
Červen 2007 číslo 6, ročník XII Cena 5,- Kč

Pozvání na:

Kovářské
setkání
v novohradské kovárně a na Blatech

1. - 3.6.2007
součástí setkání je seminář na téma

„Historie a současnost
zpracování železa v regionu“

(více uvnitř čísla)

Pozvání na:
Festival duchovní hudby

Musica Sacra
1.-3.6.2007
Nové Hrady, Borovany, Weitra
(více uvnitř čísla)

Přijďte hledat
tajemství

Ve čtvrtek 17. května 2007 byla vernisáží

zahájena putovní výstava „Půvaby a tajemství

klementinských rukopisů z 13. - 14. století“,

kterou připravila Národní knihovna ČR ve

spolupráci s Městem Nové Hrady, Rezidencí

Nové Hrady a.s., pod záštitou RNDr. Jana Za-

hradníka a za podpory generálního partnera

Národní knihovny ČR Budějovického Bud-

varu.

Výstava nemá za cíl ukázat pouze umělec-

ké kopie vzácných rukopisných památek, ale

prostřednictvím nich zachytit i zajímavá fak-

ta a okamžiky spojené s prezentovanými díly,

která vznikla v rámci specifických dobových

okolností a pro určité kulturní a duchovní

prostředí. Odráží se v nich období, kdy české

země zažily nebývalý rozkvět nejen na poli

politickém, ale také kulturním, zachycují

dobu posledních přemyslovských králů 13.

století a vyspělé období 14. století spojené

s Lucemburky na českém trůnu, a to přede-

vším největšího z nich - římského císaře a

českého krále Karla IV.

Už proto stojí za to zastavit se na chvíli

před těmito rukopisy, nasát atmosféru dob

minulých a hledat tajemství v nich ukryté.

Máme na to čas do 20.června 2007.
Květa Jarolímková
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INFORMACE  Z  JEDNÁNÍ  RADY  MĚSTA
Zápis ze 17.schůze rady města
ze dne 25.4.2007

� 1. Smlouva o dílo
Rada obdržela Smlouvu o dílo mezi Měs-

tem Nové Hrady a zhotovitelem firmou

WAY project s.r.o. Jarošovská 1126/II ,

Jindřichův Hradec o vypracování projektu

stavby „ Místní komunikace pro přístup

k rozvojové rekreační oblasti pískovna Na-

kolice“. Projekt bude vypracován a dodán

v rámci ujednané ceny do 31.7. 2007. Rada

souhlasila se Smlouvou o dílo mezi Městem

Nové Hrady a firmou WAY project s.r.o. a

pověřila starostu jejím podpisem.

� 2. Vyúčtování masopustu
Rada města obdržela informaci o vyúčto-

vání Novohradského masopustu konaného

ve dnech 17. a 18. února 2007. Rada vzala

vyúčtování Novohradského masopustu na

vědomí.

� 3. Záznam z jednání
Rada obdržela záznam z jednání od ZESA

spol. s.r.o, projekční kancelář stavby do-

pravní, Jírovcova 21, České Budějovice ve

věci technického řešení projektové doku-

mentace na akci „ Silnice II/154 Údolí u

Nových Hradů – křiž. sil. II/154 x II/ 156 a

stavba mostu e.č. 154 – 008.“ Rada vzala

obsah dopisu na vědomí a pověřila starostu

účastí na dalších jednáních.

� 4. Výzva k přebrání ucelené části díla
Rada města obdržela dopis stavební firmy

Stavcent , a.s. Jarošovská 753/II, Jindřichův

Hradec ve věci Výzvy k přebrání ucelené

části díla akce „ II. etapa pokračování re-

konstrukce a záchranných prací na objektu

rezidence Buquoyů v Nových Hradech.“

Stavební firma navrhuje ukončení předáva-

cího řízení na středu 2.5. 2007 od 9.00 ho-

din v Nových Hradech. Rada vzala na

vědomí obsah dopisu firmy Stavcent, Jin-

dřichův Hradec a pověřila paní Romanu

Kříhovou, pana Miroslava Šlence a starostu

města účastí na předávacím řízení.

� 5. Běh Terryho Foxe
Rada obdržela dopis České sportovní, a.s

s poděkováním Velvyslanectví Kanady

v České Republice, Nadace Terryho Foxe

v Torontu a České sportovní, a.s. za vstříc-

nost, spolupráci podporu a osobní přístup

k běhu Terryho Foxe zastupitelům Města

Nové Hrady. Rada vzala obsah dopisu na

vědomí.

� 6. Usnesení Policie ČR

Rada města obdržela dopis Policie ČR ob-

vodní oddělení Trhové Sviny ve věci trest-

ného činu krádeže, odloženého podle § 159

a odst. 4 trestního řádu. Trestného činu krá-

deže se dopustil nezjištěný pachatel tím, že

odcizil majiteli Městu Nové Hrady celkem

20,8 m3 kulatiny /smrk, borovice / a vlák-

ninu borovice a břízy v celkové hodnotě

37.850,- Kč. V zákonem stanovené lhůtě se

nepodařilo Policii ČR případ objasnit a

proto je věc odložena podle § 159 a/4 tr.

řádu. Rada vzala Usnesení Policie ČR ze

dne 19.4. 2007 na vědomí.

� 7. Zpráva o výsledku přezkoumání

Rada obdržela a projednala Zprávu o vý-

sledku konečného přezkoumání hospodaře-

ní Města Nové Hrady za rok 2006. Zjištěné

nedostatky budou odstraněny do 31.5.

2007.

� 8. Žádost o prodloužení pronájmu par-

kovacího místa

Rada města obdržela dopis MUDr. Jana

Ječného, Nové Hrady se žádostí o pro-

dloužení pronájmu parkovacího místa před

jeho bydlištěm do konce roku 2007. Rada

souhlasila s prodloužením pronájmu parko-

vacího místa pro pana MUDr. Jana Ječné-

ho, Zahradní 339, Nové Hrady do kon ce

roku 2007.

� 9. Žádost o snížení nájemného

Rada obdržela dopis pana Jana Vohosky

majitele firmy Modrá Hvězda Nové Hrady

se žádostí o snížení nájemného v prodejně

potravin umístěné v budově čp. 13 v No-

vých Hradech. Nájemné ve výši 970,- Kč za

l m2 je podle sdělení pana Vohosky nejvyš-

ší v Nových Hradech. Rada byla tajemní-

kem informována o výši nájmů v ostatních

nebytových prostorách v majetku Města.

Rada souhlasila se snížením nájmu dle ná-

vrhu tajemníka Městského úřadu.

� 10. Ukončení nájemní smlouvy

Rada obdržela dopis pana Jana Vohosky

majitele firmy Modrá Hvězda Nové Hrady

se žádostí o ukončení nájemní smlouvy do-

hodou v budově č.p. 11 v Nových Hradech

- prodejna masa a uzenin – k datu 15.5.

2007. Rada souhlasila s ukončením nájemní

smlouvy k datu 15.5. 2007. Dále pan Voho-

ska žádá o kompenzaci nájemného za ná-

klady vynaložené na úpravu provozovny

v hodnotě 22.149,- Kč. Rada nesouhlasila

s kompenzací nájemného za náklady vyna-

ložené na úpravu provozovny.

� 11. Cenová nabídka
Rada města obdržela cenovou nabídku

Truhlářství David Mráz Nové Hrady na

zhotovení vrat v domě čp. 46 – zadní vrata

v průjezdu Pekařství Vondrová - v celkové

ceně 24.300,- Kč. Nabídky na zhotovení

vrat byly též zaslány panu Vladimíru Ku-

bešovi, Zahradní čtvrť 318 Nové Hrady a

panu Zdeňku Halačkovi, Rychnov u No-

vých Hradů, kteří cenovou nabídku nepřed-

ložili. Rada souhlasila s nabídkou

Truhlářství David Mráz a pověřila místos-

tarostu pana Miroslava Šlence dalším jed-

náním.

� 12. Žádost o schválení omezení provozu
v mateřské škole
Rada byla informována starostou města o

žádosti ředitelky Mateřské školy Nové Hra-

dy o schválení omezení provozu v MŠ

Nové Hrady ve dnech 30. dubna a 7. května

z důvodů poskytnutí mimořádného volna

Základní školou Nové Hrady a tím i menší

účasti dětí v Mateřské škole. Provoz bude

omezen na jednu až dvě třídy. Rada souhla-

sila s omezením provozu Mateřské školy

v Nových Hradech.

� 13. Přehled hospodaření za I. čtvrtletí
roku 2007
Rada obdržela a projednala dopis Technic-

kých služeb města Nových Hradů s výsled-

ky hospodaření do 31.3. 2007. Rada vzala

obsah dopisu Technických služeb města

Nových Hradů na vědomí.

