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Co by bylo, kdyby…
Co by dneska bylo, kdyby před třiceti lety klíče nevyzvonily v naší

zemi společenskou a politickou změnu a pokračovala by vláda jedné
strany, která věděla všechno nejlépe? Nebo alespoň si to myslela, že je-
dině ona ví, jak má člověk – soudruh žít a myslet. Jenom si trochu za-
vzpomínejme (kdo si to pamatujeme) a pak si to představme a vydržme
v těch představách pouhou čtvrt hodinu… a to asi tak stačí, děkuji, že
jste se alespoň na chvíli ocitli v „podmínkách předlistopadového ko-
munistického režimu“. Nevím, co Vám, ale mně v té chvilkové předsta-
vě „blesklo“ hlavou třeba: nechci číst Rudé právo a povinně odebírat
noviny o československo-sovětském přátelství; nechci, aby mi nějaká
politická strana rozhodovala, kam pojedu na dovolenou; nechci, aby
moje děti někdo hodnotil podle toho, zda mají rodiče „ve straně“ nebo
ne; nechci, aby o mém životě a mých myšlenkách rozhodovala nějaká
„absurdní komise“, jejíž členové se povýšili na „spasitele“.

Ale ne, že by mne dnešní svět nijak nesvazoval, nelimitoval a ne-
drásal. Jenže s porovnáním s dobou „tehdy“ je to dnes přece jen „jiná
káva“. Já, stejně jako ostatní, mám dnes „na výběr“ a za ten výběr si
zodpovídám a občas bojuji. A říkám kdekoli, co si myslím, třeba: „…že
žasnu nad tím, že o listopadu 1989 nepřišel do našeho zpravodaje ani
jeden zajímavý příspěvek…“. Mimochodem ve zprávách na ČT 1 in-
formovali, že listopadové události 1989, tedy sametovou revoluci,
vnímají Češi jako jednu z nejpozitivnějších událostí od vzniku Česko-
slovenské republiky. K. Jarolímková

Fotografie společné návštěvy v rakouském klášteře ve Zwettlu. Koho
a proč přivítal opat kláštera se dočtete na str. 13.                         K. J.

Kdo se chtěl něco dozvědět o tom, jak také vypadalo dětství v socia-
lismu, mohl využít příležitost při Listování s herci Jihočeského divadla
a zavzpomínat. Více uvnitř čísla. K. J.

Pozvánku na kapelu Vltava najdete na straně 14. Nepřehlédněte ji pro-
sím, stejně jako koncert, který se uskuteční 16. 11. 2019.              K. J.

A abych trochu vyvážila fotografie titulní strany, na nichž se to hemží
hlavně lidmi, přijměte i podzimní poetiku zámeckého parku. Barevná
hradba stromů opakující se každý rok.                                           K. J.

Tak takovýto „výlet k sousedům“ by před třiceti lety ani nebyl možný…
a jaký byl, se dočtete na str. 17.                                                      K. J.
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Páťáci nevynechají ani jednu výstavu v Koželužně. To je už na velkou
pochvalu a brzo asi i na nějakou uměleckou odměnu… Děvčata ze 6. a 7. třídy namalovala krásné akvarelové obrázky květin

David Macho vybojoval v kumite stříbrnou me-
daili na Národním pohárů v HodoníněA už se zase koulí… děti ze školní družiny v kuželně

O Soptících si tentokrát přečtete dva pěkné a zajímavé příspěvky

Skvělá stavebnice Merkur
a skvělý kroužek pro děti!

Kde se dozvíte o šípkovém království? Třeba na straně 10

Fotomozaika – aktivit novohradských dětí

Jen přivonět. Květiny z doprovodného programu v Koželužně. Více uvnitř čísla
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Zápis z 27. schůze městské rady

ze dne 23.09.2019

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 26. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 26. jednání rady města.

� 2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věc. břemene – "Nakolice, K 79/3 –
úprava NN"
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
č.: 1030054202/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na
stavbu: Nakolice, K 79/3 - úprava NN, za
jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez
DPH a postupuje návrh ke schválení zastu-
pitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti Fiera a.s.,
Jindřichův Hradec návrh smlouvy o budou-
cí smlouvě o zřízení věcného břemene na
stavbu: Nakolice, K 79/3 – úprava NN.
Smlouvou bude zatížen pozemek parc. č.
1343 a č. 73/4 v k.ú. Nakolice.)

� 3. Smlouva o věcném břemeni – "Vyšné
81, Olejníková – úprava NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č.: CB-014330047028/001 se
společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice, na akci: Vyšné 81, Olejníková -
úprava NN, za jednorázovou úhradu ve výši
10.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM CB,
a.s. České Budějovice návrh smlouvy o věc-
ném břemeni č.: CB-014330047028/001, po
dokončení stavby: Vyšné 81, Olejníková -
úprava NN.)

� 4. Prodej pozemku – NPÚ České
Budějovice
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 1011/37 (dle GP pozemek vznikl
oddělením od parc. č. 1011/25 o celkové vý-
měře 4 190 m2) o výměře 12 m2 v k.ú. Nové
Hrady, Národnímu památkovému ústavu,
Valdštejnské náměstí 162/3, Praha, za část-
ku 140 Kč/m2 a postupuje návrh ke schvále-
ní zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje rada opě-
tovně projednala návrh na prodej části
pozemku parc. č. 1011/25 v k.ú. Nové
Hrady NPÚ, Praha. Pozemek bude slou-
žit pro potřebu hradu. Návrh kupní ceny
je dle směrnice 140 Kč/m2, ale zastupitel-
stvo může na svém zasedání navrhnout
dle směrnice slevu.)

� 5. Projektová dokumentace – NPÚ
Rada města bere na vědomí projektovou do-
kumentaci pro provádění stavby: Zahrada
na parcele 42/1 a 43/1 v k.ú. Nové Hrady -
stavební obnova a souhlasí s realizací dle
návrhu.
(Rada obdržela od NPÚ projektovou doku-
mentaci pro provádění stavby: Zahrada na
parcele 42/1 a 43/1 v k.ú. Nové Hrady - sta-
vební obnova. Jedná se o návrh úprav zahra-
dy a drobných staveb.)

� 6. Smlouva o výpůjčce – exponáty
(Novohradské muzeum)
Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce
s Markem Petráškem, Údolí 61, na výpůjč-
ku 3 ks podmaleb na sklo a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela návrh smlouvy o výpůjčce
exponátů pro Novohradské muzeum, a to
3 ks podmaleb na sklo.)

� 7. Smlouva o výpůjčce – Projekt
"RE-USE"
Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce
se Svazem města a obcí Jihočeského kraje,
na výpůjčku 3 ks mobilních buněk a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Svazu města a obcí Jiho-
českého kraje návrh smlouvy o výpůjčce
v rámci projektu: Pořízení kompostérů pro
domácí kompostování, kontejnery na textil.
Město bude mít ve výpůjčce 3 ks velkých
mobilních buněk.)

� 8. Rozhodnutí o poskytnutí dotace –
Zvýšení bezpečnosti chodců v N.H.
Rada města bere na vědomí rozhodnutí
o poskytnutí dotace na akci: Zvýšení bez-
pečnosti chodců v Nových Hradech.
(Rada obdržela od Ministerstva pro místní
rozvoj, Praha registraci akce a rozhodnutí
o poskytnutí dotace na projekt: Zvýšení
bezpečnosti chodců v Nových Hradech. Do-
tace je ve výši 2.051.725,45 Kč, podíl města
činí 107.985,55 Kč.)

� 9. Žádost – změna územního plánu
Rada města bere na vědomí žádost Ing.
Ladislava Nováka o změnu územního plá-
nu města a postupuje žádost zpracovateli
územního plánu města Nové Hrady.
(Rada obdržela od Ing. Ladislava Nováka
žádost o změnu územního plánu města, za-
řazením pozemků parc. č. 77/1 a č. 776/3 do
územního plánu jako sportoviště.)

� 10. Zápis – Osadní výbor Údolí
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
Osadního výboru Údolí ze dne 13.09.2019.
(Rada obdržela zápis z jednání Osadního
výboru Údolí ze dne 13.09.2019.)

� 11. Žádost – změna podoby památníku
Rada města bere na vědomí žádost Marka
Petráška o změnu podoby památníku obě-
tem 2. světové války a pověřuje starostu
dalším jednáním.
(Rada obdržela od Marka Petráška, Údolí
žádost o změnu podoby památníku obětem
2. světové války, neboť jako občan výrazně
protestuje proti podobě památníků, neboť
svou podobou výrazným způsobem dezin-
terpretuje průběh dějin našeho města.)

� 12. Úprava obecně závazné vyhlášky –
OŽP
Rada města bere na vědomí upozornění na
změnu OZV o místním poplatku ze psů a
pověřuje místostarostu Mgr. Jarolímka pří-
pravou změny OZV.
(Rada obdržela od Odboru životního prostře-
dí MěÚ Nové Hrady upozornění na změnu
OZV o místním poplatků ze psů, vzhledem
k nařízení o povinném označení psů - čipem
od 01.01.2020.)

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

� 14. Zápis prorodinné komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
prorodinné komise ze dne 16.09.2019.
(Rada obdržela zápis z jednání prorodinné
komise ze dne 16.09.2019.)

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

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

� 17. Žádost – Linka bezpečí, z.s.
Rada města schvaluje dotaci ve výši 5.000 Kč
Lince bezpečí, z.s. Praha a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy.
(Rada opětovně projednala žádost organi-
zace Linka bezpečí, z.s. o poskytnutí dotace
na provoz.)

� 18. Dodatek č. 1 k projektu "Výročí a
lidé na hranici"
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlou-
vě o financování s Jihočeskou Silvou Norti-
cou na projekt: Výročí a lidé na hranici a
pověřuje starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela návrh dodatku č. 1 ke smlou-
vě o financování malého projektu s názvem:
Výročí a lidé na hranici. Dodatkem se pro-
dlužuje realizace projektu do 02.12.2019.)

� 19. Dodatek č. 1 k projektu "Vitorazská
stezka"
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke smlou-
vě o financování s Jihočeskou Silvou Norti-
cou na projekt: Vitorazská stezka a pověřuje
starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela návrh dodatku č. 1 ke smlou-
vě o financování malého projektu s názvem:
Vitorazská stezka. Dodatkem se prodlužuje
realizace projektu do 02.12.2019.)

� 20. Zápis z jednání sociální komise
Rada města schvaluje přidělení bytu v DPS
Nové Hrady č. 54 paní Zdeně Šáchové, Nové
Hrady.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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Rada města schvaluje přidělení bytu č. 2,
Komenského čp. 181, Nové Hrady Stanisla-
vu Budínovi, Nové Hrady.
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4,
Komenského čp. 181, Nové Hrady Andree
Smolkové, Netolice.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 23.09.2019 s doporučením pro
radu.)

� 21. Oprava místní komunikace okolo
Jánského rybníka – hodnotící komise
Rada města schvaluje hodnotící komisi ve-
řejné zakázky: Oprava místní komunikace
okolo Jánského rybníka ve složení: Bc. Ro-
man Schmidt, Jaroslav Faktor a Josef Sý-
kora, náhradníci: Ing. Pavel Hamberger,
Miroslav Šlenc, Marie Mrkvičková.
(Rada obdržela návrh na jmenování hodno-
tící komise k veřejné zakázce: Oprava míst-
ní komunikace okolo Jánského rybníka.)

Zápis z 28. schůze městské rady

ze dne 30.09.2019

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 27. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 27. jednání rady města.

� 2. Zápis finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise konané dne 30.09.2019.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise konané dne 30.09.2019, s doporuče-
ním pro radu města.)

