táhl poštvaný dav vedený
zmíněnými poslanci k bytům českých živnost-
níků a zvláště k bytům učitelů české zemské
dvoutřídní školy, kde vyzývali, aby se ukázali

učitelé venku, že se s nimi vypořádají.
Poněvadž tito neměli chuti dáti se střískati,
provolali páni poslanci s davem: “Fuj! Nieder
und heraus mit den Čechen!” a odtáhli k budo-
vě české školy, kde poslanec Feyerfeil provo-
lal: “Heraus mit der česká státní škola!” Po
této provokaci se dav rozešel…“ Takové vy-
hrocené jednání vnímala i řada místních Něm-
ců s nevěřícím údivem, přesto se Svobodovi
u nich nedostalo zastání. Jediný kdo projevil
odvahu byl místní židovský kupec Rudolf Zi-
egler (roku 1941 Němci v Polsku zavražděn),
když mu poskytl důstojné ubytování. Tlak na
pan řídícího byl ovšem tak vystupňovaný, že
vážně onemocněl a roku 1922 jej ve funkci
musel vystřídat Jan Seler. Přes všechny počá-
teční problémy fungovala výuka velmi dobře a
škola získávala na věhlasu i ve svém okolí, což
vedlo roku 1925 k otevření české měšťanské
školy. Pro její potřeby byly upraveny prostory
v prvním patře budovy bývalého chorobince,
kde vznikly tři učebny, kabinet a kancelář.
K ní byl automaticky připojen i jednoroční
učebný kurs (dnešním pohledem devátá třída).
Důsledkem úbytku žáků v německé škole za-
příčiněným nízkou porodností během Velké
války a přechodem části jejích žáků do školy
české, mohly být v její budově následně uvol-
něny další učebny. Jako nájemné platil stát
místní školní radě ročně Kč 8.000,- a velko-
statku 6.000,- (za budovu chorobince). Přes
neustále narůstající plochy pro potřeby vyučo-
vání, se jednalo o provizorní řešení. Chybělo
kvalitní zázemí a část prostor byla nevyhovu-
jících i ze zdravotního hlediska. To vedlo
Ústředí matice školské roku 1927 k zakoupení
stavební parcely pro novou moderní budovu
školy. Proces její výstavby byl ovšem díky
četným zákrokům místních činitelů neustále
bržděn a samotná výstavba započala až po de-
seti letech. Projektovou dokumentaci zpraco-
val Dr. Babuška a samotnou stavbu provedlo v
relativně krátkém čase stavitelství Antonína
Kašpara z Prahy. V chladném únoru roku 1938
mohl již školní inspektor Dr. Emil Drobil pro-
nést v prostorách nové školy na tu dobu velmi
smířlivá slova: “Nová budova, majíc dostatek
místností, umožní nejen plniti s úspěchem
úkol ve směru vzdělávání českých dětí z města
a okolí, ale jest i nevšední ozdobou města, je-
muž zajistí nový proud nadšených turistů a
návštěvníků zajímavých hor novohradských.
Za starých dob byly strážci kraje dva hrady,
starý a nový, v nové době budou jimi dvě ško-
ly, česká a německá”.

Vida, jak samotná kvalitní architektura
zvyšuje potenciál místa, na to by měl být brán
zřetel i v současnosti. Jakkoliv byla ona zima
chladná a slova pana inspektora hřejivá, byl
rok 1938 opět velice napjatým a léto extrémně
“horké”. V okolí města byli v zákopech ukryty
už nějakou dobu jednotky Stráže obrany státu,

připravené čelit německé agresi, zatímco za
jejich zády přebírají nacisté po komunálních
volbách absolutní moc ve městě a opět začína-
jí brojit proti české škole. V období školních
zápisů je na řadu rodičů vyvíjen značný tlak,
aby ji bojkotovali. Některým byla přislíbena
úhrada dluhů, jiným pohroženo ztrátou za-
městání. Jejich snaha ovšem nepadla u všech
na úrodnou půdu a škola v září opět zahájila
svoji činnost. Ta trvala bohužel už jen velmi
krátce, Mnichovská dohoda zpečetila její
další osud. V říjnu si její představitelé se
spoustou ostatních Čechů sbalili své skrom-
né majetky a zamířili směrem do vnitroze-
mí. Pohraniční území byla postoupena
nacistickému Německu a po necelých dva-
ceti letech poněkud nešťastně skončila i prv-
ní epocha české školy. Velmi potupně bylo
dílo českých elit zohyzděno hákovým kří-
žem a jménem nacistického arcimučedníka
Horsta Wessela (do nedávna patrné na fasá-
dě budovy). Jenže kdo se směje naposledy,
nebývají Němci.

Zatímco utichly zbraně a zbytky místních
nacistických představitelů se třásly za kat-
rem, vedl nově ustanovený ředitel Ladislav
Ambrož svou malou válku s Rusy o školní
budovu, to se psal již rok 1945. Nakonec se
mu po zdlouhavých jednáních podařilo zvítě-
zit. Bylo to ale takové Pyrrhovo vítězství, ne-
boť budova byla totálně zdevastovaná. Čekal
ho velmi těžký úkol, během jednoho měsíce,
v době všeobecného nedostatku zajistit její
částečnou rekonstrukci. Zvládl to však na
výtečnou a 10. září mohli první žáci usednout
opět do školních lavic. Problémů ale neuby-
lo, například místní MNV nebylo schopno
zajistit dostatek otopu na zimu a z toho důvo-
du bylo od ledna 1946 výrazně omezeno vy-
učování. Nakolik to dětem tehdy vadilo, si
můžeme lehce domyslet. V září téhož roku
zahájila svou činnost ve městě také Lidová
škola zemědělská.

Započala se tak další úspěšná epocha, kte-
rou mnozí z vás jistě pamatují. Během té,
místní školství pod vedením pánů Maciho,
Šturma, Rolínka, Marka, Chrta (za chybějící
jména se omlouvám) vykonalo obrovský kus
práce a připravilo do života spoustu úspěš-
ných osobností.

Památku padesátého výročí školy připomí-
nají před novější budovou dvě lípy, kořeny
mají již hluboké. Sázení pamětních stromů
má u nás jistou symboliku a bohatou tradici,
dnes je to navíc umocněno i ekologickým as-
pektem. Nebylo by tedy od věci i k příležitosti
100. výročí ozdobit vhodný parter krásným
solitérním stromem a nechat zapustit další ko-
řeny, jako odkaz příštím generacím. Náš
okrašlovací spolek tomu může být mile rád
nápomocen.

Marek Petrášek
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Oslavy – novohradské i přeshraniční
Poslední dny prázdnin byly v našem městě ve znamení oslav a vzpo-

mínání. Nejprve jsme si undergroundovým koncertem s předstihem
připomněli blížící se třicetileté výročí sametové revoluce (a především
období před ní!) a zároveň vyzkoušeli nové místo k pořádání kulturních
akcí. Zevlův mlýn tak přivítal příznivce undergroundu i jiných hudeb-
ních stylů, kteří přišli nejen na legendární „Plastiky“, ale i (nebo možná
především!?) na další regionální kapely. Vedle The Rozladěn, Ďáblo-
vých včelařů a Bratří Karamazovů se představila i rakouská kapela
Bergrfried. Přes rozdílnost některých stylů si na své přišli jak pravověr-
ní příznivci undergroundu, tak i ti, které na mlýn přilákala hudba ve
spojení se zajímavým místem a dobrý pivem. Přestože možná byli ně-
kteří lidé skeptičtí, zda se festival do těchto míst vejde, vše nakonec
proběhlo bez jakýchkoliv komplikací. Poděkování patří především
Petru Šulistovi za organizaci a zajištění kapel a Honzovi Loukotkovi
za přípravu i zajištění celé akce, takže si fanoušci (místní i z celé re-
publiky) celý podvečer a večer opravdu užili. Věřím, že se na mlýně i
v budoucnu zase na nějaké dobré muzice sejdeme…

O pár dnů později, pátek 30. 8., jsme u sousedů ve Weitře zahájili
hlavní část připomenutí středověkého obchodování na tzv. České stezce
a výročí 740 let od první písemné zmínky o Nových Hradech. Na základě
společného projektu jsme s Weitrou, Unserfrau-Altweitrou, skupinami
historického šermu Vítkovci a Fedrfechtýři, kejklíři, hudebníky, ta-
nečnicemi a dalšími kostýmovanými postavami z Čech i Rakouska
předvedli na vitorazském náměstí středověkou slavnost, která nejen
pobavila místní a přespolní návštěvníky, ale též mnohé z nich přiláka-
la na sobotní pokračování v Heinrichsu a Nových Hradech.

V sobotu ráno naše putování začalo u kostela v Heinrichsu. Po pří-
jezdu kupeckých vozů a připravených vystoupeních jsme se společně
vydali na naše pěší „středověké“ putování. Několik desítek nadšenců
v kostýmech bylo pro projíždějící auta a jejich posádky překvapením.
V samotné „karavaně“ panovala dobrá nálada, zpívali jsme si nejen
středověké písně a těch pár kilometrů do Pyhrabrucku i dál domů jsme
si opravdu užili.