� 14. Zápis z jednání kulturní komise
Paní Stanislava Kovářová seznámila radu

s jednáním komise pro školství, kulturu,

sport a spolkový život a podala informace

o kulturních a sportovních akcích konaných

v následujících měsících v Nových Hra-

dech. Rada vzala na vědomí podané infor-

mace  paní Stanislavou Kovářovou.

� 15. Parkování na náměstí v Nových Hra-
dech
Rada byla informována starostou o návrhu

dohody o provozu parkoviště na náměstí

Republiky v Nových Hradech a zajištěním

provozu veřejného WC mezi Městem

Nové Hrady a Františkem Čupitou, 5. květ-

na 88, Nové Hrady. Rada souhlasila s doho-

dou o provozu parkoviště a veřejného WC a

pověřila starostu podpisem dohody.
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Noví lidé do MASky
V obecních a městských zpravodajích,

v regionálním zpravodaji prezentujícím Lea-
der + a i v krajských novinách, jste jistě mnozí
občas četli o aktivitách Sdružení Růže (SR) a
stejně tak o Místní akční skupině SR. Tato
MASka vznikla v roce 2004 jako právní sub-
jekt a motivem k jejímu vzniku bylo přede-
vším otevření programů LEADER ČR a
LEADER + v období let 2004 - 2006. Pros-
třednictvím těchto programů bylo možné při
splnění určitých podmínek žádat na |Minister-
stvu zemědělství o dotace na rozvoj našeho
regionu.

Období 2004 – 2006 už skončilo, některé
projekty realizované v rámci Leaderu finišují
a nyní je potřeba připravit se na období další,
tedy na roky 2007-2013, kdy by měl program
Leader pokračovat. V současné době proto
připravuje MASka další plán rozvoje a hledá
oblasti, které by bylo dobré podporovat a na-
směrovat do nich další finanční prostředky.

Pokud se to podaří a náš regionu Sdružení
Růže bude opět, dnes již ve velké konkurenci,
úspěšný, bude potřeba připravit dobré zázemí
pro to, aby se finanční prostředky dobře a
účelně rozdělily. K tomu je nutné nejen tech-
nické a materiální zázemí, ale především kva-
litní a odborně připravené lidi, kteří nároky na
administraci projektů a řízení organizace
zvládají a jsou schopni připravit dobrou půdu
na příští období. Proto je dnes potřeba, aby do
současné MASky přicházeli noví lidé s vel-
kou dávkou energie a zodpovědnosti, se záj-
mem o rozvoj našeho regionu, kteří by se stali
novými členy MAS či zaměstnanci v případě
znovu spuštění programu Leader + u nás. Po-
kud máte zájem o takto naznačené aktivity,
můžete kontaktovat již stávající členy MAS,
manažera SR Jana Malíka nebo místopředsedu
SR Michala Jarolímka.

O Sdružení Růže se dozvíte více i na
www.sdruzeniruze.cz.

Michal Jarolímek, místopředseda MAS SR,
kontakt: novnos@tiscali.cz

Bilance činnosti výjezdové jednotky
SDH Nové Hrady a Údolí

Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů tvořená sbory Nové Hrady a Údolí, jejímž
zřizovatelem je město, patří ve vybavenosti mezi špičkové sbory. Proto je zařazena do plošné-
ho krytí okresu České Budějovice jako II.sled po Hasičském záchranném sboru České Budějo-
vice, jejichž operační středisko nás vysílá k jednotlivým událostem. Od ledna tohoto roku až po
uzávěrku tohoto čísla jich bylo poměrně dost.

Již začátkem ledna zasáhl Nové Hrady a okolí orkán Kyril a výjezdová jednotka s veškerou
technikou zprůjezdňovala silnice od Nových Hradů až po Trhové Sviny, Rychnov, Svébohy,
České Velenice. Jednotky pracovaly po dva dny nepřetržitě za velkého rizika. Hned po skonče-
ní prací na orkánu vyjížděla jednotka na požár komína na Cuknštejně.

V měsíci únoru byla jednotka povolána na kuriózní odchyt telete od Vyšného až po Nakoli-
ce. Po odchytu stoosmdesátikilogramového telete jej musela naše jednotka odvést po svých
s pomocí pana starosty Hokra do Nových Hradů, kde si je rakouský farmář vyzvedl.

V měsíci březnu začaly požáry lesů po odstraňování následků větrné kalamity (pálení na
Vevří). Duben byl teplý a bohatý na požáry lesů. Na svátky velikonoční byly hned dva denně,
v Kapinose a Chudějově. Za týden, opět v neděli, byly dva zásahy – Kapinos, Rankov-Sedlo.
V květnu naše jednotka odstraňovala padlý strom na kapličku v Krčíně a požár v Hrdlořezích
(Rašelina Soběslav).

Při této příležitosti chceme poděkovat „Pekařství -Vondrová“, „Masně –Hofer“ a „Večerce
- Ferenčíková“ za to, že v době zásahů umožní nakoupit jídlo a pití pro hasiče i v pozdních noč-
ních hodinách.

V sobotu 19.5.2007 uspořádalo SDH Nové Hrady, ve spolupráci s SHD Údolí, obvodovou
soutěž v požárním sportu. Soutěž se uskutečnila v Údolí a zúčastnily se jí sbory z Horní Stropni-
ce, Rychnova, Žáru, Nových Hradů v kategoriích: ženy bez omezení, muži bez omezení, muži
na 35 let.

Výsledky soutěže

V kategorii muži bez omezení: 1. místo Žár, 3. a 5.místo Nové Hrady.

V kategorii ženy bez omezení: 1.místo Žár

V kategorii muži nad 35 let: 2.místo Údolí

Soutěž proběhla v dobré atmosféře a za slunného počasí.

Koncem května se SDH Nové Hrady a Údolí bude podílet v Nových Hradech na Memoriálu
por. Hasíka, který pořádá Správa Policie Středočeského kraje ve spolupráci s Městem Nové
Hrady.

Hasiči dále zajišťují průběžně i osvětlení střelnice u Zevlova mlýnu, požární asistenci při oh-
ňostroji, ukázky hašení a různé soutěže.

Na závěr bych chtěl upozornit veřejnost, že hasiči již nemohou dovážet vodu do studní, ba-
zénů a podobně, a to z důvodu pronikání pěnotvorného hasiva do vody v cisternách.

St.Papoušek, velitel JSDHO Nové Hrady

Myslivost na Nových Hradech
Měsíc červen je již tradičně i měsícem myslivosti. Jaká je myslivost

na Nových Hradech? Hlavním posláním Mysliveckého sdružení Nové

Hrady je společný výkon práva myslivosti na honebních pozemcích ,

které máme za úplatu pronajaty od Honebního společenstva Nové Hra-

dy. Další činnost sdružení spočívá zejména v zajišťování a zlepšování

životního prostředí, propagace a ochrany přírody, chovu a vypouštění

zvěře, ochraně a péči o zvěř, zajišťování odpovídajících veterinárních

opatření, zvyšování odborné úrovně svých členů a práci s mládeží

v kroužku mladých myslivců a ochránců přírody.

V současné době má myslivecké sdružení 67 členů, kteří v loňském

roce při své činnosti zdarma odpracovali 2 590 hodin. Do honitby jsme

vypustili 750 ks bažantí zvěře. Pro přikrmování zvěře jsme spotřebovali

objemového a jadrného krmiva v hodnotě téměř 100 tis. Kč. Každý člen

sdružení se v honitbě stará minimálně o jedno krmné zvěře k přikrmová-

ní zvěře. Úzce spolupracujeme se zemědělskými společnostmi, které

hospodaří v honitbě s cílem snižovat škody na zemědělských plodinách

a pozemcích. Další velice úspěšnou, tentokrát společenskou akcí, kte-

rou se nám podařilo zorganizovat, byl tradiční myslivecký ples
s přebohatou tombolou, kdo přišel, jistě nelitoval.

V letošním roce jsme se podíleli na úklidu zámeckého parku po vě-
trné kalamitě, v honitbě opravujeme poškozená myslivecká zařízení a
provádíme rozsáhlou rekonstrukci odchovny bažantů a skladu krmiv.
Pro letošní rok se připravujeme na vypouštění odchovávaných
bažantů obecných cca 800 ks a kachny divoké cca 1500 ks a to nejen
za účelem lovu, ale i zazvěřování honitby.

Myslivost, která v minulosti utrpěla na své pověsti, hlavně mediál-
ní kampaní ve sdělovacích prostředcích, které neodborným a nevybí-
ravým způsobem útočí na poslání a činnost myslivců při ochraně
přírody, je pro nás nejen koníčkem, ale hlavně posláním a vyjádřením
pozitivního vztahu ke krajině a zvěři, která je nedílnou součástí našeho
životního prostředí. Myslivost má zejména u nás na venkově své tra-
diční místo a chceme poděkovat Měst. úřadu za pomoc při rozvoji a
udržení novohradské myslivosti jako spolkové činnosti svých občanů.

Myslivost v Nových Hradech je tedy zejména o práci ve prospěch
ochrany životního prostředí, přírody a zvěře, a to nejen v měsíci červ-
nu, ale po celý rok.