� 3. Veřejná zakázka – Obnova Horního
byňovského rybníku na parc. č. 475
v k.ú. Byňov
Rada města schvaluje dodavatele veřejné za-
kázky: Obnova Horního byňovského rybní-
ku na parc. č. 475 v k.ú. Byňov, společnost
Pokrývka spol. s r.o. Benešov nad Černou a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela odborný posudek a protokol
z jednání hodnotící komise k veřejné zakáz-
ce: Obnova Horního byňovského rybníku na
parc. č. 475 v k.ú. Byňov. Komise hodnotila
13 nabídek, nejnižší nabídku podala společ-
nost Pokrývka spol. s r.o. Benešov nad Čer-
nou, ve výši 1.460 231Kč bez DPH.)

� 4. Veřejná zakázka – Svoz komunálního
odpadu pro Město Nové Hrady
Rada města schvaluje dodavatele veřejné
zakázky: Svoz komunálního odpadu pro
město Nové Hrady, společnost Marius Pe-
dersen a.s., Hradec Králové a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

(Rada obdržela odborný posudek a zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce: Svoz komunálního odpadu pro
město Nové Hrady. Hodnoceny byly 3 na-
bídky, nejnižší cenu podala společnost Ma-
rius Pedersen a.s., Hradec Králové, ve výši
2.143Kč/t bez DPH.)

� 5. Veřejná zakázka – Oprava místní
komunikace okolo Jánského rybníka
Rada města schvaluje dodavatele veřejné
zakázky: Oprava místní komunikace okolo
Jánského rybníka, společnost STRABAG
a.s., Praha a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela protokol z jednání hodnotící
komise k veřejné zakázce: Oprava místní
komunikace okolo Jánského rybníka. Hod-
noceny byly 3 nabídky, nejnižší cenu poda-
la společnost STRABAG a.s., Praha, ve
výši 497.777,94 Kč bez DPH.)

� 6. Prodloužení nájemní smlouvy –
M. Morongová, B. Kalátová
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostor nám. Republiky čp. 57
o výměře 63,44 m2, na dobu pěti let s třímě-
síční výpovědní lhůtou a pověřuje tajemnici
MěÚ zveřejněním na úřední desce města.
(Rada obdržela od Markéty Morongové a Bar-
bory Kalátové, Nové Hrady žádost o prodlou-
žení nájemní smlouvy na nebytové prostory
na náměstí čp. 57.)

� 7. Oznámení o konání revize údajů kat.
nemovitostí
Rada města bere na vědomí oznámení o ko-
nání revize údajů katastru nemovitostí v k.ú.
Nakolice, Byňov a Štiptoň.
(Rada obdržela od Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj oznámení o konání revize
údajů katastru nemovitostí v k.ú. Nakolice,
Byňov a Štiptoň.)

� 8. Informace o publicitě – "Kdo má rád"
Rada města bere na vědomí informace o pub-
licitě benefičního koncertu "Kdo má rád".
(Rada obdržela informace o publicitě bene-
fičního koncertu "Kdo má rád".)

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

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

� 11. Odstoupení od smlouvy –
Myslivecký spolek N.H., z.s.
Rada města bere na vědomí informaci Mys-
liveckého spolku Nové Hrady, z.s. o od-
stoupení od smlouvy č. SDO/2019/020 ze
dne 13.03.2019.
(Rada obdržela od Mysliveckého spolku
Nové Hrady, z.s. návrh na odstoupení od
smlouvy, kterou jim byla poskytnuta dotace
ve výši 23.800 Kč na akci: Svatohubertské
slavnosti v Nových Hradech. Akce se ne-
uskuteční z provozních důvodů.)

� 12. Využívání ubytovacích kapacit
města Nové Hrady
Rada města bere na vědomí informaci a žá-
dosti Jihočeské univerzity v Českých Bu-
dějovicích, Ústavu komplexních systémů
o zajištění ubytovacích kapacit pro univer-
zitu.
(Rada obdržela od Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a
ochrany vod v Českých Budějovicích, Ústav
komplexních systémů oznámení o využití
ubytovacích kapacit města Nové Hrady.
Univerzita realizuje výzkumné projekty,
aplikuje výzkum do praxe ve formě spolu-
práce se soukromým sektorem a populari-
zuje vědu formou letních škol a vzdělávání
žáků a studentů. S touto činností je spjat
problém zajištění ubytování pro pracovníky
ale i pro studenty. Ústav má zájem o ubyto-
vací kapacity města Nové Hrady.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

Město Nové Hrady v roce 2019 realizovalo za podpory Jihočeského kraje projekt s ná-
zvem Pořízení techniky a věcných prostředků pro SDH Údolí, který byl podpořen z dotační-
ho programu Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského
kraje (dotace ve výši 62 000 Kč). Realizací projektu došlo ke zkvalitnění techniky a věcných
prostředků (nákup zásahových rukavic, oděvu SRŠEŇ, pracovních stejnokrojů, ochranných
kompletů, motorové pily, vozidlové radiostanice a antény).
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Rekonstrukce
Hotelu Máj

Opět po dvou měsících si dovolím sezná-
mit občany s postupem prací na Hotelu Máj.
Tyto práce je třeba rozdělit na dvě části. První,
které jsou součástí smlouvy o dílo se zhotovi-
telem (firmou Stavebna Nejedlý), a druhé,
které nebyly předmětem díla, nicméně jsou
důležité pro uzavření jedné ucelené etapy tak,
abychom opět mohli otevřít celý objekt ke
smysluplnému užívání. Některé práce se také
přesouvají z plánované druhé etapy již do prv-
ní právě s ohledem na propojenou funkčnost
jednotlivých částí.

Tyto provazby jsme se snažili ukázat při
prohlídce hotelu i radním, členům finančního
výboru a finanční komise. Jednoznačným pří-
kladem takovéto aktivity je třeba úprava ku-
chyně, která byla zasažena výměnou oken a
úpravou části zdí. Proto jsme se tedy rozhodli,
že ke stávajícím pracím přidáme i opravu ob-
kladů, doplnění odpadu pro uvažovanou myčku
v kuchyni a také novou elektroinstalaci. Rozsah
prací sice bude něco stát (finančně i časově), ale
výsledkem by měla být plně funkční kuchyně,

která nebude mít problém se schválením pro-
vozu tzv. hygienou. Úpravy kuchyně konzultu-
jeme nejen s projektanty, ale také s posledním
nájemcem objektu, který má zkušenost s jeho
provozem.

Časově se díky těmto i dalším pracím posu-
neme do příštího roku, nicméně jsme přesvěd-
čeni o tom, že prodloužení bude mít celkově
pozitivní dopad v tom, že již poté bude provoz
fungovat bez dalšího přerušení. V daný mo-
ment sice musíme místnímu mysliveckému
spolku posunout možný termín konání tra-

dičního plesu, nicméně vě-
řím, že i pro něj najdeme
jiný vhodný termín.

Průběh prací na plánova-
né části stavby jinak probíhá
v principu dle harmonogra-
mu, malé zdržení nastalo
v kotelně, kde bylo nutno
částečně doprojektovat řeše-
ní nových kotlů a řešíme i
další drobné úpravy, jejichž

rozsah v principu odpovídá klasické rekon-
strukci. Na kontrolním dnu 17. října jsme již
sledovali obkladače při práci na nových so-
ciálních zařízeních. Došlo též k finálnímu
upřesnění řešení nového baru a navazujících
prací v sále. Na příštím kontrolním dnu by-
chom též měli dořešit úpravu venkovních
prostor před hotelem i jeho nové označení.
Nové však pouze ve smyslu způsobu ozna-
čení, ne ve smyslu změny názvu. Ten samo-
zřejmě zůstává stejný…

Následně jsme též mohli přistoupit k výběru
dodavatele šatnového systému, budeme jednat
o vybavení baru či řešíme úpravu osvětlení na
sále. Zároveň však také dojde k vypsání výbě-
rového řízení na provozovatele restaurační a
ubytovací části hotelu.

Jak jsem již naznačil výše, dojde k malému
posunu dokončení všech prací a otevření hote-
lu. Osobně však věřím, že již v únoru budeme
schopni uspořádat některé tradiční akce a plně
provoz zahájit nejpozději v březnu 2020.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Konference Newcastles
of the world 2020

Tradiční spolupráce měst celého světa, jejichž jméno v angličtině znamená Newcastle,
čeká další společné setkání. Hostitelem příští konference je Švýcarsko resp. švýcarský Ne-
uchatel, který své jmenovce pozval na návštěvu a společná jednání v termínu 21. – 28. dubna
2020.

Tématem konference, která vedle jednání představitelům měst, podnikatelů a zástupců
kultury bude mít tradičně i svoji „mládežnickou“ sekci, bude rozvoj společných aktivit v ob-
lasti cestovního ruchu a také téma tzv. smart cities neboli chytrých měst, což znamená využití
moderních technologií a systémů pro udržitelný rozvoj měst a ku prospěchu jejich občanů.

I naše město samozřejmě obdrželo pozvánku na tuto konferenci a vedení města plánuje
vyslat na společná jednání své zástupce. Jednání se však mohou zúčastnit i další zájemci, kte-
ří mají k hlavním tématům programu profesně blízko či je zajímá samotná myšlenka Newcas-
tles of the world. Rádi bychom proto oslovili případné zájemce, zejména z řad mladých lidí,
kteří mají dostatečné jazykové znalosti (jednání se vedou v angličtině) a zajímají se o témati-
ku cestovního ruchu, smart cities či jinak mohou využít své znalosti o našem městě, zapojit se
do výměny zkušeností a reprezentovat naše město.

Zájemci o účast na konferenci mají možnost do 18. listopadu 2019 nahlásit svůj zájem
(starostovi města Mgr. V. Hokrovi či vedoucí KIC paní K. Jarolímkové). Na konci listopadu
by pak proběhla informační schůzka, kde by byly upřesněny podmínky účasti na konferenci a
rozděleny úkoly k následné prezentaci našeho města i regionu na setkání Nových Hradů
celého světa.

My home is my castle, my home is Newcastle!
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Pozvánka
Město Nové Hrady

si Vás dovoluje pozvat
na pěší putování

Vyšné – Hohenberg – Vyšné,
které se uskuteční v sobotu

9. listopadu 2019

Odjezd autobusu je z náměstí
v N. Hradech ve 13.00 hodin, plánovaný
návrat do 17.00 hodin. Zájemci mohou

přijet i po vlastní ose a připojit se
ve 13.15 hodin u bývalé školy ve Vyšném.

S průvodcem Milanem Koželuhem
se vydáme „podél a přes“ státní hranici

a připomeneme si nejen dřívější propojení
vitorazských obcí, ale též jejich

připojení k Československu.
Trasa není příliš náročná (cca. 5km).

Akce se koná v rámci projektu
Výročí a lidé na hranici (KPF-01-179 ).



6 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ listopad 2019

Cestovní agentura MIBOR
Nové  Hrady ve spolupráci s KIC Nové Hrady
a městem České Velenice

zvou na výlet do

adventní Vídně 2019
Termín:  8. prosinec 2019 (neděle!)

Odjezd: 7.00 hod. – u Hotelu Rezidence
7.30 hod. – Hotel Konzul České Velenice
Při větším počtu  v dalších místech je možno vyhovět

Program: Okruh centrem města – parlament, nová radnice, Bur-
gtheather, minoritský kostel, Svatoštěpánský chrám, Korutanská
třída, Habsburská hrobka, Hofburg. Moderní architektura Frieden-
sreicha Hundertwassera. Volně si vychutnejte atmosféru adventních
trhů a návštěvu kulturních programů v Nové radnici.