Kolem oběda celou skupinu doplnili ještě další lidé v kostýmech i
bez nich a všichni jsme se vydali směrem k státní hranici, kde byl při-
praven další program, během kterého jsme byli přepadeni lapky. Měli
jsme sice vlastní ochránce v podobě mladých rytířů, ale ti nakonec ne-
museli zasahovat, protože do boje vstoupili jejich starší kolegové.
Vůdkyně lapků a její kumpáni byli zajati a my jsme po krátkém obědě
a doprovodných vystoupeních mohli pokračovat k Novým Hradům,
kde již byl v plném proudu „středověký“ trh a hudební vystoupení
Podhoranky.

Příchod na náměstí jsme si všich-
ni opravdu užili, stejně jako následný
odpolední a večerní program. Přesto-
že to v kostýmech nebylo v tom hor-
ku vždy úplně komfortní, všichni při
společném focení naznačovali, že by
se i příště na podobné putování
vydali opět. Já taky…

Osobně jsem měl ohromnou ra-
dost z tak velkého počtu novohrad-
ských občanů (myšleno samozřejmě
včetně obyvatel našich osad!) zapo-
jených do přípravy a průběhu celé akce. Všem bych chtěl ještě jednou
moc poděkovat a ocenit, jak si sami vyráběli rekvizity, kostýmy, zapo-
jili se do středověkého trhu či jinak vymýšleli, jak ještě celou akci vy-
lepšit. Velké poděkování si zaslouží pan kastelán Smolík a jeho hradní
tým i profíci pod vedením Petra Schölla a Jardy Vápeníka, kteří nás do-
provázeli a předváděli své umění šermířské, herecké, hudební, kejklíř-
ské, sokolnické či taneční. Mnozí se také zapojili do večerních hraných
prohlídek na hradě, které byly tradičně vtipné a poučné zároveň.

Večerní koncert kapely Kreden.cz nás pak staletími hudbou přenesl
do minulého a probíhajícího století. Počet posluchačů i tanečníků neo-
padal ani s blížící se půlnocí a trochu nám napověděl, kterou kapelu by-
chom mohli v budoucnu pozvat do hotelu Máj či opět na letní koncert
na náměstí.

O několik hodin později už bylo mnoho účastníků sobotních oslav
opět na náměstí. Nedělní program byl vyhrazen našim hasičům, kteří si
připomínali 145 let svého fungování. Za doprovodu Veselé muziky přišli
na náměstí vedle našich hasičů i jejich kolegyně a kolegové z okolních
sborů, aby společně s námi vyjádřili úctu svým hasičským předkům a po-
blahopřáli současným členkám a členům sboru k jejich výročí. I pro ve-
dení města to byla příležitost poděkovat a ocenit práci našich hasičů.
A k poděkování a ocenění hasičské, vzdělávací i kulturně-společenské
aktivity a spolupráce se přidali i zástupci krajského a okresního sdružení
či zástupci dalších sborů.

V průběhu pohodového odpoledne se se svými ukázkami předvedli i
mladí hasiči (Soptíci), kteří potvrdili, že se i do budoucna díky dobré
práci s dětmi a mládeží sbor nemusí obávat úbytku aktivních členů ve
sboru i výjezdové jednotce. K tanci a poslechu pak během odpoledne
hrála a zpívala Veselá muzika, na kterou navázali muzikanti z Hein-
richsu a revivalové vystoupení s písněmi Dalibora Jandy a zpívajícího
hasiče.

Našim hasičům bych ještě jednou rád popřál vše dobré do dalších
let. Přeji jim též za nás všechny hodně sil k jejich práci a věřím, že i na-
dále budou se ctí zvládat své úkoly při záchraně lidských životů a ma-
jetku. Věřím také, že se od případných zásahů budou vždy vracet nejen
s pocitem úspěšného zásahu a pomoci, ale především ve zdraví…
Chtěl bych též osobně poděkovat veliteli Radku Bandíkovi a jeho kole-
gům Mírovi Bartošovi a Radkovi Homolkovi za pomoc při přípravě a
všem aktivním hasičům za pomoc nejen při sobotních a nedělních
oslavách.

Oslavy 740 let první písemné zmínky i 145 let našich dobrovolných
hasičů k nám přilákaly mnoho návštěvníků. Věřím, že se jim připrave-
ný program líbil a že třeba některé z nich bude motivovat i k vlastnímu
zapojení do jiných oslav či akcí. Závěrem bych chtěl poděkovat za-
městnankyním a zaměstnancům Technických služeb města NH za
perfektní zajištění technického zázemí oslav, zaměstnankyním KICU
a kolegyním a kolegům z městského úřadu za pomoc s organizováním
a následným vyúčtováním všech aktivit. Ještě jedno velké poděková-
ní pak směřuji všem, kteří jakoukoliv formou pomohli a přispěli k dů-
stojnému průběhu oslav obou výročí.

A pokud si mohu vypůjčit a poupravit jedno univerzitní provolání,
přeji si, ať vzkvétá a září město Nové Hrady i v dalších 740 letech!

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Slavnosti města Nových Hradů
„po novohradsku“

Město, o kterém se ví 740 let
Ačkoli „počátek“ Nových Hradů spadá do doby pozdější, než je ko-

nec třináctého století, má pro nás letopočet 1279 přesto zvláštní „kouz-
lo“. Víme, že Hrady byly městem, kde se žilo, někomu něco patřilo,
vznikala obydlí a rodily se děti. A o tom existuje listina s datací 1279,
která nám to prozrazuje. Listina je uložena v klášteře ve Zwettlu. A pro-
tože „co je psáno, to je dáno…“, můžeme se dneska (či jindy) ohlédnout
zpět a uvědomit si například, že jako dřív „oni“, tak i my se podílíme na
tom, co jednou budou uvádět listiny či kroniky, že také ovlivňujeme no-
vohradské dějiny a že stále přichází na svět další novohradská pokolení.

Proč někdy slavíme
Najít si čas zastavit se a ohlédnout trochu

zpět „za naším městem“, zamyslet se o dobách
minulých a co o nich vlastně víme? – to bylo
hlavní motto novohradských slavností, které
daly k tomu příležitost. A při tom si samozřej-
mě trochu i na „dávnou dobu“ zahrát, spad-
nout do ní, „užít si“ ji. Tuto příležitost měl na
konci srpna každý, ať už jako divák-sledovatel
nebo účastník-konatel.

Jak jsme chystali
Slavnosti města měly několik částí - pří-

pravnou, akční a doznívající. Do části příprav-
né se aktivně zapojilo několik institucí –
novohradská radnice včetně starosty, KIC,
TSM, SDH N. Hrady, státní hrad a sdružení
Vítkovci a také rakouští partneři přeshraniční-
ho projektu „Vitorazská stezka – cesta plná
setkávání“, což celkem dobře vystihuje, co se
dělo. Do příprav se zapojilo (a dobrovolněJ)
i několik desítek lidí a dětí, zejména při přípra-
vě a „testování“ kostýmů a rekvizit, dále skvělé paní švadleny – Zuza-
na Rubešová, Helena Tuscherová, Květoslava Morongová, paní Eva
Winzbergerová a také  pan Václav Hruška, znalec rytířských potřeb.

Jak jsme slavili
Začátek slavení byl již v pátek 30. 8. v městečku Weitra, kde byl

program sestaven zejména z ukázek „středověkého řádění“ Vítkovců,
do čehož se zapojili zejména tamní obyvatelé. Novohradské rozehrání
slavností bylo ráno v sobotu 31. 8. v rakouské vesnici Heinrichs, odkud
byl vypraven kostýmovaný průvod několika desítek „středověce nala-
děných lidí“ a dva koňské povozy. A tak jsme šli… zpomalili jsme čas,
vnímali krajinu či kráčejícího souseda, hřáli se na slunci a potili se, a
také někteří z nás se jistě propadli do myšlenek, co se asi kdysi na těch
obchodních stezkách zažívalo. Myslím si, že tenhle pocit z nás spadl až
ve chvíli, kdy jsme sundali kostýmy…

pokračování na str. 20
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Program slavností měl celé odpoledne i další části. Byl to odpolední
a večerní koncert Podhoranky a Kredenczu na náměstí, spoustu
historicko-šermířských a hudebních výstupů, pestrý doprovodný prog-
ram na hradním nádvoří i večerní prohlídky státního hradu. Velmi pěk-
ně vyzněl také „středověký a řemeslný“ trh na náměstí, na kterém se
ukázali se svými výrobky i šikovní lidé z našeho města či regionu.

Co v nás doznělo
Věřím, že všichni novohradští, přespolní a cizí návštěvníci srpno-

vých Slavností města, se při nich měli dobře, něco pěkného je zaujalo a
potěšilo, dobře se bavili a užili se celý den vespolek s ostatními.

