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Čas jarních výletů začal
Titulní strana květnového Novohradského zpra-

vodaje a celá jeho dvanáctá strana patří tentokrát vý-
letům a blížící se hlavní turistické sezoně – pozvánky
na otevírání turistické sezony v Nových Hradech a
Novohradsku a fotky z poznávacích výletů (škoda, že
nemáme barevný tisk našeho „kecálku“, aby každý
vychutnal tu krásnou jarní zeleň).

Prostřednictvím fotografií si připomeneme usku-
tečněné dubnové výlety na některá pěkná místa No-
vohradska a možná, že vás tím i trochu naladíme a inspirujeme vydat se o nadcházejících
prodloužených víkendech někam do přírody. Anebo zůstaňte doma a přijďte na některou z akcí
pořádanou naším KIC N. Hrady či přijeďte fandit soutěžním týmům do Benešova nad Černou,
kam se opět sjedou lidé z informačních center z Novohardska.

Nicméně ať už se rozhodnete pro cokoli, ať vás májová nálada a chuť vyrazit si někam s ně-
kým neopustí alespoň tak do prázdnin. Přejí zaměstnanci KIC Nové Hrady (foto KIC)

Otevírání letní turistické sezony v Nových Hradech
1. – 3. května 2009

aneb
Prodloužený víkend kulturně-tvořivě-turistický

pátek, 1.5.2009, 19.00 hod., Zámek v N. Hradech
Koncert „Milostná  lyrika v proměnách času“

v Zrcadlovém sále novohradského zámku vystoupí soubor
MUSICA DOLCE VITA

(Daniela Demuthová – mezosoprán, Žofie Vokálková – flétna,
Zbyňka Šolcová – harfa)

vstupenka 80 Kč
Jedinečná možnost navštívit zámek (v současnosti Akademické

a univerzitní centrum N. Hrady),
který není běžně návštěvníkům přístupný.

sobota, 2.5.2009
10.00 – 17.00 hod., Koželužna

DĚTSKÝ SKLENĚNÝ DEN
Gravírování, malování na sklo, navlékání korálků, tvorba skleně-

ných figurek nad kahanem a další techniky,
tvořivý den pro děti i celé rodiny.

Vernisáž výstavy prací dětí z Ateliéru Koželužna vedeném V. Zítovou

20.00 – 02.00 hod., Hotel Máj N. Hrady
MÁJOVÁ DISKOTÉKA pro všechny od 15 do 100 let

hraje DJ Roman Šollar,
překvapení pro (nejen) zamilované nelze vyloučit, vstupenka 50 Kč

neděle, 3.5.2009
TURISTICKÝ VÝSTUP NA VRCHOL DOPPLER

v Novohradských horách s průvodcem.
Odjezd autobusu v 7.30 hod. z autobusového nádraží N. Hrady do
Malont, odtud výstup na vrchol a zpět, v případě společné dopravy

doporučujeme rezervovat místa v autobusu.

Pořádá Kulturní a informační centrum Nové Hrady,
nám.Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, tel. 386 362 195,

kic@novehrady.cz, K. Jarolímková

––  MÁJOVÁ DISKOTÉKA  ––
nejen pro zamilované od 15 do 100 let

Sobota 2.5.2009, 20.00 – 02.00 hod.
Hotel Máj Nové Hrady, hraje DJ Roman Šollar

Překvapení pro (nejen) zamilované nelze vyloučit.
Nejhezčí písničky minulých let i současnosti, vstupenka 50 Kč

Slavnostní koncert k 50. výročí založení ZUŠ
T. Sviny se uskutečnil v dubnu v novohrad-
ském zámku                         (více uvnitř čísla)
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Zápis z  9. schůze Rady města
ze dne 18. 03. 2009

� 1. Generální plná moc
Rada obdržela návrh generální plné moci
k žádosti o dotaci z grantového programu Ji-
hočeského kraje "Nemovité kulturní památ-
ky 2009" od společnosti Rezidence Nové
Hrady, a.s. pro obnovu nemovité kulturní
památky fontány v I. nádvoří.

� 2. Řešení situace o neplacení nájemného
Rada projednala návrh na řešení neplacení
nájemného a ukončení nájmu v čp. 12 Nové
Hrady, pan Dřevo Michael.

� 3. Oznámení o provedení úpravy
základnové stanice
Rada obdržela a projednala oznámení o pro-
vedení rekonfigurace Základové stanice
Telefónica O2 v lokalitě Český dům, Česká
79, Nové Hrady.

� 4. Oznámení o zahájení správního řízení
Rada projednala oznámení o zahájení správ-
ního řízení – Lesní hospodářský plán pro
lesní hospodářský celek LHC 208 401 Obec
Horní Stropnice od Krajského úřadu Jiho-
českého kraje.

� 5. Oznámení o převzetí záštity
Rada obdržela oznámení o převzetí záštity
hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zi-
moly nad akcemi "Přeshraniční evropský
maratón u příležitosti oslav 5. výročí vstu-
pu České republiky do EU" a "31. ročník
mezinárodní taneční soutěže Novohradská
číše".

� 6. Žádost o otevření MŠv době letních
prázdnin
Rada obdržela žádost části rodičů dětí Ma-
teřské školy Nové Hrady o otevření MŠ
v období letních prázdnin.

� 7. Žádost o zábor pozemku
Rada obdržela žádost o zábor pozemku z dů-
vodů stavebních úprav panelového domnu
Zahradní čtvrť 340 od firmy Izoltechnik
Czech s.r.o. České Budějovice.

� 8. Souhlas s ukončením období školního
roku ke dni 12. 6. 2009
Rada projednala souhlas Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR s ukonče-
ním období školního roku 2008/2009 ke dni
12.6. 2009 z důvodů plánované rekonstruk-
ce I. stupně základní školy Nové Hrady.
O případném zkrácení školního roku či
úpravě vyučování bude rozhodnuto po pro-
vedení výběrového řízení na zhotovitele
stavebních prací.

� 9. Vyúčtování Masopustu Nové Hrady
Rada obdržela vyúčtování Masopustu Nové
Hrady 2009 od organizace Masopust Nové
Hrady.

� 10. Žádost o prodej pozemku
Rada projednala žádost pana Jiřího Lech-
nera, bytem Slovany 2750/1, Mělník o pro-
dej pozemku parc. č. 809/1 v k.ú. Nové
Hrady.

� 11. Grantový program města
Rada projednala Pravidla grantového prog-
ramu Města Nové Hrady a vyhlásila Gran-
tový program Města Nové Hrady pro rok
2009.

� 12. Program regenerace MPR a MPZ
– výběr akcí pro rok 2009
Rada byla starostou informována o jednání
Pracovní skupiny k Programu regenerace
městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón (MPR a MPZ).
Rada souhlasila s doporučením Pracovní
skupiny, která provedla výběr jednotlivých
památkově chráněných objektů, jejichž rea-
lizace je doporučena pro rok 2009 – jedná se
o rekonstrukci střechy domu čp. 11 (z pos-
kytnuté dotace z Programu regenerace bude
vyčleněno , rekonstrukci fasády na objektu
čp 108 – školní družina a jídelna, rekonstruk-
ci komínů kláštera a konzervaci dřevěných
prvků v domě čp. 41. Rada souhlasila s vy-
členěním finančních prostředků a kofinan-
cováním dle pravidel Programu regenerace
MPR a MPZ Rada pověřila MěÚ Nové Hra-
dy, Investiční odbor přípravou podkladů
pro výběrová řízení.

� 13. Rozhodnutí o omezení užívání
pozemní komunikace
Rada projednala Rozhodnutí o omezení uží-
vání pozemních komunikací v úseku silnice
II /154 "Průtah obcí Šalmanovice" od Měst-
ského úřadu Trhové Sviny.

� 14. Žádost o posunutí splátky půjčky
Rada projednala žádost společnosti Služby
Nové Hrady s.r.o. o posunutí splátky půjčky
do 30.6. 2009.

� 15. Rozpočet – schválení
Rada projednala upřesnění schváleného roz-
počtu Města Nové Hrady pro rok 2009.

� 16. Žádost o snížení nájemného
Rada projednala po provedeném ústním jed-
nání mezi tajemníkem a paní Stanislavou
Kuklišovou nájemcem prodejny v domě čp.
11 v Nových Hradech snížení nájemného
v této provozovně.

� 17. Žádost o zábor veřejného
prostranství
Rada projednala žádost pana Mgr. Hokra
o zábor veřejného prostranství (části ulice
5. května) z důvodu opravy střechy domu
čp. 97 v Nových Hradech.

� 18. Prodej pozemku – p. Ing. Novotný
Rada projednala žádost o prodej pozemku
parc. č. KN 458/3 v k.ú. Veveří pana Ing.
Novotného , Praha 3. Po provedené identifi-
kaci pozemku rada souhlasila s prodejem a
pověřila tajemníka zveřejněním záměru
prodeje na úřední desce. Následný prodej
bude projednán na jednání zastupitelstva
Města Nových Hradů.

� 19. Regionální operační program (ROP)
– výběrové řízení
Rada byla starostou města seznámena se zá-
pisem z jednání Finanční komise ze dne
16.3.2009, která na svém jednání provedla
výběrové řízení na dodavatele prací a vyba-
vení v rámci projektu "Modernizace budov
ZŠ a jejich zařízení za účelem zlepšení kva-

lity a dostupnosti vzdělávání v Nových
Hradech". Bylo provedeno celkem 6 výbě-
rových řízení, z nichž 3 musela být zrušena,
protože předložené nabídky neodpovídaly
zadání a specifikaci dle podmínek výběrové-
ho řízení. Tato výběrová řízení budou opa-
kována. Z zbývajících tří výběrových řízení
provedla výběrová komise výběr a doporuči-
la Radě města uzavřít smlouvu s nejvhodněj-
šími dodavateli.

� 20. Kupní smlouva Blatecká lesní, s.r.o.,
Praha 10
Rada projednala návrh kupní Smlouvy
mezi společností Blatecká lesní, s.r.o., Pra-
ha 10 a Městem Nové Hrady a pověřila sta-
rostu jejím podpisem.

� 21. Smlouva o dílo – Projekt Po stopách
společné historie
Rada byla starostou města seznámena s prů-
během aktivit projektu Po stopách společné
historie a s přípravou výstavy, která se
uskuteční v rámci tohoto projektu v letních
měsících roku 2009. Rada projednala návrh
Smlouvy o dílo mezi Městem N. Hrady a
paní M. Kurucovou ve věci zhotovení dvou
kusů baráčnických krojů a jednoho kusu
historické hasičské uniformy. Rada souhla-
sila s návrhem smlouvy a pověřila starostu
jejím podpisem.

Zápis z 10. schůze rady města
ze dne 24.3.2009

� 1. Grantový program Jihočeského kraje
– podání projektové žádosti
Rada města byla starostou města seznáme-
na s přípravou projektu Mateřská škola
Nové Hrady – rekonstrukce sociálního za-
řízení, který řeší opravu sociálních zařízení
a přípravných kuchyněk v nové budově MŠ
Nové Hrady. Rada souhlasila s podáním žá-
dosti v rámci Grantového programu Jihoče-
ského kraje, souhlasila s kofinancováním
projektu dle pravidel grantového programu
a pověřila starostu města podáním projekto-
vé žádosti k Jihočeskému kraji.

