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Spadnout do hry
Odevzdat se někdy hraní tak, jak to umí malé děti, může být pro dospěláka skvělá relaxace.

Prostě si jen tak zablbnout, převtělit se do nějaké figury a být jako Někdo anebo jako Někdo úpl-
ně jiný, zkrátka být chvíli jenom jako a umět si vymýšlet co ten „Někdo“ všechno může zažít.
Anebo si vzít nějakou hru, třeba Člověče nezlob se, a hrát si společně s ostatními a podle pravi-
del. Oproti prvnímu hraní, kde se dějí věci podle fantazie a schopnosti tvoření, v tom druhém
hraní, třeba v deskových hrách, jsou pravidla nezbytná. A pokud se nedodržují, je ze hry pěkný
chaos. Tenhle druh hraní je také pěkný „tester“ na lidskou povahu.

Bylo pěkné chvíli pozorovat děti i dospělé, když se v červenci na Palubě odehrávalo hraní,
které jsme připravili v rámci festiválku Novohradské Hraní 2021. K dispozici byly například
velké plastové šachy a rodinné Člověče nezlob se, kde každá vyřezaná dřevěná figurka zname-
nala jednoho člena rodiny. I každý hráč při svém hraní byl trochu jiný, psycholog by si smlsnul.
Moc se mi líbila reakce jednoho tatínka, který přesvědčoval syna, aby rozehranou hru dohrál,
i když bylo jasné, že chlapec nejspíš prohraje. Chlapec chtěl totiž „z boje“ utéct. Byla to tak
jednoduchá, a přesto ukázková situace. Tomu tatínkovi jsem fandila.

Myslím si, že to druhé popisované hraní je stále moc fajn a je „nepřežité“. A hlavně když je to
naživo a nevirtuálně. Když je hra z „masa a kostí“, „tváří v tvář“ a když se nedá „soupeř“ schova-
ný za obrazovkou vypnout čudlíkem. A dokonce si myslím, že čím víc si umíme živě hrát (ať už
tvůrčím způsobem nebo podle jasných spravedlivých pravidel), o to víc snad poznáme, když si na-
opak někdo „hraje“ s námi a když nás zatahuje do svých „pravidel“ a, nedej Bože, do svých sítí.

Přeji všem čtenářům zdravý srpen a příjemné letní hrátky. K. Jarolímková

První letošní výstava v Koželužně byla pro
malé i velké návštěvníky hlavně inspirativní.
Dřevomalby Tomáše Záborce rozdaly hodně
radosti. K. J.

Tato fotografie je ze sázení borůvek s rodiči
v MŠ Nové Hrady.                                    K. J.

Naštěstí nehořelo, ale hasiči stejně navštívili zdejší mateřskou školu.                                  K. J.

Když nemůžete zrovna cestovat, udělejte si
alespoň takovýto havajský piknik jako v mateř-
ské škole…                                               K. J.

Tradiční prázdninový koncert open air na no-
vohradském náměstí a skvělá kapela Vltava.

K. J.

Výtvarný workshop si na začátku července ne-
nechali ujít stálí návštěvníci galerie a přátelé
tvoření. K. J.
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FOTOMOZAIKA

Kdo si hraje, nezlobí,
maximálně se někdy vzteká…

Rodinné Člověče nezlob se nebo velké puzzle s novohradskými ob-
rázky byly letos „lákadlem“ na hraní pro děti i dospěláky na Palu-
bě u hradu. A občas to byla i cesta do hlubin rodinné duše… K.J.

Zahradní show v MŠ
Skákací hrad při komunitně osvětovém setkání
ve školce

V mateřské školce si děti nově „oťapaly“ i in-
teraktivní chodníčky. Kdo je tam namaloval se
dozvíte v článku MŠ uvnitř čísla.             K. J.
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Zápis z 89. schůze městské rady
ze dne 21.6.2021

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 88. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 88. jednání rady města.

� 2. Smlouva o věcném břemeni –
"Nakolice, K 79/3 - úprava NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č.: CB-014330055001
/001 se společností EG.D, a.s., Brno, na
akci: Nakolice, K 79/3 – 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 věcném břemeni č.: CB-014330055001
/001, po dokončení stavby: Nakolice, K 79/3
- úprava NN.)

� 3. Poskytnutí dotace (neinvestičního
charakteru) – Výměna oken a dveří na
objektu MŠ N.H.
Rada města bere na vědomí oznámení
o poskytnutí dotace a schvaluje přijetí dota-
ce od Jihočeského kraje na projekt: Výměna
oken a dveří na objektu MŠ Nové Hrady.
Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Kraj-
ského úřadu, oznámení o poskytnutí dotace
ve výši 48.000 Kč na zajištění akce: Výmě-
na oken a dveří na objektu v areálu MŠ
Nové Hrady.)

� 4. Neinvestiční dotace JČK – Služby IC
Nové Hrady
Rada města bere na vědomí oznámení o pos-
kytnutí dotace ve věci zajištění projektu
Služby IC Nové Hrady ve výši 50.000 Kč a
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o pos-
kytnutí dotace.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Kraj-
ského úřadu, Oznámení o poskytnutí dota-
ce (neinvestičního charakteru) a návrh
Smlouvy o poskytnutí dotace ve věci zajiš-
tění projektu Služby IC Nové Hrady. Výše
poskytnuté dotace: 50.000 Kč.)

� 5. Přeložka zařízení distribuční soustavy
– EG.D., a.s.
Rada města schvaluje Smlouvu o přeložce
zařízení distribuční soustavy č. 9090007886
se společností EG.D, a.s., Brno, k přeložce
NN označené jako K 297/1, k.ú. Nové Hra-

dy dle návrhu a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada projednala návrh Smlouvy o přeložce
zařízení distribuční soustavy č. 9090007886
od společnosti ED.G, a.s., Brno. Vlivem úpra-
vy veřejného prostoru Zahradní čtvrť-Nové
Hrady dojde k přeložení a vybudování nové
části zařízení distribuční soustavy na části
označené jako K 297/1, k.ú. Nové Hrady.
Výše předpokládaných nákladů na provede-
ní přeložky: 699.500 Kč.)

� 6. Úřední záznam – Osadní výbor
Byňov, Jakule, Štiptoň
Rada města schvaluje záměr prodeje čás-
ti pozemku parc. č. 1883/1 (dle GP č.
419-113Fi/2020 se jedná o pozemek parc.
č. 1883/7 o výměře 7 m2 a pozemek parc. č.
2566/3 díl "d" o výměře 24 m2) a část
pozemku parc. č. 2566 (dle GP č.
419-113Fi/2020 se jedná o pozemek parc.
č. 2556/3 díl "c" o výměře 36 m2) vše k. ú.
Byňov o celkové výměře 67m2 dle graf.
návrhu za částku 100 Kč/m2 a pověřuje ta-
jemníka MěÚ zveřejněním na úřední des-
ce města.
(Rada obdržela úřední záznam od Osadního
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň o provede-
ném jednání k žádosti J. Steinhausera, By-
ňov o odkoupení části pozemku parc. č.
1883/1 (dle GP č. 419-113Fi/2020 se jedná
o pozemek parc.č. 1883/7 o výměře 7 m2 a
pozemek parc.č. 2566/3 díl "d" o výměře
24 m2) a část pozemku parc.č. 2566 (dle GP
č. 419-113Fi/2020 se jedná o pozemek parc.
č. 2556/3 díl "c" o výměře 36 m2) vše k.ú.
Byňov o celkové výměře 67m2 z důvodu
vjezdu na pozemek parc. č. 552, k.ú. Byňov
a výstavby garáže pro parkování osobních
automobilů. Osadní výbor nemá námitek
s prodejem těchto částí pozemků.)

� 7. Výběr žádosti o dotaci – Veřejná
prostranství ve městě N.H a osadách
Rada města bere na vědomí oznámení MAS
Sdružení Růže o vybrání žádosti k podpoře
projektu "Veřejná prostranství ve městě
Nové Hrady a osadách" a pověřuje starostu
ve spolupráci s Investičním a majetkovým
odborem MěÚ Nové Hrady dalším jedná-
ním.
(Rada obdržela v rámci 6. výzvy PRV
v rámci MAS Sdružení Růže na základě
projektové žádosti "Veřejná prostranství ve
městě N. Hrady a osadách" oznámení o vy-
brání žádosti k podpoře.)

