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Otevírání letní turistické
sezony na Novohradsku

V duchu rčení „Mluviti stříbro, mlčeti zlato“ zařazujeme dnes na
úvodní stránku více fotografií než slov. Jednak proto, že máme z akcí
za měsíc květen hodně fotografického materiálu, a také proto, že vypo-
vídací hodnota obrazů – fotek je často přesnější, než příliš popisných
slov. Tedy pokud pomineme, že úplně největší vypovídající hodnotu
získáte, když to „vidíte či slyšíte na vlastní oči a uši“ a nespoléháte se
na „seconhand“.

Na titulní stránce tedy přinášíme několik fotografií z akce druhého
květnového víkendu, kdy jsme se bavili v netradičních disciplínách pří-
mo na novohradském náměstí. Tak ať se vám daří v blížícím se létě na-
jít dostatek času na to, abyste naši kulturní nabídku mohli prožívat
vždy v přímém přenosu.

Za KIC Nové Hrady K. Jarolímková  (fota: KIC)

Pěnová show nebyla jen o tom zmizet v pěně nebo si bezhlavým skokem
narazit žebra, ale hlavně najít „tekutý“ poklad v bílé kopici. To se podaři-
lo hostům z Českých Velenic a všichni jim to ze srdce přáli a záviděli…

Čarodějnická elita přichází 30.4.2008

Dovádění v pěně na úplný závěr odpoledne si
nenechaly ujít děti, a tak si lovily svoje malé po-
klady až do chvíle, než pěna úplně zmizela…

První letošní koncert na nádvoří Státního hra-
du Nové Hrady, který jsme pro vás připravili,
se nesl ve znamení písniček Zrození hvězd, Za-
chráněných koní a Korálků z jitřní rosy od ka-
pely Kamelot. Na další koncert pod nebem se
můžete těšit na konci června, kdy přijede zpí-
vat Kamil Střihavka se svojí kapelou.

Zdeněk Troška, „král“ Pohádkového králov-
ství, který 9.5.2008 den zavítal do Nových
Hradů přijal rád „neplánované“ pozvání na
zahájení Novohradské flétny. Mile tím překva-
pil nejen děti, ale určitě i dospělé.

� KONCERT �
Kamila Střihavky

a kapely Leaders

28. 6. 2008
hradní nádvoří Nové Hrady

POZVÁNKA
na 13. veřejné zasedání

Zastupitelstva města
Nových Hradů,

které se koná

ve čtvrtek 5. června 2008
v 18.00 hodin

v sále bývalého Statku
v Nových Hradech.

Program:

1. Kontrola usnesení z 12. jednání
zastupitelstva

2. Dispozice s majetkem

3. Závěrečný účet Města Nové Hra-
dy roku 2007

4. Rozpočtová změna č. 1

5. Zřizovací listiny

6. Dohoda o postoupení práv a pře-
vzetí povinností – Rezidence

7. Odměny neuvolněných členů za-
stupitelstva

8. Obecně závazná vyhláška
č. 2/2008 o stanovení koeficientů
pro výpočet daně z nemovitostí

9. Interpelace

10. Diskuse

11. Závěr a usnesení
Mgr. Vladimír Hokr,  starosta
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Zápis z 8. schůze rady města ze dne 14.4. 2008

� 1. Hydrogeologická studie – doplňující
zdroj podzemní vody
Rada byla seznámena s hydrogeologickou
studií „Doplňující zdroj podzemní vody-
Nové Hrady“ zpracovanou společností Vo-
dovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.,
RNDr. L. Paštykou. Rada byla seznámena
se čtyřmi variantami možnosti vybudování
doplňujícího zdroje podzemní vody v k.ú.
Veveří. Jako nejlepší varianta byla vybrána
studie č. 1. Rada souhlasila s návrhem č. 1 a
souhlasila s provedením průzkumného vrtu
v první etapě zajištění doplňujícího zdroje
podzemní vody pro případ kapacitního ne-
dostatku vody v době sucha. Rada pověřila
starostu a místostarostu Ing. L. Kasana dal-
ším jednáním v této věci.

� 2. Protokol o předání a převzetí stavby
„Rekonstrukce kanalizace DN 300 Nové
Hrady“, Dodatek č. 2/2008 Smlouvy
mandátní mezi městem N. Hrady
a Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.
Rada byla seznámena panem Miroslavem
Šlencem s Protokolem o předání a převzetí
stavby „Rekonstrukce kanalizace DN 300
Nové Hrady“. Stavba byla zahájena dne
12.3.2008 a ukončena dne 3.4.2008. Po
ukončení stavby byli přizváni všichni ma-
jitelé pozemků přes které stavba prochází
k vyjádření o provedení stavby. Od majitelů
byly vzneseny dvě připomínky, které budou
odstraněny dne 15.4.2008 za přítomnosti
vedoucího stavby Jana Pouzara (VAK JČ –
České Budějovice). Rada vzala na vědomí
ukončení stavby „Rekonstrukce kanalizace
DN 300 Nové Hrady“.
Rada byla dále starostou seznámena s návr-
hem Dodatku č. 2/2008 Smlouvy mandátní
mezi městem N. Hrady a Vodovody a kana-
lizace Jižní Čechy, a. s. Návrh Dodatku
č. 2/2008 spočívá v přesunutí části nájem-
ného do položky oprav, což by umožnilo
úhradu akce „Rekonstrukce kanalizace DN
300 Nové Hrady“ z kalkulace vodného a
stočného pro rok 2008. Rada souhlasila
s návrhem Dodatku č. 2/2008 a pověřila
starostu jeho podpisem.

� 3. Výroba vrat – hasičská zbrojnice
Nakolice
Pan Miroslav Šlenc informoval o nutnosti
výroby nových vrat v nakolické hasičárně.
Rada souhlasila s výrobou nových vrat na
základě žádosti pana Duspivy z Nakolic na
svém jednání rady č. 3. ze dne 6. 2 2008
v bodě 10. Rada pověřila pana Miroslava
Šlence koordinací prací. Rada pověřila In-
vestiční odbor – paní Romanu Kříhovou
vypsáním poptávkového řízení na zhotovi-
tele vrat.

� 4. Příprava vyhlášky o stanovení
koeficientů pro sazbu daně z pozemku
a daně ze staveb podle katastrálních
území Města Nové Hrady
Rada byla seznámena Ing. Kasanem o pří-
pravě vyhlášky o stanovení koeficientů pro
sazbu daně z pozemku a daně ze staveb
podle katastrálních území Města Nové Hra-
dy, která je konzultována s Finančním úřa-
dem a Ministerstvem vnitra. Rada vzala na
vědomí informaci o přípravě vyhlášky o sta-
novení koeficientů pro sazbu daně z pozem-
ku a daně ze staveb podle katastrálních
území Města Nové Hrady

� 5. Smlouva o dílo – zpracování žádosti
projektu Produkt cestovního ruchu – Po
stopách společné historie
Rada byla starostou seznámena s návrhem
smlouvy o dílo s firmou Kancelář projekto-
vého poradenství – Heidinger Petr, se sídlem
Větrná 46, České Budějovice. Předmětem
smlouvy je kompletní zpracování projektu
s názvem Produkt cestovního ruchu – Po
stopách společné historie /Produkt Touris-
mus – Auf Spuren der gemeinsamen Ges-
chichte/. Rada souhlasila s návrhem Smlouvy
o dílo a pověřila starostu jejím podpisem.

� 6. Revitalizace řeky Stropnice
Starosta města podal radě informaci o vstup-
ním jednání k přípravě projektu „Revitaliza-
ce řeky Stropnice“. Rada vzala na vědomí
informaci starosty o vstupním jednání k pří-
pravě projektu „Revitalizace řeky Stropnice“.

Zápis z 9. schůze rady města
ze dne 16. 4. 2008

� 1. Kontrola usnesení 6. a 7. schůze rady
města
Rada provedla kontrolu usnesení 6. a 7. schů-
ze rady města. Rada vzala na vědomí předlo-
ženou kontrolu usnesení z 6. a 7. schůze rady
města a nemá k ní připomínek

� 2. Projekt “Produkt cestovního ruchu –
Po stopách společné historie“
Rada byla starostou města a radním Mgr.
M. Jarolímkem seznámena s projektem
“Produkt cestovního ruchu – Po stopách
společné historie“, který byl připraven ve
spolupráci s Jihočeskou univerzitou a Boh-
merwaldmuseem Vídeň. Projektová žádost
bude podána v rámci programu „Evropská
územní spolupráce Rakousko-Česká republi-
ka 2007-2013“. Celkový rozpočet projektu je
117 260,- EUR /tj. cca 2 884 596,-Kč/. Rada
souhlasila s podáním žádosti a s předfinanco-
váním projektu v případě získání finanční
podpory. Rada souhlasila s kofinancováním
podílu Města Nové Hrady v rámci projektu
ve výši 10 % ze způsobilých výdajů podílu
Města Nové Hrady, tj. 8 714 EUR /tj. cca.
214 364,-Kč/. Rada pověřila starostu a rad-
ního Mgr. M. Jarolímka koordinací finál-
ních příprav projektové žádosti a podáním
žádosti.

� 3. Žádost o prodej pozemku
Rada obdržela žádosti manželů Tomáše a
Lenky Vithových, České Budějovice o kou-
pi stavebních parcel čísel 311/35 a 311/26
v k.ú. Nové Hrady s tím, že preferují koupi
pozemku č. 311/35. Rada vzala žádosti na
vědomí a zařadila je do pořadníku zájemců
o koupi stavebních parcel ve vlastnictví
Města Nové Hrady.

� 4. Zápis z valné hromady
Rada byla seznámena se zápisem z valné
hromady TJ Sokol Nové Hrady konané dne
29.2.2008. Rada vzala zápis z valné hromady
na vědomí a poděkovala TJ Sokol Nové Hra-
dy za předložení zápisu z valné hromady.

� 5. Protokol o výsledku kontroly
Rada byla starostou seznámena s Protoko-
lem o výsledku kontroly provedené Finanč-
ním ředitelstvím v Českých Budějovicích.
Předmětem kontroly byly dotace ze státní-
ho rozpočtu poskytnuté Městu Nové Hrady
prostřednictvím Ministerstva kultury na
realizaci akce „Nové Hrady – rekonstrukce
objektu Rezidence, zastřešení a interiér“ za
roky 2006 a 2007 /dotace evid.č. 234212
0127/ a akce „Nové Hrady – objekt Rezi-
dence – interiér“ /dotace evid. č. 234212
0149/ realizované v roce 2007. Prováděnou
kontrolou nebylo zjištěno porušení stano-
vených podmínek čerpání dotací v celko-
vém objemu 34 710 000,- Kč a nedošlo ani
k porušení rozpočtové kázně. Tímto zjiště-
ním je ukončena celková kontrola předmět-
ných akcí. Rada vzala na vědomí Protokol
o výsledku kontroly provedené Finančním
ředitelstvím v Českých Budějovicích.

� 6. Jednání finanční komise – podpora
grantových programů města
Rada byla starostou informována o jednání
Finanční komise rady města dne 9.4.2008.
Vzhledem k tomu, že se po jednání komise
objevily nové skutečnosti, které měly vliv
na posouzení některých žádostí, rada sou-
hlasila s návrhem starosty na opětovné svo-
lání komise a opětovné posouzení žádostí.

� 7. Protokol o kontrole
Rada byla starostou seznámena s Protoko-
lem o provedené kontrole výkonu přenese-
né působnosti na úseku řízení o místních
poplatcích a na úseku daní a poplatků dle
zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a po-
platků. Kontrolou nebylo zjištěno pochybe-
ní, správci poplatku bylo pouze doporučeno
sjednotit vydávaná rozhodnutí a postupovat
vždy podle zákona č. 565/1990 Sb. o míst-
ních poplatcích a dle zákona č. 337//1992
Sb. o správě daní a poplatků. Rada byla se-
známena tajemníkem o provedení konkrét-
ních opatření, která vycházejí z metodických
pokynů Krajského úřadu. Rada vzala na vě-
domí výsledek provedené kontroly Kraj-
ským úřadem Jihočeského kraje na úseku

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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řízení o místních poplatcích a na úseku daní
a poplatků dle zákona č. 337/1992 Sb. o sprá-
vě daní a poplatků.

� 8. Žádost o povolení stánkového prodeje
Rada města obdržela žádost o povolení se-
zónního stánkového prodeje nealkoholic-
kých nápojů a mražených výrobků před
restaurací Tereza v Nových Hradech od Jo-
sefa Macháta, Komenského 42 Nové Hra-
dy. Stánek o velikosti 1,5 x 2 m bude
umístěn u zdi restaurace Tereza v období od
května do září 2008 a na chodníku bude za-
chován dostatečný prostor pro průchod.
Rada souhlasila s umístěním stánku a zábo-
rem veřejného prostranství a pověřila ta-
jemníka zajištěním výběru poplatků dle
Obecně závazné vyhlášky č. 5 /2007 o míst-
ních poplatcích.

� 9. Grant SDH – Údolí u Nových Hradů
Rada byla Mgr. Tomášem Rolínkem sezná-
mena s přípravou a obsahem projektových
žádostí podávaných Městem Nové Hrady
do grantového programu Jihočeského kraje
na podporu Sboru dobrovolných hasičů.
O podání projektových žádostí projevil zá-
jem pouze Sbor dobrovolných hasičů Údolí
u Nových Hradů, který ve spolupráci s rad-
ním Mgr. T. Rolínkem a Investičním odbo-
rem MěÚ Nové Hrady připravil podklady
k podání dvou projektových žádostí. První žá-
dost se týká vybavení SDH Údolí u Nových
Hradů novou hasičskou stříkačkou Tohatsu
VC82ASE, druhá žádost řeší dovybavení
5 členů ochranným oblekem. Rada souhla-
sila s podáním projektových žádostí „Ná-
kup nové motorové hasičské stříkačky pro
SDH Údolí u Nových Hradů“ a „Zlepšení
materiálového vybavení výjezdové jednot-
ky pro SDH Údolí u Nových Hradů“a spo-
lufinancováním povinného podílu města.
Rada pověřila investiční odbor podáním
žádostí na Krajský úřad v Českých Budějo-
vicích.

� 10. Vrácení bytu – částečné vyrovnání
Rada obdržela žádost paní Moniky Schein-
herrové, náměstí Republiky 59, Nové Hra-
dy o částečné vyrovnání za zhodnocení
bytu. Dne 3. dubna 2008 došlo k uvolnění a
předání bytu Technickým službám města
Nových Hradů. Ředitel Technických služeb
pan Jiří Haider souhlasil s částečným fi-
nančním vyrovnáním za zhodnocení bytu.
Rada souhlasila na základě stanoviska ředi-
tele Technických služeb s částečným fi-
nančním vyrovnáním za zhodnocení bytu
číslo 2 v čp. 59. (rekonstrukce koupelny, re-
konstrukce vytápění, dlažba v chodbě a ku-
chyni, vybavení kuchyně kuchyňskou linkou
a podlaha v pokoji).

