
Červen 2009 číslo 6, ročník XIV Cena 5,- Kč

Oslavy výročí města
Již v novoročním úvodníku jsem čtenáře zpravodaje informoval o výročích, která si společně

v letošním roce naše město, osady a jednotlivé organizace či spolky připomenou. Tím největším
výročím je 730 let od první zmínky o Nových Hradech a 725 let od doby, kdy jsou Nové Hrady
uváděny jako město. Třetím, pro město zlomovým datem, je rok 1359, kdy se panství i město
Nové Hrady dostaly do držení slavného rodu Rožmberků, se kterým pak byl spjat rozvoj celého
kraje až do vymření rodu pětilisté červené růže v roce 1611.

Když jsme plánovali průběh oslav, logicky jsme se chtěli zaměřit právě na tyto důležité mil-
níky naší historie. Po oslavách před deseti lety, které nás symbolicky přenesly do doby posled-
ních vladařů rožmberského domu, se tak v rámci letošních oslav přesuneme ještě hlouběji do
středověku a připomeneme si nejstarší události dějin města. Ve spolupráci s profesionální agen-
turou Vítkovci jsme připravili program, ve kterém nebude chybět středověká hudba, tanec a trž-
nice s tradičními řemesly, ale také výjevy z historie města, kejklíři, rytířské souboje a středověké
hry pro děti i dospělé. Středověký program však bude doplněn i o aktuální, byť staročesky poja-
tou reálnou svatbu, která se uskuteční přímo před zraky návštěvníků na novohradském náměstí.

Hlavní sobotní program je směřován na novohradské náměstí, kde oslavy vyvrcholí večer-
ním programem a závěrečnou ohňovou show. Celodenní program je však koncipován tak, aby se
místní i návštěvníci mohli sami aktivně do programu zapojit. Věříme tedy, že si na novohradský
„rynek“ najdete v hojném počtu cestu a v středověkém či
současném oděvu i Vy přispějete k průběhu slavností.

Naší snahou bylo do průběhu oslav co nejvíce zapojit
novohradské spolky a organizace a pojmout oslavy jako
čistě „novohradské“. Jsme velmi rádi, že se jejich předsta-
vitelé do příprav aktivně zapojili a věříme, že si také spo-
lečně celodenní resp. víkendové oslavy užijeme. Někdo
při poslechu středověké hudby či sledování sličných ta-
nečnic, další na tržnici, jiný při ochutnávce místních spe-
cialit připravených některými místními spolky – každý
podle svého gusta a uvážení…

K oslavám však nepatří jen bujaré radovánky, ale také
drobné bilancování a poděkování těm, kteří se v minulosti
zasloužili o rozvoj našeho města, aktivně se zapojovali do
spolkové činnosti, podporovali udržení místních tradic či
otevřeli cestu ke spolupráci s okolními městy a organiza-
cemi. Oslovili jsme proto současné představitele spolků
a organizací, aby sami navrhli své zasloužilé či aktivní
členy, kterým bychom v rámci městských oslav mohli dů-
stojně poděkovat za jejich aktivitu a přínos pro město a
osady.

Závěrem bych Vás všechny – občany našeho města
a osad, rodáky, ale též návštěvníky a hosty – rád osobně po-
zval ve dnech 19. a 20. června na novohradské náměstí
a přilehlých částí města, popřál Vám dobrou zábavu a spo-
lečně s Vámi si dovolím vyslovit přání, aby nám naše měs-
to a osady vzkvétaly i dalších minimálně 730 letech…

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

POZVÁNKY
na červnové akce
� 13.6.2009

Setkání s přírodou
Rybářské závody pro děti
� 13.6.2009

Country kapela Bryčka,
Rezidence N. Hrady
� 19. – 20.6.2009

Městské slavnosti
k 730. výročí první písemné zmínky
o Nových Hradech
� 27.6.2009

Vítání prázdnin
Diskotéka

Podrobnosti uvnitř čísla

V úterý 26.5.2009 vystoupili v kostele sv. Petra a Pavla žáci ZUŠ, kteří tak uzav-
řeli sérii několika koncertů a aktivit při příležitosti 50. výročí založení ZUŠ Trho-
vé Sviny (více uvnitř čísla). Jaro. (i foto)

Letní turistická sezony 2009 zahájena
Nejen pěkné počasí během dvou prvních květnových ví-
kendů nám dalo na vědomí, že se opět blíží doba dovole-
ných a prodloužených večerů. Také lidé z informačních
center a příznivci turistiky na Novohradsku se po roce se-
šli, tentokrát v Benešově nad Černou, a předvedli svoji ši-
kovnost i smysl pro humor na společném Otevírání letní
turistické sezony (více uvnitř čísla). Jaro. (i foto)
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Zápis z 13. schůze rady města
ze dne 16.4. 2009

� 1. Oznámení – soupis nároků vlastníků
pozemků
Rada obdržela Oznámení – soupis nároků
vlastníků pozemků v řízení o komplexních
pozemkových úpravách v katastrálním úze-
mí Nové Hrady.

� 2. Určení hranic pozemků – k.ú. Údolí
u Nových Hradů
Rada obdržela Rozhodnutí o určení hranic
pozemků v katastrálním území Údolí u No-
vých Hradů od Ministerstva zemědělství-
Pozemkového úřadu České Budějovice.

� 3. Žádost o sdělení  podmínek převodu
pozemků
Rada obdržela a projednala Žádost o sdělení
podmínek převodu pozemků v k.ú. Nové
Hrady od Pozemkového Fondu České Re-
publiky se sídlem v Českých Budějovi-
cích.

� 4. Dohoda – SZIF
Rada obdržela a projednala návrh Dohod
mezi Městem Nové Hrady a SZIF – Regio-
nálním odborem České Budějovice o pos-
kytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
ČR ve věci podpořených projektů Novo-
hradská kovárna aktivní a Zvýšení kvality
služeb DPS Nové Hrady a pověřuje staros-
tu jejím  podpisem.

� 5. Revitalizace I. etapa – Stropnice,Tom-
kův mlýn – Nové Hrady
Rada obdržela a projednala návrh Revitali-
zace I. etapy – Stropnice, Tomkův mlýn –
Nové Hrady.
Rada bere na vědomí a souhlasí s obnovou
původního koryta řeky Stropnice na poze-
mcích KN 1913, 2610 a 2613 v k.ú. Byňov
ve vlastnictví Města Nové Hrady a souhlasí
se stavbou na těchto pozemcích.

� 6. Evakuace z území ohroženého zvláštní
povodní
Rada obdržela zásady organizace a řízení
při evakuaci území ohroženého zvláštní po-
vodní od Hasičského záchranného sboru Ji-
hočeského kraje v Českých Budějovicích a
pověřuje pana Ing. Kasana vypracováním
odpovědi.

� 7. Žádost o vyjádření o existenci inž. sítí
Rada obdržela žádost o vyjádření k existenci
inženýrských sítí a překopu místní komuni-
kace v zájmovém území stavby "Vodovodní
přípojka k rod. domu čp. 429, ul. 5. května
v Nových Hradech" od Romana Steinhau-
sera, 5. května 429, Nové Hrady. Rada po-

věřuje Technické služby města Nových
Hradů provedením zákresu inženýrských
sítí a souhlasí s překopem místní komunika-
ce na nezbytnou dobu za předpokladu uve-
dení předmětné komunikace po provedení
překopu do původního stavu.

� 8. Jednání pracovní skupiny MPZ
a MPR – doplnění
Rada obdržela Doplnění k jednání pracovní
skupiny Programu regenerace MPR a MPZ
konané dne 31.3.2009. Rada souhlasila
s převedením finančních prostředků vyčle-
něných dle návrhu pracovní skupiny a Rady
města pro objekt čp. 41 ve vlastnictví pana
Františka Hommera na opravu dřevěných
prvků. Žadatel nemůže z finančních důvo-
dů podporu z Programu regenerace MPR a
MPZ přijmout (povinný podíl spolufinan-
cování). Rada souhlasila s převedením těch-
to finančních prostředků na opravu fasády
objektu čp. 108 (bývalý chudobinec – škol-
ní družina a jídelna).

� 9. Smlouva o nájmu – objekt celnice
Rada projednala návrh smlouvy o pronájmu
k objektu bývalé celnice v Nových Hra-
dech, který byl připraven na základě výsled-
ku výběrového řízení. Rada souhlasila se
Smlouvou o nájmu a užívání nemovitostí
(nebytových prostor a části pozemku) mezi
Městem Nové Hrady a společností TOUR
VITORAZ s.r.o. zastoupenou jednatelem
T.Pexou ve věci pronájmu objektu bývalé
celnice v Nových Hradech a části přilehlého
pozemku a pověřila starostu podpisem
smlouvy.

Zápis ze 14. schůze rady města
ze dne 21.4.2009

� 1. Grantový program Jihočeského kraje
– podání žádosti – zastávka Vyšné
Rada byla starostou města seznámena s pří-
pravou podání žádosti do Grantového progra-
mu Jihočeského kraje GP Podpora výstavby a
oprav autobusových zastávek. Rada souhla-
sila s podáním žádosti pro projekt "Výstav-
ba autobusové zastávky v místní části
Vyšné u Nových Hradů", souhlasila s před-
financováním a spolufinancováním projek-
tu dle projektové žádosti a pravidel GP a
pověřila starostu ve spolupráci s investič-
ním oddělením MěÚ podáním žádosti k Ji-
hočeskému kraji.

� 2. Grantový program Jihočeského kraje
– podání žádosti – informační centrum
Rada byla starostou města seznámena s pří-
pravou podání žádosti do Grantového prog-
ramu Jihočeského kraje GP Podpora
informačních center a incomingových kan-
celáří. Rada souhlasila s podáním žádosti

pro projekt "Modernizace informačního
centra", souhlasila s předfinancováním a
spolufinancováním projektu dle projektové
žádosti a pravidel GP a pověřila starostu ve
spolupráci s investičním oddělením MěÚ
podáním žádosti k Jihočeskému kraji.

� 3. Mandátní smlouva – TDI – Stavební
práce související se zřízením šaten
pro TV
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 inže-
nýrské činnosti pro část projektu "Moderni-
zace budov ZŠ a jejich zařízení za účelem
zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání
v N.H.". Mandatář dle Smlouvy mandátní
zajistí pro Město Nové Hrady inženýrskou
činnost v rámci části projektu – stavby "Sta-
vební práce související se zřízením šaten pro
TV". Rada souhlasila se Smlouvou mandát-
ní a pověřila starostu jejím podpisem.

� 4. Výběrová řízení – ROP NUTS II
Jihozápad – projekt "Modernizace
budov ZŠ a jejich zařízení za účelem
zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání
v N.H.".
Rada byla starostou seznámena s výsledky
výběrových řízení, které provedla výběrová
komise složená z členů Finanční komise
Rady města. Rada vzala na vědomí výsled-
ky výběrových řízení a souhlasila s uzavře-
ním smlouvy o dílo se společností
Lesostavby Třeboň, a.s., která předložila
nejvýhodnější nabídku pro akci "Stavební
práce související s rekonstrukcí vnitřních
prostor budovy 1. stupně školy" a pověřila
starostu podpisem smlouvy o dílo. Rada
souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s do-
davatelem Jaromír Pokorný – MELODIE,
který předložil nejvýhodnější nabídku pro
akci "Dodávka audiovizuálního vybavení
pro specializovanou učebnu a tři kmenové
třídy 1. stupně školy" a pověřila starostu
podpisem smlouvy o dílo. Rada pověřila
starostu odesláním oznámení o výsledku
výběrového řízení všem  uchazečům.

� 5. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
Rada byla seznámena s návrhem Dodatku
č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 28.1.2009
mezi městem Nové Hrady jako objednate-
lem a zhotovitelem Stavcent a.s. ve věci za-
kázky "Příprava přízemních prostor pro
umístění Czech pointu". Dodatkem č. 2 do-
chází k prodloužení termínu dokončení díla
a k navýšení ceny díla z důvodu víceprací.
Rada souhlasila s Dodatkem č. 2 a pověřila
starostu jeho podpisem.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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Zápis z 15. schůze rady města
ze dne  28. 04. 2009

� 1. Vyplacení nenárokových složek platů
Rada obdržela oznámení Mateřské školy
Nové Hrady o vyplacení nenárokových slo-
žek pedagogických pracovníků v rámci vy-
hlášení I. etapy rozvojového programu
MŠMT na rok 2009.
Rada bere na vědomí oznámení Mateřské
školy Nové Hrady o vyplacení nenároko-
vých složek pedagogických pracovníků
v rámci vyhlášení I. etapy rozvojového
programu MŠMT na rok 2009 a souhlasí se
zvýšením osobního příplatku ředitelce MŠ
Nové Hrady dle návrhu.

� 2. Žádost o poskytnutí finančního
příspěvku
Rada obdržela žádost o poskytnutí finanč-
ního příspěvku pro MOP při ČSOP Nové
Hrady na pokrytí nákladů na pronájem tá-
bořiště pro mladé ochránce přírody na letní
tábor Dálava u Ličova.

� 3. Rozbor hospodaření MŠ
Rada obdržela a projednala Rozbor hospo-
daření Mateřské školy Nové Hrady za rok
2008 v celkové ztrátě 75 969,62 Kč. Rada
bere na vědomí Rozbor hospodaření Mateř-
ské školy Nové Hrady a souhlasí s pokrytím
částky 75 969,62 Kč z rezervního fondu
Mateřské školy vytvořeného v minulých le-
tech.