� 2. Grantový program Jihočeského kraje
– podání projektové žádosti
Rada města byla starostou města seznáme-
na s přípravou projektu "Rekonstrukce stá-
vajícího sportoviště při ZŠ Nové Hrady"
předkládaného Základní školou Nové Hrady
v rámci Grantového programu Jihočeského
kraje. Projekt řeší rekonstrukci sportovního
areálu u budovy školy v Komenského ulici.
Rada souhlasila s podáním žádosti v rámci
Grantového programu Jihočeského kraje a
s kofinancováním projektu dle pravidel
grantového programu v rámci finančního
příspěvku poskytovaného Městem Nové
Hrady na činnost ZŠ Nové Hrady.

� 3. Mandátní smlouva - Stavební poradna
– výběrové řízení na zhotovitele stavby
v rámci ROP NUTS II Jihozápad
Starosta města seznámil radu s návrhem
Smlouvy mandátní mezi mandantem Měs-
tem Nové Hrady a mandatářem Stavební
poradnou, spol s.r.o. ve věci zajištění výbě-
rového řízení pro část projektu "Investice

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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pro integrovaný rozvoj kultury a kvality slu-
žeb veřejné správy". Mandatář dle Smlouvy
mandátní zajistí pro Město Nové Hrady vý-
běrové řízení na zhotovitele části projektu –
stavby "Rekonstrukce veřejného prostran-
ství pro kulturní a spolkové aktivity". Rada
souhlasila se Smlouvou mandátní a pověřila
starostu jejím podpisem.

Zápis z 11. schůze rady města
ze dne 30.3. 2009

� 1. Oznámení o poskytnutí příspěvku
na hospodaření v lesích
Rada obdržela Oznámení o poskytnutí pří-
spěvku na hospodaření v lesích od Jihočeské-
ho kraje, Krajského úřadu, odboru životního
prostředí, zemědělství a lesnictví v Českých
Budějovicích. Jedná se o finanční prostřed-
ky ve výši 25.150,- Kč na obnovu a zajiště-
ní lesních porostů a výchovu lesních
porostů do 40 let skutečného věku porostu.
Dále přiznává Jihočeský kraj finanční pří-
spěvek 4.300,- Kč na výchovu lesních po-
rostů (prořezávky a předmýtní úmyslná
těžba).

� 2. Oznámení o poukázání příspěvku
na činnost jednotek SDH
Rada obdržela Oznámení o poskytnutí pří-
spěvku na činnost jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů Jihočeského kraje ve výši
102.465,- Kč na výdaje spojené s udržením
akceschopnosti jednotek SDH obcí katego-
rie JPO II nebo JPO III.

� 3. Rozhodnutí o určení hranic pozemků
– Štiptoň
Rada projednala Rozhodnutí Ministerstva
zemědělství, Pozemkového úřadu České
Budějovice o určení hranic pozemků v ka-
tastrálním území Štiptoň.

� 4. Příspěvek Sdružení Růže
Rada obdržela žádosti o příspěvek na pro-
vozování systému tříděného odpadu za rok
2009, příspěvek "děti" – sociální služby za
rok 2009 a členský příspěvek Sdružení
Růže, Trhové Sviny.

� 5. Smlouva o dílo – šatny pro TV
Rada projednala Smlouvu o dílo mezi Měs-
tem Nové Hrady a zhotovitelem firmou Le-
sostavby Třeboň a.s. na zhotovení veřejné
zakázky stavby "Stavební práce související
se zřízením šaten pro TV" v rámci realizace
projektu "Modernizace budov ZŠ a jejich
zařízení za účelem zlepšení kavality a do-
stupnosti vzdělávání v Nových Hradech".

� 6. Kupní smlouva – plynárenské zařízení
ZTV Nové Hrady – Pod Zámeckým
Rada obdržela návrh Kupní smlouvy mezi
Městem Nové Hrady a obchodní firmou
E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice
o prodeji plynárenského zařízení vybudo-
vaného na náklady Města Nové Hrady - část
plynárenského zařízené ZTV Nové Hrady
– Pod Zámeckým.

� 7. Žádost povolení umístění elektrického
zařízení
Rada projednala žádost o povolení umístění
elektrického zařízení pro stavbu "Vyšné čp. 3
– p. Vávra" od společnosti Fiera a.s. Jindři-
chův Hradec. Rada projednala Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu pro tuto stavbu.

� 8. Žádost o vyjádření k projektovému
návrhu
Rada projednala žádost o vyjádření k pro-
jektovému návrhu stavby "Vyšné K 186/4 -
p. Haumer – úprava NN" od společnosti Fi-
era a.s. Jindřichův Hradec.

� 9. Žádost o povolení umístění el. zařízení
Rada projednala žádost o povolení umístění
elektrického zařízení pro stavbu "Vyšné
K 186/4 - p. Haumer – úprava NN " od spo-
lečnosti Fiera a.s. Jindřichův Hradec. Rada
projednala Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu pro tuto stavbu.

� 10. Vyúčtování masopustu
– Údolí u Nových Hradů
Rada projednala zaslané vyúčtování Ma-
sopustu Údolí u Nových Hradů od SDH
Údolí u Nových Hradů.

� 11. Zápisy ze schůzí Osadního výboru
Byňov
Rada obdržela a projednala zaslané zápisy
z jednání Osadního výboru Byňov.

� 12. Geometrické plány – zahrádky
Rada obdržela geometrický plán č. 817
-87F/2008 zhotovený firmou Jiří Franěk,
Litvínovice 122, České Budějovice k uva-
žovanému prodeji zahrádek v lokalitě Jižní
město.

� 13. Geometrický plán – prodej pozemku
Bícovi, Borovcovi
Rada obdržela geometrický plán č. 835
-8F/2009 zhotovený firmou Jiří Franěk, Lit-
vínovice 122, České Budějovice k případ-
nému prodeji pozemku parc. č. 827/52
v k.ú. Nové Hrady.

� 14. Pečovatelská služba Ledax o.p.s.
Rada projednala vyúčtování služeb za pos-
kytování pečovatelské služby od společnosti
Ledax o.p.s České Budějovice za 1. čtvrtletí
2009.

� 15. Informace o realizaci majetku státu
Rada obdržela Informaci o realizaci majetku
ve vlastnictví státu, ke kterému vykonává
příslušnost hospodařit organizační složka
státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových České Budějovice. Jedná se
o pozemek parc. č. St. 9 o výměře 1133 m2 a
pozemek parc. č. 69/1 o výměře 1352 m2

v k.ú. Nakolice, který bude Úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových nabízet
k prodeji.

� 20. Prováděcí opatření Elektrizace trati
Č. Budějovice – České Velenice
Rada obdržela informaci o uvedení pev-
ných trakčních zařízení pod napětí a to tra-
ťový úsek Nové Hrady – České Velenice,
trakční vedení od žel. km 165,7 do žel. km
175,4.

� 21. Pozemky – skládka
Rada byla informována starostou o jedná-
ních s panem RNDr. Formanem ohledně
výkupu pozemků v jeho vlastnictví v loka-
litě skládka Jižní město z důvodů plánova-
né rekultivace této skládky.

� 22. Schválení odměn členů komisí Města
Nové Hrady
Rada projednala předložené podklady pro
schválení odměn členům komisí za činnost
v roce 2008. Rada schválila členům komisí
odměnu ve výši 100,- Kč za jedno jednání
komise.

� 23. Projekt – Přeshraniční maraton
Rada byla starostou města informována o pří-
pravě projektové žádosti pro akci "Přeshra-
niční evropský maraton – oslava 5. výročí
vstupu České republiky do Evropské unie".

� 25. Prodej pozemku – p. Veličkov
Rada byla seznámena s provedeným místním
šetřením v obci Nakolice z důvodů žádosti
o prodej pozemku parc. č. 73/1 o výměře
3 893 m2 v k.ú. Nakolice panu Sergeji Ve-
ličkovovi, kterého se zúčastnili starosta
města, členové osadního výboru a pracov-
níci MěÚ N. Hrady, Stavebního úřadu a
Odboru životního prostředí. Žadatel pan
Veličkov se k jednání nedostavil. Na zákla-
dě opětovného doporučení Osadního výbo-
ru Nakolice a dalších členů místního šetření
Rada města nesouhlasí s prodejem před-
mětného pozemku.

Zápis z 12. schůze rady města ze dne 9.4.2009

� 1. Podání žádosti – GP na podporu
jednotek SDH
Rada byla místostarostou M.Šlencem sezná-
mena s přípravou žádosti o poskytnutí dota-
ce Jihočeského kraje na rok 2009 v rámci
Grantového programu na podporu sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
– 1. výzva pro rok 2009. Město Nové Hrady
předkládá dvě žádosti. Projektová žádost
"Nákup vybavení a výstroje pro SDH
N.Hrady" řeší nákup vybavení (monterky,
čerpadlo pro zajištění vody z přírodních
zdrojů), projektová žádost "Zajištění kvali-
ty služeb SDH Nové Hrady – výměna vrat
hasičské zbrojnice" řeší investiční aktivitu -
výměnu vrat do hasičské zbrojnice. Rada
souhlasila s podáním projektových žádostí
a pověřila místostarostu M. Šlence ve spo-
lupráci s MěÚ Nové Hrady, Investičním
odborem a SDH Nové Hrady podáním žá-
dostí k Jihočeskému kraji.

� 2. Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace z ROP NUTS II JIhozápad
Rada byla starostou města seznámena s Do-
datkem č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu NUTS
II Jihozápad k projektu "Investice pro integ-
rovaný rozvoj kultury a kvality služeb veřejné
správy v Nových Hradech.". Tento Dodatek
řeší prodloužení ukončení projektu do kon-
ce července letošního roku. Ostatní pod-
mínky Smlouvy o podmínkách posyktnutí
dotace se nemění. Rada souhlasila s Dodat-
kem č. 1 a pověřila starostu jeho podpisem.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2
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TŘÍDÍME ODPAD
ANEB CO MOŽNÁ O ODPADECH NEVÍTE

Třídění a využití papíru
� Z odpadů nejvíce vytřídíme papíru, v Jihočeském kraji to vloni bylo 14,3 kg na osobu.

Více než 8 600 tun starého papíru z domácností tak neskončilo na skládkách odpadů, ale
bylo předáno ke zpětnému využití. Možná se to zdá na první pohled málo, ale celkově se
tak podařilo zachránit minimálně 5 000 stromů, které by jinak musely být pokáceny na
výrobu papíru, nemluvě o úsporách vody a energií. To potvrzuje, že třídění odpadů má
smysl!

� Základní surovinou pro výrobu papíru jsou celulózová vlákna získávaná složitým che-
mickým procesem z přírodních surovin, zejména ze dřeva. Platí, že čím delší vlákno, tím
kvalitnější papír.

� Vhodnou alternativou je ale získávání celulózových vláken ze starého papíru. Tento pro-
ces je několikanásobně méně náročný na energii a je při něm použito jen minimum che-
mických látek.

� Jak se vlastně sběrový papír v papírnách zpracovává? Nejdříve se rozvlákní v rozvlákňo-
vači, který si můžete představit jako veliký mixér. V něm se papír „mixuje“ asi 30 minut,
až vznikne vodní roztok, který obsahuje získaná celulózová vlákna. Tento roztok se dále
upraví, zbaví se např. kovových sponek, plastových pásek a podobných nečistot a vlákna
se použijí k výrobě papírových výrobků. Papírové vlákno může projít recyklací šest až
sedmkrát, pak už je příliš krátké a papír z něj nelze vyrobit.

� Ze sběrového papíru se vyrábí kancelářský papír, papírové obaly, vlnitá lepenka, papír
pro noviny a časopisy, obaly na vajíčka apod.