Zápis z 10. schůze rady města
ze dne 23. 4. 2008

� 1. Žádost o stanovisko k povolení zařízení
k nakládání s odpady – „Zařízení sběru,
výkupu a úpravě odpadů Byňov – Jakule“
Rada byla starostou města a 2. místostaros-
tou Ing. L. Kasanem informována o jednání
s panem Ing. L. Ptáčkem, který na základě
plné moci zastupuje firmu EURO TYRE
RECYCLING. Tato společnost získala za-
řízení určené ke sběru pneumatik na Jakuli
od firmy Profiteam CZ s.r.o., které v minu-
losti Krajský úřad udělil povolení k naklá-
dání s odpady. Při jednáních v průběhu
loňského roku žádala Rada města Nové
Hrady Krajský úřad o pravidelné informo-
vání ve věci této skládky odpadu a opakova-
ně urgovala postup proti firmě Profitem
CZ s.r.o. Vzhledem k úpadku firmy Profi-
tem CZ s.r.o. bylo řízení ze strany Krajské-
ho úřadu zastaveno. Likvidaci pneumatik
by měla provádět firma EURO TYRE
RECYCLING. Záměrem této firmy je od-
voz pneumatik z Jakule ke zpracování do
Mydlovar, k čemuž potřebuje povolení
Krajského úřadu. Z tohoto důvodu je také
Město Nové Hrady žádáno o stanovisko
k povolení zařízení k nakládání s odpady –
„Zařízení sběru, výkupu a úpravě odpadů
Byňov – Jakule“. Dle sdělení Ing. Ptáčka by
mělo dojít k odvozu pneumatik během květ-
na až srpna 2008. Rada souhlasila s vydáním
povolení na zkušební dobu 3 měsíců s tím, že
povolení bude sloužit pouze ke zpracování a
odvozu všech zásob pneumatik ze zmíněného
zařízení a nedojde návozu nových pneuma-
tik. Rada pověřila starostu města zasláním
stanoviska Odboru životního prostředí, ze-
mědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje.

Zápis z 11. schůze rady města
ze dne 28. 4. 2008

� 1. Kontrola usnesení z 8. , 9. a 10. jednání
rady města
Rada provedla kontrolu usnesení 8. /mimo-
řádné/, 9. a 10. /mimořádné/ schůze rady
města. Rada vzala na vědomí předloženou
kontrolu usnesení z 8., 9. a 10. schůze rady
města a nemá k ní připomínek.

� 2. Žádost o pronájem části pozemků
Rada projednala žádost pana Vlastislava
Maxy o pronájem části pozemků parc.
č. 431/8 a 429/1. Rada nesouhlasila s proná-
jmem pozemku parc. č. 431/8, neboť se jedná
o přístupovou komunikaci. Rada souhlasila
s pronájmem části pozemku parc. č. 429/1.
Rada pověřila Investiční odbor MěÚ
N. Hrady přípravou podkladů pro uzavření
nájemní smlouvy a místostarostu Ing. Ka-
sana předložením návrhu nájemní smlouvy
na jednání rady města. Rada pověřila sta-
rostu města zveřejněním záměru o proná-
jmu části pozemku parc.č. 429/1.

� 3. Dohoda o postoupení práv
Rada byla starostou a radním Mgr. M. Ja-
rolímkem informována o jednání s Ing. J.
Nedvědem, předsedou představenstva Re-
zidence Nové Hrady a.s. ve věci pokračo-
vání prací na objektu bývalé buquoyské
Rezidence. Radě byl předložen finální ná-
vrh Dohody o postoupení práv a převzetí
povinností založených Smlouvou o dílo
(č. SOD zhotovitele 2363.06), vyplývají ze
smlouvy uzavřené mezi Městem Nové Hra-
dy a Stavcent a.s. Po podpisu této dohody
by došlo ze strany Rezidence Nové Hrady
a.s. s k převzetí investorství, nedošlo by
však ke změně majitele objektu a žádným
dalším změnám oproti smlouvě uzavřeně
v roce 2006 Mezi městem Nové Hrady a
Rezidencí Nové Hrady a. s. Rada byla in-
formována o dalších krocích k zajištění fi-
nancování dokončení rekonstrukce objektu
ze strany Rezidence Nové Hrady a.s. Sta-
rosta informoval radu města o záměru Rezi-
dence Nové Hrady a.s. uspořádat informační
setkání s členy zastupitelstva, během které
by došlé k informování o dalším postupu
prací.

� 4. Úhrada příspěvků na r. 2008
Rada projednala návrh Sdružení Růže na
úhradu příspěvků na rok 2008. Rada sou-
hlasila s uhrazením členského příspěvku,
příspěvku na provozování systému třídené-
ho odpadu a příspěvku na „děti – sociální
služby“. Uhrazení příspěvku na KPH /Kruh
přátel hudby při ZUŠ Trhové Sviny/ bude
projednáno po obdržení informací o KPH.
Rada pověřila starostu dalším jednáním
s ředitelkou ZUŠ Mgr. Kuthanovou a před-
sedou Sdružení Růže PHDr. S. Malíkem.

� 5. Zápis z jednání – komplexní
pozemkové úpravy v k. ú. Nakolice
Rada byla seznámena se zápisem z úvodní-
ho jednání o komplexní pozemkové úpravě
v k. ú. Nakolice. Rada pověřila místostaros-
tu Ing. Kasana další účastí na jednáních
ohledně pozemkové úpravy.

� 6. Žádost o povolení záboru chodníku
Rada projednala žádosti o povolení krátko-
dobého záboru chodníku p. T. Zemana
/před objektem čp. 25 v Hradební ulici/ a
pana Zdeňka Hrabce /před domem čp. 64
v České ulici/. Rada souhlasila s krátkodo-
bým záborem za účelem oprav domů. Rada
pověřila paní J. Oppolzerovou /MěÚ Nové
Hrady/ vyměřením poplatku dle platné vy-
hlášky.

� 7. Žádost o vyjádření a stanovisko – pečo-
vatelské služby
Rada projednala dopis náměstka hejtmana
Jihočeského kraje MUDr. Vladimíra Pavel-
ky, který žádal město Nové Hrady o vyjádře-
ní a stanovisko ve věci dalšího zajišťování
pečovatelské služby od 1.1.2009, kdy dojde
k ukončení činnosti Pečovatelské služby
České Budějovice. Město je žádáno o stano-
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visko, zda bude tuto službu samo poskytovat
občanům nebo využije služeb registrovaného
poskytovatele pečovatelských služeb. Rada
konstatovala, že provozování pečovatelské
služby městem Nové Hrady v roce 2009 není
možné, proto rozhodla o tom, že systém pos-
kytování pečovatelských služeb bude pro rok
2009 zajištěn na základě smlouvy s vybra-
ným profesionálním poskytovatelem těchto
služeb. Rada pověřila místostarostu Ing. L.
Kasana přípravou podkladů pro jednání s re-
gistrovanými poskytovateli pečovatelských
služeb.

� 8. Oznámení stavebního záměru
Rada byla seznámena se stavebním zámě-
rem /stavba dřevěné kolny/ pana J. Tampie-
ra na pozemku parc.č. 19/1 v k.ú. Nakolice a
neměla proti němu námitek.

� 9. Splašková kanalizace Údolí u Nových
Hradů – výzva k podání žádosti
Rada byla seznámena s dopisem Minister-
stva zemědělství, Odboru vodvodů a kanali-
zací o zařazení akce „Splašková kanalizace
v místní části Údolí u Nových Hradů“ do
Návrhu akcí se zahájením financování ze
státního rozpočtu v roce 2008. Rada vzala
na vědomí informaci o zařazení do Návrhu
akcí a pověřila Investiční odbor Měú Nové
Hrady přípravou podkladů k Žádosti o evi-
denci akce a Žádosti o registraci akce a
o poskytnutí státní finanční podpory.

� 10. Oznámení o absolvování
vzdělávacího programu
Rada byla starostou města informována
o úspěšném absolvování vzdělávacího prog-
ramu Studium pro ředitele škol a školských
zařízení ředitelkou MŠ Nové Hrady paní E.
Heřmanovou. Rada vzala informaci na vědo-
mí a pogratulovala ředitelce MŠ k úspěšnému
absolvování vzdělávacího programu.

� 11. Odpověď na časté závady technologie
ČOV Nové Hrady
Rada byla seznámena s dopisem firmy JM
stavební s.r.o. ve věci závad technologie
ČOV Nové Hrady v průběhu zkušebního
provozu, které byly způsobeny poruchami
čerpadel a míchadel dodávaných firmou
Grundfoss. Zhotovitel JM stavební s.r.o. na-
vrhuje z důvodu častých oprav městu Nové
Hrady prodloužení záruční doby o 6 měsíců
na opravované stroje a komplexní technic-
kou prohlídku všech strojů a zařízení doda-
ných firmou Grundfoss. Firma JM stavební
s.r.o. dále v dopise informovala o termínu
odstranění některých drobných stavebních
závad. V závěru dopisu zhotovitel stavby
konstatuje, že dosavadní závady na zařízení
či nutnost odstranění drobných stavebních
závad nemělo a nemá vliv na kvalitu čištění
odpadních vod. Rada souhlasila s provede-

ním komplexní technické prohlídky všech
strojů a zařízení dodaných firmou Grundfoss
a s prodloužením záruční lhůty o 6 měsíců na
opravované stroje. Rada pověřila starostu a
místostarostu M. Šlence dalším jednáním se
zhotovitelem – firmou JM stavební s.r.o. a
přípravou dodatku o prodloužení záruční
lhůty na opravované stroje firmy Grun-
dfoss.

� 12. Portál jihočeských knihoven
Rada byla seznámena s dopisem Jihočeské-
ho kraje – člena rady Ing. F. Štangla ve věci
projektu Portál jihočeských knihoven. Jiho-
český kraj nabízí spolupráci s knihovnou
města a možnost zapojení pro místní zá-
kladní školu. Rada postoupila dopis řediteli
ZŠ Nové Hrady a doporučila zapojení ZŠ
Nové Hrady do projektu Portál jihočeských
knihoven.

� 13. Oznámení o zamítnutí grantů
– „Šatny pro sportovní hřiště – stavební
úpravy-rekonstrukce (ZŠ Nové Hrady) a
„Cyklostanice v Nových Hradech
a okolních osadách“
Rada obdržela oznámení Jihočeského kra-
je – Krajského úřadu o zamítnutí grantů–
„Šatny pro sportovní hřiště – stavební
úpravy-rekonstrukce (ZŠ Nové Hrady) a
„Cyklostanice v Nových Hradech a okol-
ních osadách“.

� 14. Běh naděje
Rada obdržela dopis předsedy představen-
stva Levity a.s. Lubomíra Oravce ve věci
pořádání celorepublikové humanitární akce
Běh naděje. Společnost Levity a.s. v dopise
předložila „Osvědčení oznámení o konání
veřejné sbírky k získání peněžitých příspěv-
ků“. Starosta informoval radu o Běhu nadě-
je, který je pokračovatelem Běhu Terryho
Foxe, který byl v Nových Hradech v minu-
lých letech pořádán BK Nové Hrady, který
bude i pořadatelem Běhu naděje v Nových
Hradech dne 13.6.2008. Rada vzala na vě-
domí informace o konání humanitární akce
Běh naděje a konání veřejné sbírky k získá-
ní peněžitých příspěvku na podporu výzku-
mu rakoviny v České republice, na podporu
zdravotních, sociálních a výchovných zaří-
zení a podporu sportovních či vzdělávacích
aktivit mládeže

� 15. Oznámení ředitele základní školy
Rada obdržela oznámení ředitele školy
o vyhlášení dvou volných dnů pro žáky zá-
kladní školy, a to 2.5. a 9.5. V obou termínech
proběhne školení pro všechny pedagogické
pracovníky školy.

� 16. Sdělení – užívací vztah k pozemku
Rada obdržela dopis od Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových, který při
kontrole nemovitostí zjistil, že se budova
čp. 110 ve vlastnictví města Nové Hrady
nachází na pozemku parc.č. KN 249 v k.ú.
Byňov, který je ve vlastnictví České repub-

liky. Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových žádá sdělení ve věci narovná-
ní smluvního vztahu nájemní či kupní
smlouvou. Rada vyjádřila zájem o získání
předmětného pozemku do vlastnictví města
a požádala Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových o zaslání návrhu kupní
smlouvy, který by byl předložen k projedná-
ní zastupitelstvu města. Rada pověřila mís-
tostarostu Ing. Kasana jednáním s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých ohledně dalších pozemků ve vlastnictví
České republiky s příslušností hospodařit
Úřadu pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových a podáním informací radě o mož-
nosti převodu pozemků do vlastnictví
města.

� 17. Žádost o pronájem parcely k. ú. Byňov
Rada obdržela žádost pana Vladimíra Ku-
beše, bytem Zahradní čtvrť 318, Nové Hra-
dy o pronájem pozemku parc. č. 34/6 v k.ú.
Byňov. Rada souhlasila s pronájmem poze-
mku a pověřila starostu města zveřejněním
záměru pronájmu na úřední desce.

� 18. Nabídka na koupi pozemku
Rada byla seznámena s nabídkou na koupi
pozemku – stavební parcely č. 311/26 v k.ú.
Nové Hrady. Rada vzala nabídku na vědomí
a zařadila ji do pořadníku zájemců o koupi
předmětné stavebních parcely ve vlastnic-
tví  Města Nové Hrady.

� 19. Oznámení výsledku hodnocení
přijatelnosti
Rada vzala na vědomí Oznámení o výsledku
hodnocení přijatelnosti projektových žádostí
podávaných Městem Nové Hrady do Regio-
nálního operačního programu.Rada pověřila
starostu města a radního Mgr. M. Jarolímka
dalším jednáním s Územním odborem im-
plementace programu České Budějovice.

� 20. Vodovod a kanalizace cestě 563/1
k. ú. Nové Hrady
Rada byla seznámena s investičním zámě-
rem „Vodovod a kanalizace v cestě 563/1
v k.ú. Nové Hrady, který zpracoval Ing. V.
Kocourek. Investiční záměr řeší vybudování
kanalizace a vodovodu v lokalitě Jižní měs-
to. Rada pověřila starostu dalším jednáním
s vlastníky pozemků v předmětné lokalitě.