Brychta Leoš  myslivecký hospodář MS Nové Hrady
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Nebuďme nevděční !
Na konci června 2007 uplyne 20 let od

smrti bývalého ředitele SZTŠ a veřejného či-

nitele ing.Milana Hromase. Byl jedním z těch

Novohraďáků, na kterého by se nemělo zapo-

mínat. Čas plyne tak rychle naplněn novými

událostmi, starostí o současnost, že zastavení

se a ohlédnutí za minulostí se zdá být zbyteč-

ným zdržováním. Myslím, že tím přicházíme

o poučení, které by mělo být předpokladem

pro hledání cesty dopředu. Jinak naše pachtění

postrádá cíl a smysl a nutí nás žít jen přítom-

ností.

Je řada lidí, kterých si občané v Nových

Hradech už za jejich života vážili. Namátkou

jména: Dr.Šlachta, Dr.Matoušek, ing.Štěpán,

pan Marek, ing.Traube. A nejsou jediní. Měli

by mít důstojné místo v kronice města a měli

bychom si je připomínat.A nejen osoby.Jsou i

úseky života města, ve kterých jsme každý

z nás nechali kus života. Mám na mysli obdo-

bí, které město prožilo, čas běžel a informace

o nich zapadají. Určitě takovým obdobím je

2.světová válka s odsunem, poválečné období,

poúnorové budování socialismu, obnova kapi-

talismu.

Za vším i v Nových Hradech byli a jsou

lidé, jejich zájmy a přesvědčení, či lhostejnost.

Vždyť ta období byla, nemůžeme je zrušit a

lidé se v nich nějak chovali a město něco

zažilo. Byli lidé, kteří z dosažené pozice sami

těžili či i v současnosti těží, jiní pomáhali os-

tatním se zájmem o prospěch celku. Všechno

podle charakteru a nátury. Znalost této minu-

losti co nejširšímu okruhu lidí má svůj velký

význam i proto, že velká většina starší genera-

ce se tu nenarodila a je tu dodnes národnostní

směsice bez tradic.

Člověkem, který velkou měrou napomohl

konsolidaci poměrů jak v SZTŠ, tak ve městě,

byl právě ing.Milan Hromas, který přišel do

města v roce 1962. Vydobyl škole i městu

dobrou pozici všude. Měl dobráckou povahu

s velkým pochopením pro problémy druhých.

Kam přišel, přinášel dobrou pohodu.

I když byl považován za přesvědčeného

straníka, nebál se například přiznat ministro-

vání v mládí v kostele, odmítl stranickou cen-

zuru děkovného projevu při udělení titulu

vzorný učitel na krajském zasedání. Měl ro-

zumný, lidský ideologický pohled na vše, na

rozdíl od těch, kteří propagovali tvrdý třídní

přístup. Mnozí mladí z Nových Hradů byli na

jeho přímluvu přijati na střední či vysoké ško-

ly. Při přijímacím řízení na zdejší školu ne-

dbal na „kulacký“ původ či náboženské

založení. Já to vím, protože nikdy nechtěl ře-

ditelnu jen pro sebe, vždy jsme sloužili spolu,

vedli často diskuse o všem možném. Studenti

ho přímo milovali. Setkával se s nimi při ho-

vorech „H“, které byly přesnou kopií Horníč-

kova pořadu. Můj obdiv si získal například

tím, že přijal do zaměstnání rodinu Kunclů.

Pan Kuncl prošel bitvami ve Francii, sloužil

v Anglii a vrátil se se Svobodovou armádou

přes Duklu, později jako mnoho podobných

byl uvězněn, jeho paní se neskrývala se svým

původem, kdy rodině byla v Praze vyvlastně-

na továrna. Nebylo bez rizika, že mu to bude

někdo připomínat, když se to bude hodit. Ve

své době přijal do zaměstnání i některé lidi,

kteří později škole spíše škodili.

Měl sice obavy z vývoje událostí v roce

1968, ale zúčastnil se památného obrodného

mimořádného XIV.stranického sjezdu v srp-

nových dnech, který byl produbčekovský.

Tyto obavy se zvýšily po návratu z Prahy

domů, republika byla obsazena vojáky Var-

šavské smlouvy. Zamýšlel opustit republiku.

Major Kuncl byl vyslán přes hranici, aby zjis-

til poměry v utečeneckém táboře u Vídně. Ne-

podnikl to, zůstal doma.I když zůstal ve

funkcích, stranické orgány mu v období „nor-

malizace“ účast na „nelegálním“ sjezdu neza-

pomněly. Jistě tento fakt také sehrál roli při

jeho odvolání ze všech funkcí v roce 1976

v souvislosti s návštěvou a přespáním vnuka

Buquoye v zámku.

Už tyto záležitosti překryl čas, ale řada teh-

dejších funkcionářů v městě se nezachovala

dobře, když psali do posudků, že „občané

města byli jednáním s. Hromase pobouřeni“.

Dopustil se prý vážné politické chyby, ne-

zhodnotil svůj čin třídně, když Buquoye pro-

vedl zámkem, umožnil fotografování a nechal

přespat.

Propuštěného ze školy a z funkcí se ujal ro-

zumný V.Krebs, ředitel Oborového podniku

Šumava a zdejší Státní statek, kde mu bylo

umožněno vést hospodářství ve Stropnici.

Řada lidí v zájmu své kariéry se od něho od-

klonila. Ačkoli to nepřiznal, jeho zdravotní

stav se psychicky i tělesně zhoršoval. Nejdří-

ve školu míjel, ale později se zastavil na kus

řeči a protože jsem znal jeho citové založení,

bylo možno poznat jeho životní zklamání. Ro-

zuměli jsme si. V 59 letech v červnu 1987 ze-

mřel.

Byl posmrtně rehabilitován po roce 1989.

Komise na KNV označila jeho odvolání za ná-

silné, neseriozní, nespravedlivé.

Kdyby bylo v mé moci, zařídil bych povin-

ně seznamovat všechny místní funkcionáře

s těmito fakty, protože občané vědí, jak do-

padl páter Gerhard, jak se postupovalo při ře-

šení různých personálních záležitostí ve

městě, jak si někteří dovolují svévolně zasa-

hovat do života jiných, protože mají moc.

Rádi soudíme činy ostatních, málokdy spra-

vedlivě, svoje činy vidíme vždy kladně. Jedni

mohou říci:Ing. Hromas byl přesvědčeným

reprezentantem politiky KSČ, jiní budou oce-

ňovat především jeho lidskou stránku. Málo-

kdo se zamýšlí, jak by se zachoval sám,

postavený do jeho role, málokdo dovede co

nejobjektivněji hodnotit tehdejší situaci. Laci-

né je v dnešní době dělat moudrého a těžit

z kritiky minulosti. Tak, jak jsem ho znal a jak

se svými činy zapsal do vědomí školy i veřej-

nosti, jsem přesvědčen, že na dobré lidi by se

nemělo zapomínat. Mohl toho ve svém životě

ještě mnoho dobrého vykonat, protože tu do-

dnes s námi mohl možná být.
MARYŠKA
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Ačkoli podle kalendáře bylo o víkendu
19.-20.května ještě jaro, teploty byly přesvěd-
čivě letní. I ony byly tak součástí víkendového
programu, který zahajoval v našem městě letní
turistickou sezonu. Letošní program, který byl
připraven jak pro návštěvníky z blízkého i
vzdáleného okolí, tak pro novohradské, se
nesl v duchu historie a kulturních památek.
Přispěla tomu především putovní výstava sta-
rých rukopisů a otevření části rezidence a urči-
tě i fakt, že v našem městě tvoří historické a
kulturní objekty skutečně potenciál, který je
pro turistický ruch zajímavý. Nebylo proto
nutné vymýšlet „vzdušné zámky“, ale pouze
nabídnout to, co zde existuje a co není pro tak
malé městečko, jako je naše, běžné.

Mimo již zmíněné výstavy v rezidenci byly
zpřístupněny zrekonstruované prostory radni-
ce, ve kterých jste mohli shlédnout výstavu fo-
tografií prezentující řadu projektů, které se u
nás realizovaly v posledních několika letech.
V sobotu i v neděli zde bylo možné rovněž
shlédnout film o Novohradsku a mikroregionu
Sdružení Růže od Jana Hanzala, který byl vě-
nován nejen krajině a architektuře, ale doku-
mentoval i aktivity lidí a zajímavé projekty
uskutečněné především z programu Leader +
nebo Leader ČR. O těchto aktivitách jste měli
jistě všichni příležitost číst průběžně v tisku a
nyní bylo možné se s nimi seznámit i obra-
zem. Po oba dva dny jste zde mohli rovněž
shlédnout prezentační CD internetových strá-
nek o Novohradsku od Petra Hniličky.