� I papír, který prošel několikrát recyklací, lze dále užitečně využít – lze například kompos-
tovat nebo použít na izolace či nástřiky.
Děkujeme Vám že třídíte odpad. OŽP – – Nové Hrady

Provozní doba – Sběrný dvůr Jižní město Nové Hrady
St 14.00 – 17.00 hod.
Ne 14.00 – 17.00 hod.

PODĚKOVÁNÍ
za Tříkrálovou sbírku

Vážení Otcové, milé sestry, vážení farníci!
S hlubokým vděkem přistupujeme k podě-

kování za Váš finanční příspěvek z Tříkrálové
sbírky 2009 ve výši 51.724 Kč, který jste po-
slali naší Kongregaci sester Nejsvětější Svá-
tosti, Lipenská 1, České Budějovice.

Příspěvek bude použit pro naši Církevní
základní školu, a to na výtah pro tělesně posti-
žené žáky. I když je výtah již funkční, peněz
na něj se nedostává. Na základě vybudování
osobního výtahu můžeme od 1. září přijímat i
žáky tělesně postižené a umožnit jim vzdělání
mezi zdravými dětmi. Z psychologického po-
hledu tato integrace postižených dětí do kolek-
tivu zdravých dětí prospívá. Zdravé děti si lépe
uvědomí, že jsou zdravé a co to pro ně zname-
ná, a děti postižené s vděkem přijímají pomoc
jim poskytovanou.

Vážení dobrodinci, současně Vám sděluje-
me, že v Církevní základní škole byla koncem
roku vysvěcena kaplička, zasvěcená Svatému
Kříži. Mše svaté 2x měsíčně slouží pan docent
Martin Weis, vedoucí katedry církevních dějin
a patristiky na Teologické fakultě Jihočeské
university v Českých Budějovicích. Každou
středu o velké přestávce se děti – dobrovolně –
v kapličce shromažďují a vykonají krátkou po-
božnost. Protože kaplička je malá, stojí i na
chodbě. Kéž by Pán nadále tomuto duchovní-
mu začátku žehnal!

Celková povolená kapacita školy je 450 žáků.
V současné době navštěvuje školu 415 žáků.
Od 1. září 2009 se zvýší počet dětí ve škole na
430, protože budou otevřeny tři první třídy. Po
dokončení půdní vestavby (vybudování tří uče-
ben – pro výuku jazyků a výpočetní techniky,
dvou kabinetů a sociálního zařízení) bychom
rády dosáhly celkového naplnění kapacity Cír-
kevní základní školy, tedy 450 žáků.

Vážení, pokud jde o dobrodince, jsou
v naší Kongregaci v hluboké úctě a jsou prová-
zeni duchovní vděčností. Denně se za dobro-
dince modlíme a také jednou měsíčně je za ně
v našem kostele Božského Srdce Páně slouže-
na mše svatá. A do těchto našich „duchovních
vzpomínek“ jste zahrnuti i vy všichni, kteří
jste přispěli do Tříkrálové sbírky, jejíž výtěžek
nám byl prostřednictvím Rodiny Panny Marie
z kláštera v Nových Hradech zaslán. Ještě jed-
nou vám všem – dobrodincům i organizátorům
sbírky – upřímné „Pán Bůh zaplať!“

V Č. Budějovicích dne 11. dubna 2009
V Kristu a Panně Marii Neposkvrněné vděčná

M. M. Gemma Urbanová
generální představená

Kongregace sester Nejsvětější Svátosti
České Budějovice

OZNÁMENÍ
MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí oznamuje občanům:

Dne 21. 5. 2009 (čtvrtek), proběhne

ČIPOVÁNÍ PSŮ
a zavedení nově čipovaných psů do evidence MěÚ.

Akce se uskuteční v průjezdu MěÚ Nové Hrady od 15.30 do 17.30 hod.
Cenu mikročipu v hodnotě 190,– Kč uhradí občané na místě.
Aplikace čipu bude uhrazena z rozpočtu města.

Mezinárodní čip: Cena mezinárodního mikročipu je 230,- Kč.
K ceně je třeba připočítat vystavení cestovního průkazu a registraci psa do databáze dle sa-
zebníku veterináře (cca 100,- Kč). Cenu čipu, průkazu a registrace uhradí občané na místě.
Aplikace čipu i v tomto případě bude uhrazena z rozpočtu města.

K čipování si vezměte očkovací průkaz psa!

V případě zájmu o mezinárodní čip prosím zájemce, aby to osobně nahlásili předem u
MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí,
z důvodu objednání potřebného množství čipů a průkazů !

Vzhledem k tomu, že sazba poplatku ze psů dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 – Čl. 5, je
snížena u vlastníka, který nechá psa označit systémem radiofrekvenční identifikace (mikro-
čipem), je nutné mít psa zaznamenaného v evidenci MěÚ OŽP Nové Hrady, a to včetně čísla
mikročipu.

V případech kdy máte:
� psa čipovaného dodatečně a nenahlásili jste číslo čipu
� pokud má pes jiné radiofrekvenční ID zařízení
� došlo k uhynutí Vašeho psa, nebo již psa nemáte
je nutné nahlásit číslo čipu či případné změny k zařazení do evidence, nebo vyřazení psa
z evidence vedené u MěÚ Nové Hrady – odboru životního prostředí.

OŽP – Nové Hrady

Zápis Církevní škola
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VÍTÁME JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Dobré ráno,dobrý den,
Slunce sviť nám za oknem.
Vzbuď paprskem travičku,
Na zahrádce kytičku.
Zimy máme všichni dost!
Jaro je tu pro radost.

Ve čtvrtek 26.3.2009 jsme v 9.30 s dětmi
ze žluté školky vyrazili na jarní vycházku a ne-
sli jsme si vytvořenou MOŘENU (PANÍ
ZIMU). Šli jsme jí pustit po řece v Sokolím
hnízdě, zamávali jsme jí a tím jsme se rozlou-
čili se zimou. Dále jsme pokračovali na dobro-
družnou jarní vycházku, kde jsme pozorovali
a poslouchali ptáčky ve větvích a probouzející
se jarní přírodu.

Slunečné počasí nás také vytáhlo na
JARNÍ ÚKLID na zahradu, kde jsme pilně
s dětmi hrabali listí, sbírali odpadky a čistili
oblíbená pískoviště, jak vidíte děti jsou pilné
jak včeličky.

BAREVNÉ VELIKONOCE – poslední tý-
den před velikonočními svátky jsme si zpestři-
li barevným oblečením a zároveň jsme se také
seznámili s velikonočními tradicemi a symbo-
ly. Pondělí v MODRÉM, úterý ve ŽLUTÉM,
středa v ČERVENÉM, čtvrtek v ZELENÉM a
pátek v PESTRÉM.

DĚKUJEME RODIČŮM za spolupráci a
podporu v oblékání.

V úterý 7.4.2009 při ODPOLEDNI PRO
MAMINKU si maminky se svými dětmi zdo-
bily velikonoční vajíčka drátkováním, ubrou-
sky a jinými technikami, vyráběly velikonoční
výzdobu a pletly pomlázky se svými ratoles-
tmi. Společné odpoledne se vydařilo a všem se
nám výtvory moc líbily.

A co nás ještě zajímavého čeká? Nyní děti
nacvičují na besídku k SVÁTKU MATEK.

VAŠE ŠKOLKA VÁM PŘEJE KRÁSNÉ
JARNÍ DNY PLNÉ SLUNÍČKA (foto MŠ)

ZO KSČM
společně s Klubem českého pohraničí

zve všechny občany na PIETNÍ AKT k uctě-
ní památky padlých při příležitosti 64. výročí
osvobození Československa, který se usku-
teční dne 8. května 2009 od 17.00 hod. u hro-
bu Rudoarmějců na místním hřbitově před
hrobkou.

Pozvání na další vzdělávací semináře
v Nových Hradech v měsíci květnu

� Marketingové aktivity a propagace ve prospěch CR
Význam a zásady marketingu, metodika tvorby a používání marketingových

nástrojů, kritické zhodnocení propagačních materiálů na Novohardsku.
21. – 22.5.2009, 8.00. – 16.00 hod. po oba dva dny

Koželužna Nové Hrady, občerstvení zajištěno

� Mediální trénink s novinářkou Kateřinou Kašparovou
sobota 23. května 2009

v Koželužně v Nových Hradech.
Toto setkání bude velmi pracovní, aktivní a praktické, protože se dozvíte například:

A určitě přispějete dalšími  proč a jak, se kterými jste se již setkali nebo na Vás právě někde
číhají. Na tomto setkání radu získáte od profesionála.

Z důvodu zajištění kvality setkání i kapacity Koželužny bude nutné
přihlásit se předem.

Další informace k tomuto semináři získáte také na KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195, K. Jarolímková (602 150 208, kic@novehrady.cz)

nebo L. Sovová (777 966 676, lu.sovova@seznam.cz).

Jak to opravdu chodí v médiích …
Jak navázat kontakt s novináři …

Jak funguje solidarita mezi novináři …
Jak připravit tiskovou zprávu …

Co se smí a nesmí říkat …
Co dělat když nevím odpověď …
Proč nepoužívat No comment …

Váš problém jinýma očima … atd…

Modré pondělí ve II. odd. MŠ Velikonoce s maminkami

Pletení pomlázky z osmi proutků

Jaro v I. odd. MŠ

Vynášíme MOŘENU!!!
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Jak jsme vyháněli zimu,
aneb návod detektiva Lupičky na přivolání jara

Prvním krokem k vyhnání zimy je si vyrobit Morenu – zimu.
Dalším krokem je najít řeku, nebo potok a vydat se na cestu plnou nástrah a úkolů.
Dále potom říci to správné zaříkávadlo, odstrojit Morenu a šup s ní do vody.
A na konec se chytit za ruce a společně přivítat jaro nějakou moc pěknou hrou. (foto ŠD)
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VÍTÁNÍ JARA NA NOVÝCH HRADECH
SOBOTA 28.3.2009
Takové jarní počasí, jaké panovalo tuto so-

botu, už dlouho nepamatujeme. Od rána se na
nás sluníčko usmívalo a opravdu pěkně hřálo.
Na místo srazu účastníků VÍTÁNÍ JARA se
dostavilo na čtyřicet dětí a také rodičů a praro-
dičů přišlo více. Spolu s pořadateli akce se nás
nakonec sešlo celkem 75 milovníků jara a to je
velice hezké. Chceme tímto poděkovat všem,
kteří se na zajištění našeho VÍTÁNÍ JARA po-
díleli – pořadatelům celé akce, ZO ČSOP a
městu Nové Hrady. (foto MOP)

AVZO  technických sportů ZO Nové Hrady

pořádá

DĚTSKÝ DEN
Datum konání: sobota 30. května 2009
Místo konání: sportovní střelnice u “Zevlova mlýna”

v Nových Hradech
Začátek střelecké soutěže: 10 hodin dopoledne
Střelby: mladší děti – vzduchovka na terč + překvapení

starší děti – malorážka na terč + překvapení
Občerstvení: opečené buřty co kdo sní!
Ceny: přijďte se podívat!

KIC Nové Hrady ve spolupráci s Bonaventou o.s.

pořádá

SKLENĚNÝ DEN
v Koželužně

sobota, 2.5.2009, 10.00 – 17.00 hod.
Dětský skleněný den v Koželužně – gravírování, malování
na sklo, navlékání korálků, tvorba skleněných figurek nad
kahanem a další techniky, tvořivý den pro děti i celé rodiny.

a

z Ateliéru Koželužna vedeném V. Zítovou

POZVÁNKA NA

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

dne 13.6.2009 v Nových Hradech

Rybářské závody začnou v 6.00 a končí 11.00 hod. Závody se konají
za každého počasí, proto si s sebou vezměte i oblečení do nepohody.
Připraveny jsou pro vás hodnotné ceny.