� 4. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
Rada projednala Dodatek č. l k nájemní
smlouvě č. 15N08/05 mezi Městem Nové
Hrady a Pozemkovým fondem ČR z důvo-
dů aktualizace nájemní smlouvy v souvis-
losti přepracování souboru geodetických
informací katastru nemovitostí pro k.ú.
Nové Hrady do digitální formy.

� 5. Uvědomění o doplnění parcel do KN
Rada obdržela informaci o doplnění parcel
do katastru nemovitostí od Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, pracoviště České
Budějovice v souvislosti se změnou hranic
katastrálního území Štiptoň v souvislosti
s tvorbou digitální katastrální mapy.

� 6. Rozhodnutí o zápisu změny v údajích
Rada projednala Rozhodnutí Krajského úřa-
du Jihočeského kraje o změně zápisu v úda-
jích vedených v rejstříku škol a školských
zařízení se zápisem nejvyššího povoleného
počtu dětí v Mateřské škole v Nových Hra-
dech na počet 105 dětí. Rada bere na vědomí
Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského
kraje ze dne 20.4.2009 a pověřuje tajemní-

ka MěÚ přípravou Dodatku zřizovací listi-
ny MŠ na základě Rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje ze dne 20.4.2009.

� 7. Zápis z jednání komise soc. věcí
a zdravotnictví
Rada byla seznámena se zápisem z jednání
komise sociálních věcí a zdravotnictví ko-
nané dne 22. dubna 2009. Komise sociál-
ních věcí a zdravotnictví projednala na
svém jednání žádost o byt 0+1 v DP/S Nové
Hrady paní Růženy Markovičové, bytem
České Velenice. Komise doporučila zařadit
žádost do seznamu uchazečů o byt v DPS.
Komise dále projednala žádost o byt 1+1
paní Evy Pospíšilové a pana Jiřího Cigánka
a doporučila zařazení žádosti do seznamu
uchazečů o byt v DPS. KSVaZ doporučila
přidělení uvolněného bytu 0+1 č. 24 v DPS
Nové Hrady panu Karlu Tomáškovi, bytem
Údolí 137. Rada projednala předložený ná-
vrh nové žádosti o přidělení bytu v Domě
s pečovatelskou službou Nové Hrady, který
schválila.

� 8. Smlouva o dílo
Rada obdržela zadávací podmínky, smlou-
vu o dílo a návrh vyčíslení podílu Města
Nové Hrady na akci "Rekonstrukce silnice
II/156 průtah obcí Údolím u Nových Hradů"
a souhlasí se Smlouvou o dílo mezi Městem
Nové Hrady a společností EUROVIA CS,
a.s. Praha 1 pro stavbu "Rekonstrukce silnice
II/156 průtah obcí Údolím u Nových Hra-
dů" a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Rada souhlasí s výší podílu Města Nové
Hrady za zajištění TDI ve výši 90 873,- Kč
(včetně DPH) pro tuto stavbu a pověřuje
starostu dalším jednáním ve věci "Rekon-
strukce silnice II/156 průtah obcí Údolím
u Nových Hradů" .

� 9. Osvědčení o odborné způsobilosti
Rada obdržela Osvědčení o odborné způso-
bilosti velitele – strojníka JEDNO od Hasič-
ského záchranného sboru Jihočeského kraje
České Budějovice pro pana Stanislava Pa-
pouška  a pana  Radka Bandíka.

� 10. Pohlednice od sousedů
– představení projektu
Rada obdržela a projednala dopis Impulzní-
ho přeshraničního centra Sdružení Růže,
Borovany s pozvánkou účasti na realizaci
projektu "Pohlednice od sousedů" a souhla-
sila se zaplacením finančního podílu 3 500,-
Kč na tento projekt.

� 11. Dohoda o provozování parkoviště
Rada projednala návrh Dohody o provozo-
vání parkoviště mezi Městem Nové Hrady a
Františkem Čupitou, bytem 5. května 88,
Nové Hrady a souhlasí s Dohodou o provo-

zování parkoviště na náměstí Republiky
v Nových Hradech na období od 1.5.2009
do 30.9.200 a pověřuje starostu jejím pod-
pisem.

� 12. Výzva k opravě žádostí
Rada obdržela Výzvu SZIF České Budějo-
vice k opravě žádosti u projektů "Revitali-
zace veřejných prostranství města Nové
Hrady", "Rozvoj vzdělávacích kapacit měs-
ta Nové Hrady" a "Bezpečně do školy"
z důvodu neproplacení způsobilého výdaje
(DPH) ze strany poskytovatele dotace.

� 13. Žádost o pronájem pozemku
Rada projednala žádost pana Jiřího Koštela,
Pod Zámeckým 438, Nové Hrady o proná-
jem části pozemků ve vlastnictví Města
Nové Hrady parc. č. 320/1, 325/4, 325/20 -
celkem 673 m2 a část parc. č. 323/16 a
325/20 – celkem 184 m2 v k.ú. Nové Hra-
dy. Vytýčení celkové výměry 857 m2 bylo
provedeno firmou Ing. Jiří Franěk, České
Budějovice. Rada souhlasí s pronájmem
části pozemků ve vlastnictví Města Nové
Hrady parc. č. 320/1, 325/4, 325/20 – cel-
kem 673 m2 a část parc. č. 323/16 a 325/20 –
celkem 184 m2 v k.ú. Nové Hrady. Rada po-
věřuje tajemníka zveřejněním záměru pro-
nájmu pozemků na úřední desce.

� 14. Spolupráce s francouzským městem
Vaulx-Vraucourt
Rada byla starostou města informována
o pozvání starosty města Vaulx-Vraucourt
a průběhu příprav prezentace města Nové
Hrady v tomto městě, které má zájem na
pokračování a rozvoji vzájemné spolupráce
na úrovni spolků, organizací a obou měst
v oblasti sportu, kultury a mapování společ-
né historie. Rada souhlasila s vyčleněním
finančních prostředků z položky 5169 roz-
počtu města (Oslavy města) dle předběžné
kalkulace nákladů. Rada pověřila starostu
města a 2. místostarostu dokončením pří-
prav akce a účastí na akci. Rada pověřila
starostu města vypracováním závěrečné
zprávy o přípravách a průběhu akce.

� 15. Smlouva o dílo č. 20709
Rada projednala návrh smlouvy o dílo mezi
Městem Nové Hrady jako objednatelem a
společností Výtahy Line, s.r.o. ve věci dodá-
ní a montáže 1 ks osobního lanového výtahu
bez strojovny o nosnosti 630 kg (včetně uve-
dení do provozu) v rámci projektu Moderni-
zace budov ZŠ a jejich zařízení za účelem
zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání
v N. Hradech (ROP NUTS II Jihozápad –
CZ.1.14/2.4.00/03.01294). Rada souhlasila
se smlouvou o dílo a pověřila starostu jejím
podpisem.
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� 16. Vodné a stočné – vyúčtování
hospodaření za rok 2008
Rada obdržela od provozovatele VAK Jižní
Čechy a.s. výslednou kalkulaci ceny roku
2008 a návrh na finanční vypořádání dle
smlouvy. Do návrhu finančního vypořádá-
ní byly započítány náklady na zkušební pro-
voz ČOV Nové Hrady. Rada vzala na
vědomí výslednou kalkulaci a schválila ná-
vrh na finanční vypořádání dle návrhu.

� 17. Žádost o prodej – Borovcovi, Bícovi
Rada na základě předloženého geometric-
kého plánu opětovně projednala žádost
manželů Borovcových a Bícových o odkou-
pení části pozemku parc.č. 827/19 v k.ú.
Nové Hrady. O část předmětného pozemku
(dle nového geom. plánu označeného jako
parc.č. 827/52 o výměře 28 m2) nejprve po-
žádali manželé Borovcovi, následně byla
podána žádost manželů Bícových, kteří již
v minulosti Město Nové Hrady požádali
o pronájem předmětného pozemku. Tento
pronájem byl manželům Bícovým schválen
Radou města N. Hradů dne 6.12.2004 –
smlouva však nebyla následně uzavřena a
manželé Bícovi předmětný pozemek využí-
vali bezplatně na základě souhlasu Města
N.Hrady, ale bez smluvního zajištění. Man-
želé Bícovi ve své žádosti zároveň požádali o
prodej, případně o setrvání nájemního vzta-
hu. Starosta města na základě těchto zjištění
konzultoval s Krajským úřadem Jihočeského
kraje, Odborem legislativy a vnitřních věcí
možný postup v dané věci. Z konzultace vy-
plynulo, že je možno nájemní smlouvu
uzavřít i nyní za předpokladu dodržení roz-
hodnutí Rady města z 6.12.2004. Rada na
základě celkových skutečností revokovala
své rozhodnutí ve věci záměru prodeje
předmětného pozemku ze dne 16.9.2008 a
souhlasila s uzavřením smlouvy o pronájmu
dle rozhodnutí Rady města z 6.12.2004.
Rada pověřila starostu města podpisem ná-
jemní smlouvy.

� 18. Zpráva tajemníka MěÚ
Rada byla tajemníkem MěÚ Nové Hrady
informována o přijatých opatřeních a řešení
návrhu doporučení vyplývajících z auditu,
který provedla firma Grafton Recruitment.
Tajemník informoval o dalším postupu ve
věci úprav vnitřních směrnic, které byly při-
praveny na základě konzultací s podobnými
úřady v rámci Jihočeského kraje. Po závě-
rečné konzultaci s pracovníky Ministerstva
vnitra ČR v Č. Budějovicích budou předlo-
ženy ke schválení Radě města. Rada vzala

na vědomí informaci tajemníka o přijatých
opatřeních a řešení návrhu doporučení vy-
plývajících z auditu.

� 19. Výběrové řízení – projekty ROP
Rada města provedla výběr zpracovatelů
projektových žádostí pro 5. a 6. výzvu ROP
NUTS II Jihozápad. Rada rozhodla o opako-
vaném podání projektových žádostí "Město
Nové Hrady – vítejte u nás", "Obnova veřej-
ných prostranství a zázemí pro volnočasové
aktivity obyvatel města Nové Hrady", "Re-
konstrukce a výstavba místních komunikací
za účelem zajištění bezpečnosti občanů a
rozvoje města Nové Hrady", "Výstavba a
rekonstrukce místních komunikací na síd-
lišti Míru v Nových Hradech" a "Nové
Hrady – investice pro integrovaný rozvoj
kultury a kvality společenského a spolkové-
ho života", které budou doplněny a uprave-
ny. Rada na základě předložených nabídek
rozhodla o výběru společnosti KP projekt
s.r.o. jako zpracovateli projektové žádosti
"Obnova veřejných prostranství a zázemí
pro volnočasové aktivity obyvatel města
Nové Hrady", dále rozhodla o výběru zpra-
covatele Petr Heidinger – Kancelář projek-
tového poradenství jako zpracovatele
projektových žádostí "Rekonstrukce a vý-
stavba místních komunikací za účelem za-
jištění bezpečnosti občanů a rozvoje města
Nové Hrady", "Výstavba a rekonstrukce
místních komunikací na sídlišti Míru v No-
vých Hradech" a "Nové Hrady – investice
pro integrovaný rozvoj kultury a kvality
společenského a spolkového života". Pro-
jektovou žádost pro projekt "Město Nové
Hrady – vítejte u nás" zpracuje Kulturní a
informační centrum Nové Hrady ve spolu-
práci s panem Mgr. M. Jarolímkem. Rada
pověřila starostu ve spolupráci s Mgr. M.Ja-
rolímkem koordinací příprav projektových
žádostí. Rada pověřila starostu města pod-
pisem smluv se zpracovateli projektových
žádostí.

� 20. Výběrové řízení
Rada byla seznámena se zápisem z otevírá-
ní obálek, které bylo provedeno členy Fi-
nanční komise dne 20.4.2009, a rozhodla ve
výběrovém řízení o výběru dodavatele tis-
kových služeb v rámci projektu "Produkt
cestovního ruchu – Po stopách společné
historie". Rada souhlasila s výběrem spo-
lečnosti Herbia s.r.o. jakožto dodavatelem
tiskových služeb pro zakázku "Příběhy no-
vohradských domů – verze nj". Rada sou-
hlasila s výběrem společnosti INPRESS
jakožto dodavatelem tiskových služeb pro
zakázku "Katalog výstavy + průvodce".
Rada pověřila starostu podpisem přísluš-
ných smluv.

Zápis z 16. schůze rady města ze dne 6.5. 2009

� 1. Rozhodnutí – uzavírka silnice II/ 156
Rada obdržela Rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání pozemní komunikace a
Rozhodnutí o omezení užívání pozemních
komunikací uzavírkami a objížďkami
v úseku silnice II/ 156 "Průtah obcí Údo-
lím u Nových Hradů" od Městského úřadu
v Trhových Svinech.

� 2. Oznámení vstupu na nemovitost
Rada obdržela Oznámení o vstupu na poze-
mek ve vlastnictví Města Nové Hrady parc.
č. KN 824/ a PK 1007 v k.ú. Nové Hrady
z důvodu realizace stavby "Přípojka na klíč
– Nové Hrady – Vilová čtvrť k 842/5 – p.
Šalamoun - úprava NN" od společnosti Fie-
ra a.s. Jindřichův Hradec.

� 3. Pozvánka – seznámení s vytyčenou
hranicí pozemků
Rada obdržela pozvánku na seznámení
s vytyčenou hranicí pozemků v terénu od
společnosti Agropoz, v.o.s České Budějo-
vice z důvodu vlastnictví pozemku parc. č.
1456/2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů.