Současně s rezidencí a radnicí byla zpřís-
tupněna i hrobka, některé prostory zámku a
klášter. Pro ty, kteří se chtěli do těchto míst
podívat a seznámit se s historií, byla zajištěna
průvodcovská služba. Hrad měl své standard-
ní prohlídky a v kovárně jste měli příležitost
potkat kovářku Lucii, která kovařinu opravdu
ovládá. Do nabídky otevřených objektů byla
zahrnuta i koželužna, kde byla nainstalována
výstava dětských prací vytvořených žáky
z prvního stupně naší základní školy s řezbá-
řem Janem Němečkem.

Další objekt, který oficiálně a slavnostně
také otevřel dveře dokořán, byla nová cukrár-
na – kavárna u hradu. A při vysokých letních

teplotách to byla pro mnohé velmi příjemná
oáza osvěžení.

V sobotu i v neděli bylo otevřeno kulturní a
informační centrum, což mělo velmi kladnou
odezvu především od návštěvníků města ze
vzdálenějších končin republiky. Mnozí byli
velmi příjemně překvapeni víkendovou atmo-

sférou, nabídkou programu i služeb a také lid-
mi, které zde potkávali.

Na závěr tedy ještě děkuji všem, kteří se na
programu otevírání letní turistické sezony po-
díleli a pomohli naše město představit ve své
pravé podobě – jako město historické, živé a
inspirativní. Květa Jarolímková

Informace pro podnikatele
v cestovním ruchu -  ubytovatelé

Město Nové Hrady vydalo na začátku roku propagační materiál – Přehled ubytování na rok
2007. Tento informační materiál obsahuje přehled ubytování, včetně stručných informací, cen a
kontaktů ubytovatelů na Nových Hradech a  na Novohradsku.

Další novinkou na informačním centru je nově vydaný propagační materiál, který informuje
o historických památkách na Nových Hradech, zajímavostech v okolí Nových Hradů a možnos-
tech různých aktivit.

Vydání těchto propagačních materiálů bylo hrazeno z poplatků od ubytovatelů, kteří
využívají stránky města Nové Hrady www.novehrady.cz pro svou prezentaci.

Ubytovatelé si mohou na informačním centu Nové Hrady vyzvednout několik těchto propa-
gačních materiálů pro své potřeby.

Dále jsou na informačním centru Nové Hrady k dispozici pro Vaše potřeby turistický – infor-
mační magazín TIM a od Jihočeského kraje České Budějovice nové brožury informující o zají-
mavostech v okresních městech.

I přes nepříznivé podmínky, které vznikly dočasným vyloučením vstupu do lesa, Vám přeji
krásné prožití letní turistické sezóny. Martina Kolářová, IC Nové Hrady

L e t n í t u r i s t i c k á s e z o n a z a h á j e n a
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INFORMACE  Z  REGIONU - Borovany

Borovanské slavnosti 8.6. - 10.6.2007
Letošní slavnosti města nesou podtitul „Doudlebsko ožívá“ a zdejší národopisný region

představí jihočeské folklórní soubory spolu s dětmi borovanských škol.

Pátek 8.6.
20.00 - hra Dívčí válka (soubor Hroší prozatímní divadlo SDH Borovany) – nádvoří zámku

Sobota 9.6.
DOUDLEBSKO OŽÍVÁ

Kulturní program v zámecké zahradě
13.00 - průvod krojovaných souborů městem
13.30 - vystoupení folklorních souborů Doudleban, Radost, Soumrak
14.30 – Žižka u hradu Rábí – loutkové představení Komedianti na káře
15.15 - vystoupení dětí z MŠ, ZUŠ, Malý furiant
16.00 – „módní“ přehlídka doudlebských krojů
16.15 - výuka lidového tance z Doudlebska, společné zpívání, dětské lidové hry
17.00 - Hradčanská kapela - pozvánka na večerní koncert
17.30 – Cirkus bude – loutkové představení Komedianti na káře
21.00 – Hradčanská kapela  a Josef Kocůrek – koncert

Doprovodný program:
13 – 18.00 hodin řemeslný jarmark na nádvoří zámku,
Den otevřených dveří v novém muzeu v klášteře,
fotovýstava Doudlebsko ožívá v kinosálu,
tradiční občerstvení Klubu tradic v Podzámčí, pečené sele

Neděle 10.6.
10.00 hod. Běh Terryho Foxe – hřiště TJ Calofrig
18.00 hod. Koncert komorního souboru Verner Collegium v kostele Navštívení Panny Marie

INFORMACE  Z  REGIONU - Suchdol nad Lužnicí

Pamfilo a spol.
Když se do krásných dívek „ z b l á z n í “

mladíci, je to přirozený života běh. Pokud se
tak ale stane „páprdům“, kteří by těm díven-
kám mohli být otci ba dědečky, pak je to „drá-
mo“, ale někdy také velká sranda. Zvláště
když se to začne odehrávat někde na teplém
jihu Evropy, tak jako v nově nastudované di-
vadelní hře suchdolských ochotníků ze SUDu.
Zvláštní ovšem je, že těmi „postiženými“ jsou
až do té doby, než je dámský živel obloudí, za-
přísáhlí „staří mládenci“ vyznávající klid, po-
hodlí a dobré vínko, ale bez přítomnosti
ženského živlu. A vnikne-li do děje ještě
chamtivost dvou letitějších dam, jedné po ma-
jetku a druhé po jedno jakém chlapovi, tak
může divák očekávat na jevišti děj plný zvratů
a komických situací. Chytrý páter to ale maza-
ně zařídí a tak konec vše napraví. Soubor se
pokusil umocnit atmosféru této „lehkovážné“
hry i nedílnou hudební a písňovou složkou. O
ní se postarali naši dlouholetí partneři,
manželé Cvrčkovi a jejich Komorní soubor při
ZŠ Rapšach. Snad již pro nečekané zápletky,
zajímavé obsazení a pro radost Vašich - našich
herců, kteří na jevišti zdejšího kina necelý rok
„válčili“ s nácvikem, bude premiéra (23.červ-
na) pro Vás zajímavou podívanou. Krásné kul-
turní zážitky Vám přeje jménem celé
ochotnické party SUD Petr Toufar, režisér.

Divadelní soubor
„SUchdolské Divadlo“, o.s. ze Suchdola nad Lužnicí

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA PREMIÉRU
SVÉ NOVÉ KOMEDIE ZDEŇKA HOVORKY

PAMFILO A SPOL.
Režie: Petr Toufar Produkce: Vít Pávek
Návrh scény: Šárka Budíková Kostýmy: Tereza Kamišová
Hudba: František a Lenka Cvrčkovi Zvuk a nasvícení: František Novák aj.

SPOLUÚČINKUJE  KOMORNÍ  SOUBOR PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE V RAPŠACHU

SOBOTA 23. ČERVNA 2007
19.30 HODIN

KULTURNÍ CENTRUM – KINO
SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

www.divadlo.unas.cz
Nositele autorských práv k dílu zastupuje

DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, Krátkého 1, Praha 9.

Soutěž
hasičských sborů

V soutěžním klání uvidíte
dobrovolné hasiče z Horní Stropnice,

Nových Hradů, Údolí, Harbachu,
Heinrichsu a Wulschau

����

9.června 2007
na hřišti TJ Hraničář

v Horní Stropnici
od 10.00 hodin

����

Program:
Zahájení

Ukázky hašení různých druhů materiálů
Ukázky dovedností dětí

Stropnická štafeta
Požární útok
Vyhodnocení

Soutěž je součástí projektu,
který je spolufinancován EU, prog-

ram INTERREG III.A Dispoziční fond

INFORMACE  Z  REGIONU
Horní stropnice
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OSLAVA…
DEN MATEK se oslavoval na mnoha mís-

tech ve městě : besídka v MŠ, koncert pro ma-
minky v ZUŠ, besídky v některých třídách ZŠ
a podobně. Vždy byla tato oslava spojena
s vystoupením dětí, které si pro maminky při-
pravily program a drobné dárečky.

Seniorkám, které jsou také maminky (nyní
spíše babičky), však už jejich synové a dcery
nepřednesou

„ MAMINKO MOJE,
CHCEŠ PUSU SLADKOU ?
SEHNI SE KE MNĚ,
JÁ TI JI DÁM,
PROTOŽE TEBE NEJRADŠI MÁM …
Nic to však nevadí, i tak jsme si oslavu

v seniorklubu přichystali.
Do koželužny nás přišel pozdravit starosta

p. Hokr. Nepřednášel sice, ale pěkně nám po-
přál a zároveň nás seznámil s akcemi ve měs-
tě, které i nám mohou zpříjemnit jarní dny.
Chvíli s námi pobyl a vyslechl i osobní stesky.

P. Vochoska jako vždy vyhrával ke zpěvu i
k tanci a členky p. Jana Badošková a Drah.
Cáplová napekly zákusky.

Velké poděkování patří manželům Šnok-
hausovým z pensionu Hamr, kteří jako spon-
zoři věnovali další občerstvení.