� 8. Výběr žádosti o dotaci – Modernizace
vybavení pro kulturní sál a venkovní
kulturní a spolkové aktivity města N.H.
Rada města bere na vědomí oznámení MAS
Sdružení Růže o vybrání žádosti k podpo-
ře projektu "Modernizace vybavení pro
kulturní sál a venkovní kulturní a spolko-
vé aktivity města N. Hrady" a pověřuje
starostu ve spolupráci s Investičním a ma-
jetkovým odborem MěÚ Nové Hrady dal-
ším jednáním.
(Rada obdržela v rámci 6. výzvy PRV v rám-
ci MAS Sdružení Růže na základě projek-

tové žádosti "Modernizace vybavení pro
kulturní sál a venkovní kulturní a spolkové
aktivity města N. Hrady" oznámení o vy-
brání žádosti k podpoře.)

� 9. Zadávací dokumentace – Město Nové
Hrady – DA (SDH Údolí)
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Město Nové Hrady -
DA (SDH Údolí).
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace k veřejné zakázce: Město Nové
Hrady - DA (SDH Údolí).)

� 10. Jmenování komise pro otevírání
obálek – Město Nové Hrady – DA
(SDH Údolí)
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Město Nové Hrady - DA
(SDH Údolí) ve složení: Mgr. Vladimír
Hokr, Mgr. Lucie Kříhová a Marie Mrkvič-
ková, náhradníci: Mgr. Michal Jarolímek,
Ing. Pavla Vaněčková a Vlasta Kučerová.
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Město Nové Hrady - DA (SDH Údolí)
ve složení: Bc. Vlasta Kučerová, Bc. Ro-
man Smidt a Jaroslav Faktor a náhradníci:
Ing. Pavla Vaněčková, Miroslav Šlenc a Jo-
sef Sýkora.
Rada města schvaluje seznam obesílaných
firem dle návrhu s tím, že další uchazeči se
mohou přihlásit na základě výzvy, která
bude zveřejněna na internetových stránkách
města.
(Rada obdržela návrh na jmenování komise
pro otevírání obálek a návrh na jmenování
hodnotící komise k veřejné zakázce: Město
Nové Hrady - DA (SDH Údolí), včetně se-
znamu obesílaných firem.)

� 11. Zadávací dokumentace – Obnova
a rekonstrukce rybníku na parc. č. 544
v k.ú. Údolí u N.H.
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Obnova a rekonstruk-
ce rybníku na parc. č. 544 v k.ú. Údolí
u N.H.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace k veřejné zakázce: Obnova a re-
konstrukce rybníku na parc. č. 544 v k. ú.
Údolí u N.H.)

� 12.  Jmenování komise pro otevírání
obálek – Obnova a rekonstrukce
rybníku na parc. č. 544 v k. ú. Údolí
u Nových Hradů
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Obnova a rekonstrukce ryb-
níku na parc. č. 544 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů ve složení: Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Lucie Kříhová a Marie Mrkvičková, náhrad-
níci: Mgr. Michal Jarolímek, Ing. Pavla Va-
něčková a Lenka Roulová.
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Obnova a rekonstrukce rybníku na
parc. č. 544 v k. ú. Údolí u Nových Hradů
ve složení: Bc. Roman Smidt, Miroslav
Šlenc a Jaroslav Faktor a náhradníci: Ing.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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Pavel Hamberger, Josef Sýkora a Bc. Vlasta
Kučerová.
Rada města schvaluje seznam obesílaných
firem dle návrhu s tím, že další uchazeči se
mohou přihlásit na základě výzvy, která
bude zveřejněna na internetových strán-
kách města.
(Rada obdržela návrh na jmenování komise
pro otevírání obálek a návrh na jmenování
hodnotící komise k veřejné zakázce: Obno-
va a rekonstrukce rybníku na parc. č. 544
v k. ú. Údolí u Nových Hradů, včetně sezna-
mu obesílaných firem.)

� 13. Rozpočtové opatření č. 7/2021
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 7/2021.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 7/2021.)

� 14. Výběrové řízení – Jihočeský kraj
Rada města bere na vědomí Sdělení Jihoče-
ské kraje Krajského úřadu Oddělení zdra-
votní správy o výsledku výběrového řízení
pro obor praktické lékařství pro děti a do-
rost, pro území ORP Trhové Sviny a souhla-
sí s navržením nového výběrového řízení a
pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada projednala informaci od Jihočeského
kraje, Krajského úřadu, Oddělení zdravotní
správy o výsledku výběrového řízení pro
obor praktické lékařství pro děti a dorost,
pro území ORP Trhové Sviny, kdy lhůta pro
podání přihlášek byla do 15.06.2021. Kraj-
ský úřad neobdržel v této lhůtě žádnou při-
hlášku ze strany poskytovatelů zdravotních
služeb. Rada na základě této informace pro-
jednala návrh na navržení nového výběro-
vého řízení.)

� 15. Letní dětský tábor – PČR
Rada města bere na vědomí Oznámení Kraj-
ského ředitelství Policie Středočeského kraje
o pořádání letního dětského táboru "Sokolí
hnízdo Nové Hrady".
(Rada obdržela oznámení Krajského ředi-
telství Policie Středočeského kraje o pořá-
dání letního dětského táboru "Sokolí hnízdo
Nové Hrady" na území správy obce Nové
Hrady.)

� 16. Plakátovací plochy – volby
Rada města schvaluje částku za výlep vo-
lebních plakátu ve výši 100 Kč bez DPH za
kus pro volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky v roce 2021. Veš-
keré užívání plakátovacích ploch se bude
dále řídit Pravidly užívání plakátovacích
ploch v Nových Hradech a osadách ve vlast-
nictví města Nové Hrady.
(Rada projednala na základě Pravidel užívá-
ní plakátovacích ploch v Nových Hradech a
osadách ve vlastnictví města Nové Hrady
cenové podmínky pro výlep volebních pla-
kátů. Cena za výlep volebních plakátu byla
navržena na 100 Kč bez DPH za ks.)

� 17. Smlouva o využití obecního systému
odpadového hospodářství + Oznámení
o kontrole – OŽP
Rada města schvaluje návrh nové smlouvy
se společností Elektrowin a.s., Praha o vy-
užití obecního systému odpadového hos-
podářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení a pověřuje starostu jejím
podpisem.
(Rada obdržela na základě schválené nové
odpadové legislativy a schválení nového zá-
kona o výrobcích s ukončenou životností od
Odboru životního prostředí MěÚ Nové Hra-
dy návrh nové Smlouvy mezi městem Nové
Hrady a společností Elektrowin a.s., Praha
o využití obecního systému odpadového hos-
podářství a zajištění zpětného odběru elek-
trozařízení.)

� 18. Kontrola plnění společného metod.
pokynu zpětného odběru elektrozařízení
– OŽP
Rada města bere na vědomí informaci o pro-
vedené kontrole plnění společného metodic-
kého pokynu zpětného odběru elektrozařízení
kolektivního systému ELEKTROWIN.
(Rada obdržela od Odboru životního pros-
tředí MěÚ Nové Hrady informaci o prove-
dené kontrole ze strany kolektivního
systému ELEKTROWIN se zaměřením na
plnění společného metodického pokynu
zpětného odběru elektrozařízení. Kontrola
proběhla bez zjištěných závad a bez zjiště-
ných nedostatků s kladným hodnocením.)

� 19. Osvědčení o úspoře emisí –
EKO - KOM
Rada města bere na vědomí informaci o do-
sažených výsledcích v systému EKO-KOM
za rok 2020 a Osvědčení o úspoře emisí za
rok 2020.
(Rada obdržela od Odboru životního pros-
tředí MěÚ Nové Hrady informaci o dosaže-
ných výsledcích v systému EKO-KOM za
rok 2020 a Osvědčení o úspoře emisí za rok
2020.)

� 20. 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.)

� 21. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Rada byla starostou informována o probíhají-
cích správních řízení, ve kterých je město účast-
níkem řízení, a neměla k nim připomínky.)

� 22. Monitoring podzemních a
povrchových vod – skládka odpadů N.H.
Rada města bere na vědomí zprávu o mo-
nitoringu podzemních a povrchových vod
v prostoru skládky odpadů v Nových Hra-
dech za rok 2021.
(Rada obdržela od společnosti SaNo CB
s.r.o. zprávu o monitoringu podzemních a
povrchových vod v prostoru skládky odpa-
dů v Nových Hradech za rok 2021.)

Zápis z  90. schůze městské rady
ze dne 30.06.2021

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta
Miroslav Vrchota, člen rady
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
s hlasem poradním:
Ing. Vladimír Schusser

Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 89. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 89. jednání rady města.

� 2. Zápis – Finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
Finanční komise Rady města Nových Hra-
dů konané dne 28.06.2021.
(Rada obdržela zápis z jednání Finanční ko-
mise ve věci posouzení a vyhodnocení nabí-
dek ke zveřejněnému záměru na pronájem
nebytových prostor v Hotelu Máj - restau-
rační část vč. sociálního zázemí, dvora a
stávajícího zařízení a vybavení.)