� 4. Ukončení pracovního poměru ředitele
ZŠ Nové Hrady
Rada obdržela a projednala dopis ředitele
Základní školy v Nových Hradech s ozná-
mením ukončení pracovního poměru k datu
30.9. 2009. Rada bere na vědomí sdělení
o ukončení pracovního poměru ředitele Zá-
kladní školy v Nových Hradech a pověřuje
starostu a tajemníka přípravou podkladů
pro vyhlášení výběrového řízení.

� 5. Žádost o výměnu nájemního bytu
Rada obdržela žádost o výměnu nájemního
bytu od pana Vladimíra Petříka, Husova čp.
14, Nové Hrady a postupuje ji k projednání
na jednání Komise sociálních věcí a zdra-
votnictví.

� 6. Finanční příspěvek
Rada obdržela Výzvy k zaslání finančního
příspěvku na projekty "Zvýšení kvality
služeb DPS Nové Hrady" a " Novohradská
kovárna aktivní" na základě Smlouvy
o příspěvku mezi Městem Nové Hrady a
Místní akční skupinou Sdružení Růže. S tě-
mito příspěvky bylo počítáno v rozpočtu
města.

� 7. Žádost o odprodej pozemku
Rada obdržela žádost o odprodej pozemku
KN 1009/1 a KN 1009/10 v k.ú. Nové Hra-
dy od manželů Miroslava a Julie Kordino-
vých, Jižní město 279, Nové Hrady.
Rada nesouhlasí s prodejem pozemků
vzhledem k plánované rekultivaci skládky
Jižní město. Rada souhlasí s pronájmem
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části pozemků KN 1009/1 a KN 1009/10 do
doby zahájení prací na rekultivaci skládky
Jižní město za podmínky vyklizení těchto
pozemků do 14-ti dnů od vyrozumění o za-
hájení prací. Rada pověřuje tajemníka zve-
řejněním záměru pronájmu pozemků na
úřední desce.

� 8. Žádost o změnu nájemce
Rada obdržela žádost o změnu nájemní
smlouvy mezi Městem Nové Hrady a spo-
lečností Ecoexplain, s.r.o. formou Dodatku
č.1 z důvodu reorganizace několika spo-
lečností, jejichž vlastníkem je Dr. Ing. Jan
Kadoun. Dodatkem č. 1 dochází pouze ke
změně jména nájemce.

� 9. Smlouva o záruce
Rada obdržela návrh smlouvy o záruce
mezi městem Nové Hrady, společností Eu-
rovia CS, a.s. Praha l a JM stavební s.r.o.,
Horní Skrýchov, Jindřichův Hradec pro
stavbu "Rekonstrukce silnice II/ 156 průtah
obcí Údolí u Nových Hradů. Rada souhlasí
se Smlouvou o záruce mezi městem Nové
Hrady, společností Europia CS, a.s. Praha l
a JM stavební s.r.o.,Horní Skrýchov, Jin-
dřichův Hradec pro stavbu Rekonstrukce
silnice II/156 průtah obcí Údolí u Nových
Hradů" a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

� 10. Schůzka rodičů dětí MŠ Nové Hrady
Starosta města informoval členy Rady měs-
ta o schůzce s rodiči dětí navštěvujících Ma-
teřskou školu Nové Hrady, která byla
organizována ve spolupráci s vedením MŠ
Nové Hrady na základě požadavku rodičů
na omezení uzavření školy v době letních
prázdnin. Na schůzce byly projednány mož-
nosti řešení požadavku rodičů. Ředitelka
MŠ Nové Hrady paní E. Heřmanová sezná-
mila rodiče s finanční a organizační nároč-
ností omezení uzavření školy. Část rodičů
navrhla možnost finanční participace na
provozu v době letních prázdnin. Na jedná-
ní bylo dohodnuto, že se do 20. května 2009
pokusí ředitelka MŠ zajistit kvalifikovaný
personál, který by byl schopen zajistit dvou-
týdenní provoz, čímž by se doba uzavření
zkrátila na dva týdny na přelomu července a
srpna. Rada města vzala na vědomí infor-
mace o konání schůzky s rodiči dětí navště-
vujících Mateřskou školu Nové Hrady
s tím, že o případném zkrácení letního
uzavření MŠ N. Hrady bude rozhodnuto po
obdržení informace od ředitelky MŠ N.
Hrady o zajištění kvalifikovaného personá-
lu pro zajištění provozu MŠ N. Hrady
v době letních prázdnin.

� 11. Archiv – policový systém
Rada byla starostou města informována o vý-
běru dodavatele policového systému do archi-
vačního skladu Městského úřadu v Nových
Hradech. Byly projednány dvě cenové nabíd-
ky od firem Meta skladovací technika, Čes-
ké Budějovice a MEVA- CB s.r.o., Hůrská
2635, České Budějovice.
Rada souhlasí s nákupem policového systé-
mu do archivačního skladu Městského úřa-
du v Nových Hradech od firmy Meta
skladovací technika s.r.o. České Budějovi-
ce vzhledem k nejnižší ceně.

� 12. Dodatek k nájemní smlouvě
Rada byla starostou seznámena s návrhem
Dodatku k nájemní smlouvě ze dne
24.5.2001 mezi městem Nové Hrady jako
pronajímatelem a Jihočeskou plynárenskou,
a.s. jako nájemcem. Dodatkem k nájemní
smlouvě dochází ke změně označení účast-
níků původní smlouvy (změna názvu ná-
jemce z Jihočeské plynárenské a.s. na E.ON
Distribuce, a.s.) a ke změně platby nájem-
ného za rok 2009 (bude uhrazeno k 31.5.
2009). Dodatek dále řeší změnu týkající se
plátcovství DPH ze strany Města Nové Hra-
dy, kdy bude nájemné účtováno s 19%
DPH. Rada souhlasila s Dodatkem k nájem-
ní smlouvě a pověřila starostu jeho podpi-
sem.

� 13. Výběrové řízení – ROP NUTS II
Jihozápad – projekt "Modernizace
budov ZŠ a jejich zařízení za účelem
zlepšení kvality a dostupnosti
vzdělávání v N.H."
Rada byla starostou seznámena s výsledky
výběrového řízení pro akci "Dodávka vyba-
vení pěti kmenových tříd a audiovizuální
učebny 1. stupně školy a pěti kmenových
tříd a PC učebny 2. stupně – nábytek a po-
můcky pro výuku", které provedla výběrová
komise složená z členů Finanční komise
Rady města. Rada vzala na vědomí výsledky
výběrového řízení a na základě doporučení
výběrové komise rozhodla o vyloučení ucha-
zečů MULTIP Moravia, s.r.o. a LENDID –
didaktické pomůcky, Mgr. Lenka Chabrová
a zrušení výběrového řízení na dodavatele
pro akci "Dodávka vybavení pěti kmeno-
vých tříd a audiovizuální učebny 1. stupně
školy a pěti kmenových tříd a PC učebny
2. stupně – nábytek a pomůcky pro výuku".
Oba uchazeči v rámci nabídek nesplnili
podmínky výběrového řízení (nedodržení
minimálních specifických požadavků sta-
novených ve Výzvě resp. nedoložení jedné
z povinných příloh), třetí oslovená firma na-
bídku nepředložila. Rada pověřila starostu
města ve spolupráci s manažerkou projektu
vyhlášením nového výběrového řízení na
akci "Dodávka vybavení pěti kmenových
tříd a audiovizuální učebny 1. stupně školy a

pěti kmenových tříd a PC učebny 2. stupně -
nábytek a pomůcky pro výuku". Rada pově-
řila starostu odesláním oznámení o výsledku
výběrového řízení všem uchazečům.

� 14. Výběrové řízení – ROP NUTS II
Jihozápad – projekt "Investice pro
integrovaný rozvoj kultury a kvality
služeb veřejné správy v Nových Hradech
Rada byla starostou seznámena s výsledky
výběrového řízení pro akci "Rekonstrukce
veřejného prostranství pro kulturní a spol-
kové aktivity" v rámci projektu "Investice
pro integrovaný rozvoj kultury a kvality
služeb veřejné správy v Nových Hradech".
Výběrové řízení provedla Stavební porad-
na, spol. s.r.o. a z odborného posudku a
doporučení výběrové komise vyplývá, že
nejlépe podmínkám výběrového řízení vy-
hověla a nejlepší nabídku podala společ-
nost Lesostavby Třeboň, a.s. Rada vzala
na vědomí výsledek výběrového řízení,
souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se
zhotovitelem Lesostavby Třeboň, a.s. a po-
věřila starostou podpisem smlouvy. Rada
pověřila starostu dalším jednáním ve věci
realizace předmětné akce.

� 15. Finanční komise – výběrové řízení,
Grantový program, příspěvek na opravu
domu
Rada byla seznámena se zápisem z jedná-
ní Finanční komise Rady města ze dne
5.5.2009. Finanční komise provedla ote-
vírání obálek žádostí o podporu v rámci
Grantového programu města Nové Hrady
pro rok 2009, dále provedla výběrové řízení
na zhotovitele akcí v rámci projektů podpoře-
ných v MAS SR a projednala žádost o pos-
kytnutí příspěvku na opravu fasády slečny P.
Alexové. Rada souhlasila s přiznáním pod-
pory vybraným žadatelům v rámci Granto-
vého programu dle návrhu Finanční komise
rady města a pověřila MěÚ Nové Hrady, in-
vestiční odbor zasláním oznámení o přiznání
podpory a výsledcích výběru (dle návrhu Fi-
nanční komise rady města) žadatelům. Rada
na základě provedeného výběrového řízení
souhlasila s výběrem společnosti DS Technik
s.r.o. pro akci "Zvýšení kvality služeb DPS
Nové Hrady – dodávka audiotelefonního
systému". Rada na základě provedeného
výběrového řízení souhlasila s výběrem
společnosti CCS International s.r.o. pro
akci "Zvýšení kvality služeb DPS Nové
Hrady – dodávka audio-video, nábytek".
Rada na základě provedeného výběrového
řízení souhlasila s výběrem společnosti Mi-
lan Ertl, Českobudějovická 79, Kaplice pro
akci "Bezpečně do školy". Rada dále na zá-
kladě doporučení Finanční komise Rady
města souhlasila s poskytnutím příspěvku
ve výši 10.000,- Kč na opravu fasády a
vchodových dveří domu čp. 92 v Nových
Hradech slečně Pavlíně Alexové.
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O Z N Á M E N Í P R O V O L I Č E

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu v souladu s § 32 odstavec 2., zákona
62/2003 Sb., O volbách do Evropského parlamentu konaných ve dnech 5. a 6. června 2009
byly stanoveny tyto okrsky:

1. Nové Hrady I. /staré město/, náměstí Republiky 46 – kancelář CZECH – POINT /přízemí/

2. Nové Hrady II. /nové město/, zámek Nové Hrady 136 – modrý salonek

3. Byňov – pohostinství na Jakuli

Volební místnosti budou otevřeny v pátek 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
v sobotu 6. června 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Občan má povinnost před hlasováním prokázat svou totožnost a státní občanství České re-
publiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

Rozdělení do okrsků:

Okrsek č. 1. – staré město: čp. 140, ulice 5. května, Česká, Hradební, Husova, Komenského,
Na vyhlídce, náměstí Republiky, Navrátilova, Údolská, Údolí .

Okrsek č. 2 – nové město: čp. 250, čp. 356, čp. 136, čp. 137. čp. 158, čp. 206, Zahradní
čtvrť, Jižní město, Polní, Pod vodárnou, Vilová čtvrť, Sídliště míru, Vitoraz-
ská, Pod Zámeckým, Obora, Nakolice, Vyšné, Štiptoň, Veveří.

Okrsek č. 3 – Byňov: Byňov, Jakule.

POZVÁNKA
na 20. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Nových Hra-
dů, které se koná
ve čtvrtek 4. června 2009
v 18.00 hodin
v budově Koželužny v Nových Hra-
dech.

Program:
1. Kontrola usnesení z 19. jednání zastu-

pitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Závěrečný účet města Nové Hrady

roku 2008
4. Rozpočtová změna č. 1
5. Strategický plán rozvoje města
6. Projekty do ROP NUTS II Jihozápad
7. Interpelace
8. Diskuse
9. Závěr a usnesení

Mgr. Vladimír Hokr, starosta

TŘÍDÍME ODPAD
ANEB CO MOŽNÁ O ODPADECH NEVÍTE

Třídění a využití plastů
� Plastový odpad tvoří 15 % celkového množství komunálního odpa-

du. Každý Jihočech průměrně vytřídí 6,4 kg plastů, což není k za-
hození. Téměř 4 tisíce tun plastů tak neskončí na skládkách
odpadů, ale je dále využito. Přepočítávání úspor u plastů na např.
spotřebovanou ropu je poněkud složité, a tak lze říci, že tímto způ-
sobem bylo zabráněno, aby přes 570 vagonů s odpadem skončilo
na skládkách, což potvrzuje, že třídění odpadů má smysl!

� Možná vás to překvapí, ale v recyklaci plastů patříme k jedněm
z nejlepších v Evropě

� Jaký je osud plastů odložených do kontejnerů na třídění ve měs-
tech a obcích? V našich krajích je nejvíce recyklovaným plastem
PET z lahví. Zpracování PET lahví předchází jejich třídění na do-
třiďovací lince, kde se rozdělí podle druhu a barev. U zpracovatele
se PET lahve namelou na jemné vločky, tzv. flakes, které se vype-
rou ve vodní lázni kvůli odstranění víček, etiket, zbytků lepidel a
také zbytky nápojů.