� 21. Žádost o vybudování přístupové
komunikace ve Štiptoni
Rada projednala žádost paní Libuše Leitne-
rové o vybudování přístupové komunikace
k nemovistosti čp. 37 ve Štiptoni, který je
v majetku žadatelky. Rada požádala Osadní
výbor pro Byňov, Jakuli a Štiptoň o vyjád-
ření k této žádosti. Osadní výbor se k této
žádosti vyjádřil zamítavě. Rada konstatova-
la, že vybudování komunikace není na se-
znamu investičních akcí pro rok 2008 a
nebyla tudíž rozpočtována v rozpočtu pro
rok 2008.
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� 22. Nájemní smlouva
Rada byla seznámena s návrhem nájemní
smlouvy mezi Městem Nové Hrady a ná-
jemcem Davidem Korčakem ve věci proná-
jmu prostoru mezi lávkou a kopulí pro
uchycení technologií na dříku vodojemu
v Nových Hradech. Rada souhlasila s Ná-
jemní smlouvou a pověřila starostu jejím
podpisem.

� 23. Pozemkové úpravy k. ú. Štiptoň
Rada obdržela Oznámení o svolání úvod-
ního jednání pro zpracování komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území
Štiptoň. Rada vzala oznámení na vědomí a
pověřila starostu města a místostarostu Ing.
Kasana účastí na úvodním jednání.

� 24. Zřízení a ochrana měřičské značky
Rada obdržela oznámení Katastrálního úřa-
du pro Jihočeský kraj o zřízení a ochraně
měřičských značek v k.ú Nové Hrady,
Vyšné a Nakolice. Rada vzala na vědomí
zřízení měřičských značek a povinnosti
ochrany měřičské značky podle zákona
č. 200/1994 Sb.

� 25. Oznámení o umístění součástí
energetického zařízení
Rada obdržela Oznámení o umístění sou-
částí energetického zařízení od projekční
kanceláře PRO 22 v.o.s. České Budějovice,
která řeší projektovou dokumentaci pro
stavbu „Nakolice – pí Kopřivová – úprava
NN“. Investorem této akce je E.ON Distri-
buce, a.s., České Budějovice a realizace je
plánována na rok 2008. V rámci uvedené
stavby dojde k dotčení pozemků parc.
č. 1188/1 (PK 1181/1), 1197/5 (PK 1197/5),
73/1 a 1197/4 v k.ú. Nakolice, které jsou
v majetku Města Nové Hrady. Na uvede-
ných parcellách má dojít k umístění nového
kabelového vedení a výstavbě kabelového
pilíře PSR422. Městu Nové Hrady je před-
ložen návrh Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu s tím, že investor zaplatí za zřízení
věcného břemena částku 10.000,- Kč. Rada
souhlasila s návrhem Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu a postoupila jej k projednání
na jednání zastupitelstva města.

� 26. Poděkování za zakoupení nové
hasičské stříkačky pro SDH Údolí
u Nových Hradů
Starosta informoval radu o dopisu SDH
Údolí u Nových Hradů, ve kterém starosta
Sboru dobrovolných hasičů Údolí děkuje
jménem Sboru za zakoupení nové hasičské
stříkačky TOHATSU, jejíž nákup byl ne-
zbytný pro další činnost výjezdové zásaho-
vé jednotky JPO II. SDH Údolí při likvidaci

požáru zabezpečuje dodávky vody z vod-
ních zdrojů do hasících cisteren.

� 27. Komplexní pozemková úprava Byňov
Rada byla zpracovatelem komplexních po-
zemkových úprav pro k.ú. Byňov (Ing. Petr
Novotný, TRAVAL s.r.o., České Budějovi-
ce) informována o finální podobě návrhu
pozemkových úprav. Rada souhlasila s ná-
vrhem pozemkových úprav a konstatovala,
že odsouhlasení pozemkových úprav musí
být schváleno zastupitelstvem města Nové
Hrady. Město Nové Hrady bylo v rámci po-
zemkové úpravy určeno opatrovníkem p.
Miroslava Čady a p. Adolfa Fialy. Rada
souhlasila s návrhem pozemkových úprav
týkajících se pozemků p. Miroslava Čady a
p. Adolfa Fialy a postoupila zastupitelstvu
ke schválení návrh pozemkové úpravy tý-
kající se pozemků p. Miroslava Čady a p.
Adolfa Fialy.

� 28. Zápis ze schůzí Osadního výboru pro
Byňov, Jakuli a Štiptoň
Rada projednala zápis ze schůzí Osadního
výboru, které proběhly v Byňově dne 4.2. a
7.4.2008. Starosta informoval radu o schůz-
ce se členy Osadního výboru, na které infor-
moval členy osadních výborů o důsledcích
opravy mostu v Byňově, změnách v jízd-
ních řádech a řešení problému objízdných
tras a lávky pro pěší. Rada vzala na vědomí
zápisy ze schůzí Osadního výboru pro By-
ňov, Jakuli a Štiptoň a informace starosty
o jednání se členy osadního výboru a pověři-
la starostu města a místostarostu Ing. Kasana
jednáním s Osadním výborem pro Byňov,
Jakuli a Štiptoň za účelem řešení připomínek
a námětů členů výboru a občanů osad.

� 29. Smlouva o provozování parkoviště
Rada byla starostou seznámena s návrhem
Dohody o provozování parkoviště na ná-
městí Republiky v Nových Hradech. Na
základě této Dohody by provozování par-
koviště zajišťoval od 1.5. do 30.9. 2008 pan
František Čupita. Podmínky Dohody jsou
stejné jako v roce 2007. Rada souhlasila
s Dohodou o provozování parkoviště a po-
věřila starostu jejím podpisem

� 30. Grantový program města – 1. kolo
Rada byla seznámena se zápisem z jednání
Finanční komise. Finanční komise provedla
výběr projektů, které by měly být podpoře-
ny v rámci 1. kola GP města. Rada souhlasi-
la s návrhem Finanční komise, pověřila
Investiční odbor MěÚ přípravou Smlouvy
o poskytnutí grantu a starostu podpisem pří-
slušných smluv s vybranými žadateli.

� 31. Zápis z jednání Komise sociálních
věcí a zdravotnictví – přidělení bytů,
transformace pečovatelské služby
Rada byla místostarostou Ing. Kasanem se-
známena se zápisem z jednání Komise so-
ciálních věcí a zdravotnictví /KSVaZ/ ze

dne 28.4.2008. Komise posoudila žádosti
o byty v Domě s pečovatelskou službou a
uvolněný byt na Nám. Republiky v čp. 59.
KSVaZ projednala žádost o byt 0+1 v DPS
Nové Hrady pí. Jaroslavy Zdražilové, č.j.
620/2008 ze dne 15.4.2008, trvale bytem
U Nikolajky 3, Praha a doporučila zařadit
žádost do seznamu uchazečů o byt 0+1
v DPS. KSVaZ projednala žádost o byt 0+1
v DPS Nové Hrady pí. Jaroslavy Hrachové,
č.j. 638/2008 ze dne 18.4.2008, trvale by-
tem Bezdrevská 606, Zliv a doporučila za-
řadit žádost do seznamu uchazečů o byt 0+1
v DPS. KSVaZ projednala žádost o byt 0+1
v DPS Nové Hrady p. Miroslava Němce,
č.j. 659/2008 ze dne 21.4.2008, trvale by-
tem sídl. Míru 227, Nové Hrady a doporuči-
la zařadit žádost do seznamu uchazečů
o byt 0+1 v DPS.Vzhledem ke zdravot-
nímu stavu žadatele doporučila komise
rovněž podat žádost do domova pro senio-
ry. KSVaZ projednala žádost o byt 0+1
v DPS Nové Hrady pí. Emě Emrové, trva-
le bytem Česká 67, Nové Hrady (žádost č.j.
2261/2003 ze dne 10.11.2003) a doporučila
přidělení uvolněného bytu č. 38 v DPS.
KSVaZ projednala žádosti o uvolněný byt
1+2 – nám. Republiky 59, Nové Hrady. Na
tento byt bylo přijato celkem 6 žádostí.
KSVaZ doporučila přidělení bytu p. Karlu
Kolářovi.
Komise byla dále seznámena s problemati-
kou transformace pečovatelské služby na
části území Jihočeského kraje, kde je tato
služba zajišťována příspěvkovou organizací
kraje. Záměrem kraje je sjednotit podmínky
pro poskytování a financování sociálních slu-
žeb na území obcí k 31.12.2008 dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plné
zajištění poskytování pečovatelské služby
v naší obci nabízí společnost Ledax o.p.s.
České Budějovice, registrovaný poskytova-
tel sociálních služeb a pečovatelskou služ-
bu poskytuje i v dalších obcích Jihočeského
kraje. KSVaZ doporučila jednat s vedením
této společnosti o případném využití jejich
služeb.
Rada vzala na vědomí zápis z jednání Ko-
mise sociálních věcí a zdravotnictví ze dne
28.4.2008. Rada souhlasila se zařazením
paní Jaroslavy Zdražilové, paní Jaroslavy
Hrachové a pana Miroslava Němce do se-
znamu uchazečů o byt 0+1 v Domě s pečo-
vatelskou službou Nové Hrady. Rada
souhlasila s přidělením uvolněného bytu č.
38 v DPS paní Emě Emrové, trvale bytem
Česká 67, Nové Hrady. Rada souhlasila
s přidělením bytu 1+2 – nám. Republiky 59,
Nové Hrady panu Karlu Kolářovi. Rada
vzala na vědomí doporučení Komise sociál-
ních věcí a zdravotnictví ve věci zajištění

poskytování pečovatelských služeb.
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I. kolo grantového programu
Města Nové Hrady pro rok 2008

Podpora v I. kole grantového programu pro rok 2008 – akce konané v termínu 1.1.2008 do
30.6.2008 v Nových Hradech nebo územním obvodu města.

V tomto kole byl poskytnut příspěvek:

název organizace název akce termín konání

AVZO Nové Hrady „Střelecké soutěže“ 5.4. a 26.4.2008,
10.5. a 31.5.2008,
21.6.2008

SK Byňov „Dětský den v Byňově“ 1.6.2008
SK Byňov „14. roční nohejbalového turnaje v Byňově“ 28.6.2008
Společnost Rožmberk „Velikonoce v kovárně“ 22.3.2008
ČRS Nové Hrady „Dětské rybářské závody“ 31.5. a 7.6.2008
Humanitas Nové Hrady „Novohradská rošáda 2008“ 24.5.2008
TJ Nové Hrady „Mezipodnikový turnaj ve fotbale“ červen 2008
Rodina Panny Marie „Klub maminek“ leden – červen
Rodina Panny Marie „Klášterní školička Immanuel“ leden – červen
Rodina Panny Marie „Velikonoce a jarní dekorace v keram.dílně“ únor – květen
ZUŠ Trhové Sviny „Novohradská flétna“ leden – červen
SDH Nové Hrady „Plamen – soutěž mladých hasičů“ květen
TJ Sokol Nové Hrady „2. ročník podnik. subjektů o pohár starosty“ 4.4. – 5.4.2008
TJ Sokol Nové Hrady „5. ročník – Memoriál J. Machutky“ 25.4. – 26.4.2008
TJ Sokol Nové Hrady „Velikonoční koulení o ceny“ 22.3. – 23.3.2008

Romana Kříhová, investiční odbor MěÚ Nové Hrady

Spotřebitelské spory
lze řešit mimosoudně

Od letošního 1. dubna Ministerstvo prů-
myslu a obchodu (MPO) ČR ve spolupráci
s Hospodářskou komorou ČR, Asociací medi-
átorů ČR, Rozhodčím soudem při Hospodář-
ské komoře a Agrární komoře, ministerstvem
financí, ministerstvem spravedlnosti a zástup-
ci spotřebitelů připravilo projekt, který nabízí
spotřebitelům i podnikatelům alternativní po-
stup k řešení jejich sporů.

V rámci tohoto projektu se mohou spotřebi-
telé a podnikatelé obracet se svými problémy
z oblasti spotřebitelského práva na jednotná
kontaktní místa (JKM) Hospodářské komory
ČR. Spotřebitel nebo podnikatel se na kontaktní
místo může obrátit například s řádně nevyříze-
nou reklamací zboží, které zakoupil v prodejně,
ale i s jinými spory, které vznikají z právních
vztahů mezi podnikateli a spotřebiteli.

Vzhledem k tomu, že se zvyšuje počet do-
tazů na toto téma, a to zejména s ohledem na
způsob podání podnětu k zahájení mimosoud-
ního řešení spotřebitelského sporu (tzv. stíž-
nost), rozhodli jsme se popsat základní kroky,
které jsou nezbytné k tomu, aby byl konkrétní
spotřebitelský spor vyřešen s náležitou odbor-
ností, ale hlavně rychle a efektivně.

Podání stížnosti
Podat stížnost lze v podstatě čtyřmi způsoby,

a to elektronicky, poštou, telefonicky nebo osob-
ně. Nejsnadnějším způsobem podání, v případě
že máte přístup k internetu, je elektronická for-
ma, kdy stačí pouze vyplnit jednoduchý formu-
lář a pracovník kontaktního místa může ihned se
stížností pracovat. Informace o systému mimo-
soudního řešení spotřebitelských sporů, včetně
elektronického formuláře pro podání stížnosti,
naleznete na http://adr.komora.cz/. Další va-
riantou podání je navštívení kontaktního místa,
kde za pomoci pracovníka JKM sepíšete svou
žádost nebo jednoduše zavoláte na uvedený
kontakt a stížnost nadiktujete do telefonu.

Zpracování stížnosti
a vyrozumění protistrany

Po obdržení stížnosti a překontrolování
správnosti veškerých údajů vás bude pracovník
kontaktního místa kontaktovat a v případě nut-
nosti vás vyzve k doplnění chybějících údajů.
Pokud bude podání stížnosti po administrativní
stránce v pořádku, budete informováni o mož-
nostech způsobu vyřešení problému a domluví
se další postup.

Pro Jihočeský kraj se obracejte na kontakt-
ní místo při Jihočeské hospodářské komoře,
oblastní kancelář České Budějovice, na Petra
Rejnka, tel. 387 318 433, email: JKMCeske-
Budejovice@komora.cz. S dotazy týkajícími
se podnikání se pak můžete obracet na regio-
nální místa Informačních míst pro podnikatele
InMP mající své sídlo při oblastních kancelá-
řích Jihočeské hospodářské komory.

Lidé z radnice – Podatelna, ohlašovna
V minulém čísle Novo-

hradského zpravodaje jsme
začali s miniseriálem, který
by měl podat informace
o práci lidí z novohradské
radnice a o tom, jaké služby
zde občané získají. Nejprve
jsme navštívili Kulturní a
informační centrum Nové
Hrady, které sídlí v přízemí
radnice a kde se připravuje i
Novohradských zpravodaj.
Dnes postoupíme o patro
výš a návštěvu začneme
v kanceláři pod názvem Po-
datelna, ohlašovna, ve které
vás přivítá paní Anna Mo-
rongová, zaměstnankyně Městského úřadu
Nové Hrady.