Věřím, že každý, kdo se nějakým aktivním způsobem podílel na
slavnostech, tak načerpal pro sebe hodně příjemných a „zážitkových“
pocitů, poznal třeba nové lidi v „středověkých poměrech“ a cítil se
výročně hezky novohradsky.

A ačkoli nyní chci za všechno poděkovat opravdu všem lidem, kteří
uměli novohradskou historii oslavit dle nabídnutého programu a svých
sil – DĚKUJI, tak chci zvlášť poděkovat lidem zapojeným do kostýmo-
vaného průvodu – DĚKUJI. A to nejen proto, že jsem do této části prog-
ramu byla nejvíc pracovně vtažena já, ale proto, že jste „do toho šli“
s tím nadšením, odvahou a humorem. Bylo to fajn, díky moc.

Tak, snad jsem alespoň trochu zdokumentovala letošní slavnosti pro
„novohradský obecní plátek“, aby si jednou, tak za sto let, mohl někdo
přečíst, co jsme to tehdy, v tom roce 2019, u nás vyváděli. A pokud
jsem v zapsaném hodnocení na něco zapomněla, odpusťte. Však i kro-
nikářům kolikrát taky něco uteklo…

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

PS: Kdo ještě prosím nestihl vrátit kostým – můžete jej nechat kdy-
koli na informačním centru nebo v KSD. Děkuji.
Kostýmy k zapůjčení – pokud budete někdo někdy pořádat akci se
„středověkou tématikou“, je možné si nově ušité šaty zapůjčit.
Fotografie ze slavností – pokud máte zájem o fotografie ze slavností
pořízené fotografkou paní Petrou Jandovou, můžeme vám je poskyt-
nout na CD.
Kostýmy i CD u K. Jarolímkové v Kulturně-spolkovém domě,
Česká ulice 74, tel.: 602 150 208.

foto Petra Jandová

Slavnosti města Nových Hradů „po novohradsku“
(pokračování ze str. 19)

Tato akce se konala v rámci projektu Vitorazská stezka - cesta plná setkávání (číslo pro-
jektu: KPF-01-177) v rámci projektu Fond malých projektů (Program INTERREG V-A
Rakousko – Česká republika).
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Literárně-hudební večer
v čítárně knihovny

V předchozích letech pořádalo novohradské kulturní a informační
centrum nebo novohradská knihovna nejednu čtenářskou besedu či
literárně-hudební večer. Tyto aktivity se nesly v duchu různých aktuál-
ních témat, které souvisely i s naším krajem, měli jsme příležitost setkat
se se zajímavými jihočeskými spisovateli či dalšími literárními osob-
nostmi nebo jsme se na „poetických stezkách“ setkávali s poezií.

Dalším takovým setkáním, které se k těm předchozím dá připojit,
byl i Hudebně-literární večer na konci září v nové čítárně Městské kni-
hovny Nové Hrady, který se věnoval zejména čtení textů místních
autorů. A vzhledem k tomu, že tato akce byla součástí projektu s ná-
zvem „Kulturní a spolková spolupráce města Nové Hrady a Gemein-
de Unserfrau-Altweitra“, dotklo se čtení knih či dalších pramenů také
složité doby první poloviny minulého století, kdy zde česko-německé
vztahy měly často dramatický charakter. Starosta města Mgr. V. Hokr si
pro podvečer připravil například Paměti Jenny Rössler (přeložil profesor Benda, zatím nepubli-
kován), Pamětní list k Sokolským slavnostem v N. Hradech z roku 1920, ukázku básně z přelo-
ženého Kohoutího kříže a zmínil se i o knihách E. Banaucha, J. Máši, J. Marka, V. Bůžka či
Z. Wintera. Paní Knihovnice D. Císařová přečetla několik ukázek z „průvodce po Novohrad-
ských horách“ od Jiřího Žáčka, který svou cestu po našich horách zaznamenal na počátku min.
století. Pan Jakub Skalický představil krátce svůj překlad z „Historek z Českého lesa“ od Josefa
Gangla a pan Václav Vochozka přidal několik pasáží ze své nedávno vydané knihy o lidech a je-
jich stopách v Novohradských horách.

Čtení a mluvené slovo doplnili velmi pěknými hudebními vstupy učitelé ze ZUŠ, pan J. Brá-
cha a paní J. Šulistová, a také jejich žáci, sourozenci Švarcovi. Jejich vystoupení bylo nejenom
milé, neboť to byli „domácí“ muzikanti, ale i důstojné k tématice večera.

Ačkoli se Hudebně-literární večer dotkl i vážných témat z naší starší i novější novohradské
historie, mělo setkání vlastně docela pozitivní charakter, alespoň dle mých dojmů. A věřím, že

nejenom já, ale i ostatní si ten večer možná
uvědomili, jaký člověk vlastně může i nemusí
být ve vztahu k dalším lidem, ve vztahu ke kra-
jině i domovu. A jak je důležité o všem poctivě
přemýšlet, číst, poznávat, dopátrávat se informa-
cí, vysledovat příčiny věcí špatných i dobrých.
A hlavně, dál stavět vzájemné vztahy právě na
tom lepším, co v každé „bytosti“ je.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Hudebně-literární večer se uskutečnil v rámci projektu Kul-
turní a spolková spolupráce Města Nové Hrady a Gemeinde
Unserfrau-Altweitra (číslo projektu: KPF-01-119) v rámci
projektu Fond malých projektů (Program INTERREG V-A
Rakousko – Česká republika).
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Další tipy na akce
v našem městě

Ó 12. 10. 2019

Novohradské vinobraní
Kavárna Kousek, Komenského ul. 432
Pořádá: Kavárna Kousek, Komenského 432, tel.: 723 867 666,
cafekousek@cafekousek.cz, www.cafekousek.cz

Ó 16. 10. 2019, 18 hod.

Koncert Fautores Flautae a žáků ZUŠ
Zámek Nové Hrady, divadelní sál
Pořádá: Základní umělecká škola F. Pišingera Trhové Sviny -
pobočka Nové Hrady, tel.: 380 120 486,
nhrady@zustsviny.cz, www.zustsviny.cz

Ó 26. 10. 2019, od 17 hod.

Večerní hrané kostýmované prohlídky hradu
Nové Hrady pro celou rodinu
Státní hrad Nové Hrady, doporučujeme předprodej vstupenek
Pořádá: Státní hrad Nové Hrady, tel.: 386 362 135,
novehrady@npu.cz, www.hrad-novehrady.cz

Ó 27. 10. 2019, 10 – 15 hod.

Podzimní hradní Novohradské slavnosti
Karla Bonaventury Buquoye
Tradiční akce, letos zasvěcená dobytí hradu císařským voje-
vůdcem Karlem Bonaventurou Buquoyem v roce 1619. Šer-
mířská vystoupení, dobývání hradu, atrakce pro děti.
Podrobný program:
10:30 – 10:40 Zahájení slavností
10:40 – 11:00 Výcvik stavovské hradní mušketýrské gardy

(SHŠ Vítkovci a hosté)
11:00 – 11:40 Středověká  a renezanční hudba

(Musica Canora)
11:40 – 12:00 Dobové tance  (Ambrosia)
12:00 – 12:40 Letové ukázky dravců (Teir)
13:00 – 13:30 Rekonstrukce dobývání hradu

(SHŠ Vítkovci, Fedrfechtýři a hosté)
13:30 – 13:45 Dobové tance (Ambrosia)
13:45 – 14:20 Středověká  a renezanční hudba (Musica Canora)
14:20 – 15:00 Letové ukázky dravců (Teir)
15:00 – 15:30 Rekonstrukce dobývání hradu

(SHŠ Vítkovci, Fedrfechtýři a hosté)
15:30 – 15:40 Dobové tance (Ambrosia)

Pořádá: Státní hrad Nové Hrady, tel.: 386 362 135,
novehrady@npu.cz, www.hrad-novehrady.cz

Ó 26. a 27. 10. 2019, oba dny 13-17 hod.