� Z vypraných vloček se například v Plané nad Lužnicí taví a vytla-
čují textilní vlákna pro výrobu netkaných textílií, zátěžových ko-
berců, koberců do automobilů, izolací do bund a spacáků, fleecové
bundy apod.

� V Jílovém u Prahy se z vymytých vloček zase vyrábí nové PET
lahve. Recyklát je použit na výrobu jádra lahve a povrch se potáh-
ne novým, nepoužitým materiálem, čímž se dosáhne stoprocentní
nezávadnosti lahve. Výroba takovýchto lahví je levnější než výro-
ba z primární suroviny.

V dalším čísle se dozvíte něco o třídění a využití skla.
Děkujeme Vám že třídíte odpad. Z. Vaněk, OŽP

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

REKONSTRUKCE
PRŮTAHU

v Údolí u N. Hradů
Na začátku měsíce května byla v Údolí zahájena velká investiční

akce, v rámci které dochází k druhé etapě budování splaškové kana-
lizace a celkové rekonstrukci komunikace ve směru od mostu před
říčku Stropnici na České Budějovice. Součástí této akce je také stav-
ba dešťové kanalizace a vybudování chodníků, které by měly přispět
ke zvýšení bezpečnosti chodců v této dopravně velmi frekventované
části osady. Investorem splaškové kanalizace (za podpory Minister-
stva zemědělství ČR a Jihočeského kraje), poloviny dešťové kanali-
zace a chodníků je město Nové Hrady, druhou polovinu „dešťovky“
a především komunikace je investorem Jihočeský kraj, resp. Správa
a údržba silnic. V celkovém součtu se jedná o společnou investici ve
výši více než 30 miliónů korun.

Práce byly zahájeny 5. května odfrézováním vozovky a následo-
vala výstavba splaškové a dešťové kanalizace (práce by měly být
ukončeny do poloviny června). Jako poslední je plánována rekon-
strukce komunikace a stavba chodníků. Celkem byly všechny práce
dle harmonogramu rozvrženy do osmdesáti dnů, ke kompletnímu
znovuotevření celé části a ukončení stávající objížďky by mělo dojít
ve druhé polovině července. Mgr. V. Hokr (i foto)
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Spolupráce s francouzským městečkem Vaulx-Vraucourt
Již v loňském roce jsme v NZ informovali

o návštěvě zástupců francouzského města
Vaulx-Vraucourt v Nových Hradech. V rámci
jejich oficiální návštěvy a prezentace měst a
městeček, která jsou spjata s historií rodu
Longueval-Buquoy, došlo k setkání s představi-
teli města a některých novohradských organizací
a spolků. Výsledkem byla dohoda o další vzá-
jemné spolupráci a také pozvání k představení
našeho města a regionu v severní Francii.

V únoru 2009 jsme obdrželi oficiální pozvá-
ní starosty města Vaulx-Vraucourt k partnerské
návštěvě. Francouzská strana deklarovala zá-
jem o pokračování spolupráce v rámci kultur-
ních, společenských a sportovních aktivit
obou měst, místních škol, organizací a spol-
ků. Partnerství našich měst poté svými osob-
ními dopisy podpořili velvyslanci obou
našich zemí.

Po předběžné konzultaci s Radou města a
také s vedením Jihočeského kraje jsme proto
přistoupili k přípravám a domluvili termín naší
návštěvy v severní Francii s tím, že bychom
mohli případně program rozšířit i o prezentaci
našeho města a regionu v rámci bruselské kan-
celáře Jihočeského kraje (z této aktivity však
nakonec sešlo).

Po dohodě s francouzskou stranou byl na
květen připraven třídenní program naší náv-
štěvy, během které jsme měli nejenom prezen-
tovat současnost a historii našeho města, ale
také pokračovat v navazování kontaktů mezi
jednotlivými spolky a organizacemi, které
o spolupráci projevily zájem.

Na cestu jsme vyjeli v pátek a po celoden-
ním putování a krátkých zastávkách ve Verdu-
nu a Remeši jsme večer dorazili na sever
Francie. Po společné sobotní snídani jsme nej-
prve připravili sál pro odpolední aktivity a
poté jsme se vydali do malého muzea připomí-
najícího boje 1. světové války. Následovala
prohlídka místní školy, kde paní ředitelka pro-
vedla zástupce naší školy a další zájemce areá-
lem a vysvětlila francouzský model školství,
který se v mnohém odlišuje od systému
českého.

Hlavním bodem sobotního programu byla
prezentace města Nové Hrady a Jihočeského
kraje a slavnostní vernisáž výstavy Po stopách

společné historie, která byla v Nových
Hradech představena již minulý rok
v Koželužně. Představili jsme zde cel-
kem 13 výstavních panelů, zaměře-
ných především na naši společnou
historii, ale také mnoho dobových
fotografií a propagačních materiálů.
Slavnostního zahájení se zúčastnil
velký počet významných hostů
z řad starostů okolních měst a obcí,
představitelé kraje Pas de Calais, ale
také členové místních spolků a organi-
zací. Po úvodním slovu starosty
Vaulx-Vraucourt Christiana Hémara,
který přivítal naši delegaci a nastínil
možnosti další spolupráce až k uvažo-
vanému oficiálnímu partnerství našich
měst, vystoupil pan Christian Deson-
gnis (místopředseda místního vlastivěd-
ného spolku a člen rady města)
s příspěvkem připomínajícím historické
vazby obou našich měst a regionů. Po
projevech představitelů regionu Pas de
Calais pak starosta Nových Hradů po-
děkoval francouzské straně za pozvání
a krásné přivítání a představil historii a
současnost našeho města a regionu.

V rámci společného večerního prog-
ramu pak vystoupil orchestr tvořený místními
muzikanty, který svůj minikoncert zahájil čes-
kou a francouzskou státní hymnou. Po vystou-
pení místních hudebníků hrála k tanci a
poslechu jihočeská dechová kapela Podhoran-
ka, které aplaudovalo asi 200 - 250 nadšených
hostů. Pokud se již v průběhu dopoledního
a odpoledního programu postupně dařilo pře-
konávat jazykové bariéry, večerní hudební vy-
stoupení Podhoranky pak veškeré pochyby
o vzájemném porozumění odbouralo a večerní
program se protáhl daleko za půlnoc.

Nedělní program jsme zahájili návštěvou
města Bapaume (středisko mikroregionu, kte-
ré bychom mohli přirovnat k T. Svinům). Před
radnicí nás čekal starosta Jean-Paul Delevoye
(bývalý fr. ministr, v současné době fr. om-
budsman), členové městské rady a také někte-
ří starostové okolních obcí. Po krátkém
vystoupení Podhoranky nás pan starosta po-

zval k návštěvě radnice. Po slavnostním pří-
pitku jsme si také mohli město prohlédnout
z radniční věže vysoké 75 metrů.

Po obědě jsme zamířili k návštěvě podze-
mních částí původního opevnění města a pro-
hlédli jsme si i sál, kde byla krátce vězněna
slavná Johanka z Arku. Následovala prohlídka
vzácného kostela a kaple v Mailly-Maillet, za-
stávka v městečku Boucquoy a návrat do
Vaulx-Vraucourt, kde jsme vyzkoušeli místní
hru s názvem JAVELOT, která je jakousi
kombinací hodu oštěpem a šipek. Posledním
bodem odpoledního programu pak byla náv-
štěva místního kostela. Náš průvodce Christi-
an Desongnis nám ukázal náhrobky prarodičů
Karla Bonaventury Buquoye a originál papež-
ské buly, kterou papež v roce 1549 Janovi
z Longuevalu povolil zřízení bratrstva ve
Vaulx. Mohli jsme nahlédnout i do krypty,

Návštěva u starosty v Bapaum

pokračování na str. 8

Diváci při vystoupení Podhoranky
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která v minulosti skrývala ostatky osmi členů
longuevalského rodu.

Následovala společná večeře, které se opět
zúčastnili představitelé města a místních spol-
ků. Během příjemného večera jsme již společ-
ně domlouvali další možné pokračování naší
spolupráce. Místní myslivci ústy svého před-
sedy pozvali novohradské myslivce na svoji
říjnovou akci, naši hasiči jsou zvaní k návště-
vě nově vybudovaného centra hasičů v Bapau-
me, pozvání k účasti na turnaji vezeme pro
naše fotbalisty. Spolupráce na poli historie
bude předmětem další aktivity vlastivědného
spolku, Jihočeské univerzity a realizačního
týmu projektu Po stopách společné historie.
Připočteme-li k těmto aktivitám i uvažovanou
spolupráci škol a možné zapojení dalších or-
ganizací, je možno konstatovat, že naše víken-
dová mise byla úspěšná.

Večerní loučení bylo velmi dojemné. Nej-
prve nám francouzští přátelé zazpívali píseň
na rozloučenou a společné zpívání pak pokra-
čovalo i u nastupování do autobusu, kde jsme
se rozloučili naší lidovou písní.

Věříme, že spolupráce
s francouzským městem
Vaulx-Vraucourt bude
pokračovat stejně úspěš-
ně i v budoucnu. Vedle
akcí plánovaných jednot-
livými spolky a organiza-
cemi v letošním roce
bychom oficiální delega-
ci z Vaulx-Vraucourt rádi
přivítali v roce 2010, kdy
by mohlo dojít k potvrzení naší spolupráce po-
depsáním oficiální smlouvy o partnerství na-
šich měst.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem,
kteří se podíleli na přípravě akce a úspěšné re-
prezentaci města Nových Hradů a našeho regi-
onu ve Francii.

Mgr. Miroslava Vlačihová,
Jihočeská univerzita, Ústav systémové

biologie a ekologie a manažerka projektu
Po stopách společné historie

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města N. Hrady

SDH Nové Hrady informuje
Ve dnech 9. května 2009 a 16. května 2009 proběhly obvodové soutěže „Plamen děti“ v Ohra-

zeníčku a „Požární sport“ v Horní Stropnici.
V soutěži „ Plamen děti“ v kategorii mladších jsme obsadili 6. místo a v kategorii starších jsme

obsadili 4. místo. Celkem se zúčastnilo 23 družstev, 11 družstev v kategorii mladších a 12 druž-
stev v kategorii starších. To podle postupového klíče znamená, že jsme v kategorii starších po-
stoupili do okresního kola, které se koná 30. května 2009 v Českých Budějovicích.

V obvodové soutěži „ Požární sport“ byly také dvě kategorie: „muži nad 35 let“, kde jsme ob-
sadili 1. místo a „muži bez omezení“, kde jsme obsadili 5. místo. Muži nad 35 let také postoupili
do okresního kola, které se uskuteční 6. června 2009 v Českých Budějovicích.

Tyto dva víkendy byly krásným završením celoroční práce a přípravy.
SDH Nové Hrady děkuje všem, kteří soutěžili nebo se na nich jinak podíleli.

Venkovská tržnice
MAS sbírá informace

Venkovská tržnice je projekt, na kterém spolupra-
cuje 7 mikroregionů z celé naší republiky. Projektem
chceme podpořit místní podnikatele i spolky na úrovni každého regio-
nu, informovat o jejich aktivitách a nabídce a umožnit jim sebeprezen-
taci ve sdílené databázi. Tato databáze by měla mít tištěnou formu i
formu aktualizovaných webových stránek. Je jasné, že tištěná forma
rychle zastarává, tištěný katalog, který bude distribuovaný do všech do-
mácností regionu zdarma, bude mít ale také funkci propagační a infor-
mační. Bude obsahovat návod, jak používat elektronickou verzi
katalogu na webových stránkách a k čemu všemu bude možné elektro-
nický katalog využít.

Během léta budeme pracovat na přípravě databáze. Na území všech
23 obcí našeho mikroregionu budou proškolení tazatelé navštěvovat
podnikatele, firmy i představitele různých organizací spolků i občan-
ských aktivit.

Doufáme, že se nám podaří sestavit ucelenou a unikátní databázi,
která nám umožní prezentovat a propagovat náš region a šikovné lidi
v něm nejen místním lidem, ale i chalupářům a dalším návštěvníkům a
klientům z blízka i z daleka.

Prosím proto, mějte s tazateli trpělivost! Věříme, že se vám investi-
ce do času nám věnovaného mnohonásobně vrátí.

Zuzana Guthová, manažerka Místní akční skupiny Sdružení Růže

Další vzdělávací seminář pro pracovníky v informačních centrech
a službách zaměřených na cestovní ruch se uskutečnil ve dnech
21.-22.5.2009. Tentokrát na téma Marketing a propagace ve prospěch CR.

Další seminář se uskuteční 11.6.2009 od 8.00 hod. v Koželužně. Téma-
tem bude Kulturní dědictví venkova: Interpretace místního dědictví pro
účely CR a prezentace příkladů z jiných regionů (Slavonicko).

Vzdělávací semináře jsou realizovány v rámci projektu „Vzdělávání
pro Růži“.

Další informace na KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, K. Jarolímková.