Sobotní odpoledne bylo pro nás velmi pří-
jemné a nabylo nás energií pro další dny.

za výbor seniorklubu St. Kovářová

DEN ZEMĚ V MŠ
Měsíc duben je v mateřské škole zaměřen

na ekologii. V tomto měsíci se slaví Den
Země. U nás již tradičně tento den pojímáme
jako pomoc přírodě od odpadků.

V pátek 24. dubna šly všechny děti pod
heslem UKLIĎME SVĚT „uklízet“ nejbližší
okolí. Nejmenší děti sbíraly odpadky ve Štítě,
kam si chodívají často hrát, předškoláci na
Jánské louce. Nasbírané odpadky ukládaly do
pytlů s logem této akce, jež nám poskytlo eko-

logické centrum Cassiopeia v Českých Budě-
jovicích. Plných pět pytlů nasbíraných odpad-
ků nám vyvezli zaměstnanci Technických
služeb města ( také jeden kryt od televize).
Děti dostaly sladkou odměnu a obrázky chrá-
něných rostlin a živočichů.

Moc by nás potěšilo, aby jednou nebylo co
sbírat, aby i ti velcí a dospělí pochopili, že
ochrana životního prostředí po celý rok je věcí
naprosto normální. Vzhled vašeho města by
vám neměl být lhostejný, protože je vizitkou
nás občanů.

Učitelky MŠ

MUSICA SACRA
Hranice překračující

festival duchovní hudby
První červnový víkend bude pro milov-

níky duchovní hudby a pěveckých sborů

připraven zajímavý program. Od 1. do 3.
června 2007 se uskuteční festival du-
chovní hudby, který nese název Musica
sakra a na kterém vystoupí zhruba dvě de-

sítky pěveckých sborů z Čech, Moravy,

Vídně a Dolního Rakouska.

Zahajovací koncert se uskuteční 1.červ-

na v novohradském klášteře od 19 hodin.

Sobotní koncert můžete navštívit v Boro-

vanech v klášteře Augustiniánů od 17 ho-

din a na závěrečný koncert pak můžete

zavítat do rakouského městečka Weitra. Na

zdejším zámku se v neděli od 17 hodin

uskuteční závěrečný koncert sborů dospě-

lých interpretů.

Mimo těchto hlavních míst zazpívají

sbory i v domovech důchodců (Borovany,

Weitra, Nové Hrady) a v neděli 3.6. v No-

vých Hradech při bohoslužbě od 9 hodin.

Udělejte si sváteční víkend a přijďte se

zaposlouchat do tónů duchovní hudby.
Květa Jarolímková

POZVÁNÍ  NA  KULTURNÍ  AKCE
Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje, posluchači dechovky, příznivci pěkných filmů,

milovníci vážné hudby, divadla a všichni ti, kteří si občas potřebují odpočinout od práce a vní-
mat svět prostřednictvím tónů, obrazů a srdci příjemných prožitků… zvu vás v měsíci červnu na
několik kulturních událostí.

Mimo výstavy starých rukopisů v Rezidenci, můžete první víkend v červnu zavítat na festival
duchovní hudby Musica sacra, jehož zahajovací koncert bude na domácí půdě 1.6. v klášteře.
Určitě to bude pro všechny příležitost na malé zklidnění po týdenním pracovním maratonu. O
čtrnáct dní později, před setměním, začne pro vás na hradním nádvoří divadelní představení Ji-
hočeského divadla Carmina Burana.

V neděli 24.6. k nám opět zavítá umělecký řezbář Jan Nováček, který u nás byl na loňském
řezbářském sympoziu v rámci doprovodného programu. Letos nám představí své práce
v koželužně v rámci výstavy „Řezbář na vandru“. Výstava bude určitě zajímavá a inspirativní
pro všechny věkové kategorie a potrvá do konce července. Při vernisáži se dozvíte, čím dalším
bude výstava o prázdninách obohacena.

A když už jsem připomněla blížící se prázdniny, na které v tuto chvíli vrcholí přípravy kul-
turních a společenských akcí, tak alespoň některé zmíním. Na červenec a srpen pro vás Kulturní
a informační centrum připravuje několik divadelních představení ochotnických souborů, páteční
a sobotní podvečery při hudbě a dvě autorské výstavy v prostorách koželužny.

V červenci se uskuteční druhý ročník hudebního festivalu Novohradské znění, řezbářská
tvůrčí dílna „Hravé dřevo“ a příznivci kapely Hyalit se mohou těšit na svoji párty v Údolí.
V srpnu se uskuteční jubilejní desátý ročník Malířského sympozia s následnou výstavou na hra-
dě a na závěr měsíce se pak děti budou loučit s prázdninami. Ale to je ještě daleko….

V době, kdy vyjde červnové číslo našeho zpravodaje, to bude měsíc, kdy jsem převzala „kul-
turní štafetu“ od Dany Loškové, která v našem městě vytvářela kulturní povědomí několik let.
Na některé její aktivity ráda navážu, o další bych se chtěla pokusit. Budu ráda za jakoukoli zpět-
nou vazbu, ať už kladnou či zápornou, nabízím spolupráci všem kulturně smýšlejícím organiza-
cím  i jednotlivcům, těším se na nové podněty.

Na závěr bych chtěla ještě vysvětlit a upřesnit, že na pozici kulturního referenta jsem nastoupila
měsíc po výběrovém řízení z důvodu odstoupení Heleny Žiakové, vítězky výběrového řízení. A
protože nebyla s paní Žiakovou podepsaná pracovní smlouva, oslovil předseda výběrové komise
Jiří Haider na konci dubna uchazeče z druhého místa. Tuto nabídku jsem přijala a po předání kul-
turní agendy a inventáře, které trvalo jedno odpoledne, jsem nastoupila do pracovního poměru.

Těším se na společné kulturní počiny a zážitky, které nás čekají a přeji si, aby nás všechny
vzájemně kulturně  a duchovně obohatily. Květa Jarolímková, KIC Nové Hrady
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Hudba bez hranic
Základní škola Nové Hrady ve spolupráci

s Hauptschule Litschau pořádala přehlídku
dětských pěveckých sborů.

Tato přehlídka sborů z českých a rakous-
kých základních a hudebních škol se konala
11.5.2007 na nádvoří Státního hradu v Nových
Hradech. Byla vyvrcholením dlouhodobě při-
pravovaného projektu, který nesl příznačný
název „Hudba bez hranic“. Projekt byl reali-
zován ve spolupráci Bezürk Gmünd se Sdružením
Růže a financován z Dispozičního fondu
INTEREG III.A v Jihočeském kraji.

Přehlídky se zúčastnilo celkem 14 sborů, 5
českých a 9 rakouských. Z českých sborů při-
jaly pozvání DPS Úsměv ze Základní školy
v Borovanech, DPS Sluníčko – ZŠ Horní
Stropnice, DPS Fermata – ZŠ Nové Hrady a 2
pěvecké sbory z Ledenic.

Rakouské sbory si přijely zazpívat z Ama-
liendorfu, Haugschlagu, Litschau, Altnagel-
bergu, Gmündu, Weitry, Heidenreichsteinu a
Schremsu. Zazněly nejen lidové písně, ale i

spirituály, písně muzikálové a populární, např.
„Volare“, „Mamma Mia“, „Titanic“.

Žákyně naší základní školy nastudovaly
k této příležitosti svůj program s aerobikem
pod vedením Zdeňky Tomáškové a Marie Do-
rotovičové. Po kratičké pauze zazpívaly
všechny sbory společně německou píseň „Lie-
der, die wie Brücken sind“. Celý program
skončil okolo 14. hodiny vystoupením rakous-
ké kapely Bluespumpm.

Hlavní náplní projektu bylo seznámit se
s kulturními hodnotami a tradicemi obou
zemí. Žáci měli možnost rozvíjet své komuni-
kační dovednosti v německém jazyce. Cílem
projektu bylo také představit hostujícím sbo-
rům historii města, a to prostřednictvím pro-
hlídek hradu, kláštera a dalších historických
budov.

Projekt navazuje na partnerství a několika-
letou vzájemnou spolupráci Základní školy
v Nových Hradech a Hauptschule Litschau.
Kooperace těchto škol přinesla v uplynulých
letech již několik úspěšných projektů, např.
„Novohradskou expedici“ nebo „Besuch bei
den Nachbarn“.

Závěrem bychom chtěli poděkovat i dalším
partnerům: Městu Nové Hrady, Technickým
službám města, Sboru dobrovolných hasičů
Nové Hrady, Policii ČR, Rodině Panny Marie
a dalším spolupracovníkům, kteří spoluvytvá-
řeli tento projekt.