Občerstvení  je zajištěno.
Závody jsou v Nových Hradech – Zevlův rybník.

ČASOVÝ PROGRAM ZÁVODŮ

6.00 – 6.30 prezentace účastníků a losování míst k rybolovu, lo-
sují se dvě místa

6.30 – 8.15 1. poločas závodů

8.15 – 8.45 přestávka.občerstvení

8.45 – 10.45 2. poločas závodů

10.45 – 11.00 vyhlášení výsledků závodů, předání cen

PODMÍNKY ÚČASTI:

Startovat můžou děti do 15 let. Úlovek musí být zdoláván bez cizí
pomoci. Chycená ryba ihned po přeměření rozhodčím musí být vrá-
cena do vody. Lov je povolen na 2 pruty max. 2 návazce dle rybář-
ského řádu.Vnadění povoleno.

V HORNÍ STROPNICI jsou dětské rybářské závody 6.6.2009
za stejných podmínek a časového programu závodů na rybníku
Farský.

Petrův zdar!
Český rybářský svaz, místní organizace Nové Hrady

ZO ASPV N. Hrady a KIC Nové Hrady
zvou všechny děti na

DĚTSKÝ DEN

v neděli 31.5.2009
od 14.00 hod. na fotbalovém hřiště

Tentokrát bude

PROGRAM S INDIÁNSKOU TÉMATIKOU,
takže si děti přineste

širokou gumu nebo stuhu
sešitou na svojí velikost hlavy a jedno brko.
Společně vytvoříme a domalujeme čelenku.

Čekají vás indiánské soutěže, dovednosti a dobrůtky.

Přijďte si užít svůj svátek!
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ZUŠ T. Sviny – pobočka Nové Hrady vás zve

na další koncert při  příležitosti svého výročí, a to na

Koncert žáků ZUŠ
v kostele sv. Petra a Pavla N. Hrady

a
v kostele sv. Mikuláše H. Stropnice

Oba koncerty se uskuteční 26.5.2009
V N. Hradech od 16.30 hod.

a v H. Stropnici od 17.45 hod.

Zveme děti, rodiče, prarodiče i další veřejnost

ZUŠ Trhové Sviny zve na

6. ročník celostátní soutěže

NOVOHRADSKÁ FLÉTNA
ve čtvrtek 7. května 2009

na Státním hradu Nové Hrady

Zahájení soutěže od 9.00 hod.

Na soutěži vystoupí 125 účastníků.

Přijďte si vychutnat umění mladých flétnistů
a povzbudit místní soutěžící

a prožít příjemný den s hudbou.

ZUŠ T. Sviny oslavila padesátku
V sobotu 18.4.2009 se v novohradském

zámku uskutečnil slavnostní koncert k 50. vý-
ročí založení Základní umělecké školy v Trho-
vých Svinech. Koncert uspořádaly KIC Nové
Hrady a pobočka ZUŠ Nové Hrady, neboť
jedním z prvních míst výuky malých muzikan-
tů bylo i naše město.

Krásné prostory Zrcadlového sálu hostily
bývalé absolventy novohradské „zušky“, kteří
se hudbě věnují profesionálně dál a které po-
zval současný kantor novohradské pobočky

Jaroslav Brácha. Během necelých dvou hodin
si mohli posluchači vychutnat hudbu od J. S.
Bacha, W. A. Mozarta po L. Bernsteina, J. Jež-
ka i G. Gerschwina, a to vše s krásnou zámec-
kou akustikou.

V průběhu koncertu také poděkovala ředi-
telka „zušky“ Věra Kuthanová za dlouholetou
pedagogickou práci Janu Hornátovi, nejdéle
působícímu členu učitelského sboru. Krásnou
kytičku i milé poděkování dostala také Hana
Kudrnová od pěveckého kvarteta Calypte za
podporu a čas, který tomuto mladému hu-
debnímu seskupení věnuje.

Součástí sobotního podvečera byla i malá
výstava fotografií, diplomů a dalších „pamá-
tečních“ listin „zušky“, které si mohl každý
prohlédnout před i po koncertě ve Vstupním
sálu, a kterou pro tuto příležitost připravil Ja-
roslav Brácha. A ani po závěrečných tónech i
slovech koncertu nebylo opravdu kam spě-
chat. Bývalí i současní kantoři i žáci měli pří-
ležitost potkat se, zavzpomínat a popovídat si

o svém muzikantském i soukromém životě.
Příjemnou atmosféru doplňoval skvěle i or-
chestr Sunny Band a mimo krásného hudební-
ho a společenského zážitku si každý host
odnesl domů i útlou brožurku, ve které se
o činnosti „zušky“ mohl dočíst další zajíma-
vosti informace.

Děkuji všem, kteří organizačně přispěli
k uspořádání tohoto malého hudebního svát-
ku, AUC N. Hrady za poskytnutí reprezenta-
tivních prostor a Vlastě Císařové za vstřícné
jednání při přípravě koncertu na zámku.

K. Jarolímková (foto M. Kolářová)

Výstava o historii ZUŠ

Malé setkání hostů a účinkujících po koncertě

Pěvecké kvatrteto Calypte s doprovodem Hany Kudrnové

Jana Štorová po svém vystoupení
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Historie ZUŠ
4. část
Další část historie ZUŠ Trhové Sviny, je to

již čtvrté desetiletí, začíná školním rokem
1989/90, ve kterém došlo k mnoha změnám.
Na jeho začátku byl jmenován zástupcem ře-
ditele učitel Jiří Novák. Ředitel školy Ján Hre-
ňo ukončil studium FF UK v Praze – obor
hudební věda.V detašované třídě LŠU v Boro-
vanech byl zaveden výtvarný obor, kde po
provedeném náboru začal vyučovat jednu tří-
du učitel Jiří Pták. V průběhu školního roku
byl schválen nový školský zákon, ve kterém
LŠU byly přeřazeny ze školských zařízení do
základního stupně uměleckého školství a do-
šlo ke změně názvu na „Základní umělecká
škola“. Ján Hreňo na základě úspěšně vykona-
ného konkurzu v únoru 1990 odešel ze škol-
ství a byl jmenován ředitelem Jihočeského
státního orchestru v Českých Budějovicích.
Vedením školy byl pověřen od 1.3.1990 zá-
stupce ředitele Jiří Novák. Dva žáci akordeono-
vého oddělení, Jana Koubová a Pavel Muroň,
úspěšně vykonali zkoušky na nově vzniklou
konzervatoř v Č. Budějovicích. V Trhových
Svinech se z důvodu rozšíření počtu tříd na zá-
kladní škole stěhoval výtvarný obor do prostor
stavebního SOU. V Nových Hradech ze stej-
ného důvodu musely být přestěhovány třídy
do nově získaných prostor v Domě dětí a mlá-
deže.

2.7.1990 byla jmenována na základě vý-
sledku konkurzního řízení ředitelkou školy
členka orchestru JD v Českých Budějovicích
Věra Kuthanová. Ve školním roce 1990/91
byly vyhlášeny přehlídky ZUŠ pro akordeono-
vé a dechové oddělení. Do oblastních kol byla
udělována jednotlivá umístění a národní kolo
proběhlo formou nesoutěžní přehlídky.

Dosti důležitou událostí se stalo odtrže-
ní dlouholetých poboček v Borovanech a
Ledenicích (na žádost Městského úřadu
v Borovanech byla zřízena samostatná ZUŠ
v Borovanech s detašovanou třídou v Ledeni-
cích od 1.7.1991). Od roku 1992 byla zřízena
pobočka v Jílovicích, kde působí od samého
počátku až po současnost učitel Jaroslav

Dětský sbor MŠ a PHV N. Hrady, 1996

Dětský sbor MŠ a PHV N. Hrady, 1996

J. Koubová, A. Marešová,
Vánoční vystoupení v domově důchodců Č. Velenice, 1988

F. Němec, M. Nota, M. Suchánek,
Vánoční vystoupení v domově důchodců Č. Velenice, 1988

pokračování na str. 10
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Jan Mráz, trubka, 1994 Petr Starý, trubka, 1994
Helena Princová, Akordeon. přehlídka,
Příbram 1991

Tröstl. K dalšímu rozšíření došlo v roce 1994, kdy vznikla pobočka
v Horní Stropnici.

Od roku 1993 se podařilo rozšířit výuku o taneční obor, který se vy-
učoval také dva roky na pobočce v Nových Hradech. 1. ledna v roce
1995 škola získala právní subjektivitu a na čas se stala plně oborovou
školou, protože se podařilo otevřít zbývající literárně dramatický obor.

Skutečnost, že se podařily konečně najít pro školu prostory, které by
nebyly provizorní, byla povzbuzující do další práce. Ve školním roce
1994/95 došlo k přestěhování v Trhových Svinech do Sokolské ulice,
kde škola sídlí dodnes. V téměř shodném období se dočkali žáci i učite-
lé v Nových Hradech, kdy se škola vrátila zpět do levého křídla oprave-
ného hradu a získala tak velice krásné prostory společně s koncertním
sálkem.

Výsledky žáků:
1989/90

− v mezinárodní soutěži „Alšova země“ získali čestné uznání Zdeň-
ka Šabatková a Tomáš Kaňka a Miroslav Mašek cenu za pastel
(všichni ze třídy uč.Jiřího Ptáka)

− v mezinárodní soutěži „Lidice 90“ obdržely zvláštní ocenění a mís-
to na výstavě práce žáků Evy Němcové, Petra Steinbauera, Ondře-
je Lenka a Zdeňka Hrbáčka (všichni ze třídy uč. Jiřího Ptáka)

− v soutěži výtvarného oboru ZUŠ bylo vybráno do ústředního kola
a na výstavu „U Hybernů“ v Praze 23 prací ze tříd Renaty Kubíno-
vé (9) a Jiřího Ptáka (14)

1990/91– národní přehlídka
akordeony
Jana Štorová v oblastním kole získala 2. místo a Miloš Suchánek
3. místo, Helena Princová se zúčastnila národní přehlídky v Příbrami
(všichni ze tř. Jaroslava Bráchy)
Romana Tošnerová ( ze tř. Jana Hornáta ) obsadila v oblastním kole
2. místo

1993/94– celostátní soutěž ZUŠ
akordeon – J. Štorová (uč. J. Brácha) obsadila 6. místo a R. Tošnero-
vá (uč. J. Hornát) 6. – 8. místo v ústředním kole v Chocni trio ve slo-
žení Jan Kollmann, Tomáš Vach a František Král (uč. J. Hornát)
získalo 3. místo kvarteto ve složení R. Tošnerová, Miroslav Tuscher,
Miloš Suchánek a Jaroslav Búda (uč. J. Hornát) získalo 2. místo

1995/96 – celostátní soutěž ZUŠ
v dechové soutěži „Pískání pro zdraví“ se Lenka Stará (uč. Vlastislav
Tuháček) umístila na 1. místě v okresním kole

1997/98 – národní kolo akordeonové soutěže „Hořovice 97“
duo J. Štorová a R. Tošnerová (uč. J. Hornát) obsadilo 5. místo duo J.
Kollmann a T. Vach (uč. J. Brácha) obsadilo 6.místo

Jaroslav Brácha

Na další, závěrečné pokračování, se můžete těšit v červnovém čísle NZ.