POZNÁVACÍ VÝLET
v červenci

1.-3.7.2009, Posázaví
Pátek
Vlašim – zámek, expozice „Tajemství

sklepení“, zámecký park, Stanice pro
handicapované živočichy
Aquapark ve Vlašimi

Sobota
Louňovice pod Blaníkem, stezka se 17 ti

hravými zastaveními přes vrchol Velký
Blaník, rozhledna
Aquapark Vlašim

Neděle
Týnec nad Sázavou, hrad s rozhlednou,

Netvořice – Rodinné muzejíčko smaltu
a Motocyklové a technické muzeum

Doprava společná autobusem.
Výlet se koná v rámci projektu „Vzdělává-
ní pro Sdružení Růže“

Podrobnější informace na KIC Nové Hrady,
K. Jarolímková, tel. 386 362 195,
kic@novehrady.cz

Návštěva ve francouzské škole

Spolupráce s francouzským městečkem...
(pokračování ze str. 7)

foto KIC
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Digitalizace TV vysílání
Tak tu máme další posun v digitalizaci tele-

vizního vysílání, která se bude bezprostředně
týkat nás všech. První vlna proběhla v září
roku 2008, kdy na vysílači Kleť začal vysílat
digitální Multiplex 1 a ti kdo na to byli připra-
veni, tak si mohli na DVBT přijímači (settop-
box) naladit nové programy. Ale abych byl
konkrétní, musím nejdříve vysvětlit některé
pojmy:

Multiplex – sada, soubor programů vysíla-
ných na jednom kmitočtu,

Vysílače v dosahu našeho města = České
Budějovice – Kleť, Jihlava – Javořice, Votice,
pro Rakouské programy Sankt Pölten – Jauer-
ling

Rozdělení Multiplexů:

Multiplex 1 – Čt 1, Čt 2, Čt 24, Čt 4 sport

Multiplex 2 – Nova, Nova Cinema, Prima, Pri-
ma Cool, TV Barrandov

Multiplex 3 – Óčko, Z1, Public TV

Multiplex 4 – Čt 1 HDTV, Nova HDTV, test 3,
O2 info

Multiplex A – ORF 1, ORF 2, ATV

Multiplex B – PULS 4, ORF SPORT PLUS,
3sat

Zahájení digitálního vysílání jednotlivých
vysílačů:

Kleť = Multiplex 1 – 09/2008,
Multiplex 2 – 08/2009,
Multiplex 3 – 08/2009

Javořice = Multiplex 1 – 30.6.2009,
Multiplex 2 – 04/10, Multiplex 3 – 04/2010

Votice = Multiplex 1 – 30.7.2009,
Multiplex 2 – 03/2009

A jak se nás vlastně dotkne digitální vysílá-
ní, co to vlastně je a co všechno pro jeho pří-
jem budeme potřebovat?? Z analogového na
digitální vysílání se postupně přechází z mno-
ha důvodů, ale mezi ty hlavní (co se týče uži-
vatelů) patří následující: lepší kvalita obrazu a
zvuku, vyšší prostupnost vysílaného signálu
při nižším vysílacím výkonu, menší pořizova-
cí náklady. V analogovém vysílání platilo, co
jedna frekvence = jeden vysílaný program,
kdežto u digitálního se dá po jedné frekvenci
poslat i několik programů (viz Multiplexy).
Toto je docílené tím, že digitální signál je
komprimován a vysílán jako celý balíček z vy-
sílače a u uživatelů je následně dekomprimo-
ván, k čemuž potřebujeme DVBT přijímač
(settopbox). Je už jedno, jestli si koupíme tele-
vizi se zabudovaným DVBT, nebo si necháme
starou televizi a k tomu si dokoupíme DVBT
jako další zařízení, obě možnosti jsou na
funkčnost stejné. Při montážích se mě lidé pta-
jí, jak to bude řešené s nahráváním na video či
DVD rekordér. Zde se situace hodně změnila,
protože při analogovém vysílání nám do an-
ténní zásuvky přicházelo několik televizních
signálů (podle počtu přijímaných programů),
které dokázal přečíst mimo televize i videore-
kordér. Při příjmu digitálního vysílání nám
sice také do anténní zásuvky přichází několik

signálů (podle počtu
přijímaných Multiple-
xů), ale tento signál
dokáže přečíst pouze
DVBT zařízení, ze
kterého pak do televi-
ze pouštíme vždy pou-
ze jeden program. Dá
se zjednodušeně říci,
že DVBT je druhá te-
levize bez obrazovky.
Řešení je zde takové,
že DVBT propojíme
do videa a z videa do
televize, přičemž mů-
žeme nahrávat pouze
program, který je
spuštěn na DVBT.
Druhou variantou je,
že si koupíme dva
DVBT, jeden napojí-
me na televizi a druhý
napojíme do videa.
Jako třetí varianta je
možnost zakoupení
dvoutunerového
DVBT (střední třída
stojí okolo 6.000,-
Kč), který má v sobě
zabudovaný disk, na který se dají nahrávat na-
programované programy a při tomto se mohu
na televizi dívat na jiný program.

Při různých montážích se lidé diví, proč
jim teď nejde příjem digitálního signálu, když
jim to donedávna v analogu skvěle fungovalo.
Problém je hned v několika věcech najednou.
Na střeše máme antény, které mohou být již
polorozpadlé, zoxidované či jinak poškozené
a jejich funkčnost je značně zeslabena. Totéž
se týká koaxiálů od antén či od zesilovače do
anténních zásuvek, který může být poškozený
a dochází v něm k velkému útlumu signálu.
Další možností je zastaralý zesilovač (týká se
to hlavně vícebytových domů), který nedoká-
že propustit a zpracovat digitální signál a musí
se vyměnit za nový. Tím ale ještě není vyhrá-
no. Na vysílacích frekvencích platí, že čím je
nižší frekvence, tím snáze projde anténním
rozvodem. Proto se používaly měniče, které
převedly vyšší frekvence na nižší a vše jakž
takž fungovalo. Měniče se dnes už nepoužíva-
jí a po výměně zesilovače najednou zjistíme,
že starý koaxiální kabel či stará anténní zásuv-
ka nám utlumí signál a vše v televizi (teda kro-
mě TV NOVA) trochu zrní. Takže to všechno
vyměníme a zjistíme, že to ještě stále není
ono. Nakonec jdeme do elektra a koupíme
nový propojovací koaxiál mezi zásuvkou a te-
levizí. Do toho elektra vlastně jdeme dvakrát,
protože poprvé jsme chtěli ušetřit nějakou ko-
runu a koupili jsme si nekvalitní slabý (5 mm)
koaxiál a ten díky čínské preciznosti nefungu-
je. Ještě k tomuto bych chtěl říci, že u analogo-
vého vysílání platilo pravidlo: čím horší či
slabší signál přijímáme, tím více nám program

POZVÁNÍ na další vzdělávací
semináře v Nových Hradech

v měsíci červnu

Téma:

Kulturní dědictví venkova – Meto-
dika interpretace místního dědic-
tví pro účely CR a prezentace
příkladů z jiných regionů, hledání
možností pro Novohradsko.
Čtvrtek 11.6.2008, od 8.00 hod.
v Koželužně Nové Hrady

a

Mediální trénink s novinářskou
Kateřinou Kašparovou
pátek 12. června 2009
v Koželužně v Nových Hradech.

� Pracovní setkání na téma práce s médii:
� 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…

Pořádá KIC Nové Hrady v rámci
projektu Vzdělávání pro Růži.
Další informace na KIC N. Hrady a
tel. 386 362 195.

PROJEKT ENERGIE
PRO JIHOČESKÝ VENKOV
7.7.-10.7. a 13.7.-16.7.09 vždy od 19.00 proběhne na zámku v No-
vých Hradech kurz projektu Energie pro jihočeský venkov.

Cílem kurzu je seznámit veřejnost s možnostmi využití alternativ-
ních zdrojů energie, proto je kromě přednášek plánovaná i exkurze.

Kurz je bezplatný. Absolventi kurzu získají certifikát.

Témata:
� využívání sluneční energie pro výrobu teplé vody

(sluneční kolektory)
� využití fotovoltaických panelů na výrobu elektrické energie
� problematika hospodaření s vodní energií
� úloha vody v krajině
� zkušenosti s provozem fotovoltaické elektrárny
� udržitelná energetika nutná k přežití civilizace
� biotechnologie
� prognózy spotřeby energie
� možnosti získání podpor pro projekty využívající alternativní
� zdroje energie
� bioplyn

Za Ústav fyzikální biologie JU a  Castech - novohradské sdružení
pro povznesení věd a technologií srdečně zve Mgr. Naďa Štysová

Zájemci přihlaste se na mail Nada.Stysova@seznam.cz
Program bude uveden na webových stránkách Castech-nh.xf.cz

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí“

pokračování na str. 10



10 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ červen 2009

v televizi zrní. U digitálního vysílání platí pra-
vidlo: buď program jde, nebo nejde. To zna-
mená, že u příjmu digitálního vysílání
neexistuje možnost, že by program zrněl.
Může se ovšem stát, že se obraz rozloží do
kostiček a bude poposkakovat. To znamená,
že signál sice chytáme, ale je moc slabý.

Dne 11.5.2009 vyšla na internetu aktuální
zpráva, kterou cituji: „České radiokomunika-
ce dnes omezily šíření analogového vysílání
programů ČT 1, ČT 2 a TV Prima z vysílače
Jihlava – Světlá Javořice. Tento krok souvisí s
přípravou na spuštění digitálního multiplexu 1
České televize, který by měl z Javořice začít
vysílat 30. června“. “V souvislosti s nezbytný-
mi úpravami na vysílacím stanovišti Javořice
bylo v pondělí v 6.00 převedeno analogové
vysílání programu České televize a TV Prima
do náhradní vysílací antény. Tento krok je ne-
zbytný k plánované výměně hlavní vysílací
antény.” Díky tomuto došlo i ke snížení vysí-
lacího výkonu na jmenovaném vysílači a
v mnoha domácnostech je to poznat na zhorše-
né kvalitě TV Prima případně i ČT1 a ČT2.
Vzhledem k tomu, že se bude postupně pře-
cházet na plně digitalizované vysílání a analo-
gové bude postupně vypínané, doporučuji se
obrátit na odborníky, nechat si antény, zesilo-
vač a rozvody proměřit a překontrolovat, aby
byly připravené pro digitální příjem.

Na závěr bych chtěl zmínit nejlepší varian-
tu pro příjem programů. Je to satelitní vysílání,
kde je možnost příjímat v digitální kvalitě více
jak 30 česky mluvených programů a několik
stovek zahraničních programů. Programy.
které lze satelitně bezplatně přijímat nastálo:
ČT1, ČT2, NOVA, NOVA Cinema, Prima,
Prima COOL, Barrandov, ČT24, ČT4 sport,
Z1, Public TV, Noe TV, Óčko, STV1, STV2,
TA3. Pořizovací náklady jsou sice vyšší, ale
na druhé straně je tato služba kvalitnější a bo-
hatší.

A ještě nějaké postřehy od klientů, komické
i vážné situace (ale jen stručně):

………Ona – prosím Vás, nejde mi ten set-
topbox. Já – a máte ho zapnutý do elektriky?
Ona – a to se musí? Já - ???? ano…..

………On – je to rozbitý, nejde mi na tom
settopboxu Nova a Prima. Já – ale tyto progra-
my nevysílají na Kleti digitálně, máte je nala-
zené v televizi. On – hmmm, takže je to
rozbité. ……….

………On – je rozbitá anténní zásuvka, na
televizi mi zrní programy. Já – ale vždyť máte
koaxiál z televize zapíchnutý v zásuvce do
pravé zdířky, která je na rádio, musíte to strčit
do té levé. On – v té levé to funguje dobře, to já
vím a v té pravé to nefunguje, takže je to rozbi-
tý. ……..

………Ona – mám rozbitý settopbox, na
televizi je moc tmavý obraz a nejde už světlost
přidat. Já – a programy nalazené v televizi jsou
také tak tmavé? Ona – ano. Já – tak to bude
tím, že máte starou televizi a ta je vysvícená,
budete si muset koupit novou. Ona – to není
možné, vždyť jí mám jen 12 let. …………

………On – tři dny mi šel a teď mi nejde
satelit, nevíte co s tím? Já – a kde jste ho kou-
pil? On – v obchodě za 3.000,- Kč. Já – nejlep-
ší bude ho vrátit, protože 60% těchto zařízení
je vadných. On – to není možné, za ty pení-
ze??? …………

………Ona – nejde mi přepínat programy
na tom settopboxu. Já – a přepínáte ho ovlada-
čem od settopboxu? Ona – to nejde tím od te-
levize?? ………

Někdy prostě koukám nad tím, co lidé do-
káží pusou a rukama ze sebe vyloudit.

Chcete-li se informovat o příjmu digitální-
ho vysílání, poradit v jeho realizaci či rovnou
zrealizovat a nainstalovat antény či satelit, tak
volejte 775 567 225 – Poles Bohuslav, Hra-
dební 377, Nové Hrady

Poles Bohuslav

Digitalizace TV vysílání
(pokračování ze str. 9)

Soutěž Hlídek mladých zdravotníků
Ve středu 6.5.2009

proběhlo v Českých Bu-
dějovicích okresní kolo
soutěže Hlídek mladých
zdravotníků. Po téměř ce-
loroční práci v kroužku
jsme si jeli vyzkoušet své

znalosti a dovednosti v praxi. Prošli jsme trasu slože-
nou z pěti stanovišť. Na každém z nich na nás čekala
modelová situace úrazů (z některých šla přímo hrůza -
např. tepenné krvácení z předloktí) nebo praktický
úkol (doprava zraněných, resuscitace, obvazová tech-
nika).

Přestože jsme nevyhráli, dokázali jsme si, že by-
chom dobře obstáli i ve skutečných situacích. Skončili
jsme na krásném 7. místě. Děti si ze soutěže odnášely
plno zážitků a radost z dobře vykonané práce.

Děkuji všem malým zdravotníkům za jejich nasa-
zení a krásné výkony.