Podatelna je často prvním místem na Měst-
ském úřadě N. Hrady, kde každý získá základ-
ní informace o fungování celého úřadu, co
který pracovník zajišťuje a zda je přítomný. Je
zde i telefonická ústředna, takže pokud zavo-
láte na číslo 386 362 117 nebo 386 101 010,
budete přepojeni na konkrétního zaměstnance
MěÚ či starostu města.

V Podatelně se rovněž eviduje došlá a ode-
slaná pošta, zajišťuje se zveřejňování materiá-
lů na úřední desce (včetně termínů vyvěšení a
sejmutí).

Dále se zde shromažďují a připravují ma-
teriály pro jednání rady města a zastupitelstva,
včetně zápisů, usnesení a výpisů z jednání.
Dále jsou zde evidovány základní pracovní
materiály a dodavatelské smlouvy.

Jaké služby, tiskopisy či potvrzení
zde můžete získat:
� Výpis z informačního systému – potvr-

zení o trvalém pobytu, o datu a místě na-
rození, o rodném čísle.

� Přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
zrušení údaje trvalého pobytu na základě
návrhu žadatele.

� Žádost o nájem bytu ve vlastnictví města
(v případě zveřejnění volného bytu na
úřední desce).

V případě nepřítomnosti matrikářky lze
v Podatelně získat žádost o občanský prů-
kaz, úředně ověřit  dokumenty  a podpisy.

Podatelna, ohlašovna je otevřena:
Po., St. 7.00 – 17.00 hod,
Út., Čt 7.00 – 15.30 hod.,

(polední přestávka 11.15-11.45 hod.),
Pá. 7.00 – 12.00 hod. K.J. (foto: KIC)
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Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody
Poměrně novodobou tradicí je propagační

akce „Červen – měsíc myslivosti“, která byla
zavedena Československou mysliveckou jed-
notou v roce 1959. Dnes je bohužel pozapo-
menuta a to je škoda, zvláště v dnešní době při
převládajících a někdy až nezdravých ochra-
nářských tendencích a při negativním názoru
jisté části naší veřejnosti na myslivost vůbec.

Ne nadarmo byl právě červen vybrán jako
měsíc myslivosti a ochrany přírody. Čas přelo-
mu jara a léta je dobou zrození nového života
v přírodě. V červnu nastává čas rodičovské
péče o nové potomstvo většině zvěře.

Nastupující obnova života v přírodě, probí-
hající tok ptáků a kladení mláďat, to vše jsou
projevy, které naplňují duši myslivce uspoko-
jením nad tím, že jeho práce není zbytečná,
nebo dokonce projevem ukájení pudů patří-
cích do minulosti, ale naopak záslužná činnost
vedoucí k zachování všech nenahraditelných
funkcí životního prostředí. A právě zde spatřu-
jí myslivci hlavní smysl svojí činnosti.

S nástupem nového života v přírodě se za-
měřujeme na jeho ochranu, pečujeme o klid
v honitbě, bojujeme proti ztrátám na mladé
zvěři, zlepšujeme životní prostředí zvěře a

také již v této době myslíme na zimu a období
nouze pro zvěř a připravujeme si zásoby krmi-
va v dostatečném množství a kvalitě. Seznam
úkolů myslivce v přírodě je velmi rozsáhlý a
mohli bychom jej rozebírat dlouho, hlavně si
však musíme uvědomit, že provozování mys-
livosti není sport a zábava, kdy dělám pouze
co mne baví a co ne, vynechám. Myslivost je
složitá činnost skládající se z celé řady povin-
ností a rovněž práv, jejichž dodržování a uplat-
ňování slouží především k zachování volně
žijících živočichů (nejen zvěře) ale také k za-
chování a zvyšování ekologické úrovně a kva-
lity naší krajiny.

Myslivecké sdružení Nové Hrady se při
své práci samozřejmě rovněž snaží co nejlépe
naplňovat tyto hlavní zásady myslivecké čin-
nosti. V současné době máme za sebou již dost
práce. Novohradští myslivci, mimo jiné, již
připravili a oseli myslivecká políčka, provedli
úklid a desinfekci krmných zařízení. Pomáhali
jsme zemědělským organizacím ve sběru ka-
mene z polí, pracovali jsme na úklidu a násled-
ném zalesnění kalamitních holin v městských
lesích a nyní se staráme o více jak 1000 kach-
ňat, která jsme nakoupili a umístnili na rybní-

ky v naší honitbě a připravujeme se k odchovu
300 bažantích kuřat a mnoho další myslivecké
práce nás ještě čeká.

V souvislosti s měsícem myslivosti se mu-
sím ještě zmínit o téměř módním zachraňová-
ní „opuštěných mláďat“. Právě v tomto období
totiž dochází k častým nálezům zdánlivě
opuštěných srnčátek nebo jiných mláďat a sna-
hou o jejich pseudo-záchranu. Věřte, že v drti-
vé většině případů tomu tak není. Například
matka srna většinu času tráví sama, srnče od-
kládá do úkrytu a pohybuje se v jeho blízkém
okolí. Pokud nalezené srnče „zachraňujete“,
srna vás téměř určitě z povzdálí sleduje a do-
chází k jejímu velkému stresování. Navíc
umělý odchov mláďat divoké zvěře je velice
náročný i pro odborníky a často končí uhynu-
tím nalezence. Nejlépe se zachováte, pokud se
mláděte nebudete ani dotýkat, (matka je může
ze strachu opustit) a ponecháte je v klidu a na
místě, matka se o něj určitě postará.

Spolu se stálými obyvateli naší honitby vám
všem přeji mnoho krásných zážitků a příjemně
strávených chvil při návštěvách novohradské
přírody. Brychta Leoš, MS Nové Hrady

Dotační titul CZ 0043 – obnova mobiliáře
ve stropnickém a rychnovském kostele
(Pokračování článku z dubnového čísla)
V pondělí 17. prosince 2007 vyhlásila Řk.

f. Horní Stropnice a Řk. f. Rychnov u Nových
Hradů výběrové řízení a oslovila celkem 9 res-
taurátorů s patřičnou restaurátorskou licencí.
Dva se následovně omluvili, zbylých 7 se při-
jelo podívat na předměty restaurování. Ve
středu 16. ledna 2008 se sešla v novohradském
Klášteře Božího Milosrdenství výběrová ko-
mise, aby vyhodnotila došlé cenové nabídky.
V komisi zasedali čtyři zástupci investora, P.
Tomáš Libant, P. Radoslav Šedivý, Ing. Mi-
chal Navrátil a Václav Švarc. Dále byli přizvá-
ni odborníci z Národního památkového ústavu
v Českých Budějovicích Mgr. Martin Gaži a
Mgr. Dagmar Geršlová. Na restaurování inte-
riéru kostela v Horní Stropnici se sešly celkem
4 cenové nabídky. Po zhodnocení komise byla
vybrána restaurátorka ak.mal. Hana Vítová
z Pardubic. Na restaurování interiéru kostela
v Rychnově u Nových Hradů se sešlo celkem
6 cenových nabídek. Po zhodnocení komise
byla vybrána cenová nabídka restaurátorky
Mga. Petry Šnokhausové z Trhových Svinů a
jejího kolegy ak. soch. Mgr. Jaroslava Fuky
ze Sudoměři (pan Fuka ještě nedávno bydlel
v Hartůňkově, mnozí z Vás ho jistě znají). Po-
drobnější informace o bodování a výběru res-
taurátorských firem najdete na internetových
stránkách kláštera http://www.klaster.cz/ a
v jednotlivých kostelích na nástěnkách.

31. ledna 2008 se uskutečnilo první pra-
covní setkání s vítězi výběrového řízení v jed-
notlivých farnostech, byla s nimi podepsána
smlouva o dílo a restaurátoři začali rozebírat a
odvážet výše zmiňované předměty do svých
restaurátorských dílen. Jelikož se jedná o fi-

nanční prostředky získané z dotačního titulu
CZ 0043, musí být veškeré práce ukončeny do
30. listopadu 2008. To byla jedna z podmínek
grantového programu.

Finanční náročnost grantového projektu
„Záchrana mobiliáře románsko – gotické-
ho kostela sv. Mikuláše v Horní Stropnici“

Před zahájením projektu s názvem „Zá-
chrana mobiliáře románsko – gotického koste-
la sv. Mikuláše v Horní Stropnici“ byla již
realizována I. etapa restaurování hlavního ol-
táře a I. etapa restaurování kazatelny z kostela
sv. Mikuláše v Horní Stropnici. Avšak ani na
toto neměla Řk. f. dostatečné finanční krytí, a
tak muselo dojít k půjčce finančních prostřed-
ků. Protože kostel sv. Mikuláše v Horní Strop-
nici má velký problém s vlhkostí, v interiéru
byla dokonce nalezena dřevokazná houba dře-
vomorka, rádi bychom v letošním roce vybu-

ZO ČSOP Nové Hrady vás zve na akci

Setkání s přírodou
7. června 2008,

sraz u ZŠ v Komenského ulici
v 9.00 hod.

Vycházka do NPR Terčino údolí, při které
si prohlédneme výsadby jilmu drsného,
realizované v rámci programu Ochrana
biodiverzity – Ohrožené druhy dřevin. Nej-
starší výsadby jsou z roku 1993, použité sa-
zenice pocházejí od stromů se zvýšenou
odolností vůči tracheomykózám. Lektorem
bude Ing. Bohuslav Švarc, který se proble-
matikou dlouhodobě zabývá.

Další informace: Ing. Jitka Šáchová,
e-mail: sachova@ufb.jcu.cz

MO ČRS v Nových Hradech
zve děti do 15 let na

DĚTSKÉ
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY,

které se uskuteční

v sobotu 31. 5. 2008
v Horní Stropnici na Farském rybníku

a v sobotu 7. 6. 2008
v Nových Hradech na Zevlově rybníku
Začátek je stanoven vždy na 6.00 hodin.
Těšíme se na setkání se všemi malými rybáři.

Tyto závody jsou finančně podpořeny v rám-
ci grantového programu Města Nové Hrady.

Finanční prostředky z Grantového
programu CZ 0043

Příspěvek
z FM/EHP Norska 1 004 062,50 Kč

Příspěvek
z rozpočtu Jčk 177 187,50 Kč

celkem: 1 181 250,- Kč

Podíl
Římskokatolické far-
nosti Horní Stropnice

131 250,- Kč

Celkové uznatelné
náklady projektu jsou 1 312 500,- Kč

pokračování na str. 8
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dovali drenážní systém v okolí kostela a zajis-
tili dostatečný odvod dešťové vody. Tím opět
podpoříme současný grantový projekt, proto-
že snížením vlhkosti v kostele vytvoříme lepší
podmínky pro nově zrestaurované předměty.
To si ale opět vyžádá potřebu dalších finanč-
ních prostředků.

Než se začnu rozepisovat o dalších podrob-
nostech, chci poděkovat starostovi obce Horní
Stropnice panu Václavu Kučerovi, obecní radě
a zastupitelstvu obce za schválení finančního
daru z rozpočtu obce ve výši 100 000 Kč na
podporu tohoto projektu. Naše poděkování
patří i všem ostatním dárcům.

Řk. f. Horní Stropnice musí do projektu
s názvem „Záchrana mobiliáře románsko –
gotického kostela sv. Mikuláše v Horní Strop-

nici“ vložit minimálně 131 250 Kč. Tyto pros-
tředky se jí v podstatě již podařilo sehnat.
Avšak finanční prostředky na již realizované
etapy z předešlých projektů a na odvlhčení
kostela je nutné ještě zajistit.

Je nutné ještě shromáždit 430 000,- Kč,
v případě, že se podaří získat grant na realizaci
drenáží pak postačí zajistit 200 000,- Kč.
Chceme tímto oslovit širší veřejnost v obci
Horní Stropnice a jejím okolí a nabídnout
Vám, obyvatelům zdejšího regionu, kteří máte
nějaký vztah ke zdejšímu kostelu nebo obci,
možnost finančně podpořit výše zmíněné zá-
měry. Máte tak možnost přispět na restaurová-
ní a opravu kostela, kde byli pokřtěni, oddáni
nebo zde byla sloužena zádušní mše za Vaše
dědy a babičky, Vaše rodiče. Kostel je domi-
nantou obce, má velký historicko-umělecký
význam, nejen v našem regionu, ale v rámci
celého Jihočeského kraje. Jezdí se na něj dí-

vat studenti architektury. Dají se zde číst
jednotlivé architektonicko-stavební slohy
jako v učebnici.

Finanční podporu můžete předat v kostele
sv. Mikuláše v Horní Stropnici, nebo v Klášte-
ře Božího Milosrdenství v Nových Hradech,
nebo poslat přímo na účet Řk. f. Horní Strop-
nice č. 563493339/0800.

Za Vaši podporu Vám chceme předem sr-
dečně poděkovat.

(Příště zveřejníme další informace o reali-
zaci obou akcí.)

Za Řk. f. Horní Stropnice a Rychnov u N. H.
P. Tomáš Libant, P. Radoslav Šedivý adminis-
trátoři farností a Václav Švarc, technický
správce farností a správce kláštera.

„Program je podpořen z finančních pros-
tředků Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci Finančního mechanizmu EHP a Nor-
ska a jihočeským krajem.“

Červnový program
v novohradském

klášteře a farnostech
� 1.6. – Koncert duchovní hudby

Novohradský smíšený sbor pořádá koncert
duchovní hudby v kostele sv. Petra a Pavla
v Nových Hradech v 10.00.

� 13.6. – Fatimský den
na Dobré Vodě

V pátek 13. června proběhne tradiční měsíč-
ní pouť na Dobrou Vodu. Začátek světelné-
ho procesí bude v 18.00 hod. v chrámových
ambitech.
Svoz autobusem je zajištěn v následující
časy: Kaplice – 17.00, Trhové Sviny –
16.50, Nové Hrady – 17.20, Horní Strop-
nice – 17.30.

� 29.6. – Pouť na Nových Hradech
V neděli 29. června je v Novohradském
kostele sv. Petra a Pavla
slavná mše svatá, která začíná v 9.00 hod.
Hudební doprovod zajišťuje církevní hu-
dební sbor ze Ševětína.

� Víkendové prohlídky
V červnu jsou zajištěny víkendové prohlíd-
ky kostela sv. Petra a Pavla a Kláštera Bo-
žího Milosrdenství v Nových Hradech.
Tyto prohlídky začínají v kostele v době od
10.00 do 17.00 hod.
V těchto časech je kostel volně přístupný i
k modlitbě a rozjímání.
V případě deštivého počasí jsou prohlídky
automaticky zrušeny.