� 3. Smlouva o poskytnutí dotace –
Krajský investiční fond
Rada města bere na vědomí oznámení o pos-
kytnutí finančních peněžních prostředků ve
výši 5.000.000 Kč na realizaci akce Sta-
vební úpravy domu Komenského ulice č.p.
188, Nové Hrady a pověřuje starostu podpi-
sem Smlouvy o poskytnutí dotace.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje, Kraj-
ského úřadu, oznámení o poskytnutí dotace
z Krajského investičního fondu a návrh
Smlouvy o poskytnutí dotace ve věci pos-
kytnutí finančních peněžních prostředků ve
výši 5.000.000 Kč na realizaci akce Staveb-
ní úpravy domu Komenského ulice č.p.
188, Nové Hrady.)

� 4. Odpuštění nájemného – Restaurace
Pod Radnicí
Rada města schvaluje prominutí nájemné-
ho z nebytových prostor v objektu č.p. 46
Nové Hrady - Restaurace Pod Radnicí paní
Mgr. L. Tourkové, Nové Hrady za období
01.04.2021 – 31.05.2021 a pověřuje Tech-
nické služby města Nových Hradů (pí.
Duspivová) přípravou dodatku k nájemní
smlouvě.
Rada města v odkazu na usnesení č. 4 rady
č. 63 ze dne 21.09.2020 schvaluje prominu-
tí nájemného z nebytových prostor v ob-
jektu č.p. 46 Nové Hrady – Restaurace
Pod Radnicí panu J. Trajerovi, Slavče, za
období 14.10.2020 – 31.03.2021, a pověřu-
je Technické služby města Nových Hradů
(pí. Duspivová) přípravou dodatku k ná-
jemní smlouvě.
(Rada obdržela žádosti od paní Mgr. L.
Tourkové, Nové Hrady a pana J. Trajera,
Slavče k prominutí nájemného nebytových

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

pokračování na str. 5
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prostor čp. 46, Nové Hrady – Restaurace Pod
Radnicí za období 01.04.2021-31.05.2021,
respektive za období 01.09.2020 - 31.03.2021.)

� 5. Dotace MPSV – "Obec přátelská
rodině a seniorům 2021"
Rada města bere na vědomí přidělení dotace
neinvestičního charakteru k zajištění pro-
jektu Obec přátelská seniorům.
(Rada obdržela od MPSV ČR rozhodnutí č.
1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státní-
ho rozpočtu na rok 2021 na projekt na pod-
poru rodiny/seniorů vítězné obci v soutěži
"Obec přátelská rodině a seniorům 2021"
k zajištění projektu s názvem "Obec přátel-
ská rodině a seniorům 2021". Výše neinves-
tiční dotace činí 400.000 Kč.)

� 6. Zásady pro tvorbu a použití soc.
fondu – stravenkový paušál
Rada města souhlasí se Zásadami pro tvor-
bu a použití soc. fondu a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela návrh Zásad pro tvorbu a
použití sociálního fondu, který předpokládá
platnost od 31.08.2021. Návrh řeší změnu

Příspěvku na stravování formou peněžitého
příspěvku na stravování (tzv. stravenkové-
ho paušalu).)

� 7. 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.)

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

� 9.  Odpuštění nájemného – Sojková
Rada města schvaluje prominutí nájemné-
ho z nebytových prostor v objektu č.p. 13
paní M. Sojkové v období od 1.1.2021 do
31.3.2021 a pověřuje Technické služby
města Nových Hradů (pí. Duspivová) pří-
pravou dodatku k nájemní smlouvě.
(Rada obdržela od paní M. Sojkové žádost
o snížení, respektive prominutí nájemného
v obchodě drogerie-hračky, nám. Republi-
ky 13, Nové Hrady.)

� 10. Cyklistický závod

Rada města schvaluje podporu 8. ročníku
mezinárodního cyklistického etapového zá-
vodu Okolo jižních Čech formou placeného
reklamního plnění (propagace města N.
Hrady) ve výši 10.000 Kč.

Rada města souhlasí se začleněním města
Nové Hrady jako průjezdného bodu v rám-
ci IV. etapy, která se pojede dne 12.09.2021.

(Rada projednala žádost CYKLISTICKÉHO
KLUBU, Jindřichův Hradec a.s. ve věci
spolupráce a poskytnutí finančního příspěv-
ku (formou reklamního plnění při propagaci
akce) ve výši 10.000 Kč při pořádání 8. roč-
níku mezinárodního cyklistického etapové-
ho závodu Okolo jižních Čech, který se bude
pořádat v termínu 09.-12.09.2021. Městem
Nové Hrady projede závod v rámci 4. etapy
dne 12.9.2021 a na náměstí v N. Hradech se
uskuteční sprinterská prémie. Závodníci při-
jedou od Č. Velenic, na křižovatce u kaplič-
ky zahnou do ulice Hradební, v protisměru
projedou na náměstí k radnici (cíl prémie
bude na úrovni obchodu TREFA) a poté po-
jedou ulicí Česká zpět ke křižovatce u kap-
ličky, kde zabočí směrem k benzinové
pumpě.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4

Letní střípky z radnice
O nově otevřených provozovnách na náměstí

V minulých letech jsme v rámci turistické sezóny a někdy i v průbě-
hu roku často slyšeli nářky, že v našem městě není příliš možností, kam
zajít na dobrý oběd. Přestože se situace v loňském roce již začala lepšit
(zejména po otevření restaurace v hotelu Rezidence a restaurace Pod
Zámeckým, které doplnily tradiční restaurace na náměstí), jsem rád, že
letošní rok přinesl nebo ještě přinese otevření či znovuotevření nových
provozoven přímo ve městě.

Provozovatelé restaurace Pod radnicí otevřeli novou provozovnu na
rohu náměstí (bývalá Tereza), kde se dá nejen pohodově posedět, ale též
nakoupit zajímavé gastronomické lokální produkty. Nového provozova-
tele má i restaurace U Heidingerů, která potěší jistě nejen příjemným po-
sezením na zahrádce. K tomu se v bývalé pekárně otevřelo bistro a
pekárna Marie. Tam vedle hotových jídel a nápojů nabízejí i pečivo, zá-
kusky a některé potraviny.

V bývalé restauraci Tereza lze nyní něco dobrého smlsnout…pokračování na str. 6

Ve „staronové“ restauraci u Heidingerů se opět čepuje… Nové Bistro v bývalém pekařství na náměstí je i s posezením…
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Když k tomu připočteme již fungující provozy v Rezidenci, zmrzli-
nu na náměstí, bistro u Míry, kavárnu Apatyka a tradiční vinárnu a cuk-
rárnu Kousek je z toho v centru města celkem bohatá nabídka pro
místní i turisty. Navíc si všichni za dobrou gastronomií mohou zajít i do
restaurace Pod Zámeckým nebo do tradičních restaurací Hamr a Láz-
ničky v Terčině údolí. V průběhu léta by se pak ještě měla otevřít pivo-
varská zahrada na dvoře domu, který dříve patřil panu Minichovi (vstup
od parkoviště u kostela a KSD).

Novým provozem (resp. rozšířeným oproti původnímu obchůdku
v Hradební ulici) ve městě je také obchod (nejen) s oblečením, který se
nachází v bývalé knihovně v Českém domě.

Všem tradičním i novým podnikatelům bych chtěl, zvláště nyní po
složitém covidovém čase, popřát úspěšnou sezónu a hodně úspěchů
v jejich nelehké činnosti. Protože jsem v kontaktu s mnohými podnika-
teli, vnímám vedle covidu jeden z jejich největších problémů, a to je
dostatek kvalitních zaměstnanců. Po skončení provozu drogerie a hrač-
kářství na náměstí jsme v rámci vypsaného výběrového řízení jednali
s několika zájemci, nakonec ani jeden z nich nabídku nepodal právě
z důvodu, že neměl jistotu, že pro svůj provoz v daný moment zajistí za-
městnance.

Věřím, že i v tomto směru se situace do budoucna zlepší a že i další
volné nebytové prostory zaplní prosperující obchůdky či služby, které
budou nabízet své služby místním i přespolním.

Objížďky ve směru do ČB
Na konci června jsme se dozvěděli o některých nových uzavírkách,

které komplikují dopravu z našeho města do Č. Budějovic. K dlouho-
dobé výluce na vlakové trati a realizaci obchvatu Strážkovic tak přiby-
ly další akce, u kterých někdy rozum nebere způsob jejich plánování.
Zároveň město Nové Hrady nebylo o způsobu a průběhu uzavírek
s předstihem informováno. Proto jsme také nemohli dříve informovat
občany nebo jinak vstoupit do jednání ohledně uzavírek a plánování
objízdných tras.