K. Vítovcová (i foto)

POZVÁNKA NA

DĚTSKÉ
RYBÁŘSKÉ

ZÁVODY
DNE 13.6. 2009

Rybářské závody začnou v 6.00 a končí
11.00 hod. Závody se konají za každého
počasí, proto si s sebou vezměte i oble-
čení 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 loso-

vání míst k rybolovu, losují 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 vrácena do vody. Lov je povo-
len na 2 pruty max. 2 návazce dle rybář-
ského řádu.Vnadění povoleno.

V HORNÍ STROPNICI jsou dětské rybář-
ské závody 6.6. 2009 za stejných podmínek
a časového programu závodů.

Petrův zdar!

„Tato akce je pořádána za finanční pod-
pory Města Nové Hrady v rámci jeho gran-
tového programu.“

Český rybářský svaz,
místní organizace Nové Hrady.
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Lupička informuje
Tak vás zase po měsíci zdravím a musím vám říct, že i

tentokrát ti moji kolegáčci a kolegyňky ze družiny neza-
háleli. Ve čtvrtek 30.4. se naše malé detektivky záhadně proměnily v „čaroděj-
nice“ . Jejich kostýmy byly tak krásné, že jim musím dát bod za maskování. Pár
dní před „sletem“ nacvičovaly tance a písničky, které pak předvedly na míst-
ním hřišti TJ. Tam se celé to čarodějnické řádění a stavění máje konalo. Jednu
vyrobenou ježibabu jsme si i spálili. Čarodějnic se zde slétlo opravdu hodně a

poslední dubnový den se oslavil v duchu starých tradic.
Pondělí 4.5. jsem vzal děti ke svým kolegům z mojí profese. Chtěl jsem aby viděly, jak pra-

cují a místo kde sídlí ti, kteří ochraňují naše město a jeho příhraniční okolí. Děti mohly vyzkou-
šet snímání otisků, prohlídnout si zbraně a neprůstřelnou vestu. Dozvěděly se, jak policisté
kontrolují pravost různých doku-
mentů a peněz. Byla jim předvede-
na ukázka se služebními psy. A
některé si vyzkoušely i pobyt ve vě-
zení. Domů si sebou odnesly spous-
tu poznatků a dárečků, které pro ně
policisté připravili. Od této návště-
vy se z našich malých detektivů
chtějí stát profesionální policisté.
Naše díky patří všem policistům a
psovodům cizinecké a pohraniční
policie, kteří pro nás tuto exkurzi
připravili a jmenovitě panu Chlebú-
chovi.  Děkujeme.

Lupička a spol.

Čarodějnický slet všeho druhu

Tak kterápak z nás je hezčí čarodějnnice

Výcvik psů

Výcvik psů

Zkouška dechu

Otisky prstů

Pozorování v mikroskopu Střelné zbraně



12 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ červen 2009

KIC  Nové Hrady  Vás zve na

PŘEHLÍDKU SBORŮ
na zámeckých schodech

sobota 13. června 2009
od 18.00 hod.
Nové Hrady

Vystoupí:
Novohradský smíšený sbor

CANTICA BOHEMIA
(ženský smíšený sbor Litoměřice)

dětský pěvecký sbor FERMATA

(při nepřízni počasí se přehlídka uskuteční
v Zrcadlovém sále novohradského zámku)

Přeshraniční evropský maratón Litschau – Nové Hrady
Posledního dubnového dne letošního roku

asi mnohé místní i návštěvníky překvapil na
novohradském náměstí doběh velké skupiny
dětí. Jednalo se o účastníky Přeshraničního ev-
ropského maratónu, jehož pořadatelem byly
Město a Základní škola Nové Hrady ve spolu-
práci s rakouským městem Litschau a Haup-
tschule Litschau.

Tato sportovní akce se uskutečnila jako
připomenutí pátého výročí vstupu naší země
do Evropské unie. Oslava výročí byla navrže-
na formou společného štafetového maratónu a
k účasti na akci byly vyzvány i další školy
v česko-rakouském pohraničí. Původně jsme
si mysleli, že půjde o opravdový maratón, kte-
rý by formou štafety propojil Litschau s naším
městem, nakonec jsme však museli vzhledem
ke komplikacím s uzavírkami komunikací na
rakouské straně přistoupit k úpravě trasy.
Připravili jsme nejprve patnáctikilometrový
okruh okolo města Litschau, druhou etapu
pak mezi Wielands a naším přechodem s tím,
že třetí etapou společně z přechodu doběhne-
me na novohradské náměstí.

Přeshraničního běhu se nakonec zúčastnilo
10 patnáctičlenných týmů, které reprezentovaly
5 českých a 5 rakouských škol (Nové Hrady,
Benešov n. Černou, Horní Stropnice, České
Velenice, Nová Bystřice, Weitra, Gmünd I a II,
Heidenreichstein a Litschau). Každý z účast-
níků musel v průběhu dne zvládnout dva kilo-
metrové úseky a závěrečný cca. 1,5 km dlouhý
doběh na náměstí. Přes náročnost trati však
účastníci veškeré nástrahy zvládli a bez zdra-

votních komplikací doběhli do cíle, kde obdr-
želi věcné ceny věnované městem Nové
Hrady a partnerem akce E.ON Česká republi-
ka a.s., který též na náměstí zajistil nafukovací
skákací hrad pro děti.

V soutěži jednotlivých škol nakonec těsně
zvítězila Základní škola České Velenice před
ZŠ Nová Bystřice, na třetím místě pak doběh-
li zástupci naší novohradské školy. V závě-
rečné soutěži jednotlivců v rámci závěrečné
etapy zvítězil Lukáš Strapek z Benešova nad
Černou.

Realizace celé akce by nebyla možná bez
aktivního zapojení organizátorů a dalších nad-

šenců a pomocníků.
Za celý realizační
tým bychom chtěli
poděkovat všem or-
ganizátorům a učite-
lům, kteří pomáhali
při přípravách a v prů-

běhu běhu, kuchařkám ze školní jídelny za
přípravu obědu pro účastníky a Policii ČR za
pomoc při zajištění uzavírky komunikace.

Pro příští rok podobný běh opět plánujeme
a věříme, že se stane tradicí. Většina škol již
nyní přislíbila účast, a tak máme v průběhu
roku čas přemýšlet, jakou trasu zvolíme.

K akci byl také připraven projekt do Fondu
malých projektů Cíl 3, který společně podalo
Město Nové Hrady a Hauptschule Litschau.
O podpoře této akce v rámci Fondu malých
projektů bylo rozhodnuto na zasedání Regio-
nálního monitorovacího výboru Jižní Čechy –
Dolní Rakousko dne 15.5.2009 s tím, že nám
byla vyčleněna částka 2 000 EUR na uhrazení
části nákladů.

Ještě jednou děkujeme všem organizáto-
rům a účastníkům a těšíme se na příští ročník
Přeshraničního evropského maratónu.

Ing. Radek Kolář,  Mgr. Vladimír Hokr
(foto KIC)
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Historie ZUŠ 5. část
Pátým desetiletím historie ZUŠ v Trhových Svinech uzavřeme pří-

spěvky v NZ, které měly připomenout všem čtenářům, že v Nových
Hradech je téměř po celou dobu pobočka této školy, která se výrazně
podílí na kulturním životě celého regionu.

Koncem 90. let a začátkem nového tisíciletí došlo k navázání přátel-
ských a kulturních vztahů s městem Weitra. Uskutečnilo se několik vý-
měnných koncertů žáků a učitelů ZUŠ a komorního orchestru
složeného z učitelů školy a dalších hudebních nadšenců. Ve školním
roce 2003-04 proběhla řada výchovných koncertů žáků s podporou EU
(fond PHARE ) pro ZŠ i v okolních obcích. Výsledkem byl velký ohlas
a zájem od žáků, učitelů i rodičů o zřízení výuky i v těchto místech. Již
ve 2. pololetí (od 1.2.2004) bylo zřízeno odloučené pracoviště v Hlubo-
ké nad Vltavou. V následujícím školním roce se škola rozrostla o po-
bočky v Besednicích, v Benešově nad Černou a v Malontech. V roce
2006 vznikla pobočka ve Svatém Janu nad Malší a o rok později v Zub-
čicích. V současné době má škola 9 poboček s limitem 515 žáků v hu-
debním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém oboru.

Žáci naší školy se účastnili mnoha dalších nových soutěží. Nejsou to
jen postupové soutěže ZUŠ, ale soutěže převážně nově vzniklé s celo-
státní nebo i mezinárodní účastí. Mezi ně již dnes můžeme zařadit sou-
těž, která vznikla z podnětu ředitelky školy Věry Kuthanové a nese
název „Novohradská flétna“. Koná se již pravidelně počátkem května
v Nových Hradech. Soutěží se ve hře na zobcovou a příčnou flétnu.
První ročník se uskutečnil v roce 2004 jako oblastní soutěž. Zájem a
snad i prestiž této soutěže rok od roku vzrůstá. Velice brzy se dalo ho-
vořit o tom, že soutěž je celostátní a při letošním, již 6.ročníku, se obje-
vili první soutěžící ze zahraničí, a to z Polska. Rekordní byla také účast
přihlášených. Celkem jsme obdrželi 126 přihlášek. Stejně dlouhou tra-
dici má také přehlídka komorních souborů, která probíhá v měsíci říjnu
v Trhových Svinech a Nových Hradech. První dva ročníky byly pořá-
dány také v Hluboké nad Vltavou. Od roku 2007 jsou v Nových Hra-
dech v srpnu pořádány „Mezinárodní letní hudební kurzy“. Letošní, již
3. ročník, se uskuteční od 15. do 23.8. 2009.

Doufám, že tento průřez historií ZUŠ Trhové Sviny vás, čtenáře,
trochu zaujal. Pokud byste měli zájem o další informace, byla k tomuto
výročí vydána brožura, která je dostupná nejen ve škole, ale i na KIC
u paní Květy Jarolímkové. Závěrem bych rád popřál do dalších let ško-
le, všem bývalým, současným i budoucím žákům a učitelům mnoho
společných kulturních zážitků, podařených akcí a vytrvalost v jejich
snažení a práci. Poděkování patří všem příznivcům školy a také všem
sponzorům, bez nichž se škola neobejde.

Jaroslav Brácha (foto ZUŠ)

Výsledky žáků z Nových Hradů v soutěžích:
rok 2000 – soutěž ZUŠ /zpěv – krajské kolo/

Tereza Kolářová – 2. místo
r. 2002 – soutěž „Zlivská kytara“

kyt. duo: Marie Štanglová a Barbora Mašková – 2. místo
– akord. soutěž ZUŠ (krajské kolo – Tábor)

akord. trio: Václav Soubusta, Milan Drbout
a David Kollmann – 2. místo

r. 2003 – „Pískání pro zdraví“ (Praha – celostátní kolo)
Markéta Vargová – 6. místo

r. 2004 – „Novohradská flétna“ (1. ročník)
zobcová flétna – M.Vargová – 1. místo,
Kateřina Dvořáková – 2. místo,
Jitka Bedriová a Monika Pellová – 3. místo
příčná flétna – Marie Štanglová – 2. místo

r. 2005 – „Novohradská flétna“
zobcová flétna – M.Vargová – 1. místo,
Martin Círal a Blanka Hrvolová – 2. místo

– akord. soutěž ZUŠ (krajské kolo – Bechyně)
Hana Šáchová – 2.místo,
akord. trio: Lenka Roulová,
Hana Šáchová a Lukáš Tuscher – 2. místo

r. 2006 – „Prague junior note“ (Praha)
M. Vargová (zobc. fl.) – diplom za účast

– soutěž ZUŠ /dechové nástroje dřevěné – okresní kolo
Č. Budějovice/
zobc. flétna: M. Vargová – 1. místo,
M. Pellová a B. Hrvolová – čestné uznání

– „Novohradská flétna“
zobcová flétna – M. Vargová – 2.místo,
M. Círal, M. Pellová a B. Hrvolová – 3. místo,
Michaela Mrázová – čestné uznání

– soutěž ZUŠ /zpěv – okresní kolo/
pěv. duo: T. Kolářová a Barbora Voříšková – 2. místo

r. 2007 – „Zlivská kytara“
komorní hra: Marie Štanglová, Alena Candrová, Adéla
Černá a Michal Novák – 2. místo
Gabriela Žiaková, Petra Hromková, Michal Hrdina
a Daniel Heřman –  diplom za účast

– „Hradecké guitarreando“ (Hradec Králové)
komorní hra: Marie Štanglová, Alena Candrová,
Adéla Černá a Michal Novák – 2. místo,
Gabriela Žiaková, Petra Hromková, Michal Hrdina
a Daniel Heřman – čestné uznání

Přehlídka soborů,  9.11.2005,  žesťový soubor ze Strakonic

Přehlídka souborů, 9.11.2005, CVRČCI

Vystoupení při vítání občánků v roce 2007

pokračování na str. 14
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– „Novohradská flétna“
zobcová flétna – M. Vargová – 2. místo,
M. Pellová a B. Hrvolová – 3. místo

r. 2008 – „Novohradská flétna“
zobcová flétna – Tereza Fritzová, Štěpán Brácha,
M. Vargová a B.Hrvolová – 3. místo,
A. Schmidtová, M. Mrázová a M. Pellová – čestné uznání

– akord. soutěž ZUŠ (krajské kolo – Vimperk)

akord. duo: Hana Šáchová a Lukáš Tuscher – 2. místo

r. 2009 – „Novohradská flétna“
zobcová flétna – Michaela Mrázová
a Markéta Vargová – 2. místo, A. Schmidtová – 3. místo,
Daniela Chlebuchová – čestné uznání

– soutěž ZUŠ /dechové nástroje dřevěné
krajské kolo Dačice/
zobc. flétna: M. Vargová a M. Mrázová – 2. místo

– soutěž ZUŠ /zpěv – okresní kolo/
Kristýna Polesová – 2. místo, Julie Heralová – 3. místo,
pěv. duo: J. Heralová a Marie Petrová – 3. místo

– pěvecká soutěž „Jihočeský zvonek“ (České Budějovice)
J. Heralová – 3. místo

Koncert ZUŠ v kostele
O tom, že i pracovní den může být trochu sváteční, se mohli pře-

svědčit návštěvníci novohradského kostela v úterý 26.5.2009. Úde-
rem půl páté odpoledne zazněly v kostele sv.Petra a Pavla varhany
v celé své síle a zahájily koncert žáků ZUŠ. Pro většinu dětí to byla
malá premiéra hrát v těchto prostorách a pro několik „dospělých“
posluchačů zase pěkné hudební zastavení.