O Koželužně v Koželužně
V minulém čísle Zpravodaje jste možná za-

znamenali informaci o tom, co chystáme
v Koželužně. A nejen uvnitř, kde se momen-
tálně můžete podívat na výstavu s andělskou
tématikou, ale i kolem této historické budovy.

Travnaté záhony lemující vstup do Kože-
lužny by měly rozkvést a tak trochu upoutat
pozornost a přilákat
lidi k návštěvě budovy.
Přilehlý dvorek pak
chceme připravit na
případné další využití
při pořádání různých
kulturních akcí a spo-
lečenských setkání.

Jak by to mělo vy-
padat, tak o tom jsme
se radili i s dětmi ze
Školní družiny ZŠ N.
Hrady, protože i ony
sem často chodí a
účastní se zdejších
akcí. Proto jsme ve
dnech 13. a 15.května
s družinovými dětmi
plánovali a navrhova-
li co a kde bychom pěkného vysadili, postavili
nebo vyrobili. Plán už tedy je a nyní pořídíme
výsadbový a další materiál a pokusíme se
zmiňovaná prostranství trochu oživit. Aby na
to nebyly děti samy, máme slíbenou pomoc i

od některých občanů – seniorů, kteří nám po-
mohli už při plánování změn a pomohou i s vý-
sadbou.

Peníze na výsadbový materiál a další nákla-
dy spojené s úpravou tohoto prostranství bude-
me čerpat z rozpočtu projektu Senioři městu,
který podpořila Nadace Česká spořitelna a Na-

dace OSF Praha.
Pokud se bude dařit podle plánů, tak až Ko-

želužnu navštívíte o letních prázdninách, mů-
žete se sami podívat k jakým změnám došlo.

K. Jarolímková  (foto: KIC)

pokračování ze str. 4

Dotační titul CZ 0043 ...

Děkuji všem, kteří se přišli naposledy roz-
loučit s mým manželem Ing. Karlem Hola-
kovským.
Děkuji za květinové dary.

Manželka Marie Holakovská
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Děti na policii
I když jsme celý duben věnovali více času

s dětmi ekologii a projektům, našli jsme ještě
čas na vyprávění o bezpečnosti dětí, jak doma,
venku nebo na silnici.

Ve spolupráci s místní policií ČR a panem
pprap. Chlebúchem jsme si domluvili schůzku
a 29.4. navštívily děti ze 4. tř. místní policii.
Pod vedením pana Chlebúcha si děti prohlédly

celou budovu, viděly, kde musí „počkat“ na
výslech lidé, kteří porušují zákony a pořádek
(vyprávěli jsme si ve škole o sprejerech a roz-
házených koších, zničených značkách v na-
šem městě), děti měly možnost vidět přístroj
na rozpoznání falešných peněz a dokumentů,
policisté půjčili dětem čepice a neprůstřelné
vesty a samozřejmě viděly opravdickou slu-
žební zbraň.

Pprap Chlebúch věnoval dětem 1,5 hod.
času zajímavým vyprávěním a podařilo se mu

upoutat děti po celou dobu návštěvy. Pro děti
bylo opravdovým dobrodružstvím otiskovat
své dlaně na daktyloskopii. Protože nám ne-
přálo počasí, nemohli jsme více času pobýt
venku, ale i přesto se děti vtěsnaly do zeleného
antona a odpustily služebním psům, že museli
na očkování.

Děkujeme vedení policie za hezké dopo-
ledne a zvlášť panu pprap Chlebúchovi za
vstřícnost a hezký přístup k dětem.

Děti a učitelky MŠ Nové Hrady  (foto: MŠ)

Tak děti slavily Den Země

Dopoledne se zvířátky

Novohradský klub maminek na přechodu jara a léta
Mimiškolička
Měsíce duben a květen byly věnovány hlav-

ně našim nejmenším. Každý pátek se mohly
scházet maminky se svými ratolestmi od 3 mě-
síců do 2 let a spolu s porodní asistentkou Mir-
kou Caplovou cvičit, zpívat, naučit se nejen
jemnou masáž kojenců, ale i 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 dětí. Současně probíhal kurz plavání
pro děti od 1 do 6 let v plaveckém bazénu
v Borovanech. Příští kurz plavání se uskuteční
taktéž v Borovanech a začne v říjnu.

Těhotenské cvičení a kurz předporodní pří-
pravy pořádá naše sousední mateřské centrum
Človíček Nebojsa v Trhnových Svinech každý
pátek od 15 hod., případné informace obdržíte
na mailu clovicekNEBOJSA@email.cz, pří-
padně na tel.čísle 607 575 504, 777 887 314,
731 342 839.

Barevné léto, aneb co prožijeme v červnu?
Jaké barvy má léto, jaké rostliny a obyvatele
můžeme vidět na louce a u rybníka? To všech-
no budeme společně objevovat v měsíci červ-
nu, každý čtvrtek mezi 9 a 11 hodinou. Program
je určen dětem od 2 – 6 let. V případě pěkného
počasí probíhá část programu v klášterní zahra-
dě nebo na dětském hřišti. Případné dotazy
u Pavly Chrtové 603 845 863 nebo 386 327 049,
e-mail pavla.chrtova@centrum.cz.

Pavla Chrtová  (i foto)

Logopedická péče v Třeboni
Nestátní zdravotnické zařízení s.r.o. Třeboň oznamuje, že od 2. června 2008 bude pracov-

ní doba logopedické ambulance pro děti i dospělé změněna. Ordinačními dny bude pondělí
až středa, od 7.30 do 16.00 hod. Klienti se mohou objednávat v určených dnech buď telefo-
nicky na čísle 384 721 503 nebo osobně v logopedické ordinaci (Klofáčova ul. 395/II).

Při první návštěvě dítěte je potřeba doložit doporučení od pediatra (popř. od jiného lékaře,
např. neurologa, foniatra, psychiatra). U dospělých klientů je nutné mít doporučení od ošetřu-
jícího obvodního lékaře, popř. zprávu z nemocnice od neurologa (týká se hospitalizace po
úrazech mozku, cévních mozkových příhodách apod.). V obou případech je potřeba doložit
kartičku pojištěnce.

Pokud klient přichází na doporučení lékaře, je péče vždy hrazena zdravotními pojišťovnami.
Mgr. Klára Doubková
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ŠKOLY NA HRANICI
Školy na hranici je projekt, který v letošním školním roce realizuje

Základní škola Nové Hrady spolu se ZŠ Horní Stropnice, ZŠ Benešov
nad Černou a Praktickou školou Trhové Sviny. Je zaměřen na výzkum a
pozorování krajiny, na přírodovědné práce v terénu a získávání nových
dovedností a znalostí v přírodovědných oblastech. Projekt monitoruje
vegetaci a živočišstvo, vyskytující se v lokalitě přehradní nádrže Hu-
menice – Jakule v povodí říčky Stropničky. Na financování a podpoře
projektu se podílí Evropský sociální fond v ČR, Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy a Novohradská občanská společnost.

Projekt je určen především pro žáky 6. tříd a je součástí nového
Školního vzdělávacího programu Základní školy Nové Hrady pro rok
2007/2008. Jednotlivé práce a aktivity v terénu žáci dokumentují foto-
grafováním, které zpracovávají ve volitelném předmětu ICT. Dalšími
předměty, které se dále podílí na projektových výstupech, jsou výtvar-
ná výchova a český jazyk. Školní projektový tým zastupují Mgr. Ven-
dula Chlapíková (manager, přírodovědná část), Mgr. Zdeněk Chrt
(výtvarná část), Mgr. Jana Štorová (jazykovědná část) a Mgr. Kateřina
Mikešová (vedoucí ICT).

Hlavním cílem projektu je integrovat badatelské přírodovědné čin-
nosti žáků v terénu, dokumentovat ji fotografiemi či výtvarnými prace-
mi. V rámci českého jazyka se žáci zapojují prostřednictvím jazykové,
literární, komunikační a slohové výchovy.

V hodinách ICT se žáci zaměřují na odbornější fotografování a
zpracování fotografií v různých programech. Seznámili se s programy
Word, PowerPoint či Excel, ve kterých zpracovávali výstupy z příro-
dovědné části a českého jazyka. Své články upravovali, využívali růz-
né typy písma, vkládání fotografií apod.

Ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura zpracovávají získané
přírodovědné poznatky a zároveň se snaží vědomě produkovat a posu-
zovat vlastní projevy, získávat vědomosti a dovednosti potřebné
k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Úkolem jazykové části
je zajišťovat rozvoj slovní zásoby žáků, vést je ke správnému a srozumi-
telnému vyjadřování. V hodinách českého jazyka žáci poznávali sloho-
vé útvary a postupy, jazykové příručky, pověsti Novohradska a
nastudovali pohádku s názvem „Poklad ve mlýně“.

V hodinách výtvarné výchovy se žáci seznámili s linií, pracovali
s barevnou plochou, vytvářeli plastické monochromní modely stromů,
zobrazovali detaily či tělesa v lineární perspektivě. Malovali fantaskní
krajiny, ve kterých uplatnili barevnou perspektivu. Při příznivém poča-
sí malovali v plenéru, kde využívali poznatků získaných ve škole.
V rámci výuky též navštívili keramickou dílnu v Praktické škole v Tr-
hových Svinech.

Během realizace projektu vydali žáci základních škol dvě čísla pro-
jektových časopisů. Tyto časopisy si školy navzájem poskytly. Naši

žáci podnikli během školního roku 5 projektových vycházek do zmiňo-
vaných lokalit a zúčastnili se 2 exkurzí (Humenice, HBSW Dobrá
voda, sádky).

V rámci projektu byla připravena dvě školení pro pedagogy s názvy
„Běh pro peníze z EU začíná (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)“,
„Bezobratlí“.

V polovině května navštívili výtvarníci opět Humenickou přehradu,
kde malovali v plenéru. Jejich obrazy a celková demonstrace tohoto
více než celoročního projektu bude představena v rámci prezentace na
zámku dne 18. 6. 2008.

Projektový den „Cestou novohradských příhraničních
rybníků“

Každá ze zúčastněných základních škol připravila projektový den
pro žáky ostatních škol. ZŠ Nové Hrady připravila pro ostatní základní
školy na konci dubna trasu Novohradských příhraničních rybníků.
V rámci přípravy další projektové vycházky, která se uskutečnila díky
konanému projektovému dni „Cestou novohradských příhraničních
rybníků“, žáci 6. tříd s pomocí svých starších spolužáků měli možnost
uplatnit nasbírané informace a vědomosti z předchozích vycházek.
Společně vytvořili zajímavý program pro všechny účastnící se školy.
Trasa byla vytýčena od Městského mlýna podél Veverského potoka
k Veveří a dále kolem rybníků (Zevlův, Veverský, Hejškův, Přesličko-
vý, Kamenný rybník). Žáci se seznamovali s lokalitou plněním přírodo-
vědných úkolů a úkolů z historie na vymezených stanovištích. Část žáků
6.třídy malovala v terénu u Zevlova rybníka. Celý program projektového
dne byl zakončen divadelním představením, na kterém se podílela společ-
nými silami většina žáků 6. třídy. Za ZŠ projektový tým  (foto: ZŠ)
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S T Á V K A
Pokud nedojde k zásadním změnám

v dohodě mezi vládou a odbory, připojí se
Základní škola Nové Hrady a její školská
zařízení (školní jídelna a školní družina)
k jednodenní stávce dne 9.6.2008.

V době stávky bude škola (i školská za-
řízení) uzavřena.

Za stávkový výbor Lýdia Tichovská

„Devítka 2008“
Každoročně se stává 2. pololetí školního roku pro žáky 9. ročníku

obdobím prověřování jejich znalostí a dovedností. Na samém začátku
2. pololetí se již tradičně zapojují do projektu CERMAT (Centrum pro
zajišťování výsledků vzdělávání), přesněji do projektu Hodnocení vý-
sledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií, který CERMAT realizuje s finanční podporou Evropského
sociálního fondu. Jeho úkolem je ověřit výsledky vzdělávání žáků na
výstupu ze základního vzdělávání formou didaktických testů.

Testování je celorepublikové, školy se do projektu přihlašují dobro-
volně, za testování i zpracování výsledků nic neplatí. Letošní testování
se pyšnilo rekordní účastí. 1 800 škol do něj přihlásilo 77 061 žáků.
S výsledky testů (Dovednosti v českém jazyce, Matematické doved-
nosti, Obecné dovednosti) byli žáci seznámeni před dubnovým termí-
nem přijímacích zkoušek na střední školy. Celá řada žáků je v rámci
přijímacího řízení úspěšně využila. Osvědčení obsahovala nejen počet
dosažených bodů, ale také porovnání s průměrnými výsledky školy,
kraje a celé České republiky.

A jak naši deváťáci dopadli? Můžeme být všichni spokojeni, protože
dosáhli lepších výsledků než žáci základních škol Jihočeského kraje i
České republiky. Ostatně přesvědčte se sami.

Souhrnné výsledky v jednotlivých testech

Matematické
dovednosti

Dovednosti
v čes. jazyce

Obecné
dovednosti

Skóre
Úspěšnost

Skóre
Úspěšnost

Skóre
Úspěšnost

9.A
16,9
33,9

30,4
59,5

12,1
40,2

9.B
25,4
50,8

34,8
68,1

20,6
68,5

škola
21,4
42,9

32,7
64,1

16,6
55,3

kraj
19,3
38,6

29,6
58,0

15,0
50,0

ČR
zákl. školy

16,8
33,6

27,7
54,3

14,0
46

ČR
gymnázia

31,1
62,1

39,0
76,6

21,1
70,2

ČR celkem
18,0
36,1

28,7
56,3

14,6
48,7

Novohradská rošáda 2008
V sobotu 17.5.2008 na závěr letošní výuky

šachové hry uspořádal Šachový klub Humani-
tas Nové Hrady ve spolupráci se Základní ško-
lou Nové Hrady již čtvrtý ročník závěrečného
turnaje, který se nazývá Novohradská rošáda.

Začínající hráči – Tereza G., Mikuláš V.,
Tomáš Vr., Jan W. a Dominik Ch. – sehráli
doprovodný turnaj, který se nazývá turnaj Ša-
chových nadějí 08. Po urputném boji zvítězil
přesvědčivým způsobem Dominik Ch. (všech-
na utkání vyhrál). Výborný výkon podal i dru-
hý v celkovém pořadí Tomáš Vr., který pouze
prohrál s vítězem uvedeného turnaje.