Tradiční Bramborování
v historické novohradské kovárně
Společnost Rožmberk o.p.s., a kovář Daniel Černý, ve spoluprá-
ci s Městem Nové Hrady Vás zvou do Novohradské kovárny na
ochutnávku tradičních bramborových jídel a na aktivity pro děti.
Kontakt: Olga Černá, 602 471 653, cerna@rozmberk.org

Připravujeme na listopad
Ó 7. 11. 2019, 19.30 hod. (vstupenky v předprodeji od 3. 10. 2019)

Divadelní představení: Fantastická žena
„Dej si pozor, co si přeješ, mohlo by se ti to splnit!“
Současná crazy komedie úspěšného kanadského autora Norma
Fostera, jejíž zápletka se točí kolem seznamu vlastností, které by
měla mít ideální partnerka. Jedná se o příběh dvou kamarádů ve
středním věku, jejichž životy pořádně zamíchá tajuplná seznamka a
doslova fantastická žena, která se jim zčistajasna objeví v bytě. Jak
to spolu může souviset? Nechte se překvapit!
Producent: Rozálie Víznerová, Agentura Familie
www.agenturafamilie.cz
Hrají: Ondřej Volejník / Václav Krátký, Adrian Jastraban / Jarmil
Škvrna, Patricie Solaříková / Diana Šoltýsová
Zámek Nové Hrady, divadelní sál, Vstupenky na KIC
nebo cbsystem, 200 Kč (předplatné), 250 Kč (na místě)
KIC N. Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz

Ó 16. 11. 2019, 19.30 hod. (vstupenky již v předprodeji)

Koncert Bez závory: kapela Vltava
třetí koncert v rámci Novohradské hudební/svobodné trilogie
(7. ročník)
Vltava je považována za jednu z nejoriginálnějších kapel na české
hudební scéně. Toto přízvisko si vysloužila nejen neobvyklou poe-
tikou mnohoznačných textů, ale také svým zcela nezaměnitelným
hudebním stylem, který dokonale souzní s charismatickým hlasem
zpěváka, kytaristy, básníka a herce Roberta Nebřenského. Produk-
ci Vltavy nejstručněji vystihuje slogan „Česká poezie – světová
hudba“. Koncerty skupiny jsou proslulé uvolněnou atmosférou,
prostorem pro improvizaci a skvělými instrumentálními výkony.
Sestava kapely: Robert Nebřenský – zpěv, kytary; František Svači-
na – klávesy, akordeon; Tomáš Uhlík – baskytara; Ondřej Klímek –
dechové nástroje; Ondřej Pomajsl – bicí
Kulturně-spolkový dům, Česká ulice 74, Nové Hrady,
Vstupenky na KIC nebo cbsystem, 180 Kč (předprodej),
200 Kč (na místě)
KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz

POZVÁNKA

Čertovsko-Andělská schůzka
v sobotu 26. 10. 2019 v Kulturně-spolkovém domě

Zveme všechny čerty, anděly(ky) a Mikuláše
na přípravnou schůzku letošního Čertovsko-Mikulášského reje.

Co bude na programu:
14–17 hod. – Ukázka výroby čertovské masky – zkušení čerti před-

vedou jak masku vyrobit. Vezměte si i svoje masky, které už
máte, a můžete se poradit, jak je vylepšit. Rady k čertovskému
kostýmu. Zkouška andělských šatů, jejich rozdělení a úprava.
Opravy andělských křídel. Přineste s sebou vlastní peří.

17–18 hod. – Informace o programu letošního Čertovsko-Miku-
lášského reje. Kdo, co a jak bude dělat, co je třeba připravit, jaký
nachystat kostým atd… Promítání čertovských videí z minulých
let. Občerstvování a popíjení nealkoholických nápojů.

od 18 hod. – Pokračování schůzky organizačního týmu v přípravách
akce s mírným popíjením nejen nealkoholických nápojů.
Povoláváme čertovské zálohy – Chodili jste „za mlada“ jako

novohradský čert a máte zase chuť si to jednou v roce zopakovat?
Tak přijďte na schůzku také! Jste zváni!

Kdo nebude moct na schůzku přijít, ale bude se chtít v pro-
sinci také akce účastnit, hlaste se:

Čerti – na kontakt Honza Hriňa 721 348 340 nebo Pavel Ham-
berger 608 275 665

Andělé – informační centrum v přízemí radnice, tel. 386 362 195
nebo 602 150 208 P.H., J.H., K.J.
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Květinová výstava
„Až jednou půjdu do kytek“

Na začátku září, tedy ještě v letním ročním období, jsme otevřeli vý-
stavu plnou květinových motivů. A bylo to nejenom proto, že pak hlav-
ně na podzim může tato výstava přinést spoustu příjemných pocitů a
radosti. Bylo to i proto, protože květiny jsou s ženami až intimně spoje-
né (která žena by je ráda nedostávala?) a rovněž proto, že je mají ve své
tvorbě zapracované i malířky u nás již známé a naší galerii příjemné.

Paní Ludmila Mazancová měla v našem městě výstavy již několik-
rát a její květinové akvarely jsou skutečně skvělé. Novohradská rodač-
ka Daniela Roulová je s naší galerií také dlouho propojena a řada
návštěvníků ji má spojenou zejména s půvabnými obrázky malované
pastelkami. Paní Petra Dvořáková-Haisová žije v Římově a několikrát
u nás na skupinových výstavách také vystavovala, její doménou jsou
pastely, které obdivuhodně ovládá. A já jsem velmi ráda, že jsem se
k této trojici tentokrát mohla přidat se „svým záhonem“ a techniky
rozšířit o akrylové barvy, ke kterým mám zatím nejblíž.

Děkuji všem, kteří se přišli podívat na vernisáž a rozšířili příjemnou
květinovo-obrazovou náladu, zakoukali se i případně začetli do veršů,
které výstavu místy doplňují, napsali vzkaz a odnesli si „živou“ kytku
domů.

A pokud chcete vědět, co skutečně vyjadřuje „provokativní“ název
výstavy, přijďte si to dočíst do Koželužny.

Výstava bude otevřena do 27. října, otevřeno je v úterý 13–16 hod.,
ve čtvrtek 10–13 hod. a v sobotu a neděli od 10 do 16 hodin.

Květin totiž není nikdy dost. K. Jarolímková, Galerie Koželužna

DOA i u nás v Koželužně
O víkendu 12. a 13. 10. 2019 se koná další ročník akce Dny otev-

řených ateliéru v jižních Čechách (www.dnyotevrenychatelieru.cz).
Naše galerie se k této akci pravidelně připojuje, a tak se i letos můžete
těšit na doprovodný program. V sobotu 12. 10., od 10 do 16 hod. bu-
dou v Koželužně přítomné autorky obrazů současné výstavy „Až
jednou půjdu do kytek“ a budou se těšit na společné malování. Věk ne-
rozhoduje, akce je vhodná i pro děti. Budeme moci společně tvořit, ma-
lovat, a to bez ostychu a bázně, aby z výstavy neodcházela domů žádná
žena (či muž nebo dítě) bez květiny.

Dále v rámci DOA můžete navštívit v sobotu 12. 10. od 10 do 17 hod.
i kovářskou dílnu Dana Černého na Blatech.

Na společné květinové setkání se těší Květa Jarolímková

Připravujeme na prosinec
V letošním roce uspořádáme v Koželužně opět předvánoční vý-

stavu uměleckých předmětů s názvem „Umění darovat o Váno-
cích“. Pokud i Vy něco pěkného vytváříte a vyrábíte (umělecké či
řemeslné výrobky), dejte o sobě vědět. Po vzájemné dohodě je v Ko-
želužně vystavíme k potěše či zájmu návštěvníků galerie.

Novohradská galerie Koželužna, Komenského 398, Nové Hrady,
K. Jarolímková, tel.: 602 150 208, kic@novehrady.cz.
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Jaké byly Hrady kdysi?
V zářijovém Zpravodaji jsme si připomněli demolici části opevnění

v dnešní Hradební ulici v květnu 1967. Tématu demolic se budeme dr-
žet i v tomto čísle, tentokrát půjde o stodoly. Stodoly kolem Jánské lou-
ky jsou zakresleny již na plánu města z roku 1780. Proč stály vně města,
až za hradbami? Jednak proto, že parcely uvnitř města byly drahé, jed-
nak šlo o omezení škod způsobených požárem. Když shořela stodola,
zůstalo obytné stavení a naopak. Kdo měl stodolu v blízkosti domu,
mohl požárem naráz přijít o veškerý svůj majetek. Proto měli mnozí
měšťané hospodářské zázemí až za hradbami. Ve dvacátém století toto
uspořádání ztratilo svůj smysl. Obyvatelé města už nechovali krávy a
koně, ale začali si pořizovat auta. Místo stodol potřebovali garáže. De-
molice pěti starých stodol, které stály u zámecké louky po pravé straně
cesty směrem k Zevlovu mlýnu, začala v dubnu 1967. Na uvolněných

parcelách si později zájemci – majitelé aut - svépomocí postavili 18 gará-
ží. Další tři stodoly jižně od hradeb byly zbourány v červenci 1969 a na
jejich místě stojí dalších deset garáží. Kronikář si tehdy pochvaloval, že
díky tomu bude otevřen pohled na areál kláštera od jihu. Na přiložené fo-
tografii z roku 1967 je vidět, že cesta kolem stodol ještě nebyla zpevněná.
Práce na bezprašném povrchu Hradební, tehdy Leninovy ulice začaly
v roce 1969.

Série článků „Jaké byly Hrady kdysi“ může pokračovat i nadále.
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, kdyby tyto vzpomín-
ky zapadly.

J. Šáchová, Novohradské muzeum

Upozornění
Plánovaná muzejní přednáška v termínu

17.10. s panem Pavlem Mörtlem
se ze zdravotních důvodů ruší.

Děkujeme za pochopení. KJ

Otevření nově zrekonstruované kaple v Dlouhé Stropnici
Vernisáž dvojjazyčné výstavy „Společné kořeny – společná budoucnost, Novohradské hory vyprávějí“

Slavnostního otevření nově zrekonstruované
kaple Panny Marie Lurdské v neděli 25. 8. 2019
se zúčastnili představitelé obcí Horní Stropnice a
rakouského Harbachu, místní obyvatelé, rodáci
a řada čestných hostů z obou stran hranice. O hu-
dební doprovod se postarala paní Jana Šulistová,
DiS a její žákyně Štěpánka Čermáková.