Již u několik měsíců probíhající výstavby obchvatu Strážkovic jistě
nejen já nerozumím tomu, proč se musí projíždění kolem napojení na
obchvat řešit formou semaforů, když je na tomto malém úseku dostatek
místa pro obousměrný provoz. Chápu, že vše stojí peníze, ale při tak
dlouhém období výstavby by to jistě situaci usnadnilo. A většina řidičů
by jistě klidně jezdila těch pár desítek metrů jen po šotolině za cenu
toho, že by nemuseli složitě čekat na semaforu.

Rekonstrukce úseku u Svaryšova, neprůjezdnost Žáru a uzavírka
průjezdu T. Svin pak cestu komplikují ještě více. Když k tomu přidáme
neprůjezdnost od Strážkovic na Ledenice a některá další omezení, je
cesta do Č. Budějovic opravdu „zážitkem“ jak pro našince, tak zejména
pro turisty. Chápu, že se opravy silnic nedají dělat v zimním období, ale
takto omezit a prodloužit dojezd do i ze zaměstnání nepovažuji za dob-
ré. Vedle velkého časového prodlení (co mají např. říkat pracující rodi-
če, kteří potřebují vyzvedávat děti ve školkách?) vše znamená enormní
zatížení objízdných tras. Náklady nad 6 tun vlastně nemohou projet ko-
lem TS, proto většina jezdí i přes naše osady Údolí a Byňov. K tomu si
přičtěme nárůst dopravy spojený s turisty a cyklisty!

Právě proto jsme na žádost o odsouhlasení objízdných tras vydali
nesouhlasné stanovisko, na které však nebyl brát zřetel. Přesto bychom
rádi o některých úpravách jednali, uvidíme, zda se některé změny poda-
ří dojednat…

Zatím se musíme obrnit trpělivostí a doufat, že stavební firmy opra-
vy zvládnou co nejrychleji.

Nový vrt u ČS Veveří
V červenci jsme též obdrželi závěrečnou zprávu z prací hydrogeolo-

gického průzkumu na vrtu HV3, který se nachází v blízkosti čerpací
stanice Veveří. Místo vrtu bylo navrženo odborníkem RNDr. L. Pašty-
kou ze společnosti ČEVAK, a.s. a na základě podané žádosti jsme na
průzkumný vrt obdrželi i dotaci z ministerstva zemědělství (60 % ná-
kladů – 343 035 Kč).

Průzkumný vrt realizovala na základě výběrového řízení firma Sta-
vební geologie – Geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o. Vrt šel až
do hloubky 100 m. Výsledky jsou ještě výrazně lepší než původní opti-

mistický předpoklad. Po hydrodynamických zkouškách se ukazuje, že
vydatnost vrtu je cca 3,5 litru za vteřinu. Pokud bychom tedy počítali,
že se bude po finálním vystrojení vrtu čerpat 3 – 3,5 l/s z hloubky cca.
36 m, pak by to znamenalo denní objem 260 – 300 m3 vody!

Od podzimu do jara by tak spotřebu města N. Hrady a Údolí bez
problémů zvládl tento vrt samostatně. Když k tomu připočteme
vodu, kterou získáváme z pramenů z Jedlice, vrtu HV2 a jímání
u Veveří, máme s velkou rezervou plnohodnotně zajištěnu vodu i
v turisticky exponované letní sezóně, kdy spotřeba vody stoupá až
na 450 – 550 m3/den.

Nový vrt se navíc nachází cca. 30 metrů od čerpací stanice Veveří,
což znamená nižší náklady na další vystrojování a možnost dovést vodu
do úpravny vody v NH stávajícím přivaděčem. Voda z nového vrtu je
dle sdělení pana RNDr. Paštyky velmi kvalitní a nebude potřeba něja-
kého složitého způsobu úpravy pro její použití do vodovodní sítě.

V současné době nás čeká vyúčtování dotace na průzkumný vrt a ná-
sledně budou zadány práce na dokumentaci pro finální vystrojení vrtu.
Přestože máme v letošním roce dostatek vody z Jedlice, z vrtu HV2 a
z jímání z Veveří, můžeme v případě aktuální potřeby vodu z nového
vrtu provizorně již nyní čerpat a použít.

Jak jsem již uvedl výše, objem vody je velmi vysoký, což nám do
budoucna umožní i krátkodobé odstavení Jedlice v případě rekonstruk-
ce přivaděče vody z této lokality. Zároveň již nebude město NH závislé
na jednom zdroji vody a nebudeme muset řešit ani finančně velmi ná-
kladné přivaděče vody z lokality Štiptoň-Byňov.

Hotel Máj
Jak jsme již v minulosti několikrát informovali v NZ, došlo u ubyto-

vací části k dlouhodobému pronájmu pro zaměstnance firmy MAGNA.
Po vyhodnocení prvních měsíců můžeme konstatovat, že ekonomicky i
provozně tento pronájem funguje velmi dobře, a proto jsme jej i pro dal-
ší měsíce v této formě prodloužili.

Současně nám výnos z ubytování umožnil doplnit vybavení objektu
a nově vyhlásit výběrové řízení na pronájem samostatné restaurační
části. V rámci vyhlášené výzvy se ozvalo několik zájemců, z nichž 3 se
osobně přijeli podívat. Dva zájemci nám následně oznámili, že z důvo-
du nedostatku zaměstnanců a určité nejistoty v covidové době v součas-
né situaci nabídku nepodají. Třetí zájemkyně (paní Lucie Hájková z H.
Stropnice) nabídku podala a po následných jednání o detailech provozu
v rámci celého objektu je vše připraveno k podpisu smlouvy. Pokud
tedy vše dobře dopadne, měli bychom mít i v Hotelu Máj od srpna
funkční restauraci.

Současně město Nové Hrady připravuje výběrové řízení na zhotovi-
tele prací na výměnu stropu a osvětlení na sále, k výměně vstupních
dveří do sálu a úpravu schodiště. Pokud vše dobře zvládneme, měl by
zhotovitel zahájit tyto práce již v říjnu.

Hezký zbytek léta a hodně kulturních i jiných zážitků!
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Letní střípky z radnice (pokračování ze str. 5)

Restaurace Pod Zámeckým zve k zastevní ven i uvnitř...
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Co se dělo ve školce…
Ještě na konci června jsme pořádali ve školce spoustu akcí, o které

bychom se s Vámi rádi podělili.
21. června za námi přijelo po dlouhé době divadlo Zvoneček s Letní

pohádkou, kterou jsme si společně moc užili. Hned 22. června na děti
čekala na zahradě MŠ Zahradní show. Celé dopoledne děti tančily, zpí-
valy a soutěžily. Vysoutěžily si sladké odměny a balónky.

Ve středu, 23. června nás navštívili místní hasiči. Ve školce proběh-
la cvičná evakuace, hasiči nám předvedli jejich auta a pověděli spoustu
zajímavých věcí o jejich činnosti. Za návštěvu a ukázku moc děkujeme.

Jednoho slunečného červnového dne děti ze třídy Sluníček vyrazily
na pěší výlet k vodopádu. Sbalily svačiny do batůžků a hned ráno vyšly.
Při cestě si užívaly krásné okolní přírody. U vodopádu si daly svačinu,
udělala se společná fotka a potom se pokračovalo v cestě zpátky,
tentokrát okolo památného dubu.

Během měsíce června všechny děti i zaměstnanci školy navštívili
místní točenou zmrzlinu, kterou jsme od paní Moniky Smrčkové dosta-
li jako dar. Moc paní Smrčkové děkujeme.J

Třídy Sluníček a Broučků si na konci června udělaly pěší výlet na
Zevlův mlýn, kde na ně na konci cesty také čekala točená zmrzlina, ten-
tokrát jako dar od manželů Loukotkových. Na Zevlův mlýn se vypravi-
la i třída Žabiček, tentokrát jako Indiáni na výpravu „Po stopách
bizona“. Po splnění všech úkolů na této cestě si i Žabičky pochutnaly na
sladké zmrzlině. Moc Loukotkovým děkujeme.J

Třída Koťátek si poslední týdny v červnu pro změnu zahrála na pirá-
ty. Děti si to moc užily a poklad zakopaný na zahradě MŠ se jim podle
mapy také podařilo úspěšně najít. Celé pirátské období jsme zakončili
Havajským piknikem na zahrádce školky.

28. června jsme ještě s dětmi z Duhové budovy vyrazili na výlet do
Třeboně. Tam nás čekala cesta vláčkem Třeboňáčkem, ze kterého jsme
si prohlédli Třeboň i její blízké okolí. Potom nás pan řidič převezl na
hráz rybníka, kde jsme nastoupili na parník a propluli se po rybníku
Svět. Děti si plavbu parníkem velmi užily. Byl to opravdu pěkný
zážitek, na který budeme rádi vzpomínat.