Hlavním bodem Novohradské rošády bylo
sehrání přátelského utkání se Sokolem Lede-
nice. Mám radost, že tento nově vzniklý ša-
chový oddíl poprvé vystoupil na veřejnosti
právě na Nových Hradech.

Naše družstvo ve složení Jan F. (první ša-
chovnice, kapitán družstva), Lukáš D., Tomáš
F., Lukáš T. a Tomáš Vo. porazilo svého sou-
peře výsledným poměrem 6 : 4. V prvním
kole, kdy většinou starší hráči z Ledenic zřej-
mě naše družstvo trochu podcenili, naši s vý-
raznou převahou vyhráli 4 : 1. V druhém kole
se již naši hráči nedokázali plně soustředit, a
proto prohráli 2 : 3.

Po krátké přestávce proběhlo vyhodnocení
úspěšnosti jednotlivých hráčů Šachového klu-
bu Humanitas v sezoně 2007/2008. Nejúspěš-
nějším hráčem byl vyhodnocen Jan F., který
v kvalifikaci krajského přeboru mládeže v ka-
tegorii hráčů do 16 let obsadil 12. místo. Na-
víc pomáhal jako trenér začínajících hráčů.
Nejúspěšnějším hráčem z Horní Stropnice
byl vyhodnocen Dominik Ch. Z dívek byla
nejaktivnější Tereza G. Letos se s námi roz-
loučila dlouhodobá členka a velmi dobře hrají-
cí Lenka S.. Přejeme jí úspěšné studium a i
dostatek volného času, aby alespoň občas
mohla zasednout za šachovnici.

Děkuji Mgr. Tomáši Rolínkovi, radnímu
města Nové Hrady, za velmi pěkné zahájení
celého turnaje a starostovi města Mgr. Vladi-
míru Hokrovi, který se dostavil v průběhu tur-
naje a předal medaile a ceny jednotlivým
hráčům. Rovněž děkuji panu Martinu Šácho-
vi, který řídil turnaj Šachových nadějí 2008
jako rozhodčí.

Celá akce byla finančně podpořena z pros-
tředků města Nové Hrady v rámci Grantového
programu na rozvoj sportu v Nových Hradech
a okolí 2008. Mgr. V. Rolínek

(z důvodu ochrany osobních údajů dětí na
webu neuvádím jejich celá příjmení)

Monika Pellová při přednesu jedné ze čtyř sou-
těžních skladeb, za které získala Čestné uznání.

Dominika Stojková přebírá cenu za 3. místo
v kategorii A3.

Novohradská flétna
už po páté

V pátek 9. května 2008 se v Nových Hra-
dech uskutečnil 5. ročník celostátní soutěže
Novohradská flétna. Soutěž proběhla v ob-
jektu Státního hradu pod patronací prof.
Vlasty Bachtíkové a prof. Františka Malotí-
na. Záštitu převzala Ing., Bc. Marie Hrdino-
vá, radní KÚ Jihočeského kraje.

Do soutěže se přihlásilo 96 soutěžících
z 28 škol České republiky. Výkony soutě-
žících hodnotila osvědčená porota složená
z vynikajících odborníků a pedagogů. Pre-
zentace účastníků soutěže probíhala od
8.30 hod. v předsálí Obřadní síně Státního
hradu a slavnostního zahájení se mimo sta-
rosty Nových Hradů Mgr.Vladimíra Hokra
zúčastnil i host toho dne v našem městě, pan
Zdeněk Troška, režisér českých pohádek.

Základní uměleckou školu Trhové Svi-
ny reprezentovali tito mladí muzikanti:Te-
rezka Fritová, Miroslava Kučerová, Jan
Šabatka, Štěpán Brácha, David Doucha,
Jan Jezvík, Adéla Schmidtová, Petra Šve-
pešova, Daniela Chlebúchová, Michaela
Mrázová, Dominika Stojková, Michal Dzi-
etonický, Markéta Kučerová, Monika Pel-
lová, Markéta Vargová a Blanka Hrvolová.

K.J. (foto: KIC)
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Sobotní prosluněné novohradské náměstí 10.5.20008 lákalo místní i
přespolní lidi na akci Otevírání letní turistické sezony na Novohrad-
sku. Při této ojedinělé příležitosti se sešla „reprezentativní“ družstva
složená z íčkařů, kulturáků, knihovnic, dobrovolníků, úředníků, hasi-
čů a dalších lidí z Novohradska, kteří se podílejí v regionu na
turisticko-kulturně-sportovně-společenském ruchu… Družstev bylo
celkem 7, a to z Nových Hradů, Horní Stropnice, Benešova nad Černou,
Pohorské Vsi, Kaplice, Dolního Dvořiště a Českých Velenic. A trochu se
všichni vzájemně předvedli a hlavně pobavili. Moderátorem akce byl
Roman Anděl z Rádia KISS Jižní Čechy, hlavním rozhodčím netradič-
ních soutěží byl Petr Michale, hudbu a ozvučení zajistil Roman Šollar
z Č. Velenice, organizační a technickou stranu akce zajistili zaměstnanci
TSM a KIC Nové Hrady, členové Kulturní komise a dobrovolníci.

Při disciplíně Chůdování se ukázal nejen stav
hrubé síly v družstvu, ale i správná koordinace
pohybů. Ta odhalila rovněž komunikační
schopnosti jednotlivých členů týmu a potvrdi-
la známé pravidlo „kdo nekomunikuje, nehne
se vpřed“…

Jednou z pěti soutěžních disciplín bylo Hadování, při které dostali šan-
ci všichni diváci zapojit se aktivně do dění na náměstí. Umění ukecat
malé, velké, mladé, staré, těhotné, aktivisty, pasivisty zvládla všechna
družstva na výbornou. Výsledek by strhující a fascinující! Tolik hadů
novohradské náměstí ještě nezažilo!...

Při druhé disciplíně Razítkování měli soutěžící
za úkol poslepu a za asistence svých kolegů zís-
kat otisk pěti razítek. Pokud nefungovala správ-
ná navigace a chyběla orientace v terénu, byl to
úkol jak z „pracovního života“. A co teprve ru-
šičky z ostatních družstev…

A je to tady! „Rozstřel“ pro dvě družstva, kte-
rá získala stejný počet bodů po pěti disciplí-
nách – vylovit z kašny co nejvíc drobných
mincích. Co je na tom těžkého ? Obzvlášť v tak
mělkých vodách!...

Radost a nadšení z výsledků soutěžního klání
nebralo konce. Na krásném sedmém místě
skončilo domácí družstvo z Nových Hradů, na
krásném prvním místě skončilo družstvo ze srd-
ce Novohradských hor Pohorská Ves a poklad
si odvezli hosté z Českých Velenic. Tedy oni jej
vypili hned na místě… Všechny týmy se bavily
a předváděly tak, jak to na přátelském setkání
má být. Sezona je tedy „otevřena“.

Fotoreportáž z Otevírání letní turistické  sezony na Novohradsku,
10. – 11. 5. 2008, Nové Hrady

„Hrdinové dne“: světle modré Dolní Dvořiště (Jarda Zeman – před-
seda kulturní komise, Andrea Stiftrová – rozpočtářka, Láďa Hešík – fot-
balista a hasič, Karel Vydra – gigolo, Jarda Baxa – císařův pekař),
tmavě červený Benešov nad Černou (Růža Lepšová – knihovnice,
Jana Chuchmová. – o.s.Kruh, Eva Šafářová – o.s.Kruh, Petra Lepšová
– studentka, Terezka Cuchmuvá – studentka), světle zelená Pohorská
Ves ( Laďka Čuprová – IC, Jan Křiklava – student, Emílie Ochotnická -
učitelka v MŠ, Růžena Lepšová – studentka, Milada Křiklavová – IC),
tmavě modrá Kaplice (Magda Špičakova – IC, Jana Vraželová, Lucie
Bublíková, Karel Světlý a Pavel Janota – všichni soc. odbor MěÚ Kap-
lice), žluté České Velenice (Vlaďka Přibylová – KD Beseda, Jaromír
Slíva – starosta, Irena Hovorková – čerpací stanice, Aleš Salát – hasič,
Pavel Utěšený – hasič), světle červená Horní Stropnice (Mirka Kusá-
ková – knihovnice, Víťa Golombek – místostarosta, Petr Šafránek –
starosta SDH, Jana Golombková – studentka i IC, Jakub Vrbata – spor-
tovec), tmavě zelené Nové Hrady (Květa Jarolímková – KIC, Vladimír
Hokr – starosta, Irena Scheinherrová – členka kulturní komise, Ivana
Lošková – studentka, Martina Jindrová – dobrovolník) .
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Čarodějnice si to letos pěkně užily
Na letošní poslední dubnový podvečer se novohradské Čarodějnice připravily opravdu skvě-

le. Malé, velké, tenké, kolozubé, rozcuchané, roztrhané, s koštětem i bez, a také rozesmáté a roz-
tančené, takové to byly „baby“ na fotbalovém hřišti. Jedna sice opět neunikla ohni, ale ty ostatní
naštěstí stihly uletět. Tak snad příště přisviští zase… K.J.

Okénko do knihovny
Roberty, Paul: Travič z Ptahova chrámu

Záhadný zločinec rozsévá smrt po celých
Thébách. Případ řeší faraónův nejvyšší
soudce Amerotke.

Řeháčková, Věra: Lásku zlatem nevyvážíš
Psychologický román pro ženy.

Coulterová, Catherine: Nebezpečná vášeň
Romantický příběh z dob Napoleonských
válek.

Becnel, Rexanne: Na první pohled
Uznávaná autorka romantických příběhů
napsala dlouhou řadu úspěšných románů,
přeložených vzápětí do mnoha jazyků.
S oblibou čerpá atraktivní náměty z růz-
ných etap historie, například z doby bojů,
intrik a vášní ve 12. století.

J. Janošková

Městská knihovna Nové Hrady vás zve na

Besedu s Hanou Marouškovou,
autorkou knížky „Stáří je nejlepší věk!“

Kniha, kterou pokřtila Květa Fialová, optimisticky naladí nejen toho, komu je už nad pa-
desát let. Přijďte na příjemné podvečerní setkání, součástí besedy bude i autogramiáda.

Čtvrtek 12. června 2008 v 18 hod.,

Koželužna Nové Hrady
Ukázka z knihy:

Celý život jsem se honila jako čokl. Zaměstnání, děti, domác-
nost, chalupa, tak jak to bývá v českých rodinách zvykem, a bylo to
fajn. Sice jsem si myslela, že už to neunesu, zvlášť když nastaly ně-
jaké problémy, ale pak jsem si zvykla a přijala to, jakože to je nor-
mální. Mnohdy jsem se o jisté problémy sama přičinila, ale to zase
proto, abych z toho stereotypu úplně nezblbla. Chtěné problémy ob-
čas zapůsobí jako antidepresivum. Je to však jen jakýsi úhybný ma-
névr, ze kterého se za čas dostanete opět do vyježděných kolejí a
řítíte se dál. Kam? Ani se neptejte! Tam jednou dojedeme všichni.

Náhle jsem si připadala jako ve vtipu, kde jedna paní řekla: ,,Jen
jsem se trochu zapovídala na rohu se sousedkou a najednou kou-
kám, život je pryč." Jenže to nebyl vtip. Ačkoliv jsem se cítila stále
mladá, bylo to tady. Duše asi stárne pomaleji než tělo, které jsem
podrobila nefalšované kritice. Když jsem se podívala do zrcadla,
viděla jsem něco, co tam opravdu dříve nebylo. Vrásky jsem ještě
moc neměla, zato má pleť byla neuvěřitelně suchá a bledá. Místo
hustých vlasů jen chmýří, které se nedalo pořádně učesat. A ten vy-
děšený výraz! Sama sebe jsem se lekla...
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Začala výstava v Koželužně
Vernisáží výstavy obrazů Vladislavy Zítové jsme v neděli 11.5.2008

opět odstartovali sérii výstav v Koželužně. Stejně jako loni, tak i letos,
sem můžete zavítat v jarním a letním období a podívat se na vystavené
obrazy či fotografie anebo se aktivně zúčastnit některé tvůrčí dílny.

Vernisáž výstavy s andělskou tématikou se uskutečnila v rámci dru-
hého prodlouženého květnového víkendu. Program vernisáže tento-
krát prosvítily voňavé svíčky, čtení o andělech i orientální tance
v podání tanečnic z Nových Hradů a Borovan.

Až půjdete na procházku po městě, zavítejte do Koželužny a potěšte
se zastavením u Andělů, budou tam do 20. července 2008. K.J.

Výstava obrazů v Koželužně Nové Hrady

Andělé
Vladislava Maria Zítová
Otevřeno:
červen: středa 14.00 – 18.00 hod.

sobota a neděle 10.00 – 17.00 hod.

červenec: denně 10.00 – 16.00 hod.

Výstava bude otevřena do 20. července 2008 a v rámci ní se uskuteční:

� Výtvarná dílna pro zájemce o malování. Termín 4.-6.7.2008,
poplatek 50,-Kč, výtvarné potřeby zajištěny.

� Taneční a pohybová dílna pro zájemce o orientální tance.
Termín 18.-20.7.2008, poplatek 50,-Kč.

Koželužnu najdete na cestě z náměstí ke Státnímu hradu Nové
Hrady (po levé straně dle šipek). Další informace na KIC Nové Hra-
dy, nám.Republiky 46, Nové Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208,
kic@novehrady.cz

KIC Nové Hrady nabízí

zájezd pro děti a rodiče

DIVADLO KOUZEL
Pavla Kožíška

Profesionální a nevšední kouzelnická podívaná
pro děti i dospělé

„Magická esa“

Na cestě ještě jedno malé zastavení podle
časových a fyzických možností dětí.

Sobota 7.6.2008,
Líbeznice u Prahy,

www.divadlokouzel.cz

Čas odjezdu bude upřesněn přihlášeným účastníkům zájezdu.