V interiéru kaple, která je majetkem Obecní-
ho úřadu v Horní Stropnici, proběhla vernisáž tr-
valé expozice, zaměřené na přiblížení zásadních
událostí života obcí hornostropnického regionu
v letech 1900–1970. Návštěvníci se prostřednic-
tvím panelů na stěnách kaple mohou také seznámít
s významnými osobnostmi regionu a jejich osudy.

Starosta obce, Václav Kučera, poděkoval
při této příležitosti všem, kdo se na opravě
kaple i na přípravě výstavy podíleli, a popřál
Dlouhé Stropnici a celému hornostropnické-
mu regionu co nejvíce spokojených návštěv-
níků.

Autorka celé expozice, paní Zora Tesařo-
vá, nezapomněla ani na ty nejmladší, kteří se
svými rodiči Dlouhou Stropnici navštíví. Pro
ně jsou v kapli připravené interaktivní hry a
drobné dárky v podobě česko-německého pe-
xesa nebo záložek do knih.

Kaple je pro zájemce o regionální historii
otevřena denně a zdarma. mp

O historii osad Byňov, Štiptoň a Veveří
Ve čtvrtek 19. září se po prázdninové přestávce opět vrátil cyklus přednášek o historii Novo-

hradska. Jako obvykle, i tentokrát jsme se dověděli mnoho nového. Přednášejícím byl Mgr. Alo-
is Sassmann, odborník známý svými genealogickými výzkumy. Ani v naší přednášce se
pochopitelně rodopisu nevyhnul, ale jeho záběr byl mnohem širší. Seznámili jsme se s různými
zdroji, ze kterých je možno při historickém studiu vycházet. Taková práce se podobá detektivce
– hledáte informace, porovnáváte je navzájem, přikládáte jednu ke druhé, a když se všechno po-
daří, z jednotlivých dílků se vám vyloupne ucelený obraz. K takovému hledání ale potřebujete
kromě času, trpělivosti a pečlivosti také znalost latiny a od roku 1627 i němčiny. Ano, i to byl je-
den z poznatků – do roku 1627 se na Novohradském panství „úřadovalo“ česky, v tomto roce se
najednou ze Štiptouně stal Winau nebo z Koláře Wagner a záznamy začaly být vedeny v němči-
ně. S dějinami města nás seznámí kroniky, velmi cenným zdrojem je například kronika novo-
hradského kláštera servitů. Po historii jednotlivých rodů můžeme pátrat v matrikách, do
dřívějších dob nahlédneme v urbářích. Urbáře jsou soupisy povinností poddaných vůči vrchnosti
a na základě jednoho z nich nám přednášející plasticky vykreslil průběh vzpoury sedláků proti
Karlu Kajetánu Buquoyovi. Ale dověděli jsme se také, odkud sem přišel rod Oppolzerů, jaký
vztah k Novohradsku měl zpovědník Marie Terezie, po kom nese své jméno Kapinos, od kdy
patřilo Veveří k novohradskému panství a ještě mnoho dalšího.

Domnívám se, že návštěvníci, kterých byly téměř čtyři desítky, neodešli z přednášky zklama-
ní. Přednáška byla součástí projektu Kulturní a spolková spolupráce Města Nové Hrady a Geme-
inde Unserfrau-Altweitra, který je součástí projektu Fond malých projektů Rakousko - Česká
republika v rámci programu INTERREG V-A-Rakousko – Česká republika.

J. Šáchová, Novohradské muzeum
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Informace z knihovny
V září si mladší školáci přišli do knihovny popovídat o komiksu, prohlédli si komiksovou vý-

stavu spisovatelky Kláry Smolíkové „Viktorka a vesmírná dobrodružství“a vyplnili si pracovní
listy k tématu. Přišli také předškoláčci z MŠ a povídali jsme si o knize „Čertice Dorka – Nechytej
mě za slovo!“, jejíž autorkou je taktéž Klára Smolíková a vysvětlovali jsme si, co znamenají vý-
razy jako: ty máš ale kliku!, honí tě mlsná, vyspi se do růžova, hoď sebou, usnul na vavřínech…
Ale samozřejmě děti dostaly prostor k prohlížení knih, na které se vždycky moc těší.

LiStOVáNí
Na sobotu 5. října 2019 v 18.30 Vás městská knihovna zve do kino-

sálu v České domě na Listování Lukáše Hejlíka (divadelní představení)
na téma knihy „Mé dětství v socialismu“, kde se dobře pobaví nejen pa-
mětníci, ale i mládež a větší děti.

Účinkují: Jiří Ressler a Věra Hollá.
Po představení bude možno zakoupit knihu.
Předprodej vstupenek na Kulturním a informačním centru v přízemí

radnice. Vstupné je 100 Kč v předprodeji a 120 Kč na místě.

Papírové Modelářství
V úterý 29. října 2019 (podzimní prázdniny) mohou děti se zájmem

o papírové modelářství, známé např. z časopisu ABC, přijít ve 14.30 do
knihovny a pohrát si s papírem, nůžkami a lepidlem pod vedením lekto-
ra odborníka. Důležitá je chuť něco vyrobit a trpělivost.

Výzva všem, kteří nevyhazují staré noviny
Městská knihovna archivuje všechna čísla a ročníky Novohradské-

ho zpravodaje od roku 1996, ale chybí nám ročníky 1991 – 1994 a č. 5
z roku 1995. Archivujeme též Hlasy Novohradska. Část ročníků a ně-
která čísla máme, spousta nám toho ale chybí. Jedná se o ročníky 1970
– 1990. Pokud vlastníte některá čísla z uvedených období, budeme moc
rádi, pokud nám je darujete nebo zapůjčíte. Děkuji.

D. Císařová, Městská knihovna N. Hrady

Městská knihovna v Nových Hradech
hledá pro zájmovou spolupráci

WIKIPEDISTU
(i začátečníka).

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

Okénko do knihovny
Přiveď mě zpátky / B. A. Paris
Byli mladí a zamilovaní. Na dovolené ve Francii zastavili u benzi-
nové pumpy a Finn si odskočil. Když se vrátil, byla Layla pryč a už
ji nikdy neviděl. Aspoň tak vypovídal na policii. O mnoho let poz-
ději se Finn zasnoubil s Laylinou sestrou Ellen. Jenže najednou za-
volala policie, že někdo Laylu spatřil.
Humorný román o nebezpečné touze být lepší a každodenních vý-
zvách rodinného života

Bubny podzimu / Diana Gabaldon
Čtvrtá kniha série Cizinka.

Dědina: pole, závist, chtíč a otčina / Petra Dvořáková
Hranice rozorané mezi poli i lidmi. Hospoda, malá prodejna, zabí-
jačky. Nevěra a jeden nezdařený pohřeb. Babka s dědkem srostlí jak
dva stromy. Život spjatý s půdou, zvířaty a hospodařením. To všech-
no je Dědina, příběh jedné současné vesnice vyprávěný očima jejích
obyvatel.

Houbařka / Viktorie Hanišová
Co všechno se dá najít v lese? Sára žije ve staré chalupě na Šumavě a
živí se sběrem hub. Každé ráno si obuje letité pohorky, popadne ko-
šík s utěrkou, v kapse pohladí ostrý nožík a vyrazí. Už sedm let cho-
dí po stejné trase, sedm let od jara do podzimu sbírá houby na týchž
místech a prodává je za pár stovek jedné hospodě. Jako dobrovolná
poustevnice se s nikým nepřátelí ani neopouští Pošumaví…

Sněžný měsíc / Michaela Klevisová
Nová detektivka Michaely Klevisové zavádí čtenáře do idylické
krajiny Beskyd, kde na horách ještě žijí lidé podobně prostě a v sou-
ladu s přírodou jako generace jejich předků.

Garry Hop / Moony Witcher
Uprostřed válečné vřavy se jedenáctiletý Garry Hop vydává na ne-
bezpečnou cestu na kouzelný Hunský ostrov, aby přivezl léčivé by-
liny pro svou umírající matku.
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Komunitní centrum Nové Hrady,
Aktivity a kdo za nimi stojí?

Aktivity, které se po prázdninách znovu rozjíždějí, jsou v podobě
těch, o které byl v loňském roce zájem. Obohacené jsou o další, které se
nabídly provozovat přibývající členové společného týmu.

Jsou to účastníci některých našich aktivit nebo akcí pořádaných
v rámci KC. V minulém pololetí se pro ně našlo dostatečně zájemců,
lektorky se osvědčily a z jejich vlastní chuti poznávat, vznikla chuť
něco vlastního nabídnout.

Ženy, podepsané pod jednotlivými aktivitami, jsou buď přímo
z Nových Hradů, nebo z nedalekého okolí. Lektory pro presentace a
workshopy oslovujeme pokud možno také místní, nebo alespoň z re-
gionální blízkosti.