Za Základní školu Nové Hrady
Mgr. Jana Štorová

Tvůrčí dílna s řezbářem
Děti z Novohradské základní školy měly v květnu příležitost tvořit

ze dřeva pod vedením uměleckého řezbáře Jana Nováčka. Od 14. do
16.5. se tak vystřídaly všechny třídy prvního stupně ZŠ a vytvořily vel-
ké množství nejroztodivnějších dřevěných domečků, lodiček, indiánů,
letadel, autíček a příšerek. Tvůrčí dílna se odehrávala v koželužně, ve
které následně byla z vytvořených prací uspořádána malá výstava. Tu
mohli rodiče navštívit o následujícím víkendu a ocenit tak snahu ma-
lých výtvarníků. K.J.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní učitelce Mgr. Marii Ro-
línkové, která pro nás společně s našimi druháčky připravila v tomto
školním roce dvě krásné besídky. Děkujeme za velkou trpělivost,
píli a ochotu při školních i mimoškolních aktivitách a přejeme i
v dalším školním roce plno úspěchů, štěstí a radosti.

Za rodiče všech druháčků: Marcela a Petr Michaleovi
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Máte zájem o představení

Sluha dvou pánů,
které se uskuteční na otáčivém
hledišti v Českém Krumlově?

Úterý 26.6.2007
Cena vstupenky 450,- Kč a doprava 115,-Kč

Kontakt KIC Nové Hrady
(K. Jarolímková, 602 150 208, 386 632 195)

Představení Jihočeského divadla

CARMINA BURANA
Zvu vás tímto na představení

Jihočeského divadla České Budějovice,
které nás navštíví s baletním představením

CARMINA BURANA.

V pátek, 15.6.2007 od 21 hodin
Hradní nádvoří

Nové Hrady
(vstupné dobrovolné)

vernisáž výstavy
����

Jana
Nováčka
����

„ŘEZBÁŘ
NA

VANDRU“
����

24. června 2007
od 18 hodin
v Koželužně

����

KIC Nové Hrady Vás zve na autor-

skou výstavu uměleckého řezbáře

Jana Nováčka, který bude u nás vy-

stavovat v prostorách Koželužny své

práce.

Výstava potrvá do 28.7.2007 a její

součástí bude i tvůrčí dílna „Hravé

dřeva“ určená pro veřejnost. O této

dílně se více dozvíte v červencovém

Zpravodaji.

Letošní zdobení a stavění májky, po kterém se již tradičně uskutečnil slet čarodějnic
a upálení jedné z nich. Jak to dopadlo ví každý, kdo se přišel podívat

Malí sportovci si ozdobili májku…

A pánové zdárně postavili za spolupráce malých diváků…
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Mimiškolička
„Mimiškolička“ je pro 11 kojenců z No-

vých Hradů a blízkého okolí první „školič-
kou“ v jejich dosavadním životě. Miminka si
užívají první říkanky a hrátky s pohybem. Ma-
minky se učí jemnou masáž kojenců, speciální
masáž „míčkování“ (www.mickovani.wz.cz)
jež je užitečná na bolavá bříška, při rýmě, ale
také na maminčina záda která trpí s narůstající
váhou malých ratolestí a která si zároveň pro-
tahují vhodnými cviky. Pravidelně se dozví-
dáme užitečné rady ohledně příkrmů, růstu
zoubků, celkového vývoje dítěte, zkrátka
běžné věci, se kterými se všechny potýkáme.
Pokud bude o tento kurz zájem i v příštím
roce, je lektorka Mirka Caplová z Pansofie
kulturně-vzdělávacího centra v Českých Bu-
dějovicích ochotna jej v Nových Hradech zno-
vu otevřít.

Klub maminek o prázdninách
Hudebně-výtvarně-pohybový program pro

naše nejmenší bude nepřetržitě pokračovat i

po celé letní prázdniny, a to každý čtvrtek 9.30
až 11.30 v prostorách klášterní třídy, zahrady
nebo keramické dílny.

Novinka- začneme s hravou
výukou cizího jazyka

Ve čtvrtek 21.6. proběhne v 10 hod. a v 16
hod. v klášterní učebně informační schůzka
pro všechny maminky s dětmi ve věku 2,5 – 6
let, které mají zájem o hravou výuku cizího ja-
zyka (říkanky, písničky, pohybové hrátky …).
Na základě požadavků budou domluveny
všechny náležitosti ( jazyk anglický nebo ně-
mecký, den v týdnu, …). V případě dostateč-
ného zájmu mohou být dvě skupiny, a to jak v
dopoledních hodinách (pro maminky s dětmi
na mateřské) tak v odpoledních hodinách po
návratu z práce a z MŠ.

Intenzivní jazykové kurzy
o letních prázdninách

V případě zájmu se v klášteře v měsíci čer-
venci nebo srpnu uskuteční intenzivní (3x za
týden dvouhodinová konverzace) jazykové
kurzy, a to jak v německém, tak anglickém ja-
zyce, především pro mírně nebo více pokroči-

lé. Čas, den v týdnu, délka kurzu i všechny
další náležitosti budou na základě požadavků
dojednány na informační schůzce ve středu
20. června v 18 hod. v učebně kláštera (I. pat-
ro), na kterou jsou všichni zájemci srdečně
zváni. Kurzy povede sl. Helena Princová, ab-
solventka PF JU obor němčina, angličtina.
Kontakt pro případné další informace - Pavla
Chrtová tel. 386 327 049 nebo 603 845 863

Kovářské setkání v novohradské kovárně
Vzpomínáte si ještě na „Novohradské kování u Černého kováře“, které proběhlo v našem

městě v roce 2005? Tenkrát se u nás sešlo 13 kovářů z celé republiky, aby zde vykovali 3 origi-
nální kříže, které byly následně umístěny na značenou cyklotrasu Pamětí Vitorazska. Protože se
kovářům u nás líbilo, zorganizoval pro ně Daniel Černý ve spolupráci se Společností Rožmberk
2. ročník kovářského setkání, které proběhne ve dnech 1.-3.6.2007. Kováři budou pracovat ne-
jen v Novohradské kovárně, ale také v kovárně na Blatech. Během svého pobytu zde vyrobí růz-
né druhy kleští a další nářadí, které zůstane na Novohradské kovárně a během turistické sezóny
bude k dispozici návštěvníkům, kteří si zde budou moci vyzkoušet kovářské řemeslo.

Součástí setkání bude i seminář na téma „Historie a současnost zpracování železa v regionu“,
který proběhne v pátek 1. června od 18.00 hod. v Novohradské kovárně. Pokud máte zájem pot-
kat kováře při práci, určitě je najdete v sobotu 2.června v obou kovárnách. Olga Černá

Koncert z koncertů
nejkrásnější…..

Ve dnech 28. května až 1. června 2007 se
za spoluúčasti Akademického a univerzitního
centra, které sídlí na zámku v Nových Hra-
dech uskuteční celosvětová konference Aqu-
afluo, zaměřená na…… ale o tom se jistě
dočtete v jiném článku zde v Novohradském
zpravodaji, nebo, pokud Vás zajímá věda, jste
již dávno informováni. Já bych Vás ráda upo-
zornila na jeden z kulturních počinů, pořáda-
ných v rámci výše zmíněného kongresu.

Tak tedy: Dne 29. května v 19 hodin zapo-
čne dle následujícího harmonogramu unikátní
koncertní recitál mladičké sólistky finsko-české-
ho původu Heidi Vacek. První polovina kon-
certu proběhne v servitském kostele, kde
Heidino vystoupení doprovodí varhaník Jiří
Emmer a v druhé polovině koncertu, která za-
počne úderem půl deváté Divadelním sále
zámku, pak klavíristka Karla Kubaštová.

Jako hosté laskavě přijali mé pozvání i He-
idiny rodiče, houslisté světového věhlasug,
Prof. Jan Vacek a Prof. Tuula Sivula – Vacek,
kteří již samozřejmě aktivně nekoncertují, ale
jsou vyhledávanými a úspěšnými pedagogy.

Pokud by se Vám do mysli vkradla otázka,
jak se Finka Heidi Vacek, která je stejně nada-
ná jako krásná a inteligentní, dostala až do No-
vých Hradů, ráda Vám ten příběh povím.
Heidi má bratra, o deset let staršího. Také
houslista. Od té doby, co jsem jej poprvé sly-
šela rozeznít nástroj, bylo mým velikým přá-
ním, aby si zahrál v Nových Hradech, při
nějaké, skutečně velkolepé, příležitosti, která
by byla hodna jeho talentu a přístupu k hudbě,
který mne, i když jsem laik, přijde nadpoze-
mský. Nejde zde jen o umění vzít do rukou
housle a smyčec, jde o umění procítit hudbu,
radost i bolest, se kterou má být vyjádřena. To-
hle vše Heidin bratr Kristian umí s nevídanou
bravurou a hloubkou. Má nejen přesně zvlád-
nutou technickou stránku hudby, ale navíc dis-
ponuje ještě něčím, co nemusí být pro každého
umělce samozřejmé – cit, touha, vášeň, trýzeň,
nepokoj a ze všeho nejvíc – koktejl toho vše-
ho, dominující pokaždé jinou složkou….
Bohužel, technické zázemí houslisty Kristiana
nepřálo uskutečnění novohradského koncertu
a bylo nutné hledat adekvátní náhradu.
Vzpomněla jsem si na dívku, kterou jsem do-
posud znala jen jako „sestru, která také hraje
na housle“. Oslovila jsem ji tedy v předtuše, že
dělám ten správný krok. A skutečně. Když
jsem poprvé s Heidi mluvila, bylo mi jasné, že
ta dívenka s havraními vlasy nebude pouze ná-
hradou za svého bratra, nýbrž bude velmi bri-
lantně zastupovat sama sebe…..