Cena: 650 Kč

Informace a prodej:

¡ CA MIBOR manželé Hokrovi, 5. května 333, Nové Hrady
tel.: 777 041 118 – p. Hokr Vladimír, st.
tel.: 776 633 640 – pí. Hokrová Ivana

¡ Informační centrum Nové Hrady,
Martina Kolářová-Toth, tel. 386 362 195

¡ Informační centrum České Velenice, tel. 602 377 111

LISTOPADOVÉ LISTOVÁNÍ
ČSOP Nové Hrady a Seniorklub Nové Hrady

Vás zve na posezení
v Kulturně-spolkovém domě, Česká ulice 74

v sobotu 23. 11. 2019 od 13 hodin
Budete moci shlédnout podstatnou část toho,

co jsme v průběhu letošního roku společně prožili
na našich akcích, exkurzích a výletech

Ahoj Novohradští čerti a andělé!
Na konci října jsme se sešli na první „čertovsko-andělské schůz-

ce“, abychom si řekli první informace „o čertech“, nováčkům ukáza-
li základ tvoření čertovské masky, vyzkoušeli si andělské šatky,
přivítali zajímavého „chlupatého“ hosta atd…

A nyní – zveme(se) všechny zájemce na druhou čertovskou
schůzku, kam přijďte všichni, kteří se chcete zúčastnit letošního
Čertovsko-Mikulášského reje. Schůzka se uskuteční 22. listopadu
od 18 hodin v Kulturně-spolkovém domě v České ulici. Upřesní-
me program, masky a další organizační věci.

Kdyby někdo nemohl přijít na schůzku, tak ať se přihlásí u Honzy
Hriňů – tel. 721 348 340.

Zpráva pro andělky – hlaste se dále na Informačním centru N.H.
nebo u Květy Jarolímkové (tel. 602 150 208) nejpozději do konce
listopadu, abychom se stihli domluvit na andělském vystoupení a
oblečení.                                 Zdraví všichni, co mají rohy a křídla!

Stolní kalendář
města na rok 2020

Všechny zástupce spolků, zájmových
organizací, škol i dalších subjektů, kteří
plánují kulturní, sportovní nebo společen-
skou akci pro veřejnost v Nových Hradech
a osadách, prosím o rychlé dodání podkla-
dů do stolního kalendáře na rok 2020.

Uvádějte prosím datum (případně čas a
místo konání), název akce a pořadatelskou
organizaci. Termíny akcí můžete nahlásit
osobně v infocentru nebo zaslat elektronic-
ky, společně s fotografií k dané akci z letoš-
ního roku.

Žádám také všechny podnikatelské sub-
jekty, živnostníky, spolky… kteří jsou uve-
deni v seznamu kontaktů, aby své kontakty
překontrolovali, případně doplnili, tak aby
tento přehled mohl být aktuální. Ti, kteří
v seznamu nejsou a měli by zájem být uve-
deni, 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.

Čertovské kování
v novohradské kovárně

30.11.2019, 13–17 hod.
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ŽELEZNÝ HASIČ
Vážení občané Nových Hradů, již čtvr-

tým rokem jsme připravili ve dnech 28.9.
a 29.9. pro naše MH (Soptíky) víkendovou
hasičskou akci zaměřenou na zátěž při zá-
sazích naší výjezdové jednotky s názvem
Železný Hasič.

Program se skládal:
Poskytnutí první pomoci – ošetření poraně-

né končetiny, evakuace zraněné osoby. Resus-
citace – zde jsme měli k dispozici resuscitační
figurínu a to v podobě dospělý jedinec. MH
jsme poskytli věcné prostředky a školení k da-
nému tématu a tím je připravili na terénní běh
s názvem Železný Hasič, který se konal v od-
poledních hodinách (28.9.) v Sokolím hnízdě.

Sebezáchrana – slanění – MH prošli „kur-
zem“ jak využít – použít lanové prostředky
s příslušenstvím tak, aby bezpečně zdolali pře-
kážky kde je nutné využití lanových prostřed-
ků. Tím jsme je připravili na terénní běh
s názvem Železný Hasič, který se konal v od-
poledních hodinách (28.9.) v Sokolím hnízdě.

Zdolání překážky – žebříkový most – MH
jsme poskytli věcné prostředky a školení jak
zvládnout přírodní nebo uměle vytvořenou
překážku, tak aby byla možná evakuace osob,
přesun materiálu a věcných prostředků k likvi-
daci vyhlášené události. Tím jsme je připravi-
li na terénní běh s názvem Železný Hasič,
který se konal v odpoledních hodinách (28.9.)
v Sokolím hnízdě.

Výběr věcných prostředků k likvidaci po-
žáru - MH si zopakovali (jedno s témat požární
soutěže Plamen) jaké mají použít věcné pros-
tředky k hašení požáru pod EL napětím, jemné
mechaniky, ropné produkty a další. Tím jsme
je připravili na terénní běh s názvem Železný
Hasič, který se konal v odpoledních hodinách
(28.9) v Sokolím hnízdě.

Cílem akce (jako každý rok pořádání) je
„učit“ připravovat MH jak se mají zachovat při
různých stresových situací, jak je důležité pra-
covat v kolektivu Společně a né jako Jedinec a
při každém rozhodnutí zvážit své důsledky.

Z mého pohledu hodnotím akci za úspěš-
nou, proč?… Účast MH byla v počtu 21 členů

(rozdělené na tři skupiny Nejstarší, Starší,
Mladší), každé téma mělo svůj směr, na pláno-
vané datum vyšlo krásné počasí, spokojenost
MH, odezva školitelů, kteří po školení prová-
děli i praktickou zkoušku v terénu, soustředě-
nost MH a jejich počínání při zdolávání
překážek/úkolů, co je pro mne ale nejdůležitější
hodnotící faktor je, že každá skupina pracovala
jako tým a né jako jedinec a to byl náš cíl.

Závěrem poděkování: rodičům našich MH
za projevenou důvěru, městu Nové Hrady za
finanční podporu, panu řediteli základní školy
Mgr. Karlu Kříhovi a panu školníkovi Ondřeji
Kamišovi za poskytnutí zázemí v prostorách
Základní školy Nové Hrady, správci areálu
Sokolí hnízdo panu Arnoštu Mayerovi, panu
Františku Jandovi (Novohradská Hospoda)
za stravování, poslední poděkování bude pro
všechny Hasiče/ky našeho sboru, kteří se po-
díleli na přípravě a celodenním programu
v počtu 16 členů SDH – dámy a pánové, bez
Vaší pomoci by nebylo možné tuto akci usku-
tečnit, moc Vám ještě jednou DĚKUJI.

Radek Homolka, vedoucí mládeže SDH
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Soptíci informují
Vážení občané Nových Hradů, v minulém

čísle NZ jsem Vás informoval o přípravě na
Hasičskou soutěž Plamen - Plamen je celore-
publiková soutěž v požárním sportu. Cílem
hry je rozvíjet dětské znalosti, dovednosti
a vědomosti v oblasti požární ochrany. Jedná
se o celoroční mimoškolní aktivitu dětí se záj-
mem o požární sport. Vyhlašovatelem hry Pla-
men je v České republice Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska – (podzimní kolo)
dne 12.10.2019. Pořadatelé jsou pro rok
2019/2020 SDH Trhové Sviny, podzimní kolo
se konalo v obci Rejta u T. Svinů.

Jako každý rok se soutěž skládala ze tří
disciplín, a to: Štafeta 4x60 metrů s překážka-
mi, Štafeta CTIF a Štafeta požárních dvojic.
Celková účast dětských závodníků čítala
180 mladých hasičů (18 soutěžních družstev –
11x starší, 7xmladší). Naše účast byla s jedním
družstvem starších. V kategorii starších jsme obsadili sedmé místo.

Závěrem bych chtěl poděkovat: městu Nové Hrady za poskytnutí
financí na dopravu, Technickým službám N. Hrady a paní ředitelce
Aleně Kedrušové za sjednání dopravy a panu Václavu Strnadovi za
bezpečnou a pohodovou jízdu, všem hasičům z naší jednotky Nové
Hrady, kteří nám pomáhali s přípravou a účastí na soutěži. Poslední
dík patří rodičům, kteří se na nás přijeli podívat a fandit J, všem
SOPTÍKŮM, kteří přes velkou konkurenci neztratili sportovního ducha
a do každé soutěžní disciplíny dali vše…

Radek Homolka, vedoucí  mládeže  SDH

Drakiáda ve Štiptoni
Jelikož pouštění draků k podzimu neodmyslitelně patří, tak i letos

uspořádal „Cyklokiosek Ilona“ druhý ročník drakiády pro malé i velké
„létavce“. A protože slunečné počasí drakům přálo a vítr dostatečně
foukal, byla i letos účast pěkně hojná. Osadní výbor Štiptoň
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Informace ze školky…
Letos v září jsme opět plné energie a sil po

prázdninách připravily své třídy, vyzdobily
naši čtyřtřídní školku a přivítaly nejen nové
děti, ale i děti, které už to ve školce znají. Škol-
ní rok jsme zahájily s počtem 89 dětí rozděle-
ných do čtyř tříd. Tento rok nám přinesl
několik změn. Ve třídě Koťátek je i nadále
paní učitelka Renáta Círalová, ale nově i Olga
Tuscherová, která se zároveň stala novou ředi-
telkou MŠ (po paní Evě Heřmanové). Ve třídě
Žabiček je nadále paní učitelka Marie Doroto-
vičová a Nikola Dvořáková. Ve třídě Sluníček
žádná změna nenastala, a tak se děti mohou již druhý rok těšit na paní učitelku
Petru Lepšovou a paní asistentku Světlanu Mayer Pajerskou. U Broučků zů-
stává paní učitelka Šárka Dibďáková a nově paní učitelka Eva Heřmanová (po
paní učitelce Iloně Vicánové). Z rozvojového programu MŠMT jsme nově
mohly přijmout pedagoga na překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů a
přivítaly jsme tak ve školce paní učitelku Stanislavu Kovářovou. O čistotu ve
školce se stále starají paní Marcela Koriťáková a Soňa Hoferová. Vedoucí
stravovny a zároveň účetní školky je paní Romana Čadová, svačinky a obědy
mají na starosti paní kuchařky Eva Tomášková a Zdeňka Motyčáková.

Na informační schůzce pro rodiče v září jsme letos nabídly možnost indi-
viduálních konzultací, a to každou první středu v měsíci a po předchozí do-
mluvě s učitelkami na třídách. Věříme, že tak vznikne čas a prostor pro
každého, kdo bude potřebovat. Nadále budeme pokračovat v tradičních ak-
cích školky a budeme se těšit, co nám nový školní rok přinese.

Co se dělo ve školce…
− Dne 30. 9. 2019 proběhlo setkání s paní Ivetou Marhounovou, předsedky-

ní Mysliveckého spolku Nové Hrady společně s jejím kolegou Mirosla-
vem Wegerem ve školce. Seznámili děti s životem lesních zvířat. Děti se
dozvěděly, čím se zvířata živí a jak se chovají ve volné přírodě.

− Podzimní radovánky děti zahájily sběrem
přírodnin. Z kaštanů vyráběly zvířátka, vy-
užily je při předmatematických a didaktic-
kých hrách.

− Dalšími činnostmi, kterými si děti připo-
mněly znaky podzimu, bylo téma ovoce
a zeleniny. Součástí tématu byly ochut-
návky ovoce a zeleniny a výrobků z nich.
Děti se velkou měrou podílely na přípravě
jablečného štrůdlu a v zeleninovém týdnu
loupaly a krájely brambory. Vše, co upek-
ly, s chutí snědly.

− Tradiční podzimní aktivitou ve školce je
pouštění draků.