Ondřej Horáka a Radek Plch, 1989

Akordeonové kvarteto, M. Tuscher, M. Suchánek, pan učitel J. Hornát,
J. Búda, R. Tošnerová

M. Houšková, M. Heidingerová, B. Kovářová,
Vánoční vystoupení v domově důchodců Č. Velenice, 1988

Historie ZUŠ
(pokračování ze str. 9)



Turistický výlet s průvodcem
na

Doppler v Novohradských horách

neděle 3.5.2009
Odjezd autobusu v 7.30 hod. z autobusového

nádraží N. Hrady do Malont,
odtud výstup na vrchol a zpět.

Nutno přihlásit předem na KIC Nové Hrady,
tel.386 362 195, kic@novehrady.cz
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Kulturní a informační centrum Nové Hrady zve na

Poetická zastavení
aneb

Milostná lyrika v proměnách času

MUSICA DOLCE VITA
Na koncertě zazní hudba mistrů, inspirovaná nejkrásnějším

lidským citem, láskou, doplněná nádhernými verši dvou hudebnic.
Zazní  hudba G. F. Händela, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta,

C. Debussyho, M. Ravela a další.

Účinkují:
Žofie Vokálková – flétna

Daniela Demuthová – mezzosoprán
Zbyňka Šolcová – harfa

Zrcadlový sál novohradského zámku

1. května 2009, 19.00 hod.,
vstupenka 80 Kč, senioři 40 Kč, děti 20 Kč

Nové Hrady

KIC Nové Hrady nabízí

rezervaci vstupenek na představení

Čarostřelec
na Otáčivé hlediště v Českém  Krumlově

pátek  26.6.2009
vstupenka 600 Kč

doprava zajištěna autobusem (125 Kč)

A další předběžné rezervace na následující muzikály:
Dracula, Touha, Mona Líza a jedno představení ve Vinohrad-
ském divadle v Praze (podle množství zájemců uspořádáme
na podzim další výlety na muzikály a divadelní představení).

podrobnější informace na KIC a tel. 386 362 195.

Kovářské setkání,
trh a výstava o krajině,

to všechno najdete poslední víkend
na novohradské kovárně

Rádi bychom Vás pozvali nejlépe v sobotu 30. května 2009 na
kovárnu, kde bude probíhat aktivní kovářské setkání.

Můžete se zde setkat s uměleckými kováři z celé republiky, kteří
zde budou tvořit společné dílo.

Tato akce je součástí projektu „Novohradská kovárna aktivní“,
finančně podpořeného MAS Sdružením Růže a Městem Nové Hrady.

U příležitosti 1. evropské konference o krajině, která bude pro-
bíhat v zámku Nové Hrady zde budeme rovněž otevírat výstavu
o krajině, kterou chceme dokumentovat vývoj krajiny a odraz lidské
činnosti v ní.

Při této příležitosti bych Vás chtěla požádat o pomoc při přípravě
této výstavy. Již šestým rokem se staráme o aktivity v kovárně a od
místních pamětníků jsme mnohé slyšeli o bývalém majiteli kovárny
a malíři panu V. Karbovi, který se ve své tvorbě věnoval právě No-
vohradské krajině. Rádi bychom alespoň část jeho tvorby prezento-
vali na této výstavě, ale nikdy jsme žádný z jeho obraz ani neviděli,
natož abychom měli možnost ho prezentovat. Proto se na Vás obra-
címe se žádostí o zapůjčení, nebo alespoň o umožnění reprodukce
(vyfocení, neskenování) jeho obrazů, které máte v osobním vlast-
nictví, abychom mohli jeho práci a jeho pohled na Novohradsko
zahrnout do připravované výstavy.

Bližší informace získáte
u Olgy Černé, tel.602471653, e-mail: cerna@rozmberk.org,
nebo na internetu www.ruze.ekomuzeum.cz

Koncert pod radnicí
V pátek 17.4.2009 se představila v restauraci Pod radnicí

belgicko-česká kapela Klenovice. Ta ve složení housle, housle, ky-
tara, basová kytara, bubínek a violoncello u nás vystoupila v rámci
Dnů francouzské kultury v Jižních Čechách. Koncert v režii šesti
mladých mužů, při kterém zazněly francouzské, české i anglické
písničky, navodil prima hudební náladu pro všechny posluchače.
Přestože koncert nebyl „zatížen“ vstupným, dopřálo si tento malý
hudební požitek pouze hrstka posluchačů. K.J.
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Cetviny Milé i chutné přivítání v Dolním Dvořišti

Tvrz Tichá působí po odstraněí okolního nále-
tu opravdu monumentálně

Zbytky kostela v Pohoří na Šumavě

Cesta z Pohoří na Šumavě směrem na Baro-
nův most

Informační centrum v Pohorské Vsi Páter Tomáš zaujal všechny návštěvníky klid-
ným hlasem i informacemi o historii i součas-
nosti novohradského kláštera

Prohlídka města s první zastávkou  na hradě

Procházka Terčinným údolím se zastavením u
všech dvanácti informačních tabulí Vnitřek kostela sv.Linharta v Pohorské Vsi

Dubnové poznávací výlety
V dubnovém Novohradském zpravodaji jsme čtenáře lákali na jednodenní poznávací výlety

směrem na Dolní Dvořiště a Pohorskou Ves, na které byla zajištěna doprava. Jedna návštěva
byla nasměrována do Nových Hradů s procházkou do Terčina údolí. Na programu se podíleli
vždy lidé z navštíveného místa a trasa byla volena tak, aby kombinací pěší turistiky a autobus.
přepravy mohl každý výlet absolvovat bez problémů. Tyto výlety se uskutečnily v rámci projek-
tu Vzdělávání pro Růži, jehož cílem je zlepšení služeb a propagačních aktivit v oblasti Novo-
hradska a okolí. Prostřednictvím mini-reportáže se vydejte na výlet nyní i Vy. K.J. (i foto)

Odpočinek nedaleko česko-rakouské hranice
před návrtaem do Cetvin Kostel sv. Jiljí v Dolním Dvořišti
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JÍZDA PRO RŮŽI 2009
V uplynulých sedmi letech Sdružení Růže podporovalo a PŠK Borovany organizovalo dnes již
velmi známou cykloturistickou akci Jízda pro Růži. Akcí se zatím účastnilo 851 evidovaných
cyklistů a to nejen z obcí v našeho sdružení, ale i z ostatních měst v kraji, dokonce opakovaně
z Prahy a Slovenska. Na kolech mohou jet nejen nejmenší v doprovodu rodičů, ale i lidé v pokro-
čilém věku. Každý se může připojit, nebo jízdu ukončit kdekoliv na níže popsané trase. Pokud se
přihlásí u pořadatele, obdrží vše jako v Borovanech.

Letošní 8. ročník bude 9. května 2009 opět zahájen před radnicí v Borovanech, kde od 8.15
hodin si mohou účastníci vyzvednout od pořadatelů pamětní list, mapku jízdy se základními
údaji a poukázku na občerstvení v hotelu na náměstí v Horní Stropnici. Prvních 55 účastníků,
kteří dojedou do Borovan po 16. hodině, obdrží v hotel ALF na náměstí v Borovanech prémii od
Sdružení Růže. Níže uvedené navštěvované obce byly požádány o razítkování pamětních listů
při průjezdu obcí a to v časech -10 až +20 minut od uvedené hodiny průjezdu.

Orientační program jízdy:

Obec Razítkování pamětních listů
Orient.  časy
příj.       odj. km        celk.

Borovany Před radnicí 9.00 0

Jílovice Na návsi u samoobsluhy 9.30 7               7

Petříkov Na návsi při hlavní silnici 9.55 8             15

Olešnice Na návsi při hlavní silnici 10.20 4              19

Žár Na návsi při hlavní silnici 10.50 4              23

Nové Hrady,
část Údolí u N.H.

V Údolí u Nových Hradů – prodejna
potravin 150 m od křižovatky po jízdě 11.10 4              27

Horní Stropnice Na náměstí před obecním úřadem 11.30   12.15 5              32

Benešov nad Č. První hotel na náměstí vpravo 12.55   13.10 12            44

Čížkrajíce Přízemní budova obecního úřadu -vpravo 14.00 12            56

Trhové Sviny Vedle budovy  Pošty při hlavní silnici 14.15   14.30 5              61

Strážkovice Na začátku obce u křižovatky na Trocnov 15.00 7              68

Ledenice Na křižovatce s kruhovým objezdem 15.45 13            81

Borovany 16.00 4              85

V případě potřeby dalších informací se můžete dotázat telefonem na č. 731 76 3333. J. Malík

BOROVANY
Památník J. Žižky – přírodní areál Trocnov:
30.5. so 14.00 hod. DEN KONÍ A DĚTÍ
Koncerty:

5.5. út 19.00 hod.
JARNÍ KONCERT KE DNI MATEK
účinkují pěvecké sbory Smíšci a Úsměv
se svými hosty – kulturní sál
10.5. ne 18.00 hod.
VARHANNÍ KONCERT
na pozitiv hraje J. Havlíčková
– kostel Navštívení P. Marie
14.5. čt 17.00 hod.
KLAVÍRNÍ RECITÁL
uč. Moniky Mádlové – salonek ZUŠ

ČESKÉ VELENICE
2.5. Vitorazská jízda – od 8.00 - 9.00 hod.

registrace, 9.00 hod. start – fotbalový
stadion TJ LOKOMOTIVA České Ve-
lenice, večer – taneční zábava v KD
Dvory nad Lužnicí, zajištěna autobuso-
vá doprava Dvory a zpět zdarma – bližší
informace na plakátech

9.5. Májová zábava na Rychtě, pořádá
Obec BARÁČNÍKŮ od 20.00 hod.
60,- Kč, v předprodeji 50,- Kč

8. a 9. 5. Dětské rybářské závody pořádá
MO ČRS České Velenice – nádrž Ryb-
ná, dětské závody od 7.00 do 13.00 hod.
a dospělí od 5.00 do 13.00 hod.

KAPLICE
7. května, čtvrtek, od 19.00 hodin

KAMELOT – TURNÉ 2009
Koncert v rámci turné „O 106“, při
němž se kapela pokouší o rekord.
Kulturní dům Kaplice

14. – 17. května, 9.00 – 18.00 hodin
VÝSTAVA TROFEJÍ
Chovatelská přehlídka trofejí.
Trofeje srnčí, jelení, daňků evropských,
muflonů, prasat divokých a predátorů.
Kulturní dům Kaplice

16. května, sobota
POUŤ NA CETVINÁCH
Pouť sv. Jana Nepomuckého, patrona
Evropy, Cetviny

INFORMACE Z REGIONU

Na kolo s Růží – 1. ročník
V sobotu 23.5.2009 se bude poprvé konat amatérská cyklistická akce Na kolo s růží. Tato

akce je určena pro cykloturisty a rodiny s dětmi. Formou aktivního odpočinku se závodu a při-
druženého kulturního programu účastní obyvatelé všech věkových kategorií. Vítězí ten, kdo do-
káže projet plánovanou trasu, nebo alespoň její část vedoucí česko-rakouským územím.