Mgr. Marcela Pokorná

Červnový program v novohradském kláštere a farnostech
� 7.6. – Koncert duchovní hudby švýcarského smíšeného sboru WALD AR
Ve čtvrtek 7. června v 19.30 vystoupí v novohradském kostele smíšený pěvecký sbor za dopro-
vodu kontrabasu, akordeonu a houslí. V průběhu večera zazní skladby Mozarta, Mendelsohna,
Brucknera a dalších.

� 8.-10.6. – Duchovní cvičení s P. Paulem Siglem
Představený Rodiny Panny Marie P. Paul Sigl povede druhý červnový víkend v novohradském
klášteře duchovní cvičení na téma „Modlitba proměňuje nás i naše rodiny“. Duchovní obnova
začne v pátek 8.6. v 19.30 mší svatou. V průběhu víkendu bude zajištěno hlídání dětí. V neděli
10.6. ve svátek Nejsvětějšího Těla a Krve Páně bude po mši svaté následovat procesí kolem no-
vohradského kláštera se čtyřmi zastaveními a eucharistickým požehnáním.

� 13.6. – Fatimský den na Dobré Vodě
V úterý 13. června proběhne u příležitosti „Fatimského dne“ tradiční pouť na Dobrou Vodu. Za-
čátek světelného procesí bude v 18.00 v chrámových ambitech. Odjezdy autobusů jsou následu-
jící: T. Sviny – 16.50, Kaplice – 17.00, N. Hrady – 17.20, H. Stropnice – 17.30.

� 16.6. – Koncert duchovní hudby – akordeonové kvarteto
V sobotu 16.6. v 19.30 zazní v klášterním refektáři v Nových Hradech skladby H. Purcella, J. Pa-
chelbela, F.X. Brixiho a dalších. Účinkuje akordeonové kvarteto a jeho hosté.

� 17.6. – Koncert duchovní hudby – akordeonové kvarteto
V neděli 17.6. v 15.00 zazní v poutním chrámě na Dobré Vodě skladby H. Purcella, J. Pachelbe-
la, F.X. Brixiho a dalších. Účinkuje akordeonové kvarteto a jeho hosté.

� 1.7. – Petropavlovská pouť
V neděli 1.7. v 9.00 oslavíme v kostele sv. Petra a Pavla hlavní pouť ke cti patronů novohradské-
ho kostela.

� Čtvrtky od 9.30 do 11.30 – Batolivá školička při klubu maminek

� Středy od 9.30 do 10.30 – Hudební miniškolička pro nejmenší při klubu maminek
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Okénko
do knihovny

� Jan Trefulka: Skřipce na ptáčky. Jak přežít

zklamání? Jak se vyrovnat se zkušeností,

že svět,ve kterém žijeme, není rajská za-

hrada, ale bojiště, a lidé, aby si vydobyli

místo na slunci, dokážou vzlétnout do ves-

míru, ale také bez výčitek svědomí násle-

dovat krvavého diktátora a tolerovat

masové vraždy? Takoví „ptáčci“ jsou i hr-

dinové této knížky a tak musíme myslet na

spravedlnost božích mlýnů, když vidíme,

jak se na svých pochybných cestách dostá-

vají do nesnází, do skřipce tragikomických

trapností, náhod a osudových pastí.Někdy

je to pro ně poslední záchrana.

� Philip Pullman: Tygr ve studni. Strhující

zápletka odhalující bezedné hlubiny ponu-

rých vod viktoriánského zločinu. Nikdy

nejste v bezpečí, zvlášť když se vám daří

docela dobře.Buďte připraveni na to, že

kdykoli můžete ztratit půdu pod nohama.

� Margaret Yorkeová: Smrt starší dámy od-

halí dlouho utajované rodinné tajemství.

Nedávno ovdovělá Charlotte se musí uj-

mout nevlastní vnučky, mrzuté, nehezké a

navíc těhotné dívky, která utekla ze školy a

marně se pokouší přimět rodiče, aby jí vě-

novali trochu pozornosti. Její příjezd rozví-

ří klidnou hladinu Charlottina domova….

� Joan Johnston:Texasan. Owen Blackthorne

byl podle mínění všech samotářský,uzavřený

muž, který nikoho nepotřeboval, to se však

změní v okamžiku, kdy na dveře jeho domu

zaklepe Bayleigh Creedová s neobvyklou

prosbou.

� Danielle Steel: Polibek. Isabelle má za

sebou téměř dvacetileté manželství, ale s

výjimkou prvních několika let po svatbě

v něm strádá. Její manžel, význačný pařížský

bankéř, jí po narození těžce postiženého syna

přestal považovat za partnerku a jí připadla

role pečovatelky a hospodyně. Není proto

divu, že citově vyprahlá Isabelle považuje

nahodilé seznámení s Američanem Billem za

velkorysý dar osudu.

� Jennifer Blake: Čest v ohrožení. Kniha je

prvním příběhem z volně navazujícího

cyklu Mistři meče.

J. Janošková

Kino-připravuje FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - ČERVEN 2007

Červenec
� Piráti z Karibiku III

� Robinsonovi

� SPIDER-MAN 3

� Maharal-Tajemství talismanu

Srpen
� Barevný závoj

� Tajnosti

� Iluzionista

� Sun Shine

Září
� Edit Piaf

sobota 2.6. 20.00 hod.

• JAKO MALÉ DĚTI (137 min.)
Na předměstí neutečeš před ničím a neutajíš
nic... Ústřední hráči příběhu tvoří známý mi-
lostný trojúhelník, jehož potenciální přítom-
nost provází většinu manželských soužití od
nepaměti.
Přístupné od 12 let, české  titulky.
Vstupné 55  Kč

středa 6.6. 20.00 hod.

• VLAJKY NAŠICH OTCŮ (132 min.)
Citlivý příběh o odvaze, přátelství a oběti v si-
tuaci válečné vřavy...
Příběh mariňáků a zdravotníka z 2.sv.války, o
jejich návratu domů a vyrovnávání se s váleč-
nými zážitky z Tichomoří.
Přístupné od 12 let. Vstupné 55 Kč

sobota 9.6. 20.00 hod.

• GOYOVY PŘÍZRAKY (117 min.)
Historické drama ze Španělska 18.století.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky.  Vstupné  55 Kč

středa 13.6. 20.00 hod.

• VRATNÉ LAHVE (103 min.)
Smutná komedie syna Jana Svěráka a otce
Zdeňka Svěráka.
Přístupný. Vstupné 55 Kč

sobota 16.6. 20. 00 hod.

• POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL
(123 min.)

Příběh čerstvě vystudovaného skotského léka-
ře, který se dostává do prostředí nemilosrdné-
ho diktátora, jenž Ugandě vládl v 70.letech.
Přístupný od 15let, české titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 20.6. 13.45 hod.
17.00 hod.

• ŠARLOTINA PAVUČINKA
(97 min.)

Rodinný film natočený podle knižní předlohy.

Přístupný, český dabing.

Vstupné  40 Kč

středa 20.6. 20.00 hod.

• ŠTĚSTÍ NA DOSAH (118 min.)

Sledujte Willa Smitha v hlavní roli osamělého
otce, jenž by za šťastný život svého syna dal
všechno.

Přístupný, české  titulky.

Vstupné  55 Kč

sobota 23.6. 20.00 hod.

• KRVAVÁ SKLIZEŇ (99 min.)

Americký thriller z malého města v Luisianě.

Přístupné od 12 let, film v původním znění s
titulky.

Vstupné  55 Kč

středa  27.6. 20.00 hod.

• NORBIT (102 min.)

Eddie Murphy v hlavní roli americké komedie.

Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky.

Vstupné 55 Kč

sobota 30.6. 20.00 hod.

• BESTIÁŘ (113 min.)

Romantická komedie podle knižní předlohy
Barbary Nesvadbové.

Přístupné od 15 let.

Vstupné 55 Kč

Kino Nové Hrady hledá
nové promítače

Vzhledem k tomu, že v současné době má
naše novohradské kino k dispozici pouze
jednoho promítače, oslovuji tímto případ-
né další zájemce.

Nový promítač by nejprve absolvoval 50
promítacích hodin pod vedením zkušeného
promítače, pak by absolvoval základní
kurz a poté by mohl promítat sám.