− Policie ČR ve školce – ukázka výcviku
psů a zásah Policie ČR

Olga Tuscherová, MŠ N. Hrady

Pouštění draků

Příprava jablečného štrůdlu

Setkání s paní Ivetou MarhounovouPodzimní radovánky

Ukázka výcviku psů a zásahu Policie ČR
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Šípkové království
u Broučků

Na vycházce k šípkovému keři jsme s dětmi ze třídy Broučků natrhali
šípky, ze kterých jsme ve školce vařili šípkový čaj. Bylo nutné si nakres-
lit a vystříhat hrnečky na čaj podle vlastních představ. Vyprávěli jsme si
pohádku O šípkové Růžence, zahráli jsme si na princezny, krále a prince,
cvičili jsme královské rozcvičky. Uvolňovali jsme si ruku a zápěstí, pro-
cvičovali jemnou motoriku důležitou pro osvojování dovednosti psaní.
Kreslili jsme korále pro princeznu podle vzoru a namalovali si šípkovou
větvičku podle své fantazie. Posuďte, jak se nám povedly. HE
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Družina plná
superhrdinů
Letošní rok jsme si pro děti připravili celo-

roční hru, ve které se budeme setkávat se su-
perhrdiny ze známých filmů, ale také s hrdiny
všedního dne. Děti budou mít za úkol získat
různé dovednosti, které každý správný klad-
ný superhrdina má. Prvním superhrdinou, se
kterým se seznámíme, je Spiderman. Jeho
heslem „Ve zdravém těle, zdraví duch“ se
budeme řídit. Budeme získávat schopnosti
jako pružnost, síla, obětavost, ale také po-
moc druhým.

A co jsme již zažili? Navštívili jsme s prv-
ňáčky Koželužnu a výstavu „ Až jednou půjdu
do kytek“. Dále nás navštívili superhrdinové
ze zvířecí říše, pejsci s chovatelské stanice
„Celeste Castate“ paní vychovatelky Cepáko-
vé a dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí
o péči a chovu pejsků. Viděli jsme ceny, které
pejskové vyhráli. Zopakovali jsme si co dávat
a co nedávat pejskům jíst a jak je odměňovat.

Také jsme zahájili činnost všech kroužků,
které mohou děti ve školní družině navštěvo-
vat. A to kuželky, výtvarnou výchovu, zpívání
pro radost, tancování pro radost, turistický
kroužek a sportovní a míčové hry.

B. Vochosková, ŠD N. Hrady

Kuželky hi

Návštěva Koželužny hik Pejsci ve školní družině hi
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Představení na ZŠ
divadelní, zeměpisné
V průběhu tohoto, zatím krátkého školního

roku proběhlo již 24. 9. 2019 divadelní předsta-
vení, kterého se zúčastnili pouze žáci I. stupně.
Představení s názvem „Nafrněná princezna a
devět jednou ranou“ se dětem velmi líbilo.
Jednalo se o loutkové divadlo, ve kterém au-
tor spojil dvě pohádky v jednu.

Tereza Kříhová

Když do školy zavítají pejsci
V pátek 11. října k nám do třídy přišli pejsci. Bylo to pro nás úžasné překvapení, které při-

chystala paní vychovatelka Cepáková s naší paní učitelkou a paní asistentkou. A protože
jsme právě v hodinách prvouky probírali savce, využili jsme během vyprávění o životě
pejsků i svých znalostí z prvouky.

Paní vychovatelka k nám přivedla své psí šampionky z její chovatelské stanice Celeste
Cascata. Zavítala k nám psí babička Eliška, která právě oslavila 13. narozeniny, její dcera Ju-
linka a nejmladší byla psí slečna Ája. Paní Cepáková nám ukázala i fotky z jejich psího života
od narození až po současnost, přinesla také několik pohárů a ocenění, která získaly její psí
holky na mnoha výstavách a soutěžích, vyprávěla nám o tom, jak se správně o pejsky starat,
předvedla nám, jak pejsci chodí na výstavě a co všechno se u nich hodnotí. Během své před-
nášky nám odpovídala na naše zvídavé dotazy a nakonec jsme si mohli její šampionky
pohladit.

Moc jsme si takovou hodinu užili a paní Cepákové a jejím psím šampionkám velice dě-
kujeme. žáci z 2. A, paní učitelka M. Rolínková a paní asistentka Z. Horelicová

Stavebnice Merkur
na naší škole

Od letošního školního roku probíhá na naší
škole volnočasový kroužek pro žáky 5. roční-
ku „Co dokážeme se stavebnicí“. Jedná se
o stavebnici Merkur. Žáci se každou druhou
středu učí montovat různé tvary. Začínáme od
jednodušších modelů a postupně budeme pře-
cházet k zadanému tématu letošního ročníku
(letecké stoje). Na konci se vybraní žáci
zúčastní soutěže, ve které v minulém školním
roce obsadili 8. místo.

Tereza Kříhová, Alena Hanušová

Pěvecké sbory byly
otevřeny

Školní pěvecké sbory Novohradský
zvoneček a Fermata se podařilo i v letoš-
ním školním roce znovu otevřít. Zvoneček
navštěvuje 14 žáků z 2.–5. tříd. Činnost pě-
veckého sboru Fermata byla rovněž zahá-
jena, i když nízký počet je již hraniční.
Středeční zkoušky probíhají v počtu 8 žáků
z 5.–9. tříd. Pokud jsou další zájemci z 1.– 9.
tříd, kteří váhají a chtěli by se přidat, stále je
možné se přihlásit.

Mgr. Jana Štorová, DiS.

Výlety a dobrodružné cesty
17. 10. 2019 se žáci 1. i 2. stupně

zúčastnili zeměpisné přednášky s ná-
zvem Výlety a dobrodružné cesty. Jan
Mráz, mladý cestovatel, přijal naše
pozvání a vyprávěl žákům o zajíma-
vých místech, které procestoval na
svém kole nebo autem. Přednášku do-
plnil velkým počtem fotografií a pou-
tavými videy. Tereza Kříhová
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Setkání žáků školy z N. Hradů a Weitry ve Zwettlu
Za poznáním nejstarší historie našeho měs-

ta a regionu se do kláštera ve Zwettlu vypravili
i žáci 9. třídy novohradské školy. Cestou jsme
do autobusu přibrali i stejně staré studenty
školy ve Weitře.

V klášteře nás čekaly připravené naše prů-
vodkyně a při zahájení prohlídky skupinu přišel
pozdravit i pan opat. Po jeho vřelém přivítání
jsme se seznámili s hlavními částmi kláštera,
s klášterním kostelem, křížovou chodbou, kapi-
tulním sálem, historickou ložnicí a sociálním
zařízením (mimochodem v období středověku
neskutečně moderně a hygienicky pokrokově

vymyšleným) a především s klášterní knihov-
nou a archivem.

V nádherné barokní knihovně nás již čekal
místní historik a archivář, který nám ukázal
nejstarší listinu, vysvětlil důvody jejího vzni-
ku a její obsah. V rámci prohlídky též našim
žákům ukázal další vzácné rukopisy, knihy a
také popsal, jak tato díla vznikala a z jakých
důvodů jsou uložena právě v jejich klášteře.

Z důvodu mnoha dotazů se tak návštěva
kláštera velmi protáhla. Věřím, že návštěva
kláštera našim studentkám a studentům přiblí-
žila nejen okolnosti vzniku našeho města a jeho

význam na tzv. České stezce, ale též umožnila
seznámení s historií jednoho z nejvýznamněj-
ších církevních řádu v Evropě, způsobem živo-
ta členů tohoto řádu i s vývojem stavebních
slohů od románského stylu po baroko.

Návštěva kláštera byla též dalším krokem
v navázané spolupráci se školou ve Weitře, je-
jíž učitelé a žáci mají zájem o další společná
setkání nejen s tématikou historie.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Tato aktivita je součástí projektu Vitorazská stezka – cesta
plná setkávání (KPF-01-177).

RYTMÍK rozjíždí druhý rok
Je to tak, letos na konci září jsme se opět sešly ve známé sestavě a se

čtyřmi novými děvčaty! Ano, opravdu už nás je 15… A moc nás těší
nejen to, že jsme mezi sebe mohly přivítat nové zájemkyně, ale přede-
vším nadšení děvčat z loňského roku a jejich přání pokračovat dál. Hře-
je nás dobrý pocit, že to, co děláme, má smysl.

Po počátečních patáliích, zda budeme mít k tančení prostor, jsme se
dostaly do Kulturně-spolkového domu, kde se nám velmi líbí. Ovšem
abychom tam mohly fungovat, musíme poděkovat paní Jarolímkové a
panu Musilovi, kteří nám každý čtvrtek věnují svůj čas, a tím nám
umožní prostory využívat, děkujeme.

Máme spoustu velkých plánů, které se budeme snažit postupně rea-
lizovat, protože už víme, jak jsou děvčata šikovná a že si zaslouží, aby
jejich snahu ocenilo co největší množství lidí. I vy se tak budete moct
potěšit jejich snahou a šikovností.

Svépomocí si připravujeme a chystáme nejrůznější pomůcky, kostýmy
a rekvizity, a tak děkujeme rodičům, kteří do toho i letos jdou s námi, a
snad se těší, co se bude dít. A co že se bude dít?! Ale o tom zase příště …

Klára Bandíková
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KIC Nové Hrady Vás zve na

Divadelní představení

Fantastická �ena aneb
Dej si pozor, co si pøeje�,
mohlo by se ti to splnit!

ve čtvrtek 7. 11. 2019, 19.30 hod.,
zámecké divadlo N. Hrady

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: Václav Krátký, Adrian Jastraban, Patricie Solaříková

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

Upozornění: Vzhledem k opravám zámeckých interiérů nebude
funkční osobní výtah.

Město Nové Hrady
zve své spoluobčany na tradiční

Předvánoční setkání seniorů
z Nových Hradů a svých osad

v neděli 24. listopadu 2019
od 14 hodin v Kulturně-spolkovém domě N. Hrady

Program

14 hod. Zahájení setkání starostou města
Mgr. Vladimírem Hokrem

14 –17 hod. Hudební vystoupení Staropražských pardálů ke
zpěvu i tanci, zazní lidové, populární i vánoční
písničky

O přestávce vystoupí novohradský taneční kroužek RYTMÍK

17 – 21 hod. Zahrají ke zpěvu a tanci muzikanti Miroslav
Tuscher, Josef Macho a Luboš Procházka

Občerstvení bude zajištěno městem N. Hrady

a ve spolupráci se Seniorklubem N. Hrady

KIC Nové Hrady Vás zve na

Koncert
�Bez závory�
Hraje kapela VLTAVA

v sobotu 16. 11. 2019, 19.30 hod.,
Kulturně-spolkový dům

Vltava je považována za jednu z nejoriginálnějších
kapel na české hudební scéně. Toto přízvisko si vyslou-
žila nejen neobvyklou poetikou mnohoznačných textů,
ale také svým zcela nezaměnitelným hudebním stylem,
který dokonale souzní s charismatickým hlasem zpěvá-
ka, kytaristy, básníka a herce Roberta Nebřenského. Pro-
dukci Vltavy nejstručněji vystihuje slogan „Česká poezie -
světová hudba“. Koncerty skupiny jsou proslulé uvolně-
nou atmosférou, prostorem pro improvizaci a skvělými in-
strumentálními výkony.