Na koncertě vystoupili Jan a Daniel Heřmanovi, Iveta Bráchová,
Markéta Vargová, Soubor Cvrčci a kantoři Ctirad Sedláček a Libor
Petřvalský.

Koncert připravil a uváděl Jaroslav Brácha, vedoucí pobočky
ZUŠ Nové Hrady. Díky němu jste se mohli od února tohoto roku po-
drobněji seznamovat na stánkách Novohradského zpravodaje s his-
torií „zušky“. K padesátiletému výročí byla rovněž vydaná
několikastránková brožurka, kterou můžete získat i na KIC Nové
Hrady. K. Jarolímková ���

P O Z V Á N K A

ZUŠ Trhové Sviny si vás dovoluje
pozvat na tyto žákovské koncerty:

Absolventský
koncert žáků

Anety Polesové (zpěv)

Daniela Heřmana (housle)

a Markéty Vargové (zobcová flétna)

v pátek 5.6.2009
koncertní sál ZUŠ v Nových Hradech

od 17 hod.

Závěrečný
koncert žáků

v pátek 19.6.2009
koncertní sál ZUŠ v Nových Hradech

od 17 hod.

Daniel Heřman,
foto z Žákovského koncertu, 2006

Markéta Vargová,
foto z Žákovského koncertu, 2007

Aneta Polesová,
foto z Vánočního koncertu, 2008

Historie ZUŠ
(pokračování ze str. 13)
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Český svaz ochránců přírody
vás zve

na

SETKÁNÍ S JILMY,
které se koná

v sobotu 13.6.2009
S průvodcem Ing. Švarcem se

projdeme alejemi v okolí Nových
Hradů a přesvědčíme se, jak se daří

jilmům, které ochránci přírody
vysázeli v uplynulých letech.

Sraz účastníků v 9.00 na náměstí.

VÍTÁNÍ
PRÁZDNIN

aneb škola už nám skončila …

Sobota
27. června 2009

Soutěže, písničky
a pěnová show

pro děti,
od 17.00 hod. na Jánské louce

u Hotelu Máj N. Hrady

a

DISKOTÉKA
Hotel Máj N. Hrady,

hraje D.J. Roman Šollar,
21.00 – 03.00 hod.,

vstupné 50,-Kč
(od 23.00 hod. vstupné 70,-Kč)

Pořádá KIC N. Hrady

OHLÉDNUTÍ ZA ČARODĚJNICEMI

Čarodějnice se slétly 30.4.09 na hřišti TJ kde si zatančily a byla upálena jedna z nich – jsme fe-
šandyco !!!

Čarodějnický slet se vydařil a májka stále stojí !!!

Velké díky organizátorkám – sluší nám to co !!!
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OKÉNKO DO KNIHOVNY
Beseda s autorským čtením
z knihy Lubomíra Millera SCHODY DO NEBESKÉHO POKOJE

Hluboce citový a dramatický příběh, kde patnáctiletí Milena a Lu-
mír prožívají velkou lásku a jsou vystaveni zkouškám osudu, které ve
svém věku nedokáží vždy správně řešit a navíc do jejich života vstoupí
srpnová okupace Československa.
Pro čtenáře od 14 do 114 let.
Přijďte 11. června 20009 v 9.00 hodin do divadla v novohradském zámku.

Kniha mého srdce
Zvolte si svou nejkrásnější knihu

Ve 2. kole televizní a rozhlasové soutěže jsme do 31.5. hlasovali pro
jednu knihu ze 100 knih, které získaly nejvíc hlasů v 1. kole (seznam
zveřejněn na Měst. knihovně a na www.knihasrdce.cz). Po spočítání
hlasů bude v červnu v médiích vyhlášeno 3. kolo, do kterého postoupí
12 nejoblíbenějších knih. Po zveřejnění seznamu máme my všichni ,
kteří máme knihy rádi, poslední možnost dát svůj hlas té nejlepší ze se-
znamu, která je našemu srdci nejbližší.

Hlasovat je možné pomocí SMS ve tvaru KMS 1–100 na č. 9060609
nebo na www.knihasrdce.cz.
Knihomolové, do toho!!

Výročí narození literátů v tomto měsíci
Alexandr Sergejevič Puškin   6. 6. 1799 – 210 let
Vladimír Neff                       13. 6. 1909 – 100 let
František Palacký                 14. 6. 1798 – 211 let
Erich Maria Remarque         22. 6. 1898 – 111 let

D. Císařová, knihovnice

Knihovna v novém
Tak se nám poštěstilo a naše Městská knihovna se po dvaceti letech

dočkala nových šatiček. Tenkrát byla nová, moderní a krásná a na tu
dobu vybavená s nejlepším vkusem. Ale znáte to, je to podobně jako
doma – uspořádání se okouká, koberec se prošlape, záclony dosluhu-
jí…, prostě to chce změnu. A teď, díky grantu, který zařídilo naše měs-
to, máme nový koberec, výpůjční pult, záclony a sedací soupravu pro
posezení našich čtenářů při prohlížení knih. V pohádkovém koutku při-
byl dětský stoleček s barevnými židličkami pro usazení dětí, které čeka-
jí, až si maminka vybere knížky. Místnost, která dřív sloužila jako sklad
se změnila na „vševědnu a badatelnu“, protože nyní je v ní umístěna
tzv. naučná literatura. Je navíc vybavena stolem a židlemi, aby se v ní
dalo v klidu bádat a hledat informace.

Všichni jsme byli zvyklí na původní umístění knih a teď, díky změ-
nám je to částečně jinak a orientace pro čtenáře i pro mne bude zpočát-
ku trochu složitější, ale to se časem poddá a příjemnější prostředí nám
to vynahradí. Mám radost, že každý čtenář je změnami mile překvapen.
I pro mne je radost pracovat v novém prostředí a do práce se těšit ještě
víc než dřív.

Na „novou“ knihovnu se již byly podívat děti ze 3. a 5. třídy ZŠ a
moc se jim tu líbilo. Pro „třeťáky“ jsem měla připraveno několik knih,
ze kterých jim něco přečtu. Ale protože mezi nimi byli i ti, kteří se
zúčastnili nočního čtení, kde se četla mimo jiné i Erbenova Kytice, bylo
ihned rozhodnuto, že se bude číst Kytice. Bylo to tak napínavé, že i klu-
ci byli tiše jako pěny. Pro „páťáky“ jsem měla připraveno také několik
knih, ale na čtení se nedostalo. Byli totiž tak uneseni různými druhy en-
cyklopedií a knihami z naučné literatury i beletrie a nacházeli stále další
a další, že by bylo škoda je rušit. Děti z obou tříd se naučily vyhledávat
v našem on-line katalogu a některé si hned nechaly vystavit čtenářský
průkaz a knihovnu k mé radosti pilně navštěvují, až mám strach, jestli
budu stíhat nakupovat nové knihy, než to tu všechno přečtou.

Na závěr školního roku bude mít knihovna překvapení pro prvňáč-
ky. Protože se již naučili číst a je třeba je za tu píli odměnit, budou paso-
váni na čtenáře a pasovat je bude sám pan starosta. K tomu všichni
dostanou zdarma čtenářský průkaz. Za knihovnu D. Císařová

Den otevřených dveří v Českém domě
V předchozích několika měsících se v Českém domě uskutečnila

obnova či výměna některých zařízení a vybavení. V kině jsme přešli na
zvučení dolby stereo, přidali dataprojektor pro promítání DVD a do-
plnili scénické osvětlení, rekonstruovali jsme sociální zařízení, šatnu
pro účinkující a diváky, vyměnili z větší části nevyhovující podlahové
krytiny, interiér klubovny a knihovny získal rovněž modernější vzhled
a díky plošině u hlavních dveří jsme umožnili přístup na internet v kni-
hovně i vozíčkářům.

Na to vše a ještě další drobnosti se můžete přijít podívat a prohlédnout
při Dnu otevřených dveří  v Českém domě,
který se uskuteční 24. června 2009 od 16.00 hod. do 19.00 hod.

Program:
� Prohlídka zrekonstruovaných prostor
� Promítání filmového sestřihu ze školních besídek z uplynulých let

(na velké plátno)
Ledové občerstvení pro diváky kina

Informace z regionu – BOROVANY
Výstavy:
17.6.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAZARETU – Podzámčí
10.00 hod.  Vernisáž výrobků dílen Nazaretu
13.00 hod.  Letní jarmark neziskovek
16.00 hod.  NEW RANGERS – koncert

Informace z regionu –  KAPLICE

Letní divadelní komedie na hradech Pořešín, Louzek
a Velešín a na tvrzi v Tiché

Pátek 5. června 2009 od 20.00 hodin, hrad Pořešín
„Bídníci“ a „Marathón“

A po skončení divadla se těšte na ztvárnění pověsti o Pořešíně:
Koncerty „Hudba pro hradní strašidla“
Sobota 6. června 2009 od 14.00 hodin, hrad Louzek – „Sněhurka“
Sobota 6. června 2009 od 20.00 hodin, tvrz v Tiché

„Romeo a Julie“
Neděle 7. června 2009 od 10.00 hodin, hrad Velešín

„Červená Karkulka“
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Výročí Nových Hradů
V letošním roce se naše město „dožívá“ výročí ne sice vzorně kula-

tého ani půlkulatého, ale jednu kulatou nulu na konci má, takže přece
jen docela kulatého. A je to město naše a žijeme v něm rádi, ať už jsme
tu vyrůstali nebo sem „přibyli“.

Někteří historikové se domnívají, že v dávné historii na ostrohu, kde
nyní stojí hrad, snad původně bývalo slovanské hradiště. V jednom se
ale celkem shodují: že Nové Hrady vznikly nejspíše koncem 12. století
jako strážní pevnost na důležité Vitorazské obchodní stezce, vedoucí
od Dunaje do Čech a že jsou spojeny s rodem Vítkovců, kteří se usadili
na jihu Čech a vybudovali zde rozsáhlá panství. Strážní pevnost byla
přebudována na hrad – odtud zřejmě název „Nový Hrad“. Bohužel ne-
existuje jediný písemný doklad o těchto obdobích.

První písemná zmínka o „Novém Hradu“ je až z 21.5.1279 (latinský
originál listiny Novum Castrum), kde je uváděn jako majitel Ojíř ze
Svin (od této doby z Nového Hradu), který pocházel z landštejnské vět-
ve Vítkovců. V r.1284 byly N. Hrady již nazývány městem. Tento leto-
počet dříve připomínal nápis na jediné dochované městské bráně.

Na dokreslení historie ještě přidáme pověst, kterou zaznamenal
rožmberský kronikář, opat cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě
v 15. století. Podle této pověsti založil Nové Hrady údajný italský pře-
dek rodu Rožmberků kníže Vítek (Witigo, Witko) Orsini, který přišel
do Čech v dobách knížete Vojena (pravnuka Přemysla Oráče). Tuto po-
věst zmiňuje i Anton Teichl z N. Hradů ve své knize:

Když Orsini Witko se svou ženou, dětmi a služebnictvem a též s vá-
lečníky k půlnoci se bral a k Dunaji přišel, kníže Vojen z rodu Přemys-
lovců (980) proti němu vytáhl a u Weitry ho porazil. Witigo uzavřel
s knížetem mír, uznal Vojena za svého pána a nechal si zaplatit takové
podmanění předáním území zčásti v horách a zčásti v nížině. Vojen vy-
budoval zde pevný hrad (Schloss Gratzen) a předal ho Witkovi a jeho
rodu do péče.

Od doby panování Vítkovců až dodnes má naše město ve znaku pě-
tilistou růži. A protože, jak už bylo zmíněno, první písemný doklad
o existenci N. Hradů je z r. 1279, stává se tento rok prvním opěrným bo-
dem v historii našeho města. Máme tu tedy výročí 730 let N. Hradů a
oslavíme je 19. – 20. června Městskými slavnostmi, kde se jistě všichni
ne-li sejdeme, tak alespoň potkáme.

Pěkné počtení o zdejším kraji a jeho krásách a historii můžete nalézt
v naší Městské knihovně:
� Příběhy novohradských domů (autor Vladimír Hokr)
� Tajemné stezky – Od Šumavy k Novohradským horám (V. Fišer)
� Řivnáčův průvodce po Šumavě (F. A. Borovský)
� Novohradské hory (kolektiv autorů)
� Šumava od A do Z (Jiří Záloha)
� Šumava – příroda, historie, život (kolektiv autorů)

D. Císařová

Skleněný den v Koželužně
V duchu tvůrčích dílen, které už k našemu městečku neodmyslitelně

patří, se nesla první květnová sobota. V rámci programu Otevírání letní
turistické sezony v Nových Hradech se pro děti a rodiče uskutečnil
v Koželužně Skleněný den, a to ve spolupráci s občanským sdružením
Bonaventa – Dětský ateliér skla a výtvarných řemesel v Českých Budě-
jovicích. Děti i někteří rodiče si vyzkoušeli svoji šikovnost a fantazii při
broušení a malování skla nebo navlékání korálků, mnozí z nich se ještě
mohli „zvěčnit“ na tabulkách zrcadla, kam vybrousili své jméno.