Jestli jste Komunitní centrum ještě nenavštívili v rámci aktivit, vě-
řím, že si  letos vyberete něco z připravovaných akcí.

Nebo můžete přijít na obhlídku jen tak - po cestě z procházky nebo
návštěvy lékařky. Zajděte do Komunitního Klubu nebo Keramické díl-
ny, rádi Vám aktivity představíme a ukážeme.

Kdykoliv můžete navštívit zahradu a posedět pod stromy, nacítit si
náladu a třeba potkat nějakou spřízněnou duši.

Chceme, aby Vám klima Komunitního centra udělalo dobře, a rádi
se dozvíme, zda se nám to daří. Lucie Sovová, Komunitní centrum

Trénování paměti s Archou
Udržet si vitalitu a duševní svěžest i v pokročilém věku není vždy

nejjednodušší, a proto pro Vás připravujeme kurz Trénování paměti.
Podstatou kurzu trénování paměti je přiblížit různé techniky, které nám
pomohou paměť trénovat, více si pamatovat a hlavně se setkávat v dob-
ré společnosti, bavit se, vzpomínat, povídat si, malovat si, skládat ob-
rázky, cvičit jemnou motoriku…

Kurz bude mít celkem 10 lekcí a scházet se budeme v pravidelném
čase každý týden. Dle zájmu je pak možné v trénování pokračovat,
nebo pro nové zájemce otevřít kurz další. Cena kurzu bude 200 Kč. Po-
kud by trénování paměti zajímalo i Vás, rezervujte si své místo na kurz
již teď. Přihlásit se můžete přímo v Komunitním centru Nové Hrady
nebo na telefonním čísle 774 916 404 u lektorky Jany Pražákové. Max.
počet ve skupině je 10 osob.

Začínáme již v úterý 8. 10. 2019 od 10.00 do 11.00 hod.

Archa – poradenské okénko
Každé úterý počínaje 8. 10. 2019 od 11.00 do 12.00 hod. bude mož-

né získat bezplatné poradenství ohledně Pečovatelské služby ARCHA,
příspěvku na péči, mobilitu. Sociální pracovnice je schopna Vám pora-
dit v dávkách pro seniory a osoby těžce zdravotně postižené.

Pečovatelská služba ARCHA o.p.s. je určena seniorům a zdravotně
postiženým, kteří vlastními silami nezvládají sebeobsluhu, či péči o do-
mácnost a chtějí zůstat v domácím prostředí, kde je jim nejlépe. Pečo-
vatelská služba je tedy takovým mezistupněm před odchodem do
jiného zařízení, kdy už je i naše péče nedostačující. V mnoha případech
pečovatelky dochází i do domácností, kde je ležící klient a pečující oso-
bě tak dopomáhají s hygienou, popřípadě nahrazují dohled, když si pe-
čující osoba potřebuje vyřídit nutné pochůzky. Péče může být
poskytována dlouhodobě, nebo i jen nárazově, vše se vždy odvíjí od
zdravotního stavu a schopnosti zvládat sebeobsluhu. Služba se vždy
dohodne tak, aby vyhovovala klientům, a plně se přizpůsobí jejich při-
rozenému životu. Klienti tak prožívají dny ve svém známém prostředí,
kde řeší své nemoci i radosti a také tu v přátelském a bezpečném pros-
tředí pokojně odcházejí. Tak jak tomu dříve přirozeně bylo.

Terénní služba je dnes již velmi dobře známá a zájem o tuto službu
každoročně narůstá. Je to však také služba, kterou si musí klienti hradit
sami. K úhradě této služby je možné využít pomoc státu a požádat si
o příspěvek na péči.

Den otevřených dveří
ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Zveme Vás na veřejnou presentaci neziskové organizace ICOS, kte-
rá v Komunitním centru provozuje Bezplatný právní servis.

Akci pořádáme v rámci Týdne sociálních služeb ČR. Představíme
Vám služby bezplatné poradny a budeme se věnovat tématu finanční
gramotnosti.

V sobotu 12. 10. od 10 do 15 hodin Vám budou k dispozici za-
městnanci ICOSu.

V rámci odpoledne proběhne moderovaná diskuze k tématu finanční
gramotnosti. Srdečně zveme všechny z řad řešitelů i příjemců služeb
v časech řešení složitých životních situací.

Lucie Sovová, Komunitní centrum

Otevřené dveře Hobby dílny
v Komunitním centru

Zveme Vás na presentaci Komunitní dílny, představení vybavení a
principu fungování nově vybaveného pracovního prostoru.

V sobotu 2. 11. od 14.00 hodin přijďte k nám - udělat radost tatín-
kům nebo dědečkům.

Pro děti jsou v zahradě umístěné hezké herní prvky.
Od 16 hodin rozděláme oheň pro společné grilování a při něm určitě

padne mnoho zajímavých podnětů a názorů na fungování dílny, která
může dobře sloužit všem. LS

MUDr. N. Návarová oznamuje,
že s ohledem na množství pacientů a kapacitu ordinace

od 1. 10. 2019 upravuje provoz ordinace takto:
6.30 – 7.00 hod. odběry krve a injekce
7.00 – 7.30 hod. převazy
7.30 – 9.00 hod. akutní onemocnění
9.00 – 12.00 hod. pouze pro objednané pacienty
Úterní ordinace – pouze pro pracující
Jiné akutní případy dle domluvy.
Poslední pacient bude ošetřen ve 12 hod., v úterý v 17 hod.
Objednávání u p. Šabatkové, tel.: 386 362 130
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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
¡ 12. 10. – Návod k přežití zombie apokalypsy – Malé divadlo, ČB
¡ 19. 10. – To, co žije pod tvojí postelí – Malé divadlo, ČB
¡ 19. 10. – O perníkové chaloupce aneb jenom tak – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 20. 10. – No, to dá rozum… - Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 26. 10. – O Palečkovi – Malé divadlo, ČB
¡ 30. 10. – Debata – Studiová scéna Na Půdě

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2020
prodej vstupenek od 1. 10. 2019
¡ Da Vinci / činoherní premiéra
¡ Pes baskervillský / detektivní komedie
¡ Divotvorný hrnec / americký muzikál
¡ Šípková Růženka / baletní pohádka
¡ Turandot / orientální pohádka v italské opeře
¡ Příhody lišky Bystroušky / opera
¡ Ztracený svět / dobrodružná podívaná pro celou rodinu
¡ Mimořádný projekt ke 100. výročí JD / inscenace bratří Formanů

Divadelní představení
¡ 2. 10. – Rybí krev – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 2. a 30. 10. – Sedm žen na krku – Divadelní klub, Borovany
¡ 4. 10. – Manželská poker – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 4., 23. a 24. 10. – Pod sněhem – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 5. 10. – Listování: Mé dětství v socialismu – Divadelní klub, Borovany
¡ 5. a 26. 10. – Kominíček – Jihočeské divadlo
¡ 5. 10. – Listování: Mé dětství v socialismu – kinosál Český dům, N. Hrady
¡ 9. a 14. 10. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10. 10. – Tramvaj do stanice Touha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10. 10. – Přísámbůh! – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 12. 10. – Dívčí válka – Divadlo U Kapličky
¡ 12. a 22. 10. – Evita – DK Metropol, ČB

¡ 12. 10. – S tvojí dcerou ne! – Hluboká n. Vlt.
¡ 13. 10. – Kluci od Mississippi – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 13. 10. – Dva v jednom – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 14. 10. – Televariete 2019 – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 15. a 19. 10. – Ďáblův sluha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 15. 10. – Past na myši – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 16. 10. – Zločin na lipnici aneb Dracula is back! – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 17. 10. – Dokud se tančí – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 18. 10. – Soudné sestry – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 22. 10. – Dobrý proti severáku – Studiová scéna Na Půdě
¡ 19. 10. – Naši Vaši furianti – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 19. 10. – Prodaná nevěsta – DK Metropol, ČB
¡ 20. 10. – Vražda sexem – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 21. 10. – Světáci – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 23. 10. – A je to v pytli! – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 25. a 31. 10. – Bačkorové – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 25. 10. – Šípková Růženka – DK Metropol, ČB
¡ 29. 10. – Pane, vy jste vdova! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 30. 10. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky
¡ 4. 10. – Beatles revival – Hluboká n. Vlt.
¡ 5. 10. – Listování: Mé dětství v socialismu – Malé divadlo, ČB
¡ 8. 10. – Karel Plíhal – DK Metropol, ČB
¡ 11. 10. – Večery s koncerty: Spolektiv – křest nového CD „Vyřiďte doma“

– Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 17. 10. – Vínem proti pohanství aneb Staročeský dekameron – Jihočeské

divadlo, ČB
¡ 19. 10. – Queen party – Rockle Music Club, ČB
¡ 23. a 24. 10. – JF: Hudební cestopis 18. věku – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 24. 10. – Listování: Opravář osudů – Malé divadlo, ČB
¡ 29. 10. – Kurt Elling – DK Metropol, ČB
¡ 5. 11. – PrinceznaKonvalinka – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 5. 11. – Od baroka po Gershwina – DK Metropol, ČB

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

Stolní kalendář města
na rok 2020

Všechny zástupce spolků, zájmových organizací, škol i dalších sub-
jektů, kteří plánují kulturní, sportovní nebo společenskou akci pro ve-
řejnost v Nových Hradech a osadách, prosím o dodání podkladů do
stolního kalendáře na rok 2020 nejpozději do 1. listopadu 2019.