Sestava kapely: Robert Nebřenský – zpěv, kytary, František Svačina – klávesy, akordeon, Tomáš Uhlík – baskytara,
Ondřej Klímek – dechové nástroje, Ondřej Pomajsl – bicí

Tento koncert se koná v rámci Novohradské hudební/svobodné trilogie (7. ročník) a je věnován generaci, která už ví, jak chutná svoboda…

Kulturně-spolkový dům, Česká ulice 74, Nové Hrady, Vstupenky na KIC nebo cbsystem180 Kč (předprodej), 200 Kč (na místě)
KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208  www.kicnovehrady.cz
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Tvoření je princip světa,
napsal nám kdosi do návštěvní knihy v Koželužně. A je to tak.

Květinová výstava na konci října dokvetla a já děkuji všem, kteří
se přišli podívat, přivonět nebo zamalovat. Milé vzkazy v návštěvní
knize potvrdily to, že na podzimní čas byl květinový barevný útok
v galerii dobrou volbou. Mnoho nových návštěvníků bylo příjemně
překvapeno i samotným prostorem, který pomáhá atmosféru výstav
nemálo dotvářet.

Tak například:

Přejeme mnoho krásných květů do života. Hezké obrázky v hezkém
prostředí…
Slzičky dojetí… naše duše ještě dlouho s krásou v srdci poletí…
Děkujeme, krásný prostor! Fandíme! Tvoření je princip světa.
Krásné prostory, nádherné obrazy a působivé básně. Prostě nádherný
zážitek…
Podzimní pohlazení! Děkujeme za něj.
Krásná výstava, nádherný kulturní zážitek. Objekt sám se nám velmi lí-
bil, je citlivě renovovaný…

V polovině října jsme v rámci jihočeských Dnů otevřených atelié-
rů nabídli malování se všemi autorkami výstavy, a jak jinak, než na
květinové téma. Největší zájem byl zejména o akvarely s Ludmilou
Mazancovou a o pastely s Petrou Dvořákovou. Byla to krásná tvůrčí

„pracovní“ sobota s velmi příjem-
nou náladou.

Na výstavu se přišli podívat
i žáci novohradské základní školy
z 1. i 2. stupně a ze školní družiny.
Děkuji paním učitelkám za zájem a
návštěvu.

V doprovodném programu i při
dnech otevřených ateliérů vzniklo
spoustu krásných obrázků, které by
moly být „z fleku“ v galerii vystave-
ny, a to je vždy velká radost i odměna
pro každou „galerijnici“.
K. Jarolímková, Galerie Koželužna

Galerie Koželužna zve na adventní výstavu

Umìní darovat o Vánocích
Na 1., 2. a 3. adventní víkend chystáme prodejní výstavu,
na které si můžete zakoupit obrazy známých autorů u nás

již vystavující, umělecko-řemeslné předměty,
výrobky šikovných novohradských rukou
a propagační předměty našeho města.

Otevřeno bude o víkendech od 10 do 16 hodin.

Vstup zdarma.

Pokud se chcete na naší výstavě také představit
a nabídnout pěkné předměty k prodeji, ozvěte se na kontakt:

Květa Jarolímková, tel.: 602 150 208, kic@novehrady.cz
Novohradská galerie Koželužna, Komenského 398, Nové Hrady
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Malý obraz velkých dějin
Ve čtvrtek 10. října jsme si v Kulturně spolkovém domě mohli vy-

slechnout další velmi zajímavou přednášku. Konec Rakousko-uherské
monarchie, vznik Rakouské republiky a ztrátu Vitorazska (pohledem
rakouského historika)nám přiblížil Mag. Harald Winkler, archivář
města Gmünd, který má zároveň na starosti i práci s veřejností a mezi-
národní vztahy v Gmündu. Města České Velenice a Gmünd představují
výstižnou ukázku, jak se světové dějiny zobrazují na malém prostoru.

Rozkvět měst přinesla železnice, dráha císaře Františka Josefa, spo-
jující Vídeň s Prahou a Chebem. A právě v uzlovém bodu, přibližně na
půl cestě, bylo třeba zřídit železniční díly, které do dosud převážně ze-
mědělského regionu přivedly mnoho nových obyvatel. Po otevření drá-
hy se prudce rozrostlo nejen samotné město Gmünd, ale především
obce v blízkosti nádraží. V roce 1910 největší obcí gmündského okresu
nebyl samotný Gmünd, ale Wielands a Böhmzeile. Jak se tyto obce roz-
růstaly, začaly vzájemně srůstat. Uvažovalo se o sloučení a vzniku obce
Gross Gmünd, ale k tomu nedošlo.

Na konci první světové války již politici otevřeně mluvili o rozpadu
monarchie a vzniku nových nástupnických států. Podle rakouských
představ měly k budoucímu Rakousku připadnout i oblasti historicky
české, ale s německy hovořícím obyvatelstvem. České představy byly
ovšem jiné. Při návrhu vzniku samostatného Československa v oblasti
Gmündu byla zpočátku respektována stará zemská hranice, až později
začalo Československo požadovat i nádraží a jeho okolí. Tak, jako se

rozpadlo Rakousko-Uhersko a vznikly nové státy, rozdělena byla i
obec Wielands a sloučením jedné její části s obcí Böhmzeile (a něko-
lika dalšími malými částmi) posléze vznikly České Velenice. Nová
hranice poskytla výbušnou munici pro politiky. Na podzim 1920
v Gmündu například promluvil tehdy ještě neznámý Hitler. Vztah obou
měst byl ale za první republiky pozitivní, hranice byla propustná, lidé
se navzájem setkávali. Rok 1938 přinesl kompletní změnu. České oby-
vatelstvo bylo vyhnáno a z Českých Velenic se stal Gmünd III. Opačný
proces probíhal od května 1945, po roce 1948 pak byla hranice uzavře-
na a České Velenice od Gmündu oddělila železná opona. Dnes, třicet
let po jejím pádu, už nám to připadá neuvěřitelné. Jako samozřejmost
bereme, že nejlepší cesta z Hradů do Velenic je přece přes Pyhrabruck.
Přejme si tedy, aby to tak zůstalo.

Pokud vás téma zaujalo, přijďte 21. listopadu na příští přednášku, ve
které se Mgr. Öesterreicher bude věnovat stejnému tématu, ale pohle-
dem historika českého.

Přednáška byla součástí projektu Výročí a lidé na hranici, 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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Na návštěvě
u sousedů

V sobotu 12. října zamířilo několik desítek
turistů z našeho města i okolních obcí za poz-
náním do Rakouska. V rámci jedné z aktivit
projektu, kterým jsme si v průběhu letošního
roku připomínali události spojené s první pí-
semnou zmínkou o našem městě, jsme zavítali
na několik míst v Rakousku, která jsou spoje-
ná nejen s historií N. Hradů, ale též s obchodní
tzv. Českou stezkou.

Naše první zastavení bylo v cisterciáckém
klášteře ve Zwettlu, kde jsme absolvovali pro-
hlídku kláštera a v místní překrásné barokní
knihovně měli možnost na vlastní oči vidět lis-
tinu, kde je jméno našeho města zaznamenáno
v květnu 1279. Díky předjednané návštěvě byl
pro nás připraven nejen originál této listiny,
ale též další navazující dokumenty. Samotný
klášter je též studnicí poznání a umožňuje se-
známení s různými stavebními slohy, historií a fungováním cisterciácké-
ho řádu a významnými umělci, kteří pro klášter tvořili svá díla.

Milým zpestřením návštěvy prohlídky kláštera bylo též setkání
s místním opatem P. Johannesem M. Szypulskim, který nás přišel poz-
dravit a popřát příjemnou prohlídku.

Po opravdu detailním seznámením s jednotlivými částmi kláštera
jsme navštívili i město Zwettl. Zajímavé byly nejen historické domy,
pozůstatky opevnění či právě opravovaná Hundertwasserova kašna, ale
též podzimní řemeslný trh, který právě během víkendu probíhal na
hlavním náměstí.

Ze Zwettlu jsme se přesunuli do Altweitry, kde jsme si prohlédli sta-
rý románský kostel a v jeho blízkosti též hrobku rodu Fürstenberků. Na
závěr jsme měli domluvenou i prohlídku města Weitra. V doprovodu
místního průvodce jsme se seznámili s historií některých domů na ná-
městí, s krásnými domy v uličce ke kostelu, hlavním svatostánkem se
zajímavým oltářem a také historickou cisternou na vodu.

Společný výlet nám umožnil začlenit dějiny našeho města a jeho vý-
voj do historických souvislostí se starou obchodní stezkou a jednotlivý-
mi místy, která na této stezce podobně jako naše město vyrostla a
profitovala z její důležitosti v rámci středověkého obchodu mezi Du-
najem a Vltavou. Přestože se jedná o památky velmi blízko za hranicí,
ukázalo se, že zdaleka ze společné historie neznáme vše. Proto se i
v budoucnu jistě budeme snažit v rámci podobných projektových i ne-
projektových akcí na letošní objevování navázat.

Těším se tedy na další společné putování a objevování naší i společ-
né historie.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Město Weitra

V městečku Zwettl

Klášter ve Zwettlu

Tato aktivita je součástí projektu
Vitorazská stezka – cesta plná setkávání
(KPF-01-177).Kostel v Altweitře
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Dětské rybářské závody v roce 1967
V říjnovém čísle Novohradského zpravo-

daje jsme si mohli přečíst článek Ing. Ludovíta
Kasana „Tradice Rybářských závodů na No-
vohradsku“. Něco málo k tomuto článku může
dodat i Novohradské muzeum. Ke dni 28.
května 1967 si kronikář Ing. Traube zazname-
nal: „Dětskými rybářskými závody zahájil
dnes dětský rybářský kroužek při ZDŠ, vede-
ný soudruhem Suchým, svou letošní sezonu.
Skoro všech 26 mladých členů tohoto kroužku
se zúčastnilo závodů … Účel a smysl tohoto
kroužku lze shrnouti do slov … aby se děti od
samého mládí víc a více věnovaly dobré a uži-

tečné zábavě“. Dnes snad ještě více než před
těmi padesáti lety cítíme, jak důležitá je voda
v krajině a jak zásadní je v dětech probouzet
potřebu chránit nejen čistotu vody, ale i kraji-
nu jako celek. Bývalí svěřenci pana učitele Su-
chého to jistě vědí. Z některých dětí, které
tehdy byly členy rybářského kroužku, jsou
dnes už dědečkové (nechci opomínat rybářky,
ale na fotografii vidím jen chlapce). Bylo by
zajímavé vědět, jak členství v kroužku ovliv-
nilo jejich další život. Rybaří ještě dnes? A co
jejich děti a vnuci, táhne je to také k vodě?
Prohlédněte si přiloženou fotografii, pokud

jste tenkrát na Hradech rybařili, možná se na
ní poznáte. A pokud ano, dejte mi vědět – do
muzea, e-mailem na muzeum@novehrady.cz
nebo prostřednictvím Facebooku. Na facebo-
okové stránce Novohradského muzea se mů-
žete podívat i na několik dalších fotek.

J. Šáchová, Novohradské muzeum

380 let
10. října to bylo právě 380 let, kdy poprvé

přitekla do města voda z Jedlice, a to je jedno
z výročí, které bychom letos neměli zapome-
nout. Novohradský zpravodaj již články o jed-
lickém vodovodu otiskl – v květnu 1999
„Úryvek z dějin novohradského vodovodu“
od Lindy Tupé, v prosinci 2007 vzpomínku
„Léta běží“ od Ivana Hlinšťáka. První ze zmí-
něných článků se zabýval tím, kudy a kam vo-
dovod vedl, druhý se více zaměřoval na to,
odkud se voda brala. Oba autoři souhlasili
s tím, abychom nyní jejich články připomněli.