Trasa je vedena po úpatí Novohradských hor a částečně v oblasti CHKO Třeboňsko. Trasa
bude mít zastávky v Nových Hradech, kde účastníci mohou navštívit některé památky (klášter,
Tereziiny lázničky, případně další) dále pak bude pokračováno přes rakouský Höhenberg do
Gmündu. Zde bude zastávka na náměstí s možnou relaxací v solném centru či Blockheide.
Z Gmündu se pojede přes České Velenice, Žofinu Huť, Blata u Hranic, Jakuli, Jiříkovo údolí
s možností procházky po NPR Červené Blato. Dále pojedeme přes Šalmanovice, Borovany,
Olešnici zpět do Tereziiných lázniček, kde bude akce ukončena.
Program:
9.00 sraz v Tereziiných lázničkách (Údolí u Nových Hradů), výlet po cca 72 km dlouhé trase
(možno jet i kratší úseky, viz. mapa): Gmünd (10.20, prohlídka náměstí, možnost relaxace v sol-
ném centru či Blockheide) – České Velenice (12.00) – Jakule (13.00, oběd) – Jiříkovo údolí
(14.00, procházka po NPP Červené Blato) – Šalmanovice (15.00) – Borovany (15.45, možnost
prohlídky zámku) – Olešnice (17.20, možnost prohlídky zámku) – Nové Hrady (18.00, Terezii-
ny lázničky, společenský večer s kapelou Bahňáci).

Každý účastník obdrží při prezenci mapku s popisem trasy, účastnický průkaz (diplom)
a startovní číslo. Po trase bude probíhat sběr razítek, kterými se bude stvrzovat průjezd jednotli-
vými kontrolními místy. Každý musí být vybaven přilbou, doporučujeme kolo v dobrém tech-
nickém stavu. Možnost připojit se po trati a jet kratší okruhy!!!

Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Každý se účastní jízdy na
vlastní nebezpečí.

Organizátoři se těší na hojnou účast všech fandů cyklistiky. Srdečně zve Sdružení pro podpo-
ru cestovního ruchu na Novohradsku a partneři akce.

Kontakt a více informací: Ing. Petr Řehoř, tel.: 728 825 713, e-mail: rehorp@seznam.cz
Kontakt na ubytování v Tereziiných lázničkách: tel.: 724 130 399,
e-mail: info@rezidencenh.cz, www: www.laznickynh.cz

VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ
V KLÁŠTEŘE
Klášter Božího Milosrdenství zajišťuje od
pondělí do pátku vaření obědů. Po dohodě i
v sobotu a v neděli, snídaně i večeře.
Cena teplého jídla
do nosiče 65 Kč, ke stolu včetně kávy a
čaje 69 Kč; V ceně oběda (večeře) je polév-
ka a hlavní chod (káva / čaj).
Cena snídaně 45 Kč
Dále vaříme knedlíky houskový 500 g – 20 Kč,
bramborový 800 g  – 23 Kč

Stravu je nutné přihlásit den dopředu na
telefoně.: 386 301 320
Skupiny nutno přihlásit dva dny dopředu.
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Sobota 2.5.2009 20.00 hod.

� Ukrutně šťastní
Groteskně laděný příběh o mladém policajtovi
přijíždějícím z velkoměsta na osiřelý zapadákov
připomíná svou stylizací, temnou atmosférou a
smyslem pro černý humor nejlepší filmy bratří
Coenů. Policista Robert je za trest převelen z Ko-
daně do odlehlé vesnice v Jutsku obklopené mo-
čály. Od první chvíle je jasné, že tady se mnoho
dít nebude. Na pohled obyčejní obyvatelé vesnice
mají však svá temná tajemství, která před nově
příchozí „rukou zákona“ pečlivě skrývají. Robert
zpočátku zachovává při řešení přestupků postup
„podle příručky“…což jde místním obyvatelům
pořádně na nervy. Brzy ale i on pochopí, že je jed-
nodušší zloděje pořádně udeřit než si jeho přestu-
pek zapsat do bloku… Dánský film typický
syrovostí severských filmů a vítěz své kategorie
na MFF Karlovy Vary v roce 2008.
Přístupný od 12 let, české titulky, 105 min.,
55,-Kč

Středa 6.5.2009 20.00 hod.

� Valkýra
Dlouho očekávaný, napínavý film Valkýra,
vypráví skutečný příběh plukovníka Clause
von Stauffenberga (T. Cruise), který stál v čele
rozsáhlého protinacistického spiknutí, jehož
hlavním cílem měla být likvidace Adolfa Hit-
lera a odstavení jeho nejvěrnějších spolupra-
covníků od moci.
Plukovník Claus von Stauffenberg je loajálním
vojákem, oddaně sloužícím své zemi. Poté co je
zraněn a odvelen z fronty dojde k vylodění spoje-
neckých jednotek v Normandii a Stauffenberg se
stává členem rozsáhlého spiknutí. Na straně ně-
meckého odboje, vyzbrojen rafinovanou strate-
gií použít Hitlerův vlastní nouzový plán pro stav
ohrožení – známý jako Operace Valkýra – se
rozbíhá akce s cílem zavraždit vůdce a svrhnout
jeho nacistickou vládu. S dokonalým plánem a s
několika odhodlanými důstojníky se z von
Stauffenberga, který dosud byl jeden z mnoha,
stane ten, který musí Hitlera zlikvidovat sám.
Přístupný od 12 let, české titulky, 120 min.,
55,-Kč

Sobota 9.5.2009 20.00 hod.

� Rudý baron
Film vypráví o životě slavného německého
stíhacího letce za 1. světové války, Manfreda
von Richthofena, známého též jako Rudý ba-
ron a Eso všech es. Jeho rudý trojplošník se
stal postrachem letců Dohody. Francouzi mu
přezdívali Rudý ďábel, Britové na jeho hlavu
vypsali odměnu... Během války sestřelil nej-
méně 80 letounů, nejvíce ze všech pilotů na
obou stranách. Prý si z každého sestřeleného
letadla odnášel kousek domů do své “sbírky”.
Ale také ke konci své kariéry řekl: “Po každé
bitvě ve vzduchu se cítím mizerně. Když po
boji vystoupím na svém letišti na pevnou
zemi, jdu do svého pokoje a nechci nikoho vi-
dět ani s nikým mluvit...”
Přístupný od 12 let, české titulky, 123 min.,
55,-Kč

Středa 13.5.2009 13.45 a 17.00 hod.

� Bolt – Pes pro každý případ
Pro superpsa BOLTA je každý den plný dob-
rodružství, nebezpečí a intrik – alespoň do té
doby, dokud kamery natáčejí. Když se hvězda
televizní show nešťastnou náhodou dostane
místo do Hollywoodu do New York City, začí-
ná prožívat své největší dobrodružství v životě
– skutečnou cestu po skutečném světě.
Přístupný, český dabing, 103 min., 40,-Kč

Středa 13.5.2009 20.00 hod.

� Tobruk
Severní Afrika, II. světová válka, podzim
1941. Jiří Pospíchal vstupuje jako dobrovol-
ník do československé armády. Jeho naivní a
idealistické představy o hrdinství a válce jsou
syrově konfrontovány s nesnesitelným pek-
lem africké pouště, dennodenním ohrožením
života a všudypřítomnou smrtí. To vše si u
něj vybírá svojí krutou daň – postupnou ztrá-
tu vlastní sebeúcty a odvahy. Hrají: Jan Me-
duna, Petr Vaněk, Robert Nebřenský, Kryštof
Rímský, Martin Nahálka, Michal Novotný,
Radim Fiala, Matěj Hádek, Andrej Polák,
Petr Stach, Petr Lněnička, Martin Fratrič,
Matúš Krátky, Petr Halberstadt Režie: Vác-
lav Marhoul

Přístupný od 12 let, česky, 102 min., 55,-Kč

Sobota 16.5.2009 20.00 hod.

� Marley a já
Novomanželé John a Jenny Groganovi se roz-
hodnou, že opustí drsné zimy Michiganu a
začnou nový život na slunné Floridě. A také
si pořídí roztomilého, šestikilového labradora
Marleyho, který se během pár týdnů změní
v padesátikilový parní stroj, plný energie.
Takto začíná film, který popisuje 13 let života
se psem který často připomíná soužití s nevy-
počitatelným uragánem. A tak John a Jenny
sledují, jak Marley slintá po nově natřených
zdech, cupuje všechno na kousky, žere polštá-
ře a kytky, pije vodu ze záchodu a honí pošťá-
ka. Marley na oplátku zase sleduje život svých
páníčků, jejich úspěchy i prohry, změnu práce
a pomáhá jim svým živelným způsobem pře-
konávat všechny nástrahy spojené s rozrůstají-
cí se rodinou. Ze všeho nejvíc jim však
připomíná, že život nejsou jen starosti, ale
hlavně velká zábava.
Námětem pro film byla stejnojmenná kniha
Johna Grogana “Marley a já” (Marley & Me),
která oslovila milióny čtenářů a ocitla se na vr-
cholu žebříčku nejprodávanějších knih. Ačko-
liv Marley a já není “psím příběhem”, Marley
rozhodně hraje důležitou úlohu. Režisér Fran-
kel zdůrazňuje, že “nám film říká, jak je důleži-
tá psí perspektiva. A obzvláště pro Groganovy.
Psi jsou úžasní, protože nepřemýšlejí o minu-
losti ani budoucnosti, užívají si jen radost
z přítomnosti. A na to lidé bohužel často zapo-
mínají.”

Přístupný, české titulky, 111min., 55,-Kč

Středa 20.5.2009 20.00 hod.

� Růžový Panter 2
Inspektor Jacques Clouseau se spojí se skupinou
mezinárodních detektivů, kteří jsou tak úžasní
jako on. Jejich mise: zastavit zloděje, který se
pohybuje po celém světě a specializuje se na krá-
deže historických artefaktů. Hrají: Jean Reno,
Emily Mortimer, Andy Garcia, Alfred Molina,
John Cleese, Aishwarya Rai, Steve Martin
Přístupný, české titulky, 92 min., 55,-Kč

Sobota 23.5.2009 20.00 hod.

� Underworld: Vzpoura Lycanů
Třetí díl série Underworld se zabývá podstatou
boje mezi aristokratickými upíry a barbarskými
Lycany (vlkodlaky), který se táhne už po staletí.
Mladý Lycan Lucian (Michael Sheen) se ujme
role mocného vůdce a sjednotí vlkodlaky v boji
proti Viktorovi (Bill Nighy), démonickému králi
upírů, který je po stovky let pronásleduje. K Luci-
anovi se připojí i jeho tajná láska, krásná upírka
Sonja (Rhona Mitra), aby se společně pokusili
osvobodit Lycany z jejich krutého otroctví.
Přístupný od 15 let, české titulky, 92 min.,
55,-Kč

Středa 27.5.2009 20.00 hod.

� Deník  nymfomanky
Val je velmi atraktivní a vzdělaná mladá dáma
posedlá sexem. Je schopna milovat se s kým-
koliv, kdykoliv a kdekoliv. Permanentně loví
nové muže a každé toto setkání jí přináší uspo-
kojení. Její deník je svědkem všech milost-
ných eskapád se spoustou pikantních detailů.
Posedlost se stále zvyšuje a proto se vzdá
lukrativního zaměstnání a stane se prostitukou
v luxusním privátním klubu. Postupně ale odha-
luje i stinnou stránku tohoto “povolání”: násilí a
drogy. Smrt její blízké přítelkyně ji přesvědčí, že
je čas postavit se na vlastní nohy...
Přístupný od 15 let, české titulky, 97 min,
55,-Kč

Sobota 30.5.2009 20.00 hod.