Cena 400 Kč (dospělí),  300 Kč (děti)

Kontakt KIC N. Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208

Pozvání na divadlo do kostela v Nových Hradech:

V neděli 29. června v 10.30 hodin
se bude hrát v kostele sv. Petra a Pavla divadelní hra

„BARABÁŠ“
Účinkuje „DIVADLO V CHRÁMĚ – MIRIAM“

KIC Nové Hrady Vás zve
na divadelní představení Divadla Hluboká nad Vltavou

JEDNA NOC
NA KARLŠTEJNĚ

nový český muzikál na motivy hry Jaroslava Vrchlického
Autor hudby: Zdeněk Barták, Autor libreta: Petr Markov

31. července 2008, 21.00 hodin
nádvoří Státního hradu v Nových Hradech

vstupenky: 150 Kč,
děti do 100 cm zdarma , děti do 150 cm 50 Kč

Rezervace vstupenek a další informace na KIC Nové Hrady,
tel.386 362 195,  602 150 208, kic@novehrady

KIC Nové Hrady zve na představení na

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ,
ČESKÝ KRUMLOV

Sluha dvou pánů
Carlo Goldoni
Komedie, Činohra Jihočeského divadla
12.srpna 2008, 21.00 hod.
Vstupenka 500 Kč + doprava

Cikánský baron
Johan Strauss II.
operetka, Opereta Jihočeského divadla
21.srpna 2008, 20.30 hod.
Vstupenka 550 Kč + doprava

Rezervace vstupenek na KIC Nové Hrady,
tel.386 362 195, 602 150 208, kic@novehrady.cz
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KAPLICE
� Od 10. června, 9.00 – 16.00 hodin, ĎÁBLOVA BIBLE

Kopie Ďáblovy bible (Codex gigas) mimořádně vystavena v Kaplici.
Historická expozice Kaplicka

� 14. červen, sobota, 12.00 – 19.00 hodin
DRUŽINA MARKVARTA Z POŘEŠÍNA
Akce pro tělesně postižené děti a jejich rodiče.
Pořádá Sdružení Hrady na Malši. Zřícenina hradu Pořešín

� 27. červen, pátek, od 21.00 hodin, TANEČNÍ LIGA PÁRTY
Kulturní dům Kaplice

� 28. červen, sobota, od 9.00 hodin,
KOLEM KOLEM KAPLICKA
Výlet na kolech, 4 trasy Kaplicka, občerstvení a hudební program v cíli
Start Kaplice, cíle Svatý Kámen

BOROVANY
Památník Jana Žižky z Trocnova

� 20.6.  pátek 18.00 hod.
COUNTRY VEČER
hraje kapela Drobek a Klondyke, vstupné 155 Kč

� 21.6.  sobota 10.00 hod.
POTLACH U JANA ŽIŽKY aneb VÍTÁNÍ LÉTA
0. ročník country setkání – hrají Nezmaři, Kamelot, Texmeni, F. Nedvěd, P. Jíšo-
vá, COP, R. Křesťan a Druhá tráva, T. Linka a Přímá Linka, J. S. Lenk a jeho parta
– předprodej vstupenek za 330,- Kč, pro oba dny 395,- Kč v infocentru Borovany

� 21.6.  sobota 14.00 hod.
TROCNOVSKÉ MEDOBRANÍ
– vystoupí Malý furiant, zábava, občerstvení – krčma Jana Žižky v obci Trocnov

� 28.6.  sobota 18.00 hod.
EVA + VAŠEK hrají k poslechu i k tanci
Vstupné 150,- Kč 150,- předprodej v borovanské knihovně (st do 18.30, čt do
17.00, pá do 15.00), rezervace na tel.  606 294 997.

KIC Nové Hrady vás zve na koncert, kterým
otevřeme letošní prázdniny:

KAMIL STŘIHAVKA
& LEADERS

sobota 28.6.2008, 19.00 hod.,
nádvoří Státního hradu  Nové Hrady

Cena vstupenky 200 Kč (děti do 6 let zdarma)

Předprodej vstupenek: KIC Nové Hrady,
tel.386 362 195, 602 150 208, kic@novehrady.cz

INFORMACE Z REGIONU
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4.6.2008, 20.00 hod.

� A bude hůř
Generační film o hledání životních hodnot a
jistot,o střetu s policí a měšťáky. Příběh kon-
fliktu Olina a jeho přátel se společností, která
jim nemá co nabídnout, kromě pronásledování
policií a snahy změnit je násilím k ideálu měš-
ťáctví. „V současnosti jsem několik let pře-
mýšlel jak se vrátit do doby mého mládí, do té
husákovské dusivé vaty, ve které se však daly
prožít chvíle mimořádné intenzity. Pak jsem si
povídal o sedmdesátých letech s jedním mla-
dým klukem a ten se zmínil o knize ...a bude
hůř, jež ho oslovila. V ten moment se mi to
propojilo, bylo to určité vnuknutí…“ (Petr Ni-
kolaev, režisér)
Přístupné od 15 let, 86 min., české drama,
vstupné 55 Kč

7.6.2008, 20.00 hod.

� Než si pro nás přijde
Světy miliardáře Edwarda Colea a obyčejného
mechanika Cartera Chamberse se už ani více
lišit nemohou. Na křižovatce svých životů
však sdílí stejný nemocniční pokoj. Během
společných rozhovorů zjistí, že mají přece jen
něco společného - touhu co nejlépe využít čas,
který jim zbývá, než je “nasypou do urny” a
poznat, kdo skutečně jsou. Společně se tedy
vydají za největším dobrodružstvím svého ži-
vota, na cestě se stanou nerozlučnými přáteli a
naučí se, jak brát vzestupy i pády s nadhledem
a humorem. Každý sdílený zážitek si pak od-
škrtnou na svém dlouhém seznamu přání...
Přístupný od 12 let, 97 min., komedie,
vstupné 55 Kč

11.6.2008, 20.00 hod.

� Venkovský učitel
Režisér Bohdan Sláma zachycuje ve svém no-
vém filmu osudy tří hlavních hrdinů - Učitele,
Marie a Chlapce - jejichž náhodné setkání roz-
poutá velký příběh lásky, přátelství a odpuště-
ní. Každá z postav si s sebou nese tajemství,
každá touží po lidské blízkosti. Film Venkov-
ský učitel vstupuje do kin s distribučním slo-
ganem “Každý někoho potřebuje”. Nový
snímek režiséra úspěšného filmu Štěstí vznikl
v česko-německo-francouzské koprodukci.
Hrají.Pavel Liška, Zuzana Bydžovská, Ladi-
slav Šedivý, Marek Daniel a další.
Přístupný od 15 let, 126 min., české drama,
vstupné 55 Kč

14.6.2008, 20.00 hod.

� Taková normální rodinka
V hájence na samotě žijí na hromádce už čtyři
generace rodiny Hanákových. Babička překy-
puje životním elánem a její vášní je psaní de-
tektivek. Její dcera, paní Hanáková, rázná
žena s velkým srdcem, miluje zpěv, ale proto-
že nemá talent, celý život dělala kuchařku. Pan

Hanák je výpravčí, jeho celoživotními láskami
jsou zvířata všech druhů a velikostí, která pěs-
tuje v domě i okolí. Starší dcera Pavla má
s mužem Petrem, příležitostným kutilem, kte-
rý většinou spí nebo jí, dva hyperaktivní syny,
jimž nikdo neřekne jinak než Raubíři. Nefor-
málním členem rodiny je pak pan Poštolka,
který v domě za městečkem tráví podezřele
mnoho času!
Jedno úplně běžné rodinné odpoledne oznámí
mladší dcera Káča rodině, že čeká dítě. Zde-
něk, se chce zachovat jako čestný muž a s Ka-
teřinou se oženit. Jeho matka však pro toto
řešení nemá pochopení, a tak se Zdeněk stává
dalším obyvatelem rodinného domu Hanáko-
vých…
Přístupný mládeži, 90 min., česká komedie,
vstupné 55 Kč

18.6.2008, 20.00 hod.

� O rodičích a dětech
Komedie O rodičích a dětech chce navázat na
nejlepší tradice české filmové komedie. Vtip-
né dialogy, výjimečné herecké výkony a hu-
mor spojující diváky napříč generacemi.
Příběh filmu vychází ze zdánlivě banální si-
tuace. Syn (David Novotný) jde na procház-
ku se svým otcem (Josef Somr). Syn je zralý
čtyřicátník a žije spokojeně se svou přítelky-
ní. Otci je přes sedmdesát. Je bývalý
vědec-biolog. Klasický intelektuál v dobrém
slova smyslu.
Zdánlivě jediné, co tyto dva muže spojuje, je
to, že se jdou jednou za měsíc společně projít
Prahou. Nicméně jsou svázáni poutem čtyři-
ceti let společného života.
V brilantně vedeném dialogu se před námi od-
krývají dějiny dvacátého století a všechny ab-
surdity s ním spojené. Odhalují se ta nejhlubší
místa lidských vztahů. Odtajňují se staré resty,
trápení a radosti. Na scéně se objeví Vnuk,
o kterém Syn neměl přes dvacet let ani tušení.
A některé chyby se opakují znovu a znovu.
Režie:Vladimír Michálek.
Přístupný mládeži, 110 min., česká komedie,
vstupné 55 Kč

21.6.2008, 20.00 hod.

� 10 000 let př. n. l.
Člen horského kmene, mladý lovec D’Leh ob-
jevil tu nejsilnější vášeň svého srdce – krásnou
dívku Evolet. Do vesnice jednoho dne vtrhnou
neznámí nájezdníci a Evolet unesou. D’Leh se
společně s tlupou nejodvážnějších lovců vydá-
vá po jejich stopách, rozhodnut jít třeba až na
sám konec světa. Skupina nedobrovolných hr-
dinů se při svém putování musí utkat s šavlo-
zubými tygry, prehistorickými stvůrami i sami
se sebou. Na konci cesty je navíc čeká setkání
se Ztracenou civilizací. Budoucnost prostých
bojovníků spočívá v rukou představitele boha-
té a silné kultury, jejíž pyramidy se dotýkají

nebe. Hrdinové se musí semknout a utkat s bo-
hem, který nemilosrdně zotročuje jejich lid…
Přístupný od 12 let, 109 min., dobrodružný,
vstupné 55 Kč

25.6.2008, 20.00 hod.

� Karamazovi
Příběh se odehrává v současném Polsku. Do
Krakova přijíždí skupina pražských herců
v čele s režisérem hry, aby na alternativním
festivalu v netradičním prostoru oceláren
uvedla jevištní adaptaci Dostojevského hry
Bratři Karamazovi, jejímž základem je vyšet-
řování otcovraždy.
V divadelním dramatu, nabitém emocemi -
láskou, žárlivostí, nenávistí, se řeší otázky
víry, nesmrtelnosti a spásy lidské duše.
Na pozadí divadelní zkoušky sledujeme osudy
hereckého souboru, komické příběhy herců a
režiséra. Do děje zasahuje i osobní tragédie
jednoho z diváků, který projeví nezvyklé přá-
ní: poprosí herce, aby zahráli jenom pro něj.
Zkouška se promění ve strhující představení,
kdy herci vystupují pro jediného diváka. Film
není jen psychologickou sondou do zpustoše-
né ruské duše, ale reflektuje aktuální téma od-
povědnosti člověka za své činy.
Režie Petr Zelenka. Hrají: Ivan Trojan, David
Novotný, Igor Chmel, Martin Myšička, Radek
Holub a další.
Přístupný mládeži, 100 min., české drama,
vstupné 55  Kč

28.6.2008, 20.00 hod.

� Kuličky
Kuličky jsou povídkový film o tom, jak ženy
manipulují s muži. O drobných vydíráních,
o pláči, o schopnostech obětovat se pro vysně-
ný cíl, o sexu ve službách, o tom, jak využít
empatie. Začíná to už v dětství na hřišti a ne-
končí to ani po smrti. Postupem let se ženský
mechanismus manipulace rozvíjí, formuje,
zraje až dospěje k dokonalosti. Jednotlivé pří-
běhy se odehrávají na technoparty i na katolic-
ké faře a završují se ve spokojené domácí
rutině dvou starých lidí, kterou už nemůže na-
rušit nic- ani smrt.
Přijďte se poučit. Přijďte pochopit. Režie: Olga
Dabrowská (spolupracovala na filmech Sa-
motáři, Knoflíkáři)
Přístupný, 75 min., česká komedie,
vstupné 55 Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – Červen 2008

Červenec
Lovec draků, Než ďábel zjistí, že seš mrtvej,
Smutek paní Šnajdrové, Bobule, Iron Man,
Indiana Jones a Království křišťálové lebky,
Paříži, miluji tě, V Brugách

Srpen
Superhrdina, Bláznovo zlato, V Údolí Elah,
Náš vůdce, Úhel pohledu, Až na krev,
Oko bere, U mě dobrý

Září
Gone baby gone,
Letopisy  Narnie: Princ Kaspian

Kino – připravuje



červen 2008 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 17

12. Mistrovství České republiky v Allkampf-Jitsu
Titul mistryně ČR vybojovala závodnice z Nových Hradů

V sobotu 10. května se uskutečnilo ve
sportovní hale Západočeské univerzity v Plzni
12. Mistrovství České republiky v bojovém
umění Allkampf-Jitsu (AKJ), které pořádal
domácí klub SKU Plzeň.

Do krajského města se sjelo 108 závodní-
ků z celé ČR, kteří během celého dne startova-
li v jednotlivých technických a věkových
kategoriích. Jihočeské barvy hájili závodníci z
oddílu Bojových umění SKP Č. Budějovice a
TJ karate Nové Hrady.

Dopoledne soutěžily děti ve čtyřech kate-
goriích rozdělených dle technických stupňů
tzv. barevných pásů. Nejednoho diváka jistě
překvapila šikovnost a umění dětí, které ač mají
průměrný věk kolem 9 let,
dokázaly si hravě poradit
s náročnými chvatovými a
přerážecími technikami. Ta-
kové přeskočení 6ti klečí-
cích dětí a v letu překopnutí
1,5 cm silné desky je pro
děti vynikající výkon. V žá-
kovské kategorii D2 (děti
do 13 let od 6.kyu) vybojo-
val bronzovou příčku To-
máš Hermann.

Odpolední část mis-
trovství zahájila dvě exhi-
biční vystoupení tanečních
skupin.

Soutěž juniorů a dospě-
lých byla zahájena jednotli-
vými disciplinami, aby se
jim mohly výsledky zapo-
číst do celkového hodnoce-
ní. Tím, že je celkový výsledek dán součtem
umístění z disciplin kata (povinné sestavy),
randori (sebeobrana ve dvojici) a tameshi wari
(přerážení dřevěných desek různou techni-
kou), demonstrují závodníci svou universál-
nost, což je hlavním principem sebeobranného
systému AKJ.

V kategorii juniorek JY2 (13 – 17 let 9. –
6. Kyu) přes velikou snahu nakonec Caroline
Podhorová obsadila 4. místo . V kvalitní a po-
četně nejobsazenější juniorské kategorii JI1
(13-17 let od 6.Kyu) se umístil Martin Her-
mann ml. “až” na 5. místě.

Mezi ženami v kategorii Ž1 (18 – 33 let od
6.Kyu) vybojovala v kvalitní konkurenci titul
mistryně ČR Magda Pelechová . Tomáš Balík

přidal stříbrnou medaili v kategorii muži M2
(18-33let od 6. Kyu). V mužské kategorii S1
(od 34 let od 6. Kyu) obsadil stříbrnou pozici
Martin Hermann.