30. června končil školní rok a ve školce proběhlo poslední letošní
komunitně – osvětové setkání spojené s rozloučením s předškoláky. Cí-
lem tohoto setkání bylo zasazení keřů kanadských borůvek. Pan Kože-
luh pro nás připravil záhon a vše potřebné, poskytl nám spoustu
užitečných rad, jak borůvky pěstovat a jak se o ně starat. My mu tímto
za vše moc děkujeme. Již se těšíme, až se nám borůvky odmění za vy-
naloženou péči a děti si tak každoročně budou moci pochutnat na zdra-
vých plodech, o které se sami budou starat. Na děti i rodiče čekalo
drobné občerstvení, které připravili zaměstnanci školy. Zahradě škol-
ky kraloval skákací hrad pro děti, zapůjčený od MAS Sdružení Růže.
Celá akce se velmi vydařila, a těšíme se na další setkávání v příštím
školním roce.

V prvních prázdninových dnech se naše školková cesta rozveselila
krásnými obrázky, které nám namalovala p. Daniela Plocková. Děti,
které chodí do školky i o prázdninách už hry a skákání na obrázcích
plně využívají a na ostatní děti se interaktivní chodník těší v září.

Krásné léto přeje
Vaše novohradská školka

Hasiči ve školce

Jízda vláčkem Třeboňáčkem

Indiáni v MŠ

Na zmrzlině od p. Smrčkové

Školka na parníku po rybníku Svět

Piráti v MŠ
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Novohradské Hraní 2021
Další kulturní otevírání prázdnin, už po jedenácté Novohradské

Hraní na začátku července. Městské kulturní a informační centrum za
vámi opět přišlo s týdenní nabídkou na kulturní zážitky a bylo jenom na
vás, co si vyberete.

V rámci kulturního týdne jsme prostřednictvím workshopu (7.7.)
upozornili na výstavu Dřevomaleb v Koželužně. Zde si deset zájemců
vyzkoušelo techniku dřevořezu a malování na dřevo. Ti ostatní se ales-
poň kochali na výstavě. Skvěle připravené technické podmínky od To-
máše Záborce, autora dřevomaleb, „akční“ účastníci workshopu a
příjemná tvůrčí atmosféra, to vše umožnilo vytvořit pěkné výtvarné
práce a pochopit kousek pravidel techniky „řezu do dřeva“.

Na čtvrteční divadlo (8.7.), které bylo pro dospělé publikum, jste si
mohli zajít na hradní nádvoří. Tentokrát to ale nebyla „komédie“, jako
byla v červnu (i s deštěm...), ale divadelně-literárně-hudební představe-
ní o životě a myšlenkách Karla IV., kterého ztvárnil herec Jan Potměšil.
Takže to byla trochu vážnější „bezbolestná osvěta“ o skutečné české
historické významné „státně-politické“ osobnosti, což teprve ve srov-
nání se současností mohlo snad některé diváky přesunout ve svých
představách do žánru „tragikomedie“.

Páteční koncert na novohradském náměstí (9.7.), tedy tradiční open
air s volným vstupem pro všechny, nabídl letos dvě kapely. Nejprve Vl-
tavu s frontmanem Robertem Nebřenským a pak Nebe s Petrem Harazi-
nem s „pestrou hudební i životní historií“. Během i po koncertu Vltavy
bylo zřejmé, že na koncert přišli nebo přijeli skuteční fanoušci a „znal-
ci“ poetiky a muziky Nebřenského, že si tuto muziku naživo opravdu
užívali.

Týdenní kulturní program jsme měli mimo jiné podpořený i dotací
z Jihočeského kraje, a to v rámci projektu „NovoHraní 2021“. Takže
poděkování ráda posílám nejen všem účinkujícím, spolupořadatelům,
technikům, návštěvníkům, ale i na instituci Jihočeský kraj za finanční
podporu kulturním aktivitám v našem městě.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Koncert open air zahajovala kapela Vltava a pak, když se setmělo,
přišlo Nebe…                                                                                  K. J.

A ještě Hraní
Součástí letošního týdenního Hraní bylo i „opravdové“ hraní pro

děti i dospělé, a to na Palubě u hradu. Od pondělí do soboty (5.–10.7.)
jsme měli přichystané velké plastové šachy, dřevěné „rodinné“ Člově-
če nezlob se, malované puzzle s novohradskými motivy a několik drob-
ných deskových her. A také pěkné odměny za trpělivost a ctění
pravidel. Hraní bylo vždy od 10 do 16 hodin a na dodržování pravidel
dohlíželi čtyři střídající se mladí pořadatelé – brigádníci.

Velké šachy jsme měli k dispozici už z minulých let a nyní k nim při-
byly i další venkovní hry. Dřevěné rodinné Člověče nezlob se (každá fi-
gurka znamenala jednoho člena rodiny) vytvořil řezbář Martin Bican a
plachtu pro hraní Tiskárna Java. Pět kusů velkých barevných puzzlí
s obrázky hradu, kovárny, muzea, kostela a skanzenu od Daniely Rou-
lové Plockové vyrobila firma Václava Hrušky z Č. Budějovic. Pořízení
nových věcí bylo financováno z podpory soutěže Obec přátelská rodině
a seniorům 2021.

Celému týdennímu hraní nahrávalo i pěkné počasí a lidé na hrátky
naladění. V srpnu bude Paluba připravena i každý čtvrtek, když se bu-
dou konat divadelní představení pro děti na hradě. Tak pokud jste ne-
stihli hraní červencové, můžete to zkusit ještě v srpnu.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Tato aktivita je podporována dotací MPSV v NDT Obec přátelská rodině
a seniorům 2021 (Obec přátelská rodině 2021) – název projektu: Město Nové Hrady
přátelské rodině 2021 – aktivita: Novo-Hrátky na palubě“.

Kulturní festival Novohradské Hraní 2021
bylo finančně podpořeno v rámci Dotačního programu
Jihočeského kraje pro rok 2021 – Podpora kultury -
Projekt „NovoHraní 2021“.

Karel IV., v podání herce Jana Potměšila, nám připomněl některé hod-
noty, které by neměly chybět žádnému významnému státníkovi…  K. J.
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Vycházky všedního dne
I v srpnu pokračuje cyklus vycházek po No-

vohradsku. První srpnová vycházka se bude
konat ve středu 4. srpna, sraz bude u kapličky
na Jánské louce a vydáme se do nejbližšího
okolí Nových Hradů. Vycházka není zaměře-
na na sportovní výkon, ujdeme obvykle kolem
sedmi kilometrů během asi tří hodin. Při tomto
pohodovém tempu máme čas rozhlížet se po
krajině, památkách, rostlinách i živých tvo-
rech. O čtrnáct dní později, ve středu 18. srp-
na, se sejdeme v 9.20 na autobusovém nádraží.
Linkovým autobusem dojedeme do Rychnova
a odtud půjdeme pěšky do Žáru, ze Žáru pak
autobusem zpět do Nových Hradů. Jízdné
(42 Kč) si účastníci hradí sami. Délka této vy-
cházky je asi 8,5 km, předpokládaný čas ná-
vratu je s ohledem na autobusové spojení
v 15 hodin. Následující vycházka bude 1. září
opět po blízkém okolí města, s místem srazu
v 9 hodin u kapličky na Jánské louce.

Na shledanou se těší Jitka Šáchová

Tato aktivita je podporována dotací MPSV v NDT
Obec přátelská rodině a seniorům 2021 (Obec přátelská
rodině 2021) – název projektu: Město Nové Hrady přá-
telské rodině 2021 – aktivita: Vycházky všedního dne.

Kdo má rád?
V sobotu 4. září se uskuteční další benefič-

ní koncert „Kdo má rád“, který už deset let po-
řádá Martin France a jeho Agentura Martin
Production.

Výtěžek z koncertu opět poputuje Dět-
skému a novorozeneckému oddělení nemoc-
nice Prachatice. Vstupenky za 200 Kč budou
v předprodeji Ticketlive nebo v den koncertu
přímo na místě. Místem konání koncertu je
Hotel Máj Nové Hrady.

V letošním ročníku by měli při koncertu
vystoupit Bára Štěpánová, Martin France, Šár-
ka Vaňková, Lumír Olšovský, Michaela Nos-
ková, Jaroslav Sypal a  Tomáš Savka.

Součástí sobotního programu bude od 11 ho-
din i Dětský den.

Benefiční koncert „Kdo má rád“ je podpo-
řen těmito institucemi a lidmi: Jihočeský kraj a
hejtman Jihočeského kraje Martina Kuba, Via
Gabreta, ministryně pro místní rozvoj Kláry
Dostálové, náměstek hejtmana Jihočeského
kraje Pavel Hroch, starosta města Prachatice
Martin Malý, starosta města Nové Hrady Vla-
dimír Hokr a starostka města Trhové Sviny
Věra Korčaková.