Uvádějte prosím datum (případně čas a místo konání), název akce a
pořadatelskou organizaci. Termíny akcí můžete nahlásit osobně v info-
centru nebo zaslat elektronicky, společně s fotografií k dané akci z le-
tošního roku.

Žádám také všech-
ny podnikatelské sub-
jekty, živnostníky,
spolky… kteří jsou
uvedeni v seznamu
kontaktů, aby své
kontakty překontro-
lovali, případně do-
plnili, tak aby tento
přehled mohl být ak-
tuální. Ti, kteří v se-
znamu nejsou a měli by
zájem být uvedeni, nebo naopak jsou uvedeni a zájem již
nemají, prosím taktéž o sdělení.

Předem všem moc děkuji za ochotu a spolupráci.
Ing. Jitka Duspivová, KIC Nové Hrady

Kontakt:
Kulturní a informační centrum Nové Hrady, nám. Republiky 46,
373 33 Nové Hrady, tel.: 386 362 195, e-mail: infoc@novehrady.cz.
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Oslavy kopané okem pořadatele
V sobotu 10. srpna 2019 proběhla oslava 70. výročí od založení od-

dílu kopané Tělovýchovné jednoty Nové Hrady. Nad celou akcí převzal
záštitu náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Bc. Antonín Krák.

Výbor TJ začal organizovat a připravovat toto významné výročí už
na podzim r. 2018. Oslovili jsme Klub fotbalových internacionálů ČR
s tím, že bychom je rádi pozvali na naše výročí k fotbalovému zápasu
proti místnímu novohradskému výběru. Dostali jsme nabídku na
10. srpna 2019, což byl poslední volný termín fotbalových internacio-
nálů. Nám tento termín před zahájením soutěže mužů vyhovoval.
O dalších akcích konaných ve stejném termínu v Nových Hradech a
okolí jsme v té době nevěděli. U tradičních Údolských slavností, které
se konají pravidelně v druhé polovině srpna, jsme předpokládali termín
17. srpna 2019. To, že byl letošní termín také 10. srpna, byla asi shoda
náhod... (termín v roce 2020 je 22. srpen).

Celý sportovní den začal ve 12.30 hod. zápasem novohradských
mladších žáků proti Spartaku Trhové Sviny, dále následoval zápas star-
ších žáků proti Hraničáři Horní Stropnice. Vyvrcholením dne byl zápas
výběru Nových Hradů nad 40 let proti fotbalovým internacionálům ČR.
Po tomto zápase rozdávali internacionálové podpisy, plakáty mužstva a
bavili se s přítomnými příznivci kopané. Všechny zápasy byly odehrány
v duchu fair play, nikdo nebyl zraněn a pěkně odehraným fotbalem se tak
důstojně oslavilo celé 70. výročí kopané v Nových Hradech. Přestávky
mezi jednotlivými zápasy vyplnili novohradští hasiči, především ti mlad-
ší a policejní psovodi, za což všem patří velké poděkování.

Po zápase internacionálů už probíhala volná zábava s muzikantem a
zpěvákem Mílou Šobrem, který přítomné bavil až do jedné hodiny ran-
ní. Bylo vidět, že asi dobře, protože hosty neodradil ani občasný déšť.
Součástí večera byl ještě krásný ohňostroj, kterým jsme se snažili
rozzářit večerní zataženou oblohu.

Dovoluji si poděkovat všem sponzorům, kteří svými finančními pří-
spěvky pomohli Tělovýchovné jednotě Nové Hrady zorganizovat toto
významné fotbalového výročí. Jedná se o město Nové Hrady, Jihoče-
ský kraj, Josefa Vochosku, Terms CZ s.r.o. Ing. Pavel Kříha, Motor Ji-
kov Group a.s., a Rybářství Nové Hrady s.r.o. Veliké díky též patří Janu
Kollmannovi za zajištění skákacího hradu pro děti a firmě Kousek

manželů Macháčkových za víno a jiné dobroty z jejich cukrárny. Po
sportovní stránce si zaslouží poděkování Petr Kalát za zorganizování
fotbalového výběru našich hráčů a všichni ostatní pořadatelé. Přede-
vším chci poděkovat předsedovi oddílu kopané Radku Fáčovi, který
připravil celé zázemí pro zdárný průběh oslavy novohradského fotbalu.

Tato akce se podle zpětných ohlasů naprosté většiny zúčastněných
hodně líbila. Já za TJ Nové Hrady proto slibuji, že budeme v podo-
bných akcích na hřišti Tělovýchovné jednoty pokračovat. Jeden termín
oznamuji již pro příští rok: 5. července 2020 – sváteční neděle, hřiště
TJ, sportovní odpoledne s muzikou k poslechu i tanci.

Poznámka pod čarou č. 1: pro všechny zklamané, kterým nepřijeli
jejich fotbalové „hvězdy“: smlouva s fotbalovými internacionály byla
podepsaná již na konci r. 2018. Dle této smlouvy a dle vyjádření mana-
žera internacionálů pana Štěpána Philippa si nelze určit, koho bychom
na té či oné akci chtěli vidět. Prostě je to tak, že jede ten, kdo v daný
termín má čas.

Poznámka pod čarou č. 2: pro pana starostu o jedné kaňce či ohrom-
né skvrně, jednoduše o naháčovi na hřišti: tato „kulturní vložka“ vznik-
la spontánně pro odlehčení vypjaté atmosféry krátce před koncem
zápasu s internacionály na protilehlé straně hřiště v dostatečném odstu-
pu od diváků. To, co vesměs všechny pobavilo a i fotbaloví internacio-
nálové to brali s úsměvem, pana starostu pohoršilo. Má spoustu starostí,
sranda v tu chvíli jde stranou, nehněváme se na něj. Upřímnější by
ovšem bylo, kdyby starosta, který stál dlouhou dobu vedle mě, mi to
okamžitě na místě jako chlap vytknul do očí a neprezentoval své
subjektivní dojmy v Novohradském zpravodaji.

S pozdravem sportu zdar a fotbalu zvlášť
Ivan Dorotovič, předseda TJ Nové Hrady

Poděkování za sponzorský dar
Tělovýchovná jednota Nové Hrady děkuje cestou

Novohradského zpravodaje panu Jaromíru Novákovi
za sponzorský dar ve výši 10 000 Kč

Za TJ Nové Hrady Ivan Dorotovič

Ať žije Slávia!
Konečně zase úspěch v disciplíně, ve které

hrají milióny sportovců ve světě, a to ve fotba-
le. Samozřejmě fotbal sledují v televizi mi-
liardy diváků ročně. Na MS v Rusku přišlo do
ochozů 3 100 000 diváků! To je neuvěřitelné.
Je to neustále nejžádanější sport na světě. Slá-
via má ve skupině v „Lize mistrů“ skvělá muž-
stva velkého kalibru a historie. Například FC
Barcelona má kapacitu hlediště 99 000 tisíc
lidí, Borussia Dortmund 80 tisíc lidí.

Velká motivace pro Slávii, kdy v „Edenu“
bude doufám pokaždé vyprodáno. Měly by se
chytit i ostatní naše celky, i když třeba jenom
v lize. Každý fotbalista „muž“ má dobu své
kariéry od 20 – 35 let, kdy může podávat nej-
lepší výkony. A proto by měl každý pořádně
„makat“ ať je to v nároďáku nebo v lize. Nasa-
zení by měli mít i hráči všech kategorií v No-
vých Hradech. A já si myslím, že toho jsou
v dohledné době schopni. Víte, když se tenkrát

udělal rekord 17 vítězství za sebou, neměli to
muži jednoduché. Někteří hráli sice dříve I.B
třídu, přesto měli respekt ze Stropnice, Hranic
i z Rejt atd. Myslíte, že nám to dali nějak lev-
ně?...opak je pravdou. Každý se na „Hrady“
chtěl vytáhnout a to i „Budějčáci“, kteří si mys-
leli, že jsme nějací „nazdárci“. Kluci pod vede-
ním Víti Jelínka jim tenkrát nepovolili ani bod!

Musím však říci, že kdo hraje „závodně“ rád
fotbal, tak přece chce stále vyhrávat. Když ne,
tak ten fotbal nemá cenu a můžeme si ho hrát tak
někde na dvorku nebo zahradě. Důležitá je také
„parta“. Když jsem se dostal kdysi mezi fotbalis-
ty „muže“, zjistil jsem, že to jsou perfektní kluci.
Jinak si rozuměli na hřišti, ale i mimo něj.