� Peklo s princeznou
Komediální pohádka o princezně, která se ne-
chtěla vdávat, a o královské lsti, která vyvolala
hněv samotného Lucifera a rozpoutala peklo
v pekle i na zemi…
Co se stane, když si princezna Aneta nechce
vzít prince Jeronýma a královskou lest s ne-
pravými čerty prokoukne sám Lucifer? Bude
svatba nebo válka? Bude legrace!
A spousta pravých a nepravých čertů , kteří
umí pěkně zkomplikovat situaci.V pohádce
hrají Tereza Voříšková, Jiří Mádl, Petr Nárož-
ný, Václav Postránecký a další skvělí známí
herci.
Přístupný, česky, 105 min., 55,-Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – Květen 2009

PŘIPRAVUJEME
Červen

Vévodkyně, Sedmé nebe, Pochyby,
Česká RAPublika, Milionář z chatrče,
Na půdě aneb kdo má dneska narozeniny

Červenec
Babička, Noc v muzeu 2
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IV. ROČNÍK FIT SOBOTY
Asociace Sport pro všechny pořádala pro

veřejnost již IV. dopolední sobotní seminář
FIT SOBOTY 18.4.2009 v tělocvičně TJ
(hala). Jednou ročně se společně setkáváme a
prezentujeme nejnovější cvičební trendy pro
veřejnost. Program byl pestrý, začínala naše nej-
mladší cvičitelka Zdeňka Tomášková DANCE
AEROBIKEM, druhá Zdeňka Horelicová –
POSILOVÁNÍ NA STEPECH a Marie Doroto-
vičová – POWERJOGA A STREČINK. Vyško-
lené cvičitelky ASPV na tomto semináři mají
třicetiminutový výstup, takže obava z únavy
nehrozí a ještě se příjemně pobavíme při cvi-
čení. Letos jsme obohatili seminář o besedu
s výživovým poradcem na hubnutí Lukášem
Tůmou a dozvěděli jsme se mnoho zajíma-
vých informací.

K FIT SOBOTĚ patří každoročně také FIT
TYČINKA, která nám dodá sílu a energii. A
nakonec se losují vstupenky o tři nádherné
ceny – letos – ( 1. místo: bílé tepláky + DVD –

Cvičení pro každého s Hankou Kynychovou –
1. díl, 2. místo: tepláky a DVD – 2. díl a 3. mís-
to: DVD – s Hankou Kynychovou –3. díl a čo-
koládové perníčky, které si za odměnu za
vzorné cvičení snědla naše malá sluníčka).

Tento seminář navštěvují nejen místní, ale
i děvčata z okolí a letos naše řady posílila i
malá sluníčka s maminkami – POHYB JE
ŽIVOT v každém věku:,, Děvčata i sluníčka,
děkujeme za váš zájem a jsme rádi, že se vám
seminář líbil“.

PŘEKVAPENÍ, které patří k atmosféře to-
hoto dne je společný oběd v REZIDENCI, kde
jsme se příjemně najedli a pobavili.

Chci poděkovat cvičitelkám za vzornou a
pestrou přípravu své lekce a sponzorům TJ za
věcné ceny, které nám obohatí seminář.

Těšíme se na příští ročník a hojnou účast!
SPORTU ZDAR!

Marie Dorotovičová, předsedkyně ASPV
(i foto)

TJ NOVÉ HRADY VÁS  ZVE
NA

SLET ČARODĚJNIC
A

STAVĚNÍ MÁJKY,
KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE

30.4.2008 OD 17.00
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI TJ N. H.

PROGRAM:

� VAŘENÍ LEKTVARU
� ČARODĚJNICKÝ TANEC
� OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ
� ZDOBENÍ MÁJKY

TĚŠÍME SE NA VÁS ,
MÁTE SE NA CO TĚŠIT,

SRDEČNĚ ZVOU SPORTOVCI!!!

MALÉ GYMNASTKY ZABOJOVALY
na závodech v Č. Budějovicích !!!

Česká asociace SPORT PRO VŠECHNY pořádala regionální přebory ve sportovní gymnas-
tice žactva, který se konal v sobotu 4.4.2009 v tělocvičně ZŠ E. Destinnové. Zúčastnilo se cel-
kem 34 závodníků a závodnic.

Z oddílu rytmické gymnastiky se zúčastnila tři děvčata, která úspěšně reprezentovala na těch-
to závodech: 2. místo: Anička Růžičková, 4. místo: Míša Vochozková, 11. místo: Kristýnka Po-
lesová. DĚVČATA GRATULUJI!!!

Velké poděkování patří naší aktivní trenérce a cvičitelce Zdeňce Tomáškové, která vzorně
připravila malé gymnastky na tyto přebory.

Příští rok pojedeme bojovat znovu !!!
SPORTU ZDAR!!!

Marie Dorotovičová,
předsedkyně ASPV N.H. (i foto)

Novohradský tým gymnastek – zabojoval!!!

Vystoupení Aničky na hrazdě zpevněná a pro-
pnutá za toto získala vysoké bodování 79 dohlí-
ží trenérka Zdeňka

Dance aerobik se Zdeňkou Tomášků – super!!!

Jsme FIT parta!!!

Malá sluníčka v akci!!!

Posilování na stepech se Zdeňkou Horeliců –
super dřina!!!
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Výroční schůze oddílu TJ Karate Nové Hrady
Vyhodnocení nejlepších závodníků

V neděli 1.3.2009 ve 14.00 hodin proběhla
v Koželužně výroční schůze oddílu karate.
Mimo členů oddílu, předsedy Martina Her-
manna a všech trenérů přijal pozvání i starosta
města Nové Hrady  Mgr.  Vladimír Hokr.

Počátečním bodem programu bylo první
kolo krajské ligy a krajský přebor seniorů, kte-
ré se odehrály minulého dne v sobotu
28.2.2009. Byla zhodnocena celková nároč-
nost závodu. Jelikož se tento časově kryl s dal-
ší obdobnou událostí v Polsku, nastal problém
s počtem rozhodčích, když se někteří z nich
museli zúčastnit turnaje v Polsku. Vzhledem
k rekordnímu počtu závodníků (221 soutěží-
cích) bylo celé utkání velmi časově náročné.
Přesto našich 11 závodníků dokázalo přivést
9 medailí. Dále byly předestřeny plány týkají-
cí se dalších závodů, které se mají konat
v Hradci Králové a  Strakonicích.

Předsedou oddílu byla poté přednesena vý-
roční zpráva. Tato obsahovala informace
o stavu, změnách a výsledcích oddílu a jeho
činnosti za uplynulý rok 2008, počínaje poč-
tem členů (38), stávajících i nových trenérů.
Dále byl zhodnocen průběh seminářů bojo-
vých umění, kterých se členové našeho oddílu
účastnili. Dle zprávy náš oddíl získal v roce
2008 22 medailí v krajských ligách a 12 me-
dailí v přeborech, z nichž vyplynulo 6 nomina-
cí na mistrovství ČR. Všechny tyto výsledky
řadí náš (poměrně malý) oddíl na 5. – 6. místo
v Jihočeském kraji.Další významné soutěže
byly shrnuty takto:

Mistrovství ČR v karate 29.3. v Litomyšli:
v disciplíně kata tým muži získal náš tým ve
složení Martin Hermann, Tomáš Balík a
Martin Sláma (Tsunami Prachatice) bron-
zovou medaili. Magda Pelechová přidala
4. místa v disciplínách kata i kumite. Tomáš
Balík skončil na pěkném 5. místě v disciplí-
ně kumite.

Středoevroská liga Grand Prix Plzeň 4.-5.10.
Na tomto mezinárodním šampionátu za
účasti 22 států obsadil 3.místo Tomáš Her-
mann.

Mezinárodní Policejní mistrovství
v Českých Budějovicích 8.10.
Náš oddíl měl zde svého zástupce, Martin
Hermann získal 2. místo v disciplíně karate
kata.

Mistrovství ČR mládeže v karate
5. – 6.12. v Hodoníně:
ve sportovním zápase kumite po složitých
zápasech 3. místo Tomáš Hermann. V dis-
ciplíně kumite obsadili pěkné 4. místo Caro-
line Podhorová ( ml.dorostenky ) a Ladislav
Bárta ( mladší dorostenci).

Soutěže v Allkampf-Jitsu
(sebeobranný systém):

Mezinárodní mistrovství v AKJ
v Bad Kissingenu, SRN 26.4.
zcela ovládl Tomáš Hermann v kategorii
dětí do 15 let získal 4x 1. místo a stal se tak

absolutním vítězem kategorie. Tento triumf
se také povedl Magdě Pelechové, která zví-
tězila se ziskem čtyř zlatých medailí v kate-
gorii žen. Ladislav Bátra získal 4x2. místo a
byl stříbrný v kategorii dětí do 15 let. Ondra
Podhora vybojoval 2. místo mezi juniory
v disciplíně kata.Také Caroline Podhorová
získala stříbro v disciplíně kata.

Mistrovství ČR v Allkampf-Jitsu 10.5. v Pzni:
vybojovali: 1. místo a titul Mistra ČR vybo-
jovala Magda Pelechová v kat. Ž1, další
1. místo obsadil tým žáků vedený Tomášem
Hermannem, 2. místo v kat. M3 obsadil
Martin Hermann, Tomáš Balík získal 2.
místo v kat. M1. 3. místo v kat. D3 vybojo-
val Tomáš Hermann.

Mezinárodní turnaj Allkampf-Jitsu
– Fighting – sportovní zápas
11.11. v Kralupech nad Vltavou:
vybojovala Magda Pelechová zvítězila ve
fightingu, kde nedala soupeřkám žádnou
šanci, dále získala 2. místo v kata a 1. místo
v graplingu. Ladislav Bárta podal velmi
dobrý výkon a v silné konkurenci získal 3.
místo v kata a 3. místo v Graplingu. Tomáš
Hermann obsadil 2. místo v kata a pro zra-
nění v disciplíně Grapling musel závod
ukončit.Tomáš Balík obsadil hezké 4. místo
ve fightingu po neuvěřitelně náročných sou-
bojích.

Naši členové se během roku účastnili zkou-
šek na technické stupně a to jak v karate, tak i
v allkampf jitsu v počtu 22 členů. Dvakrát
v minulém roce probíhal nábor nových členů
do našeho oddílu, dále pak je umožněno tréno-
vat našim členům, kteří jsou na školách v ČB
na SKP ČB a v Centru talentované mládeže
karate.

Naši členové se aktivně zapojili do dnes již
tradiční Sportovní akademie na počest Zuzany
Majerové, Běhu Terryho Foxe. Všechny naše
sportovní akce jsou pravidelně zveřejněny
v naší nástěnce v České ulici, Novohradském
Zpravodaji, Jihočeských listech a v Hitrádiu
Faktor.

Dále předseda a trenéři hodnotili práci ce-
lého oddílu, analyzovali úspěchy i chyby, kte-
ré se v činnosti oddílu vyskytují. Poté slovo
obdržel pan starosta, který se vyjádřil k práci
oddílu, poděkoval za prezentaci města, zejmé-
na na společenských akcích a rovněž jeho pěk-
nými výsledky na závodech. Sdělil oddílu i
záměr města odměnit členy TJ z každého od-
dílu, kteří svou dlouhodobou přínosnou čin-
ností přispěli k dobrým výsledkům a statutu
Tělovýchovné Jednoty. Byl mimo jiné přede-
střen finanční rozvrh, kterým město hodlá
v dalším roce podpořit TJ.