Děkujeme předem všem, kteří přijdou pod-
pořit naši benefici. M. France

Připravujeme pro vás…
¢ Srpen

V rámci česko-rakouského projektu „Hudba spojuje“  se uskuteční v pátek 20.8.2021
Hudební podvečer na náměstí
Zahrají ZAPA and THE WILD IRISH LASSES

¢ Září
Na poslední sobotu v září, 25.9., připravujeme odpolední koncert pro milovníky dechovek.
Zahrají BABOUCI, SKOROŇÁCI a PODHORANKA

Další informace se dozvíte na plakátech, v hlášení místního rozhlasu a www.kicnovehrady.cz

Město Nové Hrady si Vás dovoluje pozvat na tradiční

NAKOLICKÉ POSVÍCENÍ
––  sobota 28. srpna 2021  ––

Kaple v Nakolicích 15.00 h   Bohoslužba
Nakolický sál 15.30 – 18.00 h Tvoření a hry pro děti i dospělé

16.00 – 18.00 h Pečení v komunitní peci
17.00 – 01.00 h Posvícenská zábava
K tanci a poslechu hraje Petříkovská muzika
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Výstava dřevomaleb inspirovala
Dvouměsíční výstava dřevomaleb Tomáše Záborce byla téměř pro

pět stovek návštěvníků velmi příjemným výtvarným zážitkem. Dalo by
se to shrnout do slov, že dělala radost. A to zejména tématem přírody,
přímočarou barevností, relativně „jednoduchým“ zpracováním dřeva –
dřevořezem, ale co navíc, tato výstava byla velmi inspirativní.

Ať už do Koželužny zavítali ti, kteří jsou sami tvůrci nebo výstavy
vyhledávají pro nezbytnou potřebu dívat se na „něco výtvarného“, tak i
ostatní lidé, kteří přišli do galerie, protože měli právě čas a byli u nás na
dovolené, všichni tito návštěvníci měli jednu věc společnou. Výstava je
inspirovala k nějaké své další činnosti či aktivitě doma, třeba jak díky
dřevomalbě „vyzdobit“ plot, pergolu, starou židli po babičce, rám bez
obrazu. Takto výstavu vnímali i účastníci jednodenního workshopu na
začátku července, kterým se podařilo vytvořit pěkné „dřevomalebné
kousky“, ačkoli nikdy před tím to nezkoušeli.

Děkuji všem lidem za návštěvu této radostné výstavy a věřím, že
kousek té výtvarné radosti Vám doma hned tak nevyprchá.

K. Jarolímková

Připravujeme na září v Koželužně
Výstava obrazů jihočeských malířů

Pavel Klíma, Teodor Buzu, Vít Pavlík

Výstava ProČlověka
4. 9. – 31. 10. 2021
vernisáž v sobotu 4. 9. od 14 hod.

Motto výstavy:
Věřím, že má smysl o cosi v životě usilovat, o cosi víc, než o to,
co se nějak viditelně vrací či vyplácí. V. Havel

Výstav bude otevřena: září, říjen/st, pá-ne, svátek, 10-16 hod./
a individuální návštěvy dle telefonické domluvy

Výstava obrazů

Francie, moje přítelkyně
Samostatná výstava obrazů Petry Dvořákové-Haisové

Když nemůže Petra do Francie, musí
ji alespoň malovat… Její vztah k této
zemi je velmi vřelý a inspirativní pro
její tvorbu. Přijďte si pro atmosféru le-
vandule, malebných historických zá-
koutí a zajímavých příběhů z cest.
Vernisáž se uskuteční v neděli 1. 8.

od 14 hod.

Při vernisáži vystoupí skvělý harmo-
nikář a zpěvák Radek Anděl, který nás
naladí nejen do šansonů. Minikoncert po
vernisáži bude zpříjemněním nedělního
odpoledne.

Výstava potrvá do 31.8.2021 a bude otevřena mimo pondělí
každý den od 10 do 16 hodin.

Další informace: Galerie Koželužna, K. Jarolímková,
tel.: 602 150 208, FB galeriekozeluzna,
www.kicnovehrady.cz/Koželužna

Srpnové malování pro děti
v Galerii Koželužna

9. – 13. 8. 2021, 8.30 – 16 hod.

Různé výtvarné techniky i způsoby tvoření

Ve spolupráci s malířkou Petrou Dvořákovou Haisovou

Vhodné pro děti od 10 do 15 let.

Není nezbytné účastnit se všech dnů, ale přihlásit se
min. den předem. Aktivita je pro děti zdarma.

Přihlášky (pokud možno…) do 8.8. na kontaktu K. Jarolímková,
tel. 602 150 208, kde se dozvíte další podrobnosti.
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Jaké byly Hrady kdysi?
K novohradskému létu před desítkami let neoddělitelně patřily po-

hraniční mírové slavnosti. Tradice začala rokem 1963 a trvala do konce
80. let. Jak tyto slavnosti probíhaly? Termín slavností byl v různých le-
tech různý, od června do září; v roce 1967 se konaly ve dnech 10. a 11.
června. Tehdy v sobotu dopoledne soutěžili sportovci ze středních ze-
mědělských škol, na Jánské louce probíhala jízda zručnosti traktoristů a
motocyklistů, v parku utkání v odbíjené. Odpoledne se na hřišti odehrá-
lo utkání v kopané. Navečer na náměstí vyhrávala dechovka a se sou-
mrakem se od hradu vydal lampiónový průvod do zámeckého parku.
V parku byla po nezbytném proslovu zapálena slavnostní vatra a pohra-
ničníci odpálili světlice („ohňostroj viditelný do třeboňské roviny na
straně jedné a jako memento směrem k státním hranicím na straně dru-
hé“). Následovaly tancovačky – v Českém domě hrála dechovka, na
parketu na ostrůvku v parku „moderna“. V neděli dopoledne muže asi
víc zajímaly soutěže v kopané a odbíjené, pro ženy byla přitažlivější

módní přehlídka v divadelním sále zámku, pro všechny promenádní
koncert na náměstí a vystoupení akrobatů na motocyklech. Odpolední
fotbalové utkání „starých pánů“ a estrádu v parku předčasně ukončila
bouřka, večer se opět tancovalo až do ranních hodin. Jaká byla pondělní
pracovní morálka už kronika nezmiňuje.

Podobný rámec měly slavnosti i v dalších letech – lampiónový prů-
vod, projevy, vatra, ohňostroj, taneční zábavy, sportovní utkání, vy-
stoupení umělců, soutěže zručnosti. V pestrém programu si to své mohl
najít každý, není tedy divu, že byly pohraniční mírové slavnosti tak ob-
líbené a že na ně mnozí místní rádi vzpomínají. Doprovodná fotografie
je z 80. let (přesný rok neznám), více snímků najdete na facebooku No-
vohradského muzea. Muzeum můžete také navštívit, o prázdninách
máme otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin.

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Hodinka s kronikářkou aneb JPP
Zkratka JPP v nadpisu znamená „jedna paní povídala“, případně

(abychom byli/y korektní) „jeden pán povídal“. Občas se musím uchý-
lit k tomuto zdroji, protože záznamy v kronice z dané doby neexistují.
Nyní vás tedy chci seznámit s tím, co jsem se dověděla na Hodince
s kronikářkou. Někdy v roce 1964 navštívil Nové Hrady tehdejší česko-
slovenský prezident Antonín Novotný. Kronika v tom roce nebyla psá-
na, ale existují fotografie. A co jsem se o návštěvě dověděla?

JPP: Viděla jsem takového člověka, byl mi povědomý. Povídám
mu, nezlobte se, že na vás pořád tak koukám, ale vy jste moc podobný
panu prezidentovi. No a on to byl on – prezident Novotný.

JPP: Na městském národním výboru o té návštěvě předem nevěděli.
A pak narychlo jedna zaměstnankyně honem vyběhla na náměstí a na-
řezala tam růže a s nimi pak pana prezidenta uvítali.

JPP: Když šla delegace s panem prezidentem z hradu, zrovna tam
na chodníku před domkem paní štípala dříví. A prezident jí sebral se-
kyrku a chvilku štípal místo ní.

JPP: Byly jsme malé děti a hrály jsme si venku na ulici – tenkrát moc
aut nejezdilo. A najednou jelo kolem auto se záclonkami. To jsem ni-
kdy předtím neviděla, tak mě to zaujalo. Potom se říkalo, že byl na Hra-
dech pan prezident, tak si myslím, že v tom autě to byl on.