Na závěr sobotního dne proběhla divácky
nejatraktivnější soutěž družstev a letošní no-
vinka v závodu tříčlenných týmů - Trojboj.
První disciplínou je Kata tým, kde se hodnotí
synchronizované cvičení povinné sestavy,
ale také její technická náročnost, při zachová-
ní všech povinných prvků. Druhou disciplí-
nou je Embu – sebeobranný boj tříčlenných
družstev, kdy v minutovém boji se brání
obránce dvěma útočníkům. Zde rozhodčí
hodnotí plynulost a reálnost boje, jsou zde za-

řazeny obrany proti zbraním, ale také úderům
a kopům. Trojboj uzavírá disciplína Tameshi
wari, kdy tým najednou přeráží desky a podle
obtížnosti zvolených technik je pak celá akce
hodnocena. V juniorské kategorii E2 tým ve
složení: Tomáš Hermann, Jiří Tuček a Jiří
Kadlec zvítězili a tak první titul z této discip-
líny putuje do Jižních Čech.

Letošní závodní sezóna však nekončí,
11. října se koná v Kralupech mistrovství AKJ
ve sportovním zápase Fighting, kde se střetnou
za účasti závodníků z Polska, SRN, Maďarska,
Špenělska, Slovenska a ČR i naši borci. Držíme
našim závodníkům pěsti a přejeme jim hodně
sil do dalších sportovních akcí. M. Hermann

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ TURISTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

pořádá
pod patronací hejtmana Jihočeského

kraje p. RNDr. Jana Zahradníka,
předsedy Klubu českých turistů

PhDr,. Jana Stráského
a starosty Města Nové Hrady

Mgr.Vladimíra Hokra

v sobotu 7. června 2008
již  8. ročník

SETKÁNÍ
ČESKÝCH A RAKOUSKÝCH

TURISTŮ V NOVÝCH
HRADECH – PUTOVÁNÍ

NOVOHRADSKEM

Akce zařazena v mezinárodním kalen-
dáři akcí IVV (Internationaler Volkspor-
tverband).

zajištěn dovoz pěších turistů na starty
v Novohradských horách nedostupných
veřej. dopravou
Start: průběžný 7.00 – 12.00 hod. v budo-
vě hasičské zbrojnice v Nových Hradech
(veškeré cyklotrasy a pěší trasy 7,5; 14 a
39 km), ostatní pěší trasy z autobusu,od-
jezd z náměstí 8.15, z nádraží 9.00 hod.
Cíl: průběžný 12.00 – 18.00 hod. v budově
hasičské zbrojnice v Nových Hradech,
Ocenění: diplom, razítko IVV
Stravování: pořadatel nezajišťuje, cestou
řada příležitostí
Příjezd: ke speciál.autobusu spěšným vla-
kem 1761 odjezd z Č.Budějovic 8.01 hod.,
(příj.8.56)
Doporuč.mapy: pěší – zelená edice KČT
č.74 Novohradské Hory, cyklo – žlutá edi-
ce KČT č. 19 Českobudějovicko

Magda vítězí

Zasloužená radost Tomášův zlatý tým

BK Nové Hrady Vás zve na

Běh naděje
Termín: pátek 13. června 2008
Místo: areál Zámku
Program:

10.00 – 12.00
program pro školku a školu

14.00 – 16.00
odpolední program pro děti
i dospělé
– hry pro děti a dospělé
– soutěže o ceny
–bohatý doprovodný program

16.00 hodin
start hlavního Běhu naděje

Přijďte si s námi zasportovat a podpořit
boj proti rakovině!
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Mezinárodní mistrovství v Allkampf-Jitsu,
Bad Kissingen – SRN

Naši závodníci vybojovali celkem dvacet medailí
V sobotu 26.4.2008 se konalo Mezinárodní

mistrovství v Allkampf-jitsu. Soutěžilo se v tra-
dičních disciplínách sebeobranného systému
Allkampf-Jitsu: kata ,kde jednotlivci cvičí přes-
ně danou sestavu složenou z kopů,úderů a krytů
v obraně proti imaginárnímu útočníkovi, další
disciplínou je randori, kdy dvojice cvičenců
předvede pět sebeobranných technik z nichž
jedna z nich je vždy obrana proti ozbrojenému
protivníkovi a divácky nejatraktivnější discip-
lína tameshi wari, což je přerážení dřevěných
desek o rozměrech 30x30 cm a šířce od 1,5 cm
v dětských kategoriích až po 3 cm v kategorii
muži. Každý soutěžící si zvolí obtížnost tech-
niky, jevíce bodů je samozřejmě za překopnutí
desky ve skoku a přes překážku. V této discip-
líně nám němečtí rozhodčí připravili nemilé
překvapení v podobě dřevěných nastavitel-
ných překážek a musím přiznat, že nám tato
změna (neuvedena v propozicích) připravila
nejednu horkou chvíli.

V tomto závodě se utkalo 138 závodníků
(především dětí a juniorů ) z Německa a ČR.
Zápasy probíhaly na čtyřech zápasištích rozdě-
lených do jednotlivých věkových a technických
kategorií. Každá disciplína byla hodnocena
zvlášť a pak se vyhlašoval absolutní vítěz v jed-
notlivých kategoriích.

Do Severobavorského městečka Bad Kis-
singenu jsme dorazili již v pátek po dlouhé a
únavné cestě (stavební uzávěry a komplikova-
ný dálniční uzel v Norimberku) po 22 hodině
večerní. Ubytování v tělocvičně místního oddílu
jsme sdíleli společně se školami z Jižního Ba-
vorska, česká reprezentace, která čítala “pouze”
16 kvalitně připravených závodníků různých
technických kategorií. Reprezentaci ČR tvořili
před nadcházejícím Mistrovstvím ČR

(10.5.2008 v Plzni) pouze Jihočeši z oddílů
Bojových umění SKP České Budějovice a TJ
Karate Nové Hrady.

Ráno jsme se přesunuli do Bayersportnhal-
le, kde se již připravovali první závodníci z řad
dětí na soutěž. Po slavnostním nástupu všech
týmu závod začal.

V kategorii dětí do čtrnácti let perfektními
výkony zvítězil Tomáš Hermann, když vybojo-
val 1. místa ve všech třech disciplínách a celko-
vé 1. místo v kategorii K03. Jeho oddílový
kolega Ladislav Bárta získal 2. místa ve všech
třech disciplínách a celkové 2. místo v kat. K03.
V kategorii juniorů od čtrnácti do osmnácti let
překonala Caroline Podhorová svojí počáteční
trému a pěknými výkony obsadila 2. místa
v kata a v tameshi wari, 3. místo v randori a cel-
kové 3. místo v kategorii JW2, Ondřej Podhora
předvedl rozhodčím skvělou kata a vybojoval
1. místo v této kategorii a ještě přidal 3. místo
z disciplíny tameshi wari. V silně obsazené ka-
tegorii JM1 (19 závodníků) se dokázal prosadit
Martin Hermann ml. ,když vybojoval 2. místo
v disciplíně kata a celkové 2. místo v této ka-
tegorii. V kategorii žen excelovala Magda
Pelechová, která své soupeřky technicky pře-
vyšovala o několik bodů a tak zaslouženě ve
všech třech disciplínách i v celkově v kategorii
DB zvítězila.

Naši závodníci zúročili kvalitní a náročnou
přípravu a dokázali, na mezinárodním turnaji
obsadit přední pozice. Letošní závodní sezóna
však zdaleka nekončí, 10. května se koná
12. mistrovství AKJ ČR v Plzni,17. května
proběhne Krajská liga v karate v Prachaticích
a Magda se s Tomášem Balíkem připravují na
Akademické MČR karate v Brně. Držíme na-
šim závodníkům pěsti a přejeme jim hodně sil
do dalších sportovních akcí.

trenér Martin Hermann

Obvodová soutěž hasičů
v požárním sportu

Sbor dobrovolných hasičů Nové Hrady se
zúčastnil obvodové soutěže hasičských druž-
stev konané 24. května 2008 v Hranicích. Sou-
těž v požárním sportu se skládala ze 2 disciplin,
a to běh na 4 x 100 m s překážkami a požárního
útoku s vodou na terče.

Soutěžní družstva se sjela z Nových Hradů,
Horní Stropnice, Údolí u N. Hradů, Žáru,
Rychnova u N. Hradů a pořádajících Hranic.
SDH N. Hrady postavilo dvě družstva do
35 let a jedno nad 35 let.

Výsledky soutěže jsou tyto:

první družstvo Nových Hradů ve složení
Drbout Milan ml., Drbout Rad., Matějka
Jar.,Vrchota Mir., Glinke Tom., Gregor Lad.,
Matějka Rom. skončilo na 8. místě vlivem
technické závady na materiálu (prasklá hadice
a nebyl umožněn druhý pokus),

druhé družstvo Nových Hradů ve složení
Papoušek St.ml., Novák Rom., Hoffer Pav.,
Gregor Mir., Bušta Rom., Kubát Rich., Miškei
Ct.  na 5.místě

a družstvo Nových Hradů nad 35.let ve slo-
žení Drbout Mil. st., Matějka Vojt., Papoušek
St. st., Matějka Mil., Bartoš Mir., Bandík Rad.,
Matějka Rom. na 2. místě.

Soutěž proběhla v přátelském duchu za
krásného počasí a tímto bych chtěl poděkovat
všem soutěžícím za vzornou reprezentaci SDH
N.Hrady a města Nové Hrady.

vel. SDH Papoušek St.

VEŘEJNÉ
STRAVOVÁNÍ
V KLÁŠTEŘE
Klášter Božího
Milosrdenství
v Nových Hradech
zajišťuje
od pondělí do pátku

VAŘENÍ OBĚDŮ
CENA OBĚDA:

70 Kč – pro občasné odběratele

65 Kč – pro pravidelné odběratele

V ceně oběda je polévka a hlavní chod
Vaří se dle jídelního lístku

Oběd je možno odebrat do „kastrůlků“

Obědy je nutné přihlásit den dopředu tel.:
386 301 329
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Akciová společnost REZIDENCE NOVÉ HRADY a.s.
vyhlašuje v souvislosti s předpokládaným rozšířením provozu

wellness hotelu Rezidence výběrové řízení na pozice:

� KUCHAŘ / KUCHAŘKA
� POKOJSKÁ

� ČÍŠNÍK / SERVÍRKA
� RECEPČNÍ

� MASÉR / MASÉRKA
Možnosti zaměstnání:

– hlavní pracovní poměr
– vedlejší pracovní poměr – výpomoc v rozsahu dle dohody

Nabízíme:
� práci v příjemném prostředí a kolektivu
� odpovídající finanční ohodnocení
� možnost profesního růstu a zvyšování kvalifikace
� zaměstnanecké výhody jako např. závodní stravování,

zvýhodněné ceny vybraných služeb pro rodinné přísluš-
níky apod.

Požadujeme:
� vysoké pracovní nasazení a profesionální přístup
� příjemné vystupování a morální bezúhonnost
� časovou flexibilitu
� u profesí kuchař/kuchařka, číšník/servírka,

masér/masérka znalost světového jazyka výhodou
Pro bližší informace volejte: Mgr. Jakub Dvořák, tel: 724 130 399

Firma MEDISIZE CZ, s.r.o., sídlící v Trhových Svinech,
se zabývá výrobou zdravotních prostředků z plastů.

Informace o možnosti zaměstnání podává
personální oddělení MEDISIZE CZ, s.r.o.,

Tovární 560, 374 15 Trhové Sviny,
tel. č. 386 305 261, e-mail musilova@medisize.cz

Kominictví
a obchodní činnost

Miroslav Jung, České Budějovice

� prodej kosmetiky, obuvi a hraček

� expresní kominické práce i do 24 hod.

GSM: +420 608 043 563
e-mail: kominictví.jung@centrum.cz

Pátý ročník memoriálu
Josefa Machutky

Ve dnech 26.4. a 27.4.2008 proběhl v kuželně pátý ročník memoriá-
lu Josefa Machutky. Jedná se o turnaj čtyřčlenných družstev, kde mo-
hou být všichni členové družstva registrovaní. Tohoto turnaje se
zúčastnilo 10 družstev. Jako první se umístilo družstvo Soběnov muži,
jako druhé se umístilo družstvo Soběnov ženy a na třetím místě se
umístilo družstvo Trhových Svinů A. Letošní ročník našim družstvům
moc nevyšel, neboť se umístnila na čtvrtém, šestém a sedmém místě.

V jednotlivcích byl na prvním místě p. Švepeš s výkonem 411 kuže-
lek, na druhém místě p. Kříž s výkonem 409 kuželek a na třetím místě
p. Šedivý s výkonem 405 kuželek.

V ženách byla na prvním místě pí. Burdová s výkonem 418 kuželek,
což mimochodem byl nejlepší individuální výkon turnaje, na druhém
místě skončila pí. Kuthanová s výkonem 413 kuželek a na třetím místě
se umístila pí. Betuštiaková s výkonem 384 kuželky.

Hodnotné ceny a poháry si odnesla první tři družstva a osm nejlep-
ších žen a mužů.

Tyto ceny a poháry jsme mohli rozdělit také díky podpoře města Nové
Hrady, které nám poskytlo příspěvek na částečné pokrytí nákladů tohoto
sportovního turnaje ze svého grantového programu na podporu sportu.

Mistrovství ČR žáků v kuželkách
Dne 26.4.2008 proběhlo v Přelouči kuželkářské mistrovství České

republiky 2008 v kategorii žáků. V tomto klání jsme měli také své želíz-
ko v ohni, byl jím Jiří Jelínek, který se v silné konkurenci umístil na je-
denáctém místě s výkonem 407 kuželek. Vítěz mistrovství byl o 26
kuželek lepší. Celkem se mistrovství České republiky 2008 zúčastnilo
28 soutěžících z Čech a Moravy.

Za TJ Sokol Nové Hrady, Stanislav Sladký, Starosta TJ Sokol
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Chcete znát jakým způsobem je Vaše
rodina chráněna na odpovědnost, jak je

chráněn Váš majetek, Váš příjem
a především Vaše zabezpečení na důchod?

Optimalizaci Vašeho rodinného
rozpočtu provede nezávislá

společnost AWD ČR (pobočka Č. B.)
telefon 733 583 339.

Služba je zajišťována bez finanční náhrady.
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Aleš
Kekrt

Školní 1152,
Trhové Sviny,

bývalý areál Fruty
tel.: 386 322 588,

mob.: 777 826 701

STŘEŠNÍ OKNA� PODLAHY� DVEŘE

Otevřeno:
Po, St: 9.00 – 11.30

12.30 – 16.30
Čt: 9.00 – 11.30

12.30 – 15.00

Přijď
te

si
vy

brat z nový
ch vz

orků

laminátový
ch podlah Paradox
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