Také jsem trénoval mladší žáky a snažil
jsem se zocelit jejich partu. Jednou jsem tak
přemýšlel a napadlo mě, že bych s nimi nav-
štívil „Terčino“ údolí a dále Stropnici a pak
zpátky přes Cuknštejn a „Švýcarák“ domů.
Někteří kluci vůbec neviděli ani „vodopád“ a
to jim bylo tak 11 – 12 let a počet byl 15 žáků.
Nechal jsem vzkaz na „základce“ a oni přišli

téměř všichni a docela se těšili. Víte, „Terčino
údolí“ je moje srdeční záležitost. Už jsem tam
sice 2 roky nebyl, ale před tím jsem tam byl
častokrát. Kdykoliv mě někdo navštívil doma,
tak první bylo: „Kam se půjdeme projít“? Na
99% to bylo „Terčino údolí“.

Vždy, když někoho potkám a ptá se mě
na Nové Hrady říkám: „Máme taky „zámek“
jako kdekdo, máme tady „hrad“ jako kdekdo,
ale „Terčino údolí“ nemáte nikde“. Ten výlet
dopadl dobře, kluci byli spokojeni a poznali i
kus přírody a kultury. Já jsem byl také v poho-
dě. Jakmile vstoupím totiž do „Terčina údolí“,
cítím něco zvláštního, co se nedá slovy popsat.
Jedno mě však napadá. Krásná krajina a krás-
ný sport. „Terčino údolí a fotbal“!

Okresní přebor muži:
Usilné – Nové Hrady 3:3
Nové Hrady – Loko ČB „B“ 0:2
Rudolfov „B“ – Nové Hrady 7:1
Nové Hrady – Olešník „B“ 4:3
Dobrá Voda – Nové Hrady 2:1

Miroslav Hruška
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MISTROVSTVÍ SVĚTA V KARATE (WGKF) 2019
Tomáš Hermann vybojoval pro Českou republiku dvě bronzové medaile

Ve dnech 20. - 21. září se v malajském Kuala Lumpur konalo Mis-
trovství světa v karate stylu „Goju Ryu“ pod záštitou Světové federace
karate Goju Ryu. Tohoto šampionátu se účastnilo více jak 600 závodní-
ků z 32 zemí.

S výpravou státní české reprezentace odletěl také jeden z trenérů od-
dílu TJ Karate Nové Hrady Tomáš Hermann, který by vybrán českou re-
prezentací stylu karate Goju Ryu na toto mistrovství na základě výsledků
na šampionátech karate v roce 2018, Mistrovství ČR 2018 a Akademic-
ké MČR 2019.

V soutěži kumite (sportovní zápas dvojic dle pravidel WGKF) v ka-
tegorii muži + 84 kilogramů měl náš borec v kategorii celkem 30 zá-
vodníků. V prvním kole nastoupil bojovník z Rumunska, kterého
Tomáš dokázal porazit 6:0 bez větších potíží. Ve druhém kole čekal na
Toma ostřílený reprezentant Jihoafrické republiky, kterého Tomáš pře-
konal 7:1 a postoupil do semifinále, třetí kolo nebylo pro našeho borce
šťastné, když těsně podlehl rakouskému závodníkovi 0:1, kterého celý
čas proháněl po zápasišti, ale bohužel ani jedna z technik nebyla roz-
hodčími bodovaná. Rakouský závodník se tímto stal prvním finalistou
a tím se Tomáš dostal do repasáže, kde se střetl o bronzovou medaili
s domácím reprezentantem, kterému nepomohla ani bouřlivá podpora
domácího publika, protože ho Tomáš rozstřílel 8:0 minutu před kon-
cem časového limitu. Velikou radost ze získaného cenného kovu vy-
střídala okamžitá příprava na závod týmů.

Závod týmů se vždy koná na závěr soutěže, kdy již všichni členové
jednotlivých družstev prošli několika souboji ve svých váhových kate-
goriích a únava a mnohdy drobná zranění poznamenávají výkony jed-
notlivých členů týmu. O to více však se navzájem členové družstva
podporují. Jedná se o kolektivní výkon pětičlenných týmů, jejichž čle-
nové nastupují jednotlivě postupně proti sobě bez rozdílu hmotnosti a
vyhrává tým, který nasbírá více vítězství. Český tým ve složení: David
Dvořák, Tomáš Hermann, Matteo Tamborlani, Tomáš Zatko a Luboš
Vaverka v prvním kole dokázal rozdrtit rumunské družstvo 8:0. V dal-
ším kole bojů se náš tým utkal s reprezentanty Malajsie a podlehl ve slo-
žitých soubojích 3:1. V repasáži se dokázalo české družstvo prosadit přes
skvělý tým Íránu a další bronzová medaile pro české barvy byla na světě.

Tomáš přiváží domů nejen dva cenné kovy z Mistrovství světa
WPGF, ale také neocenitelné zkušenosti, které bude předávat našim
členům na tréninku. Děkuji Tomášovi za vzornou reprezentaci v zahra-
ničí a všem, co mu fandili v jeho sportovním úsilí.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Český tým vybojoval na MS v karate v Malajsii bronz v soutěži kumite
týmů

Tomáš Hermann získal na MS v karate v Malajsii bronzovou medaili v
kuite muži +84 kg

Trenér bojových umění II. třídy v oddíle karate
Lukáš Němec získal licenci trenéra bojových umění

Také v letošním roce jsme získali místo pro
našeho trenéra ve vzdělávacím kurzu Trenéra
bojových umění II. třídy obsahuje celkem
150 výukových hodin. Obecné rozdělení stu-
dijních témat je dáno Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky. Ob-
sahem výuky je zvyšování znalosti správného
vedení tréninku, znalosti zásad posilování pro
bojové sporty, tvorba sportovního tréninku,
sportovní soutěžní přípravy a moderních tré-
ninkových postupů pro zvládnutí technik Jiu
Jitsu, karate aj. Získání pedagogických, meto-
dických a praktických znalostí v oblasti bojové-
ho umění. Program kurzu poskytuje poznatky a
dovednosti jak vést trénink bojových umění
s moderním prožitkovým způsobem výuky,
s možností zdravého zatěžování cvičenců,
poskytuje znalosti z oblasti zdravého životní-
ho stylu, moderních vyučovacích metod, zna-
losti tréninkových metod jak pro začátečníky

v bojovém umění, tak pro pokročilé závodní-
ky, od dětí po dospělé, znalosti pro vedení
krátkodobých kurzů sebeobrany, pro pravidel-
nou a dlouhodobou výuku skupiny žáků a
sportovní přípravu závodníků na národní a
mezinárodní soutěže. Lektoři kurzu a akredi-
tace č. 128/2017-50 byli: Ing. Martin Matouš –
6. Dan Allkampf-Jitsu, Ing. Martin Sláma
MBA – 6. Dan Karate, Ing. Pavel Hirsch –
5. Dan Allkampf-Jitsu, Ing. Martin Hermann –
5. Dan Allkampf-Jitsu, MUDr. Petr Červený –
3. Dan Allkampf-Jitsu, Mgr. Jan Michanek –
3. Dan Karate a Bc. Petra Kosnarová. Závěreč-
né zkoušky uvedené trenérské licence se konaly
ve dnech 31. 8. – 1. 9. 2019 ve Vrbně u Strakonic
a náš trenér a člen oddílu karate Lukáš Němec
v něm uspěl velmi dobře. Získané informace a
zkušenosti bude Lukáš předávat našim cvičen-
cům na tréninkové přípravě karate.

Martin Hermann, předseda oddílu karate
Trenér oddílu karate Lukáš Němec provádí
v rámci zkoušek obloukový kop
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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
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Hledáte přivýdělek
v Rakousku?

Nabízíme pozici střídače na rozvozu nočních
víkendových novin na skladě Zwettl.

Začíná se v sobotu kolem 22 hodiny – práce na
5-6hodin (rozvoz) a pak znovu v neděli

od 16-21 hodin (sběr). Auto (kombi) podmínkou.

Bližší info na tel. 773 943 174 denně
mezi 18 a 21 hodinou nebo smskou

Nabízím výrobu věnečků a svícnů, nejen
na hřbitov, ale i jako dekoraci do bytu.

Dále nabízím upečení poctivého, vánočního
pečiva – mnoho druhů a drobné kousky

Cena za kilogram 390 Kč.
Objednávky na tel. čísle:  721 988 588

OZNÁMENÍ
PRO CESTUJÍCÍ
Vážení cestující,

vzhledem k plánované výluce na trati č.199
ve dnech od 3.10., 4.10., 7.10. a 8.10. 2019
(čtvrtek, pátek, pondělí, úterý) a zveřejně-
ného výlukového jízdního řádu na železniční
trati č.199, kdy vlivem výluky dojde k časo-
vým posunům odjezdů vlaků ze stanice
Nové Hrady, budou ve výše uvedené dny
upraveny autobusové spoje na lince 320470,
které v zastávce Nové Hrady,,žel.st. navazují
na vlaky dopravce ČD a.s. v době od 8:00 do
15:30 hodin.
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