Podrobnější informace – KIC Nové Hrady
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Novohradská
rošáda

setkání mladých
šachistů

v Nových Hradech

Pořadatel: Šachový klub Humanitas Nové Hrady ve spolupráci
se Základní školou Nové Hrady

Vážení šachoví příznivci,
dovolujeme si Vás pozvat na uvedené setkání mladých šachistů,

které se koná u příležitosti ukončení šachového výcvikového roku
2006 / 2007 v sobotu 9. června 2007 v Základní škole, Komenského
ulice 30 (vchod do tělocvičny).

Program:
08:45 – 09:00 sraz účastníků
09:00 – 09:05 zahájení
09:05 – 11:55 simultánka

turnaj „Šachové naděje 2007“
rozbor jednotlivých partií

11:55 – 13:00 vyhodnocení šachového
výcvikového roku 2006 / 2007
shlédnutí videa Novohradská rošáda 2006
ukončení akce

Informace pro rodiče:
v průběhu setkání mladých šachistů můžete získat informace
o úrovni hry Vašeho dítěte - Vašich dětí

MO ČRS Nové Hrady
zve všechny děti do 15 let na

DĚTSKÉ  RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY

dne 2. června 2007  od  6.00 hod.
na Zevlův rybník v Nových Hradech

a
dne 9. června 2007  od  6.00 hod.

na  Farský rybník v Horní Stropnici
Tyto závody se uskuteční za finanční podpory z prostředků Grantového

programu rozvoje sportu v Nových Hradech a okolí v roce 2007.

Přijďte povzbudit naše
nejmenší fotbalisty

TJ Nové Hrady oddíl kopané zve všechny fanoušky fotbalu (ne-
jen) na mistrovská utkání mladší a starší přípravky, která se konají
v uvedených termínech vždy od 17.00 na fotbalovém hřišti. Přijďte
strávit odpoledne podporou našich nejmenších nebo jen procházkou
na hřiště. Občerstvení zajištěno.
Mladší přípravka ( 6 – 8 let )
Pátek 1.6.2007
N. Hrady – N. Ves

Pátek 15.6.2007
N. Hrady – Lišov

Starší přípravka ( 9 – 10 let )
Pátek 8.6.2007
N. Hrady - Mladé

Běh Terryho Foxe
8. ročník v Nových Hradech

V pátek 15. května jsme se již poosmé sešli v areálu Zámku / Ústav
systémové biologie a ekologie – AV ČR/, abychom společně bojovali
proti rakovině a připomenuli si odkaz mladého Kanaďana Terryho
Foxe.

Dopolední program byl plný her pro žáky z MŠ a ZŠ – opět jsme
postavili arénu Dobré vody, kde se odehrály zápasy v minifotbálku,
mladší soutěžili o drobné ceny v několika disciplínách /přetahovaní la-
nem, skok přes švihadlo, hod na cíl ad./.

Neodmyslitelnou součástí „foxíkování“ jsou vždy také vystoupení
karatistů a aerobiku. Umění karate pod vedením Davida Švendy úspěš-
ně předvedli Michal Petrus, Caroline Podhorová, Ondřej Podhora, Ště-
pán Silmbrod, Ladislav Bárta, Kamil Šavel a benjamínek Petr Michale.
Svá krásná vystoupení pak předvedly i cvičenky aerobiku pod vedením
Marušky Dorotovičové BERUŠKY, BROUČCI, HIP HOP PUSINKY
a NOVOHRADSKÉ HVĚZDY.

Program pro školy pak byl zakončen rozhovorem a autogramiádou
hlavních hostů, kterými byli hokejisté HC MOUNFIELD České Budě-
jovice Milan Gulaš a Lukáš Bolf.

V odpolední části jsme k tradičnímu obsahu přidali simultánku s ša-
chovým trenérem Petrem Luniaczkem z Českých Budějovic. Nestor ji-
hočeského šachu při simultánce na sedmi šachovnicích nejvíce chválil
mladé hráče Tomáše Filipa a Martina Šáchu, kteří předvedli nebojácný
výkon a dlouho vzdorovali. Partie Tomáše Filipa bude dokonce před-
mětem rozboru v regionálním tisku.

Odpolední program byl zakončen společným Hlavním během T.
Foxe. Připomenutí odkazu Terryho Foxe je spojeno s humanitární sbír-
kou na podporu boje proti rakovině.V letošním roce novohradští Foxíci
přispěli částkou 7 394,50 Kč. Děkujeme všem dárcům a také všem
sponzorům za jejich finanční i věcné dary. Poděkování patří také všem
organizátorům.

Za novohradské Foxíky Ing. Radek Kolář, BK Nové Hrady
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Výsledky kuželkářů v ročníku 2006/2007
Rádi bychom se podělili s občany Nových Hradů o radost z výsledků soutěžního ročníku

2006/2007 v kuželkářské soutěži České kuželkářské asociace.

V uplynulém ročníku se naše družstva účastnila kuželkářské soutěže s těmito výsledky:

1) družstvo „A“ první místo v krajském přeboru s postupem do divize, jednotlivci v krajském

přeboru

3. místo Cigánek Jiří s průměrem 423,2 kuželek na zápas,

5. místo Kříž Ladislav s průměrem 420,5 kuželek na zápas

2) družstvo „B“ druhé místo v okresním přeboru, jednotlivci v okresním přeboru

1. místo Sladký Stanislav s průměrem 399,1 kuželek na zápas

3) družstvo dorostu první místo okresním přeboru, jednotlivci v soutěži dorostu

4. místo Kanděra Michal s průměrem 365,6 kuželek na zápas
Závěrem bychom rádi poděkovali všem hráčům za úsilí, které vynaložili k dosažení tako-

výchto výsledků. Členům TJ Sokol Nové Hrady za pomoc při úklidu a zprovoznění kuželny po
opravě. Zvláště děkujeme všem sponzorům za sponzorské příspěvky, bez nichž by se tento sport
nedal v žádném případě provozovat na tak kvalitní úrovni. Mezi tyto sponzory patří Město Nové
Hrady, ČSAD JIHOTRANS a.s., společnost Lintner a Župa Sokolská.

Za TJ Sokol Nové Hrady Stanislav Sladký, starosta TJ Sokol

Kovoobráběcí firma
Contena S.R.O.

přijme na trvalý pracovní poměr:
kovoobráběče, soustružníky, zámečníky, frézaře

popřípadě
pracovníky se znalostí k těmto oborům.

Praxe výhodou, není však podmínkou.
Nabízíme vysoké výdělky a korektní jednání.

V případě zájmu volejte na tel.723 661 950

Knihy v Informačním
centru Nové Hrady

Na Informačním centru naleznete dvě novější
publikace za výhodné ceny.

Novohradské hory
Nakladatelství Baset vydalo minulý rok na
podzim krásnou publikaci s 800 strany a
s 2200 barevnými fotografiemi, celou řadou
dobových fotografií a ilustrací, historických i
současných map, grafů, tabulek a schémat.

Nedílnou součástí této vlastivědné encyklopedie
jsou rejstříky i příloha v podobě historického
průvodce.
Tuto knihu si můžete koupit na Informačním
centru za 1.200,-Kč

Hrady, zámky a tvrze, které přežily rok
2000
Jak už sám název prozrazuje, jedná se o knihu,
která představuje historické památky v Jiho-
českém kraji, které přežily rok 2007. Kniha in-
formuje například, v jakém stavu se nyní
historické památky nacházejí, či jakého měly

v daném roce majitele. Publikace obsahuje
464 historické památky s fotografickým vyob-
razením.
Tuto knihu si můžete zakoupit na Informač-
ním centru za  650,-Kč.

Martina Kolářová, IC Nové Hrady

LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR 2007
– DÁLAVA u LIČOVA

Skautské středisko SIRIUS – Kaplice
nabízí poslední volná místa na letním
skautském táboře (LST), který se koná na
tábořišti DÁLAVA u Ličova. Termín tábo-
ra je od 29.07. do 11.08.2007, cena za čtr-
náctidenní pobyt činí 2.800,- Kč. Poplatek
za LST může také uhradit Váš zaměstnava-
tel prostřednictvím odborové organizace,
nebo příspěvkem na dětské tábory a rekrea-
ce. Děti budou ubytováni v dvojlůžkových
podsadách. Během tábora děti prožijí na tá-
boře plno legrace a her, mimo toho se děti
naučí jak se správně chovat a tábořit v pří-
rodě. Celý tábor je pojat celo táborovou
hrou (CTH), Tábor je pojat tak, aby byl
vhodný pro děti ve věku 6 – 15 let. Bližší
informace o účasti na táboře podají vedoucí
střediska SIRIUS Kaplice: p. AKSAMIT –
vedoucí skautského oddílu KOMETA Hor-
ní Stropnice tel.: 728 200 933 nebo p.
ANGYAL – vůdce střediska SIRIUS Kap-
lice, tel.: 606 598 063

Petr AKSAMIT – HVĚZDÁŘ, zást. ved.
skautského Střediska SIRIUS Kaplice
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