Slavnostním okamžikem bylo tradiční vy-
hodnocení třech nejúspěšnějších závodníků za
rok 2008. Na třetím místě se se ziskem
145 bodů umístil Ladislav Bárta. Druhou příč-
ku obsadil Tomáš Hermann s rekordním poč-
tem 245 bodů a dalším rekordem v počtu bodů

(305) zvítězila Magda Pelechová. Pokořený
byl rekord z roku 2000, kdy vedl Tomáš Balík
se ziskem 202 bodů za soutěžní činnost. Všem
zmiňovaným předal ceny předseda oddílu ka-
rate, trenéři a pan starosta.

Závěrem poděkoval předseda oddílu kara-
te vedení Úřadu města v Nových Hradech za
již tradiční dobrou spolupráci a pomoc našim
sportovcům. Dále pak děkuji vedení ZŠ v No-
vých Hradech, vedení Tělovýchovné Jednoty
N.Hrady, sponzorům: VAK a.s. divize J. Če-
chy, ČSAD Jihotrans, Dobrá Voda HBSW
a.s., JE Temelín a všem kteří nám pomáhali
v našem sportovním úsilí.

David Švenda,
místopředseda oddílu karate (i foto)

1. místo Magda Pelechová

2. místo Tomáš Hermann

3. místo Ladislav Bárta
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Novohradští karatisté prožili fyzicky náročný víkend na
Národním semináři sebeobrany Allkampf-Jitsu

Byla sobota 21. března devět hodin ráno a
do Sportovního klubu policie v Českých Budě-
jovicích se začali sjíždět cvičenci bojového spor-
tu Allkampf-Jitsu (AKJ) z různých měst. Proč?
Konal se zde národní seminář Allkampf-Jitsu,
který skončil v neděli zkouškami technických
stupňů. Na seminář přijeli také karatisté z No-
vých Hradů, kteří se připravují na zkoušky
technických stupňů a Mistrovství republiky
(16.5. v Hradci Králové) v tomto bojovém
umění.

„Tento seminář se koná třikrát do roka.
Žáci si mohou vybrat z nabízených pěti témat
to, které je láká, případně ve kterém se chtějí
zdokonalit. V tomto semináři nezáleží na po-
kročilosti žáků. Mají možnost vyzkoušet si co-
koliv.“ řekl prezident AKJ Ing. Martin
Matouš, držitel 5. Danu. „Po mezinárodním
semináři je toto nejdůležitější akce.“ dodal
Martin Matouš.

Všichni účastníci bedlivě sledovali výklad
trenérů. Předváděné techniky si pak vyzkouše-
li na vlastní kůži ve dvojicích. Trenéři mezi
svými svěřenci procházeli a dívali se, zda žáci
nemají s předvedenou technikou nějaké prob-
lémy. Ve chvíli, kdy si nějaká dvojice nevědě-
la rady, trenér se jim ochotně věnoval a znovu
jim vše vysvětlil.

„Je tady spousta lidí z různých škol. Žáci
mohou cvičit s různými partnery, vyzkouší si
různé styly. Je to velmi přínosné v tom, že si
mezi sebou předávají své zkušenosti,“ infor-
moval prezident AKJ.

Trénovalo se celý den. A o tom, že to bylo
pro zúčastněné náročné, není pochyb. Zvlášť,
když je hned v neděli čekaly zkoušky. Ale jak
říká Martin Matouš: „Člověk si musí trochu

sáhnout na dno svých sil a vyzkoušet si prakti-
ky ve ztížených podmínkách. Fyzická únava
se samozřejmě projeví, ale každý žák musí být
připraven jak fyzicky, tak i psychicky. A když
už si v boji myslí, že nemůže, vždy má ještě
40ti procentní rezervu.“ Před koncem sobotní-
ho semináře, který byl v šest hodin, se všichni
plně věnovali přibližně dvacet minut meditaci
a relaxaci.

„Celý den se vlastně trénuje tělo. Ale pro
správný rozvoj člověka je nutné, aby bylo tělo
v harmonii s myslí. Proto se celý tréninkový
den zakončuje relaxací, která uvolňuje svaly, a
meditací, která uvolní mysl člověka. Celá me-
ditace vychází z buddhistického učení,“ objas-
nil důvod dvacetiminutové relaxace Martin
Matouš.

Sobotní den zakončili večerním setkáním a
posezením s přáteli. Toto setkání je také důle-
žité, protože se rozvíjí přátelství mezi jednot-
livci i mezi městy.

Sportovní víkend cvičenců tohoto bojové-
ho umění skončil v neděli. A to již zmíněnými
zkouškami technických stupňů. „Zkoušky ab-
solvují žáci, kteří jsou připravení, chtějí se
zúčastnit a které trenér na zkoušku pustil.“
sdělil Matouš.

Celého tohoto víkendu se účastnilo kolem
stovky lidí ze dvanácti různých měst, například
z Českých Budějovic, Nových Hradů, Mostu,
Prahy, Chomutova. Z Písku přijeli dokonce all-
kampfisté z obou tam fungujících klubů.

upravený článek Petry Friedrichové z JčL
(i foto)

Zleva D. Švenda, M. Hermann, M. Pelechovápátý a T. Hermann
nástup cvičenců k zahájení semináře

Národní seminář karate „Marathon kata 2009“
První trénink trval tři a půl hodiny a cvičilo se sedm mistrovských kata

Druhou březnovou sobotu se sjelo do Pra-
hy Modřan přes padesát cvičenců stylu Shoto
kan karate na Národní seminář Marathon kata
2009. Hlavní instruktoři byli manželé Karel
(7.dan) a Iva (4. dan) Kesslovi, několikaná-
sobní mistři kata v ČR i v zahraničí. Třetím
trenérem byl reprezentant a mistr ČR v kata
Jindřich Pillman (3. dan). Tato sestava zajišťo-
vala vysoce profesionální přístup k nácviku

kata a jejich aplikací do praxe. Především upo-
zornili na jednotlivé technické detaily v jed-
notlivých kata, které se hodnotí na domácích,
ale také světových soutěžích v karate. Všichni
cvičenci měli možnost si vyzkoušet jednotlivé
techniky  a jejich použití při sebeobraně.

Karel Kessl všem přítomným podrobně
vysvětloval nácvik postojů, krytů a obra-
ných technik, Iva Kesslová byla všude kde jí
bylo třeba, ale především se věnovala těm
nejmladším bojovníkům, aby i oni dobře
zvládli složité prvky mistrovských kata. Jin-
dra Pillman pak všechny přiváděl v úžas per-
fektně provedenou technikou, kterou jak
sám říká trénoval několik desítek hodin než
může být zařazena na mistrovskou soutěž
v dané kata.

První trénink trval tři a půl hodiny a kromě
malých cca. minutových přestávek na doplně-
ní tekutin se neustále pilně cvičilo a během
této doby si mohli cvičenci natrénovat sedm
mistrovských kata.

Po odpolední téměř
dvouhodinové přestá-
vce na oběd se začalo
znova intenzivně cvi-
čit a trojice instruktorů
dokázala dostat všech-
ny závodníky znovu
do vysokých otáček.
„Ze začátku druhého
tréninku bylo břicho
trochu těžší, ale pak už
to šlo a moc se mi seminář líbil“, řekl po tré-
ninku Tomáš Hermann, jeden z nejmladších
účastníků semináře. Název Marathon zvolili
pořadatelé opravdu trefně všichni účastníci
této pěkné sportovní akce byli nadšeni a mno-
zí v závěrečné diskuzi s Karlem Kesslem se
ptali na její pokračování. K radosti všech nám
bylo slíbeno, že další kolo tréninkového Ma-
rathonu bude na podzim a bude zaměřeno pře-
devším na žákovské kategorie.

Martin Hermann, předseda oddílu karate
(i foto)

Tomáš a Caroline cvičí pod dohledem Ivy Kes-
slové
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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,

ROB k.s. nabízí
prodej a servis
čerpací i zahradní techniky

čerpadla: zahradní technika:
domácí vodárny benzínové sekačky
kalová čerpadla elektrické sekačky
čerpadla do vrtů zahradní traktory
benzinová čerpadla křovinořezy
fontánová čerpadla travní frézy
pískové filtrace strunové sekačky
tlakové stanice

drtiče zahradního odpadu
ruční pumpy motorové pily

ROB k.s.
Riegrova 71, 370 01 Č. Budějovice
tel.: 387 311 150,
prodejna: 387 949 316

pracovní doba 7-17 hod.
od 1.5. i v sobotu 9-11 hod.
www.robks.cz, info@robks.cz

KDO
INZERUJE

TEN
PROSPERUJE!

� Prodám dveře vchodové plastové, bílé a hnědé vč. rámu. Původní
cena 9 a 22 tis. Kč, nyní 4.800 a 8.000 Kč. Dále plastová okna bílá,
dvoukřídlá 150 x 120 cm a různá jednokřídlá. Nová, z neuskutečně-
né stavby, s dokladem a zárukou. Dopravu zajistím zdarma.
tel.: 777 106 709

� Hledám podnájem v Nových Hradech. Tel.:386 362 045

� Prodám rodinný dům v Údolí u Nových Hradů. Jedná se o rodinný
dům s velkým pozemkem, vhodný k bydlení i chalupaření. Při rych-
lém jednání možná sleva. Tel.: 723 693 528.

� Chtěl bych koupit družstevní byt nebo malý rodinný domek, popří-
padě chatu. Tel.: 387981490.

� Manželé v důchodu hledají nájemní byt 1+1 v Nových Hradech
(též možnost výměny za 2+1 Praha 6, s regulovaným nájemným,
možnost pronájmu garáže)
kontakt: 732 598 215, 233 338 463

� Hledám pronájem bytu 3+1 nebo rodinného domku v Nových Hra-
dech a okolí. Tel.: 723 085 774

� Prodám byt 3+1 v Zahradní čtvrti v Nových Hradech. Jedná se
o byt v domě č.p. 317, který je nově zrekonstruován. Byt je v osob-
ním vlastnictví. Pro bližší informace volejte: Pavel Tichovský
tel.: 602 580 120.

REKONSTRUKCE KOUPELEN

PLASTOVÁ OKNA

zaváděcí sleva až - 25 %
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MONTÁŽ TOPENÍ – VODA

MILAN CVACH
TRHOVÉ SVINY

TEL.: 728 678 397

KVALITA A ROZUMNÁ CENA



květen 2009 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 21

Zorka Marková – certifikovaná účetní-ACCA

• Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
• Vedení daňové evidence, účetnictví
• Zpracování účetnictví malým a středním firmám

(mzdy, sklady,majetek,pokladny,banky, faktury došlé,
faktury vydané, závěrkové operace, daňové přiznání,
DPH, silniční daň, …)

tel: 724 148 248, e-mail: zorkamarkova@seznam.cz
IČO: 721 88 413, DIČ: CZ6754241373

SATELITY – ANTÉNY
DVB-T/DVB-S

� instalace
� prodej
� poradenství
� propojení elektroniky

D. Pavlík, Borovany 529
tel.: 723 423 456, 381 300 347, mail: pavliksat@volny.cz
ICQ: 379669067, skype: d-pavlik

Přechod z analogového na digitální vysílání ���

RE/MAX Reality Center
Nabízíme:
5 – 10 % z provize za doporučení nemovitosti
k prodeji. Stačí se jen dívat okolo sebe, poptat se
sousedů kdo co prodává a zavolat tuto
informaci makléři.

Potom jen čekáte až se dům nebo byt prodá a my
Vám pošleme odměnu.

Jednoduché, že?

Francisc Podhora, mobil: + 420 725 715 516,
realitní poradce pro Jihočeský kraj
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