Jsou to takové drobné vzpomínky a při jejich čtení mě napadá, že to-
hle by se do kroniky stejně nedostalo, i kdyby tenkrát byla psána. V kro-
nice by nejspíš bylo něco jako: „Dne toho a toho navštívil Nové Hrady
první tajemník KSČ a prezident republiky soudruh Antonín Novotný.
Po slavnostním uvítání představiteli města si soudruh prezident pro-
hlédl naše město a přátelsky pohovořil s občany a zástupci Národní
fronty.“ Jako kronikářka mám občas pochybnosti. Píšu to, co je důleži-
té? Co bude někdy v budoucnu lidi zajímat? Dostanou se ke mně takové
informace? Moji předchůdci se o to rozhodně snažili. Pokud vás zají-
má, co se do kronik dostalo, přijďte také do čítárny Městské knihovny
ve čtvrtek 19. srpna v 18 hodin. Jako bonus se jistě dovíte i to, co se sice
v kronikách nepsalo, ale co JPP. Kronikářka Jitka Šáchová

Fotografie ze 3. Hodinky s kronikářkou v Čítárně městské knihov-
ny. Ing. Jitka Šáchová si pro zájemce připravila další téma o zdejší
historii. K. J.

Tato aktivita je podporována dotací MPSV
v NDT Obec přátelská rodině a seniorům 2021
(Obec přátelská rodině 2021) – název projektu:

Město Nové Hrady přátelské rodině 2021
– aktivita: Setkání s kronikářem.
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Čertovské muzejíčko
Ve sklepních prostorách Kulturně-spolkového domu (a tedy i

Novohradského muzea...) jsme v červenci otevřely zkušební provoz
miniexpozice, která je věnována specifické novohradské „čertovské
tradici“. Asi každý Novohradečák ví, co se u nás děje vždy 5. pro-
since, ale třeba ještě každý neví, co všechno „za tím je“. A o tom se
může trochu víc dozvědět právě ve sklepení.

A ačkoli se expozice bude ještě průběžně dotvářet, už nyní je na
co koukat a dozvídat se – třeba o výrobě masek (a možná to bude
motivovat další zájemce o čertovské řemeslo…) nebo zblízka kouk-
nout na některé typické „představitele“ novohradských čertů.

V srpnu bude čertovské sklepení otevřeno vždy ve středu a v sobo-
tu od 10 do 16 hodin a prohlídky budou začínat vždy po půl hodinách
(polední pauza 11.30–12.00 h). Vstupné je v srpnu dobrovolné.

K. Jarolímková

Michaela Vlčková
Duchovní krajina Novohradských hor / Horní hvozd

Nová publikace M. Vlčkové se zaměřuje na oblast Horního hvozdu,
oblasti v Novohradských horách pusté, téměř divoké. Její cesty vedou
čtenáře až do historie, do období, kdy v těchto místech tepal život,
proudily vozy se zbožím, vzácným sklem, kdy se odtud splavovalo dře-
vo po potocích. Autorka touto krajinou prochází v současnosti a ve spo-
jení s tímto historickým vědomím minulosti sděluje čtenáři nejen
poznatky a viditelné stopy po této činnosti, ale i své dojmy, nadšení
i obavy. Kniha tímto získává na kvalitě, není jen historickým dokumen-
tem ani nějakým průvodcem, je sdílením zakoušeného, je o horách
v srdci a na vlastní kůži zažitých. A nejen na vlastní, autorka také vel-
kou část knihy věnuje rozhovorům s pamětníky, s lidmi, kteří se nějak
zasloužili o zachování toho, co zbylo (kostel v Pohorské Vsi) nebo roz-
víjejí tradici původního umění (podmalby) či pomáhají vstát z popela
tomu, co již se rozpadlo (kostel v Pohoří). Také tyto dokumenty jiných
hlasů (Erich Altmann, Eliška Čihovská, Martin Krupauer, Jakub Za-
hradník, Karel Šrefl, manželé Kurzovi) podtrhují magičnost Novohrad-
ských hor, a zejména Horního hvozdu (názvu vhodnějšího, protože
může překračovat jak hranice současné, tak historické) a mohou inspi-
rovat ty, kteří jejich kouzlu dosud nepodlehli, aby se nechali okouzlit,
případně těm, kteří Novohradské hory již ve svém srdci mají, můžou
pomoci jejich lásku sdílet.

Mgr. Veronika Veberová, IC N. Hrady

V našem Infocentru si nyní můžete zakoupit
další knihy o našem kraji:
− František Nepraš: Najdorf.

O zmizelé obci na jižní hranici. Veduta 2021

− Jan Bauer: Od Šumavy k Novohradským horám.
Regia 2014 (znovu v prodeji)

Dále je zde znovu dostupný Diář z Novohradských hor a Doudlebsko
den za dnem, uspořádaný Janem Štifterem.

Okénko do knihovny
Z pamětí císařova antikváře / Hana Whitton

Barvitý děj tohoto historického románu se odehrává na pražském
dvoře císaře Rudolfa II. na přelomu 16. a 17. stol. Když Lorenzo de
Strada, synovec antikváře Jacopa de Strady, obdrží od strýce pozvá-
ní do Prahy, neváhá ani na okamžik a vydá se na cestu…

Černá a purpurová / Wojciech Dutka

Příběh lásky mezi slovenskou židovkou a nacistou z Osvětimi in-
spirovaný skutečnými událostmi.
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INFORMACE

Z městské knihovny
¡ Zveme Vás na 4. „HODINKU

S KRONIKÁŘKOU“, která se bude
konat ve čtvrtek 19. srpna v 18 hodin
v Městské knihovně v Nových Hradech
v čítárně nebo na terase čítárny.

¡ Přijďte si prohlédnout výstavu
„Od Marie Terezie po dnešek –
vysvědčení v proměnách času“,
zapůjčenou z Národního pedagogického
muzea a knihovny Jana Ámose
Komenského, která je k vidění v čítárně
městské knihovny ve výpůjční době
(pondělí 9.00-18.00, středa 9.00-16.30,
pátek 13.00-18.00) do konce září.

50 největších panovníků Evropy / Petr Boněk a kolektiv
Kdo patřil mezi nejvýznamnější panovníky Evropy? A kdo byl naopak nejmocnější? Kni-

ha vám umožní nahlédnout do zákulisí mocenských bojů, které po dlouhá léta utvářely podo-
bu Evropy. A že to nebyla vždy cesta mírumilovná, ale politika šířící se i krví a mečem, je
nasnadě.

Kyselé třešně / Lenka Chalupová
Na jaře roku 1944 přichází do malotřídky v Lověšicích, malé železničářské vesničce

u Přerova, nový učitel. Venkovská škola znamená pro Petra Skálu seznámení nejen s dětmi,
ale také s jejich rodiči… Životy všech se střetávají s krutou realitou válečných a pováleč-
ných dnů.

Najdorf: O zmizelé vsi na jižní hranici / František Nepraš
Krátce před otcovou smrtí se syn dozvídá o jedné události jeho života, se kterou se mu ni-

kdy předtím nesvěřil. Co se v jeho okolí i jinde v této zemi dělo brzy po válce, bylo po léta za-
haleno mlhou, a to nejen uvnitř vlastní rodiny, ale i v celé společnosti.

Panský dům 1.–3. / Anne Jacobsová
Historická rodinná sága o německé průmyslnické rodině a služebnictvu z jejich domu.

Počátek 20. století.

Výtah / Linwood Barcalay
Detektivní thriller o jednom děsivém týdnu v New Yorku, během kterého se zřítí z vyso-

kých pater několik výtahů, a není to náhoda.

Já, Finis / Václav Dvořák
Ze Země se ztrácí kluci. Přesně v den svých osmých narozenin beze stopy zmizí a nikdo

tomu nedokáže zabránit. Lidé ztratili veškerou naději, dokonce si už ani nekladou otázky
kdo, kam a hlavně proč chlapce unáší. Dvanáctiletý Petr však nezmizel… Fantasy pro čtenáře
od 11 let.

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
OD 26. ČERVENCE DO 6. SRPNA 2021

Srpen
Srpen přebírá svoji vládu,
červenec se vydařil.
Stodoly otvírají svou bránu,
jak svatý Kajetán poručil. (7.8.)

Děti si léto užívají,
prázdniny ještě nekončí…
Koupání, tábor, kamarádi,
léto se ještě neloučí.

Však srpen až bude u konce,
tak sbohem prázdniny.
Zas dlouhý čas ten uplyne,
než přijdou letní dny...

Eliška Búdová

Okénko do knihovny pokračování ze strany 15
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Keramický příměstský tábor v Komunitním centru
Od 12. do 16. července proběhl I. turnus keramického příměstského

tábora. Děti vzhledem k probíhající rekonstrukci keramické dílny měly
dopolední keramickou část v prostorách ZUŠ ve Starém Hradu, odpo-
lední činnost se odehrávala v Komunitním centru. Téma tábora byla in-
spirace indiány a domorodými obyvateli v udržitelném způsobu života.