Začněme u pramenů:

Léta běží
V období let 2006 – 2009 vzpomínáme na

370. výročí zahájení prací na městském vodo-
vodu z Jedlice, který nám slouží v rámci svých
sil dodnes. V letech minulých ho nechala zho-
tovit paní hraběnka Marie Magdalena Buquo-
yová. Na tehdejší dobu to byl jistě odvážný čin,
zvláště pro ženu. Na její památku byla nejvýše
položená jímací studánka pojmenována „Pra-
men Mariin“, a to v roce 1893. Od roku 1639
je město Nové Hrady propojeno s bývalou ves-
ničkou Jedlicí pod horu Mandelsteinem vodo-
vodem životodárnou tekutinou, jako dítě
pupeční šňůrou s matkou.

Povodí této hory zásobuje vodou vesničky
z obou stran hranice a vody z ní odtékají až do
Severního moře. V letech kolem roku 1890

bylo dřevěné potrubí ve třech vodovodních
řádech vyměněno za jedno železné potrubí
o průměru 80 mm a na Nové Hrady přiteklo do
vodojemu na Nehamru 300 m3 za den. Při svě-
cení mu dal pan páter Augustin Klement jmé-
no „Karlův“.

Voda po městě a do myslivny v Údolí byla
rozvedena v roce 1884. Za město při slavnost-
ním uvedení vodovodu do provozu promluvil
pan starosta Černický. Jímací studánky byly
postupně opravovány takto: Lesní pramen
v roce 1890, Luční pramen v roce 1890, Zá-
mecký pramen v roce 1891, Mariin pramen
v roce 1893, Lesní pramen II. v roce 1893.

Další studánky byly zřizovány postupně:
první v roce 1935 pod názvem „R.1935“ a
druhá PRAMEN 28.X.-Quelle. Další pak po
roce 1945, poslední z nich v šedesátých letech
zhotovil zaměstnanec OVaKu, vodák pan Ta-
líř.

Práce byla o to složitější, že se chodilo „za
dráty“ pod ochranou příslušníků PS, kteří vy-
pínali napětí 4000 V ve vodičích, a pak po
otevření vrat se procházelo, projíždělo a vrata
se za námi zavírala. Po skončení práce na
řádu se prováděl opačný postup. V posledních
letech to už byla slaboproudá ochrana.

Modernizace bytů a další rozestavěnost by-
tových jednotek zvýšilo spotřebu pitné vody a
tak se kolem roku 1970 postavila čerpací sta-
nice u bývalého mlýna pana Sládka a zároveň
úpravna vody v Nových Hradech. Od té doby
se většina surové vody pro úpravu čerpá od-
tud, zbytek přitéká dosluhujícím vodovodním
řádem z Jedlice. Loňská zima a letošní suchý

rok ukázaly na nedostatek vody z jednoho
zdroje a při další rozestavěnosti bytů a rodin-
ných domů při denní spotřebě 350 m3 – 400 m3

a do budoucna kolem 500 m3 se budou muset
zastupitelé měst poohlédnout po dalším zdroji
pitné vody pro naše město. Přál bych jim, aby
vydržel aspoň dalších 300 let, jako paní hra-
běnce Buquoyové.

I. Hlinšťák
Novohradský zpravodaj, prosinec 2007

Jako perličku a také připomínku, jak to dří-
ve chodilo, mohu ještě uvést důvod, proč pra-
meny na Jedlici přestaly být udržovány a bylo
nutno jímat vodu u bývalého Sládkova mlýna.
V roce 1970 sděluje pracovník Okresních vo-
dovodů a kanalizací, že v prameništi není
voda. Na námitku, že v prameništi je vody
dost, odpověděl, že jímání vody v hraničním
pásmu nebylo povoleno a podchycení dalších
pramenů nepřichází proto v úvahu.

Článek Lindy Tupé otiskneme v prosinco-
vém čísle Novohradského zpravodaje.

J. Šáchová, Novohradské muzeum

Část starého dřevěného potrubí

Jaké byly Hrady kdysi?
Ve dvou minulých číslech Novohradského

zpravodaje „se demolovalo“. Připomněli jsme
si úsek hradeb v Hradební ulici a stodoly po-
dél Janské louky. Tentokrát opustíme ulice a
půjdeme do tepla – do divadla. V šedesátých
létech minulého století zde pracoval dětský
dramatický kroužek. V roce 1962 měla premi-
éru hra Václava Vaňátka „Jak květinky přezi-
movaly“, o rok později hra Libora Hanuše
„Most“. Ale ke kterému datu a které hře se
váže uvedená fotografie, to nevím, rozhodně
se nejedná ani o květinky, ani pionýry z turis-
tického kroužku. Obracím se tedy na pamětní-

ky, aby zapátrali ve vzpomínkách a pokusili se
určit, o jaké představení jde a ze kterého roku
fotografie pochází. Několik dalších fotografií
z téhož představení si můžete prohlédnout na
facebookové stránce Novohradského muzea.

Série článků „Jaké byly Hrady kdysi“
může pokračovat i nadále. Je k tomu třeba
jen málo – aby pamětníci poskytli své vzpo-
mínky a přišli s nimi do muzea nebo na in-
focentrum, nebo poslali e-mail na adresu
muzeum@novehrady.cz. Byla by škoda, kdy-
by tyto vzpomínky zapadly.

J. Šáchová, Novohradské muzeum
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Sbírka Paměť národa a vlčí máky
jako symbol válečných veteránů

Letos se můžete i v našem městě účastnit sbírky Paměť národa, jejíž
výtěžek je věnován na natáčení pamětí válečných veteránů, příslušníků
třetího odboje a hrdinů 20. století. Sbírka bude probíhat v období od
1. do 14. listopadu 2019 v celé České republice.

Sbírka probíhá formou jednoduchých samoobslužných kasiček,
které budou umístěné na dvou místech ve městě a budou u nich in-
formační a propagační materiály. Najdete je v Informačním centru
a v Městské knihovně Nové Hrady.

Pro Paměť národa vyprávělo už více než 800 veteránů. V České re-
publice žije ještě asi 600 bývalých vojáků a odbojářů z období 2. světo-
vé války, jejichž jedinečné osudy zůstávají skryty. Díky sbírce ke Dni
válečných veteránů bude možné zdokumentovat jejich další vyprávění.
Dokud je čas.

Připněte si vlčí mák jako symbol úcty k válečným veteránům. Pod-
poříte natáčení vzpomínek pro Paměť národa.

„Rádi bychom kampaní všem československým válečným veterá-
nům poděkovali, vyjádřili úctu a zároveň – s pomocí veřejnosti – při-
spěli k tomu, abychom mohli pro archiv Paměť národa zaznamenat
vzpomínky těch, kteří ještě ve sbírce nejsou,“ vysvětluje záměr sbírky
provozní ředitel Post Bellum Jan Polouček. K. J.

Vážení občané Nových Hradů,
rád bych Vás touto cestou požádal o spolupráci při
sepisování Vzpomínek na Pohraniční stráž N. Hrady

V roce 2017 jsem vydal kroni-
ku 7. roty Pohraniční stráže Nové
Hrady 15.bPS České Budějovice.
Tato kronika mapuje ochranu stát-
ních hranic na Nových Hradech od
roku 1951 do roku 1991 a život na
rotě PS, v knize je i zmínka o histo-
rii Nových Hradů, kláštera, budov
PS v Nových Hradech a obsazení
státních hranic a Nových Hradů
dne 8. října 1938 německou armá-
dou. V knize je taktéž plno pouta-
vých fotografii.

Tato kronika je k dostání v In-
formačním centru v Nových Hra-
dech.

V další své plánované publikaci bych rád sepsal příběhy/vzpomínky
na Pohraniční stráž Nové Hrady z pohledů vás občanů. Pokud máte
doma staré novinové články či fotografie o Pohraniční stráži Nové Hra-
dy nebo znáte nějakou historku, příběh, zajímavost o Pohraniční stráži
Nové Hrady a rádi byste se o ně podělili, prosím Vás tak o sepsání, oko-
pírování či zaslání kontaktu na Vás a odeslání na jangara@seznam.cz.
Prosím pouze o pravdivá data.

Předem Vám velmi děkuji. Jan Gara

Výzva všem, kteří
nevyhazují staré noviny

Městská knihovna archivuje všechna čísla
a ročníky Novohradského zpravodaje od roku
1996, ale chybí nám ročníky 1991–1994 a č. 5
z roku 1995. Archivujeme též Hlasy Novo-
hradska. Část ročníků a některá čísla máme,
spousta nám toho ale chybí. Jedná se o roční-
ky 1970–1990. Pokud vlastníte některá čísla
z uvedených období, budeme moc rádi, po-
kud nám je darujete nebo zapůjčíte.

Děkuji, D. Císařová, městská knihovna

Komunitní centrum informuje
Komunitní centrum Nové Hrady a pečovatelská služba Archa Vás zvou na Společenský

večer pro seniory dne 19. 11. od 17.30 do 19.00 hodin v Komunitním centru.
Chceme tímto zahájit pravidelné večerní setkávání s čajem a kávou, kdy si můžeme užít

literaturu, hudbu, hry, tvořivé techniky k vytvoření skupinky s podobnými zájmy ke zpříjem-
nění dlouhých zimních večerů. Večer povede Jana Pražáková, která vede kurzy Trénování
paměti.

V rámci projektu Komunitní zahrady Vás zveme na sobotní odpoledne 16. 11. od 14 ho-
din. Téma je Výsadba a péče o ovocné dřeviny. Profesionální zahradník nám představí tren-
dy v péči o ovocné stromy, možnosti bezchemické úpravy a údržby stromů a zahrady.

Počítáme s ohněm a možností opéct si vaše oblíbené podzimní plodiny nebo buřtíky.
Lucie Sovová, Komunitní centrum
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Pavel Oubram s Věrou Hollou při listování v kinosále

„Otevřete oči!“,
pravil Leonardo da Vinci…
Vážení čtenáři a přátelé psaných slov,
už dvacet let v naší zemi pořádá Spolek poezie z. s. celorepubli-

kový festival „Den poezie“, a to vždy v listopadový čas, který odka-
zuje na narození Karla Hynka Máchy, jednoho z nejzásadnějších
českých romantických básníků.

Téma letošních Dnů poezie vychází z výroku umělce a vizionáře
Leonarda da Vinci, od jehož úmrtí uplynulo letos 500 let a zní takto:
„Slepá nevědomost nás přivádí na scestí. Ó! Bídní smrtelníci, otev-
řete oči!“

A pro co všechno bychom měli otevřít oči? Na co se pozorně dí-
vat? Co vnímat? To uvidíme… A věřte, že nebudeme v tom sami,
neboť po celé naší zemi se sejdou stejní lidé jako my, ať už v knihov-
nách, v přírodě, ve školách a budou „hledat a snad i nalézat odpově-
di“ na to, co je zajímá.

„Novohradský Den poezie“
si uděláme v Čítárně Městské knihovny N. Hrady

ve středu 20. listopadu 2019 od 18 hodin

Nahlédneme do básnických sbírek z regálů naší knihovny…
Přinést můžete i svoje „domácí“ nejoblíbenější knížky poezie
a přečíst ostatním…
Pokud sami tvoříte a máte „v šuplíku“ básničky, tak sem s nimi…
Když bude nálada příznivá k tvoření, tak si „zabásníme“….
Vše proložíme trochou hudby a něco dobrého pojíme…

A přijďte s takovou náladou, která bude pro všechny příjemná,
inspirativní a užitečná… děkujeme.

Součástí Dnů poezie bude i výstava FotoPoezie, která ukáže
27 krásných černobílých fotografií Marie Králové a Evy Němcové,
jenž jsou doplněny básničkami Květy Jarolímkové. Tato výstava
potrvá od 11. do 25. 11. 2019 a bude otevřena v rámci výpůjčních
dnů v Čítárně městské knihovny.