Děti si vyráběly keramický ochranný totem s motivy čtyř živlů, který je
celý z červené hlíny, tak typické pro ranou keramickou práci. Dekoro-
ván je engobami, což je jeden z nejstarších způsobů zdobení keramiky.
Na výsledek si musíme počkat po vyschnutí hlíny, kdy se budou moci
všechny tak povedené a velmi pečlivě vypracované motivy vypálit.

Odpoledne jsme trávily hrou, vycházkami
do okolí a výrobou plátěného pytlíčku, který
se dá opakovaně použít na svačiny, nákup pe-
čiva či ovoce. Ani jsme netušili, kolik dobro-
družství zažijeme při práci s jehlou a nití. Také
ochranný lapač snů z přírodních materiálů se
povedl, stejně jako všechny obrázky. Prožily
jsme velmi tvořivé a milé dny, mnoho nového
jsme se od sebe vzájemně naučily.

Tyto kurzy jsou pro nás příjemnou změ-
nou formátu keramického kroužku a můžeme
je realizovat díky projektu Příměstské tábory
v mikroregionu Sdružení Růže z OP Zaměst-
nanost MPSV.

Za keramický tým Ludmila Macková

Sportovní příměstský tábor v N. Hradech
V termínu 12. – 16. července jsme uspořádali příměstský sportovní

tábor, jehož hlavním sportovním cílem bylo seznámit děti se základy ně-
kterých sportů a disciplín, které mohou později trénovat v našem městě
nebo v oddílech v nejbližším okolí.

Na základě výzvy se na tábor, který probíhal každý den od 8.00 ho-
din do 16.00 hodin, přihlásilo celkem 14 školou povinných dětí. Tábora
se zúčastnili novohradské děti, které v minulosti navštěvovaly sportov-
ní přípravku, bylo zde však i několik nováčků, pro které se jednalo
o první větší setkání se sportem.

Naší hlavní základnou byly kurty v Zámeckém parku, kde jsme se vě-
novali především zvládání základních dovedností v tenisu a beachvolej-
balu. Zároveň jsme zde hráli pétanque a další hry. Zámecký park pak
sloužil jako místo pro rozcvičky, některé atletické běžecké disciplíny a
také pro doprovodnou odpolední hru s názvem Lesní olympiáda.

Pro nácvik basketbalu, některých atletických disciplín, chůzi po
laně a také pro speciální protahovací cvičení s paní Ivou Blížencovou
jsme využili venkovní areál ZŠ v Komenského ulici. Jeden deštivý den
nás zavedl i do městské tělocvičny, kde jsme vedle tenisu s basketem
zvládli i speciální opičí dráhu a florbal.

U atletických disciplín probíhal první tři dny nácvik, na který ve
čtvrtek navázala malá atletická olympiáda, po které byli všichni odmě-
něni diplomy ve svých věkových kategoriích.

Jednotlivé sporty a doprovodné hry zajišťovali jako trenéři a vedoucí
Jirka a Šimon Plouharovi a Jitka a Vladimír Hokrovi. Část dne nám
(před odchodem do zaměstnání) pomáhal i Martin Sremaňák.

Při pátečním závěrečném ceremoniálu jsme ocenili nejlepší při dopro-
vodných soutěžích (turnaj družstev v pétaque, běžecký závod jednotlivců
kolem jezírka) a poté již všichni obdrželi medaile a diplomy za úspěšné
zvládnutí celého týdne.

Jsme rádi, že se sportování dětem líbilo. Jako trenéři je také musíme
pochválit za chování a přístup k tréninkům. K vidění byly i moc dobré
sportovní výkony! Doufáme proto, že dětem vydrží jejich zájem a že se
i nadále u jednotlivých sportů budeme setkávat (každou neděli dopo-
ledne na kurtech).

Závěrem bych chtěl poděkovat všem trenérům za přípravu a bezpro-
blémový průběh tábora, restauraci Pod Zámeckým za zajištění obědů,
paní Lucii Sovové a spolku Veselá atletika za koordinování přihlášek a
administraci příměstského tábora.

Společný týden uběhl velmi rychle, před námi je ještě velká část
prázdnin, kterou jistě strávíme nejen sportem. Už nyní se ale všichni
mohou těšit na příští rok, kdy opět plánujeme sportovní příměstský tá-
bor zorganizovat nejen pro účastníky letošního tábora, ale i třeba pro
nové zájemce…

Mgr. Vladimír Hokr (BK Nové Hrady)
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Dovolujeme si Vás tímto pozvat na
2. ročník mezinárodního šachového festivalu

OPEN
NOVÉ HRADY 2021

který se bude konat v Nových Hradech ve dnech

15. – 21.8.2021

pod záštitou starosty Nových Hradů Mgr. Vladimíra Hokra
a rektora VŠTE Ing. Vojtěcha Stehela, MBA, Ph.D.

Místo konání: sál Hotelu Máj, Nové Hrady

Součástí festivalu jsou tyto turnaje:

A) Open Nové Hrady a Přebor Jihočeského kraje
mužů, žen, HD 18, HD 20
− termín: 15. – 21.8.2021, začátek od 16.30 hodin

(prezentace 13. – 16.00 hodin)

− otevřený turnaj se zápočtem na ELO FIDE a LOK ČR

− účast hráči bez omezení věku a výkonnosti

− švýcarský systém na 7 kol, 2 x 90 min + 30 s/tah

− samostatné vyhodnocení Přeboru Jč. kraje mužů, žen,
HD 18, HD 20

Přihlášky: do 10.8.2021, 22.00 hodin

B) 29. ročník Memoriálu Františka Černíka
a Přebor Jihočeského kraje
v bleskovém šachu ve všech kategoriích vč. mládeže

− termín: 18.8.2021, začátek od 16.30 hodin

− otevřený turnaj se zápočtem na blesk ELO FIDE

− účast hráči bez omezení věku a výkonnosti

− švýcarský systém, počet kol podle počtu hráčů,
2 x 3 min + 2 s/tah

− samostatné vyhodnocení Přeboru Jč. kraje
Přihlášky: do 15.8.2021, 22.00 hodin
po termínu (na místě) + 50,- Kč

C) Doprovodný Open pro začínající nebo
neregistrované hráče
− termín: 15.8.2021, začátek od 9.15 hodin

(prezentace 8.30 – 9.00 hodin)

− otevřený turnaj bez možnosti zápočtu na ELO

− účast hráči bez omezení věku

− švýcarský systém, počet kol podle počtu hráčů,
2 x 15 min + 5 s/tah

− vhodné pro rozehrání na hlavní turnaj
Přihlášky: do 15.8.2021, 22.00 hodin

Bližší informace k turnajům najdete na https://chess.vstecb.cz/

Přihlášky do turnajů: Rudolf Černík,
telefon: 604 104 593, e-mail: cernikr@volny.cz

Šachový festival podporují:

Fotbal
Znovu a znovu mi vrtá hlavou proč naše ženy a dívky nemají zájem

o fotbal. Někdy dokonce fotbal nenávidí.
A najednou přijde šampionát ME nebo MS mužů a tam cizí ženy do-

slova blázní. Neustále fandí, zpívají, tančí, a to jejich oblečení kolikrát
nemá chybu. Ale také brečí a jsou velmi zklamané. Dá se říci, že mají
fotbal pod kůží.

Proč ale naše ženy jsou nějaké jiné než ostatní ženy a dívky na celém
světě? To můj mozek nebere. Ženy mají v cizině svoje ME i MS. A je to
doslova narvané, co se týče divaček.

V roce 2019 jsem byl ohromen, že i muži o MS žen mají velký zá-
jem. Celkově nebyl problém i 40 tisíc diváků na utkání.

Na Hradech si myslíme, že rodiče jsou rádi, že jejich ratolesti hrají
fotbal, vždyť fotbal je světovým fenoménem. Naše ženy a dívky by měly
přehodnotit svůj postoj vůči fotbalu. Vždyť fotbal je jasná jednička mezi
sporty. …Já nevím, v dnešní době je těžké „nahánět“ ženy a dívky do
fotbalu. Dnes je především zdraví a zase zdraví!

Závěrem. Podle posledních průzkumů je každý čtvrtý sportovec
u nás fotbalista! Nyní něco o mne. Hrál jsem slušně stolní tenis a i velký
tenis, ale kdybych se znovu narodil, tak bych už od pěti let hrál fotbal.
A víte proč? …Protože na fotbale je a byla vždy největší konkurence a
té já bych se nebál! Spoustě kluků se totiž nechce „poprat“ o místo
v základní sestavě a končí s fotbalem!

Miroslav Hruška

„Proč milujeme fotbal? … Protože tam na hřišti jsme všichni stejní.“

KDO INZERUJE

TEN PROSPERUJE
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