Na setkání se těší D. Císařová a K. Jarolímková

Listování
v socialistické minulosti

Na začátku října pozvala paní knihovnice do kinosálu na pořad Lis-
tování s názvem „Mé dětství v socialismu“. Tento formát scénického
čtení, který mnozí znáte z předchozích příležitostí, představil stejno-
jmennou knihu a s ní i skvělou hereckou dvojici z Jihočeského divadla -
Pavla Oubrama a Věru Hollou.

Z knihy zaznělo a bylo „zahráno“ několik ukázek kapitol, například
„O čem si zítra promluvím se synem“, „Výprava za toaleťákem“, „Na-
rušování socialistické morálky“ nebo „Normalizační abeceda“. Tak
třeba „Abeceda“ od Sylvy Ficové objasňuje v knize několik pojmů,
jako například čundry, alegorické vozy, fronty či estébáci, které auto-
rka popisuje jako „tajemné bytosti, který běžný člověk údajně nikdy
neviděl, a o kterých se v Prostějově…“.

A ačkoli jsme se chvílemi jako diváci smáli, připomínka období,
které je v knize odvyprávěno, byla docela „drsná“. Rozhodně si mys-
lím, že pro řadu z nás bylo toto říjnové Listování určitě výbornou příle-
žitostí „zalovit ve své paměti“, ideálně s upřímným nadhledem, a díky
hercům se pobavit na úkor všech a všeho.

Po představení bylo možné knihu zakoupit na místě, zapůjčit si ji ale
může i v městské knihovně. V její předmluvě od Jána Simkaniče může-
te číst i toto:

„Až při čtení všech příspěvků jsem si uvědomil, jak šťastné bylo zvo-
lit pro vzpomínání dětskou perspektivu. Nerozděluje, nýbrž spojuje, má
v sobě nevinnost, která ve zpětném pohledu umožňuje odstup a nadhled.
Můžeme se na ni dívat s ochranou někdy až desítek let zkušeností a
s mnohem větším pochopením, protože události a dějiny se nám jako
dětem jen děly, aniž bychom za ně nesli odpovědnost. Ukazuje se, že se
s nimi můžeme vyrovnat s lehčím srdcem, když není prvním úkolem na-
šich vzpomínek obhájit sebe sama a vlastní svědomí.“

Za sebe, jakožto diváka Listování, děkuji paní knihovnici za skvělý
„vzpomínkový pořad“.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady
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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:¡ 3. 11. – Šípková Růženka – Divadlo U Kapličky, ČB¡ 10. 11. – O princezně Sněhurce – Divadlo U Kapličky, ČB¡ 17. 11. – Čarodějnická nevěsta – Divadlo U Kapličky, ČB¡ 30. 11. – Nuda! – Malé divadlo, ČB¡ 23. 11. – Kráska a zvíře – Malé divadlo, ČB¡ 24. 11. – Zlatovláska – Divadlo U Kapličky, ČB¡ 27. 11. – To, co žije pod tvojí postelí – Malé divadlo, ČB¡ 1., 2., 3. a 4. 12. – O Palečkovi – Malé divadlo, ČB

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2020
– vstupenky již v prodeji¡ 3.–20. 6. a 11.–22. 8. – Da Vinci / činoherní premiéra¡ 24. 6.–5. 7. Pes baskervillský / detektivní komedie¡ 8.–19. 7. – Divotvorný hrnec / americký muzikál¡ 21.–25. 7. Šípková Růženka / baletní pohádka¡ 29. 7.–2. 8. Turandot / orientální pohádka v italské opeře¡ 6.–9. 8. Příhody lišky Bystroušky / opera¡ 2.–25. 7. Ztracený svět / dobrodružná podívaná pro celou rodinu¡ 28. 8.–13. 9. Muž Dvojhvězdy (mimořádný projekt ke 100. výročí JD)

inscenace bratří Formanů

Divadelní představení:¡ 1., 8. a 9. 11. – Evita – DK Metropol, ČB¡ 1. a 7. 11. – Rybí krev – Jihočeské divadlo, ČB¡ 1. a 4. 11. – Dobrý proti severáku – Studiová scéna Na Půdě¡ 4. a 9. 11. – Bačkorové – Jihočeské divadlo, ČB¡ 5. 11. – Pane, vy jste vdova! – Jihočeské divadlo, ČB¡ 6. a 8. 11. – Ďáblův sluha – Jihočeské divadlo, ČB

¡ 6. 11. – Světáci – Divadlo U Kapličky, ČB¡ 7. 11. – Šípková Růženka – DK Metropol, ČB¡ 7. 11. – Fantastická žena – Zámek Nové Hrady¡ 12. 11. – Bosé nohy v parku – KD Borovany¡ 13. 11. – A je to v pytli! – Divadlo U Kapličky, ČB¡ 23. a 24. 11. – Dalibor – Bouda Jihočeského divadla, ČB¡ 22. 11. – Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách
– Divadlo U Kapličky, ČB¡ 27. 11. – Na správné adrese – Divadlo U Kapličky, ČB¡ 29. a 30. 11. – Zadržitelný vzestup Artura Uie
– Bouda Jihočeského divadla, ČB¡ 29. 11. – Prodaná nevěsta – DK Metropol, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:¡ 2. 11. – Strašidelná ZOO – Hluboká n. Vlt.¡ 5. 11. – PrinceznaKonvalinka – Jihočeská filharmonie, ČB¡ 5. 11. – Od baroka po Gershwina – DK Metropol, ČB¡ 7. 11. – Listování: Holčička a cigareta – Malé divadlo, ČB¡ 10. 11. – Screamers Vás baví – KD Vltava, ČB¡ 15., 16., 22., 23., 24., 29., 30. 11., 6. a 7. 12. – Peklománie – Klášter Borovany¡ 16. 11. – Koncert Bez závory: kapela Vltava – KSD Nové Hrady¡ 20. a 21. 11. – JF: Kolumbijská tiple – Jihočeská filharmonie, ČB¡ 22. 11. – Jelen: Půlnoční vlak – KD Vltava, ČB¡ 23. 11. – Hustej Wimpy – Rockle Music Club, ČB¡ 24. 11. – Asonance: uvedení nového alba – DK Metropol, ČB¡ 26. 11. – Vladimír Hron: Abeceda hvězd po 20 letech – KD Vltava, ČB¡ 28. 11. – Tam, kde končí voda – Jihočeská filharmonie, ČB¡ 29. 11. – Rock Revival – KD Vltava, ČB¡ 2. 12. – Listování: Losos v kaluži – Malé divadlo, ČB¡ 4. a 5. 12. – Francouzská mandolína – Jihočeská filharmonie, ČB

Bližší informace k výše uvedeným představením najdete na

www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady

Novohradské íčko informuje
Až budete v listopadu přemýšlet o tom,

jaký dárek byste rádi dali o Vánocích svým
známým či přátelům (nebo i v mimovánočním
období…) a mělo by to být něco „novohrad-
ského“, můžete vybírat z nabídky i v našem in-
formačním centru.

Máme například knihy „Procházka po jiho-
českých hradech a jejich zříceninách“ od Jiřího
Cukra, „Historické panoptikum jihočeského zlo-
činu“ od Vlastimíra Šindeláře, „Četnické humo-
resky z Borovan“ od Václava Šrola, druhý díl
„Kopy vycházek za historií“ od Miroslava Ma-
reše, „Stropnic – příběh řeky“ od Milana Kože-
luha, hezky ilustrovanou knihu pro děti „Příběhy
z jižních Čech Novohradsko a Doudlebsko“
nebo dotisk knihy „Kronika 7. roty Pohraniční
stráže Nové Hrady 15.bPS České Budějovice“
od Jana Gary.

Z dárkových propagačních předmětů našeho
města můžete vybírat z hrnečků, vonných sví-
ček, přívěšků, zápisníků či výborné čokolády tá-
borského Muzea čokolády. Na většině těchto
předmětů najdete pěkné novohradské ilustrace,
třeba od Daniely Roulové-Plockové.

Nově v našem informačním centru můžete
zakoupit některé místní produkty či originální
výrobky. Třeba „Veselé marmelády, džemy a

sirupy“ od paní Šárky Dvořákové a ručně
vyráběné kroužkové šperky – náušnice a ná-
ramky z dílny Andrey Váchové. A také zde
můžete zakoupit nová benefiční trička (dám-
ská/pánská) v hodnotě 500 Kč, peníze z prode-
je poslouží k obnově torza Modrého domu
v Terčině údolí.

Pěkné předvánoční nákupy přeje
za novohradské íčko M. T. Kolářová

Připravte se na změnu televizního vysílání!
Přestavby TV antén pro bytové domy /STA/ a rodinné domy

pro příjem nového digitálního formátu DVBT2.
Dodání a instalace setboxů a televizorů s normou DVBT2.

Libor Vondrášek  602 314 046

¡ Koupím garáž v N. Hradech.
Tel.: 721 128 317

¡ Prodám dámské kolo, starší, zachovalé,
s vybavením. Tel.: 721 128 317

¡ Prodám káru za auto, 120 x 120 cm.
Volejte 724 347 937

řádková inzerce
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Tomáš Hermann vybojoval na Národním poháru zlatou medaili v disip-
líně kumite muži +84 kg

III. kolo Národního poháru v karate v Praze
Tomáš Hermann zvítězil v disciplíně kumite muži +84 kg

III. kolo Národního poháru mládeže
v karate v Hodoníně

David Macho vybojoval stříbro v disciplíně kumite žáci - 41 kg
V sobotu 5. října 2019 se v Hodoníně konalo 3. kolo Národního poháru mládeže v karate, tato

soutěž je postupová a nominační na Mistrovství ČR. Na prestižní šampionát se sjelo přes 230 zá-
vodníků z celé ČR a bojovali o postupové body na nadcházející Mistrovství ČR v karate v Praze.

V disciplíně kumite (sportovní zápas dvojic podle pravidel WKF) V disciplíně kumite v kate-
gorii 10–11 let -41 kg vybojoval David Macho stříbrnou medaili, když zvítězil nad prvním sou-
peřem Havlíčkem z SK Shotokan Liberec 7:0, druhého protivníka Ryšánka z Flair Praha překonal
6:1, ve třetím kole David porazil závodníka Pytla z TJ karate České Budějovice 0:1 a ve finále
podlehl Mokráčkovi z TJ karate České Budějovice 0:2. Náš závodník dokázal v náročných sou-
bojích využít náročný trénink a taktickou přípravu, ale také již zkušenosti z minulých let a zajis-
til si tak nominaci na Mistrovství ČR, které se bude konat 7. – 8. prosince 2019 opět v Praze.

Děkuji Davidovi za vzornou reprezentaci a pěkný výsledek.
Martin Hermann, předseda oddílu karate

David Macho vybojoval v kumite stříbrnou
medaili na Národním pohárů v Hodoníně

V neděli 29. září 2019 se v Praze konalo 3. kolo Národního poháru
v karate, tato soutěž je postupová a nominační na Mistrovství ČR. Na
prestižní šampionát se sjelo přes 240 závodníků z celé ČR a bojovali
o postupové body na nadcházející Mistrovství ČR v karate v Praze.

V disciplíně kumite (sportovní zápas dvojic podle pravidel WKF)
dorostenek bojovala statečně s domácí závodnicí Natálie Machová,
v prvním kole remízovala 0:0 a rozhodnutím rozhodčích na praporky
prohrála 3:1. Bohužel naše bojovnice těsně podlehla v repasáži 0:1
Marcínové z TJ Karate České Budějovice. Natálie skončila celkově na
bodovaném 7. místě, ale k nominaci na MČR to zřejmě stačit nebude a
bude muset obstát v soubojích na Krajském přeboru Jihočeského svazu
karate, který se koná 20. října 2019 v Českých Budějovicích.

V disciplíně kumite muži v kategorii +84 kg kraloval Tomáš Her-
mann, když zvítězil nad prvním soupeřem 5:0, druhého protivníka de-
klasoval 8:0 před vypršením časového limitu a ve finále rozdrtil
soupeře 5:0. Náš borec s přehledem zvítězil v této kategorii a zajistil si
tak nominaci na Mistrovství ČR, které se bude konat 7. – 8. prosince
2019 opět v Praze.

Děkuji našim závodníkům za vzornou reprezentaci a pěkné výsledky.
Martin Hermann, předseda oddílu karate

Stříbro v kata muži Master pro TJ Nové Hrady
V sobotu 19. října 2019 se v Ústí nad Labem konaly jedny z největší

závodů v rámci České republiky – 51. Nord Bohemia Grand Prix 2019.
Toto otevřené mistrovství je zároveň zařazeno do nominačních turnajů,
tzn., že první 3 závodníci z jednotlivých kategorií, kteří získají na nomi-
načních závodech nejvíce bodů, postupují na mistrovství České repub-
liky. To se bude v letošním roce konat 7. – 8. prosince 2019 v Praze.

Do haly zimního stadionu se sjelo více jak 690 závodníků. Jednalo o
otevřené mistrovství a nebylo potřeba se na tyto závody nominovat,
proto měl turnaj i zahraniční účast. Zúčastnili se ho karatisté ze Sloven-
ska, Německa, Ukrajiny, Polska, Rakouska, ale také z Arménie, Ázer-
bájdžánu, Indie, Kamerunu, Arabských Emirátů a samozřejmě České
republiky. Závodníci v disciplíně kata dle pravidel WKF předvádí vše,
co se naučí při mnoha hodinách tvrdého tréninku. Soutěžící musí dodr-
žet přesně danou technickou sestavu s nasazením a dodržením všech
předepsaných chvatů, krytů, úderů a kopů je velmi náročné.

Soutěžil jsem v disciplíně kata muži Master +40 let, podařilo se mi
projít do finále, kde jsem nestačil na závodníka Jana Přibyla z Kessl
Ryu Shotokan Praha a tak jsem získal pro naše barvy stříbrnou medaili.

Martin Hermann, předseda oddílu karate
Martin Hermann získal stříbrnou medali v disciplíně kata muži Master
+40 let

51. Nord Bohemia Grand Prix karate v Ústí nad Labem
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Krajský přebor v karate v Hrdějovicích 2019
Pět cenných kovů pro novohradské karate a dvě nominace na MČR

Krajský přebor v karate se konal v neděli 10. října 2019 ve sportovní
hale v Hrdějovicích. Na tuto nominační soutěže se sjelo přes 180 kara-
tistek a karatistů ze všech Jihočeských škol a oddílů Bojových umění.

Na třech zápasištích-tatami začala již tradičně dopoledne soutěžní
disciplína kata – povinná sestava. V disciplíně kata dorostenci zvítězil
Tomáš Balko. V početném závodním poli se neztratil ani Marek Hou-
ser, který nakonec vybojoval bronzovou medaili v kategorii starší
žáci. V kategorii mladších žáků za nás nastoupila Nikola Morongová
a dokázala se v početném poli soupeřek propracovat až do třetího
kola, kde skončila na bodovaném 7. místě. Kontumačně obsadila první
místo mezi juniorkami Nikola Staňková a společně s Tomášem Balkem
se nominovala na postupový závod na republikové mistrovství.

V odpoledních hodinách se konaly souboje kumite, zápasy dvojic,
rozdělených dle pohlaví, věkových a váhových kategorií. Zlatou me-
daili si vybojoval Tomáš Balko v kategorii dorostenci do 63 kg a do
Nových Hradů si kromě dvou krásných pohárů odvezl rovněž nomi-
nace na postupový závod na Mistrovství ČR, které se bude konat
7.–8. prosince v Praze. Mezi staršími žáky podal velice kvalitní výkon
Marek Houser, který dokázal v kategorii -52 kg vybojovat bronzovou medaili pro náš oddíl.
V kategorii kumite mladší žáci do -41 kg obsadil po složitých soubojích 5. místo David Macho.
V kategorii starší žákyně +50 kg získala Natálie Machová také 5. místo. Děkuji závodníkům za
vzornou reprezentaci oddílu a všem, kteří nám pomáhají v našem sportovním úsilí.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Krajský přeborník Tomáš Balko zvítězil v dis-
ciplíně kumite i kata

Trenér Milan Macho, závodníci Tomáš Balko, David Macho, Nikola
Morongová, Marek Houser, Natálie Machová a trenér Martin Her-
mann na Krajskémpřeboru v karate

Novohradští karatisté uspěli
na domácím zápasišti

Celkem osm medailí vybojovali naši závodníci na krajské lize v karate

V sobotu 12. října 2019 se ve sportovní
hale v Horní Stropnici konalo III. kolo Krajské
ligy v karate. Tuto soutěž organizovala Tělo-
výchovná jednota Nové Hrady a celou spor-
tovní akci zajišťovali členové oddílu karate.
Této krajské soutěže se účastnilo sto patnáct
závodníků z dvanácti oddílů a škol karate z ce-
lého Jihočeského kraje.

Soutěž začala po deváté hodině disciplí-
nou kata – souborná cvičení, kde závodníci
musí zacvičit technicky správně povinnou se-
stavu složenou z postojů, krytů, úderů a
kopů proti imaginárním útočníkům. Proti
sobě nastupovali vždy dva soutěžící rozliše-

ní červenou (AKA) a modrou (AO) šerpou.
Po odcvičení obou závodníků se rozhodčí po-
mocí barevných praporků přiklonili k barvě
šerpy vítěze.

V kata mladší žáci zazářila Nikola Moron-
gová, která se dokázala probojovat v počet-
ném závodním poli až do finále, kde těsně
podlehla závodnici z TJ karate České Budějo-
vice a zaslouženě tak získala stříbrnou medai-
li. Barbora Čičolová, nepostoupila bohužel
přes veškerou snahu a dobře zacvičenou kata
ze základní skupiny cca dvaceti protivníků.
Lépe se vedlo v kategorii starších žáků Janu
Švendovi, kterému se podařilo úspěšně projít
prvním i druhým kolem v silně obsazené ka-
tegorii, ale do semifinále se již neprobojoval
a v repasáži získal bronzovou medaili. V ka-
tegorii starších žáků po skvělé zacvičených
kata zvítězil Marek Houser. Dařilo se i To-
mášovi Balkovi, který v kategorii dorostenců
v disciplíně kata vybojoval bronzovou me-
daili. V kategorii kata muži získal Lukáš Ně-
mec stříbrnou medaili.

Marek Houser zvítězil v disciplínách kata i ku-
mite straší žáci

Po soutěži kata se konal slavnostní nástup
všech soutěžících a rozhodčích. Za město
Nové Hrady přivítal přítomné Mgr. Michal
Jarolímek, který omluvil starostu města a po-
přál všem soutěžícím hodně sportovních
úspěchů. Přítomné pozdravil také předseda
Tělovýchovné jednoty v Nových Hradech
pan Ivan Dorotovič. Po slavnostním přivítání
všech přítomných jsem jako ředitel soutěže
všechny závodníky pozdravil a představil pa-
nel rozhodčích. Odpoledne začala disciplína
kumite – sportovní zápas dvojic dle pravidel
WKF. Zde proti sobě nastupují závodníci
v jednotlivých věkových a váhových kategori-
ích a jsou rozděleni podle pohlaví. Zápas trvá
od 1,5 minuty u mladších žáků až po 3 minuty
u dospělých. Soupeři jsou opět rozlišeni barev-
nými šerpami modrou a červenou a barvě také
odpovídají chrániče na ruce a nohy. V kategorii
dorostenců zvítězil po složitých soubojích To-
máš Balko, který přidal již druhou medaili pro
naše barvy. V kategorii starších žákyň stateč-
ně bojovala Barbora Čičolová, která obsadila
čtvrté místo. V kategorii starší žáci s přehle-

Tomáš Balko v útoku při kumite pokračování na str. 25
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dem zvítězil Marek Houser. V kategorii muži
získal stříbrnou medaili Lukáš Němec.

Domnívám se, že jsme společně dokázali
připravit důstojné podmínky pro krajskou sou-
těž a podle kladné reakce diváků, rodičů, zá-
vodníků, ale také rozhodčích a vedoucích
oddílů se nám organizace povedla.

Rád bych poděkoval realizačnímu týmu
ve složení: Tomáš Balík – rozhodčí, Martin
Hermann ml. – rozhodčí, Tomáš Hermann –
rozhodčí, Jaromír Švenda a Petr Zachař –

koučové našich závodníků, pořadatelům: Mi-
lanovi a Natálie Machovi, Lukášovi Němcovi,
Nikole Staňkové, Ivanovi Popovičovi, Karlovi
Morongovi, Dominikovi Zahradníkovi a sa-
mozřejmě všem závodníkům a dalším členům
oddílu. Děkuji pánům Szipulovi a Miklovi za
zajištění vybavení a občerstvení pro tuto sou-
těž, za pomoc s přípravou technického zázemí
a ozvučení sportovní haly.

Rád bych poděkoval všem závodníků za
vzornou reprezentaci oddílu a města a ještě
jednou blahopřeji medailistům k pěkným vý-
sledkům a přeji všem mnoho zdaru v dalším
sportovním snažení.

Martin Hermann, předseda oddílu Karate

Závodní tým, trenéři a členové oddílu TJ Karate Nové Hrady

Karel a fotbal
Spoustu let jsem se zajímal o sport, hlavně o fotbal a v hudbě o Karla

Gotta. Když jsem zjistil, že Karel je tak skvělej, zajímal jsem se celoži-
votně o něj (50 let).

Chtěl jsem hrát na lesní roh, jako Karel zpívá!
Chtěl jsem hrát na klavír, jako Karel zpívá!
Chtěl jsem hrát fotbal, jako Karel zpívá!
Petr Janda z Olympicu se nedávno divil nad tím, že jeho písně se

hrají i u ohně a podobně (Otázky, Osmý den, Slzy a dál). Já šel ještě
dále. Moje maličkost a kluci „fotbaloví“ jsme zpívali často právě
u ohně Karla Gotta. Ať na kytaru nebo harmo-
niku a také v „Máji“ na klavír! Nedovedete si
představit, co se dělo, když jsem spustil: „Jsi
krásná“ nebo „To musím zvládnout sám“!

Hradečtí fotbalisté mi nikdy nevyčetli, že
Karel má u mě největší místo. Naopak se sna-
žili se mnou zpívat, co to dalo, a alespoň refré-
ny se rádi naučili. Víte, jak jsem se k nim
dostal? Na jednom posezení jsem se nacho-
mejtl náhodou a dostala se ke mně kytara. Za-
znělo: „Míro jedeš s námi na Moravu“! Po této
štaci jsem dostal do vínku spoustu kamarádů a
přátel. Na ty začátky s nimi nikdy nezapomenu.

Závěrem…
Když Ti jedenkrát už láska nedá spát, jdi za

štěstím…
Proč milujeme fotbal? ...protože tam na

hřišti, jsme všichni stejní!

Okresní přebor muži:
Nové Hrady – Borovany 2:0
Srubec – Nové Hrady 0:2
Nové Hrady – Hluboká n. Vl. „B“ 3:0
Nové Hrady – Římov 1:0

Miroslav Hruška

Nikoa Morongová se probojovala v disciplíně
kata žákyně až do finále

Novohradští karatisté uspěli
na domácím zápasišti
(pokračování ze str. 24)
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