Odpoledne se v Koželužně uskutečnila i vernisáž obrázků dětí
z Ateliéru Vlaďky Zítové, která tak představila co (téměř) všechno
v průběhu školního roku je stihla naučit a společně s dětmi vytvořit.
Krásné obrázky budou zdobit přízemí a 1. patro Koželužny až do kon-
ce června, a tak se na ně můžete přijít podívat každou středu od 15.00
do 17.00 hod. (případně i jindy po domluvě na KIC). Pěkným doplně-
ním vernisáže bylo vystoupení malých orientálních tanečnic a vynikají-
cí občerstvení od vystavujících výtvarnic.

Ačkoli letní prázdniny jsou už za dveřmi, Koželužna určitě opuštěná
nezůstane. Na červenec i srpen připravujeme vždy jeden týden podve-
černího tvoření pro každého dobře naladěného zájemce. A pokud se
k nám vypravíte, určitě se nezapomeňte pokochat krásně rozkvetlými
záhony podél chodníku do Koželužny, které nám v loňském roce zalo-
žila paní Šafaříková. Podrobněji k tvůrčím dílnám budeme informovat
v červencovém čísle zpravodaje nebo přímo na KIC N. Hrady.

K. Jarolímková (i foto)
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Turistická sezona na Novohradsku
odstartována v Benešově nad Černou
Druhá květnová sobota patřila po roce opět

setkání pracovníků z informačních a kultur-
ních center z novohradského regionu. A to
proto, že se chtěli před letní turistickou sezonou
potkat, zasoutěžit si v „sranda“ disciplínách, po-
bavit se a načerpat trochu povzbudivých sil před
letním maratónem.

Tým Nových Hradů tvořily za íčkaře Marti-
na Kolářová a Květa Jarolímková, za knihovnu
Drahuše Císařová, za kulturní komisi Maruška
Dvořáková a za dobrovolníky-študáky Martina
Jindrová. Jinými slovy – skvěle sehraná dám-
ská jízda, která skončila třetím místem.

Do soutěže šla opět Horní Stropnice, Dolní
Dvořiště, Kaplice, Benešov nad Černou, Po-
horská Ves a České Velenice. Na závěr odpo-
ledne zahrála kapela Roháči z Lokte a
zakončila prima pohodové odpoledne.
K. Jarolímková  (Foto KIC)

Skládání erbu. První soutěžní disciplínou bylo
skládaní „erbovních puzzlí“, do které se s plným
nasazením vrhla Jarolímková s Císařovou. Šlo
nám to jako po másle, sestavily jsme erb Dolního
Dvořiště a byly jsme druhé.

Běh svázané trojice. Druhá disciplína vyžado-
vala naprostou souhru všech částí těla, neboť
bylo nutné vyběhnou mírný svah se svázanýma
nohama na čas. Kolářová, Dvořáková a Jin-
drová daly do toho opravdu veškerou energii
a předběhly i fyzicky zdatnější pánské trojice.
Vlevo povzbuzuje Jarolímková s Andělem
v zády. Výsledkem bylo třetí místo.

Koláčová štafeta. Možná nejdrastičtější discip-
línou bylo pojídání koláčů zapíjené sladkou vo-
dou. Každé družstvo mělo tři „pojídače“, kteří
postupně snědli koláč velkosti rozevřené dlaně
a hvízdli. Tady se moc nezadařilo, protože Kolá-
řová, Jindrová a Jarolímková to do sebe souka-
ly silou vůle a dojídaly v předklonu. Jak
náročná soutěž to byla dokazuje mladá paní
v popředí fotky.

Slalom na koloběžce. Při této disciplíně si
všichni soutěžící vzpomněli na své dětství. Na-
sadili si slamák a slušivé brýle a hupsli na kolo-
běžku. Slalom z kopce dolů dal zabrat i těm
později narozeným, ale přesto i tady naše druž-
stvo bojovalo na plný plyn.

Hledání pokladu v pěně. Závěrečná soutěž
patřila pěnovému šílenství. Jeden zástupce
z každého družstva se vrhl do pěnové kopice
aby našel ten pravý poklad a rozhodl o koneč-
ném pořadí. Velké bojovnici Dvořákové za hla-
sité navigace Jarolímkové se podařilo sice
jeden „poklad“ najít, ale po jeho rozbalení se
ukázal být falešným (láhev mléka).

Foto s Andělem. V malé pauze před závěrečnou disciplínou jsme ještě vytvořili „pseudoerb“ No-
vých Hradů pro sobotní odpoledne. Na fotografii vidíte novohradský tým s Andělem nad hlavami.

Vyhlašování výsledků. A na této fotografii už tušíme, že se z našeho umístění budeme radovat.



20 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ červen 2009

Středa 3.6.2009 20.00 hod.

� Vévodkyně
Dlouho předtím, než vůbec vznikl pojem spo-
lečenské “ikony”, vévodkyně z Devonshiru
Georgiana Spencerová (Keira Knightley), byla
jeho dokonalým ztělesněním. Stejně jako její
přímý potomek princezna Diana, byla úchvat-
ná, okouzlující a obdivovaná celou zemí.
Byla odhodlaná vstoupit i na pole veřejného
života a v hazardu, pití a důvtipu dokázala
předčít většinu aristokratů své doby.
Přístupný,105 min, české titulky, 55,-Kč

Sobota 6.6.2009 20.00 hod.

� Sedmé nebe
Německé drama Sedmé nebe je nezvyklým fil-
mem o různých podobách lásky. Inge žije již 30
let s manželem Wernerem. Přivydělává si k dů-
chodu jako krejčová. Aniž by po tom vědomě
toužila, zamiluje se do svého zákazníka Karla.
Vztahu se nejdříve brání, ale vzájemná (nejen
sexuální) přitažlivost je silnější. Zápletka zcela
běžná až na to, že Inge je šedesátnice, jejímu
manželovi je 70 a milenci Karlovi je 75 let. Sní-
mek Sedmé nebe chce poukázat na to, že láska
může kvést v každém věku, i v tom důchodo-
vém. I v takovém věku se můžete cítit jako kdy-
byste prožívali lásku poprvé.
Přístupný od 12 let, 98 min., české titulky,
55,-Kč

Středa 10.6.2009 20.00 hod.

� Pochyby
Píše se rok 1964. Charismatický kněz, otec
Flynn (Philip Seymour Hoffman) se pokouší
o jisté uvolnění přísných pravidel církevní ško-
ly svatého Mikuláše v Bronxu, na jejichž dodr-
žování železnou rukou dohlíží sestra Aloysius
Beauvierová (Meryl Streep), tamní přísná a
krutá ředitelka. Komunitou zmítají divoké poli-
tické změny a na školu byl přijat první černoš-
ský student, Donald Miller. Když se ale mladá
a nevinná sestra James (Amy Adams) podělí se
sestrou Aloysius o své obavy z toho, že otec
Flynn věnuje Donaldovi až příliš osobní péči,
pustí se sestra Aloysius do odhodlaného boje,
jehož výsledkem by mělo být odhalení pravdy a
vykázání Flynna ze školy. Aniž by měla kromě
své morální jistoty jediný důkaz, rozhodne se
poměřit s otcem Flynnem sílu svého odhodlání
v osobním souboji, který může svými katastro-
fálními důsledky ohrozit celou školu.
Přístupný od 12 let, 104 min., české titulky,
55,-Kč

Sobota 13.6.2009 20.00  hod.

� Česká RAPublika
Orion, James Cole a Hugo Toxxx na pódiu, ale
především mimo něj. Tři přední čeští rappeři,
deset skladeb, deset živých – někdy i živelných –
filmových situací. A v nich výřečná profesorka
lingvistiky, oprsklé děti z romského ghetta
v Karviné, přísná matriční úřednice, žáci základ-
ní školy na pražském Jižním městě, sám za-

chránce českého jazyka Josef Jungmann či “vše-
hoschopná” Hana Hegerová. Hip hop opouští
úzké subkulturní ghetto a vydává se do světa.
Přístupný od 15 let, 90 min., česky, 55,-Kč

Středa 17.6.2009 20.00 hod.

� Milionář z chatrče
Hlavní hrdina, mladík Jamal Malik (Dev Patel),
sedí v televizním studiu naproti moderátorovi
indické verze soutěže Chcete být milionářem a
čeká na poslední otázku, která jej dělí od pohád-
kové výhry 20 miliónů rupií. Ještě před nedáv-
nou chvílí byl chlapcem z bombajského slumu,
chlapcem, který se narodil do světa bez budouc-
nosti, do světa nám nepředstavitelné bídy.
Jak se kluk z ulice dokázal dostat tam, kam se
nedostali ani hoši z lepších rodin ani učenci
s několika tituly v kapse? Odpovědi na tyto
otázky bude z Jamala tahat někdo mnohem
méně příjemný než televizní moderátor. Před
poslední otázkou má Jamal pouze jeden den na
to, aby se připravil. Bohužel mu tuto přípravu
ztrpčují policejní vyšetřovatelé, kteří ctí pre-
sumpci viny a snaží se i s použitím brutální
síly získat od Jamala odpověď na klíčovou
otázku: Jakým podvodem se dostal krůček od
pohádkového bohatství.
Přístupný od 12 let, 120 min., české titulky,
55,-Kč

Středa 24.6.2009 20.00 hod.

� Normal
Thriller Normal je natočený podle skutečného
případu sériových vražd, které ve 30. letech
minulého století otřásly celou Evropou. Vý-
pravný dobový film zachycuje vražedné řádě-
ní i dramatický střet uvězněného vraha a jeho
obhájce. Šílený a geniální vrah totiž i po uvěz-
nění rozehrává svůj další smrtící scénář a pří-
běh spěje ke strhujícímu finále. V roli „českého
Hannibala“ se na plátna kin vrací Milan Kňaž-
ko, protivníkem mu je mladý talent českého
herectví Pavel Gajdoš v roli ambiciózního ob-
hájce. Hlavní trojici postav doplňuje svým ná-
vratem na stříbrné plátno Dagmar Havlová jako
tajemná vrahova manželka.
Přístupný od 15 let, 93 min., česky, 55,-Kč

Sobota 27.6.2009 20.00 hod.

� Na půdě aneb Kdo má dneska
narozeniny

celovečerní animovaná pohádka Jiřího Bárty
nejen pro děti. Příběh ze staré zaprášené půdy,
kde mají domov odložené hračky, které se tu
zabydlely ve starém kufru. Těší se na své kaž-
dodenní rituály, hry a radosti, chodí do práce,
slaví narozeniny... prostě si užívají pohodu a
harmonii domova. Až do chvíle, kdy vládce
temné Říše Zla zatouží po jejich kamarádce –
laskavé panence Pomněnce... Dobrodružná vý-
prava na její záchranu plna napínavých situací a
nebezpečných okamžiků, ale i komických prvků
a humorných zápletek právě začíná ...
Přístupný, 74 min., česky, 55,-Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – červen 2009

TIPY ZA KULTUROU na léto 2009

ČERVENEC
� 9.-12.7.

4. ročník Hudebního festival Novohrad-
ské Znění, festival alikvotní hudby i zpěvu
Festival se uskuteční v historických ob-
jektech města, např. Rezidence, Státní
hrad Nové Hrady a hradní nádvoří (po-
drobný program na www.novehrady.cz).
Účinkující:
Hradišťan a Mezinárodní alikvotní sbor
pod vedením Prof. Steffena Schreyera,
Hosoo&Transmongolia – hrdelní zpěv,
Lída Chrášťanská – Tance míru,
Tomáš Kočko & ORCHESTR a hosté –
slovanská worldmusic,Létající buben,
Pražský hradčanský orchestr,

Zkamenven
Brněnské divadlo Radost s pohádkou
Jakuba Šafránka, režie Tomáš Kočko –
Pohádková píšťalka aneb kutululů dolů
z Beskyd a další.
Výroba didgeridoo, hudební workshopy a
tvůrčí dílny pro děti i dospělé.

� 11.7.2009
Black Bottom, jazz, swing traditional
jazz, Rezidence N. Hrady

� 13.-19.7.2009
Tvůrčí dílny v Koželužně – encaustika
pod vedením lektorky Z. Dermové, pod-
večerní pohodové malování v inspirativ-
ním prostředí, od 17.00 do 21.00 hod.

� 22.-29.7.2009
Malířské sympózium v Koželužně, set-
kání 10 výtvarníků z České republiky, vol-
ná tvorba i přístup pro veřejnost, pořádá
Galerie VIDA Č.Budějovice
29.7. vernisáž obrazů ze sympozia v Gale-
rii na Státním hradě Nové Hrady

� 17.7.2009
SWING TRIO AVALON,
Rezidence N. Hrady

� 18.7.2009
Hyalitpárty v Údolí u Nových Hradů
od 20.00 hod., venkovní taneční zábava,
hraje Hyalit

� 24.7.2009
JazZíka spol-live jazz-swing-latin-tradi-
tional, Rezidence N. Hrady

� 25.7.2009
Oslavy k 135.výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Nové Hrady, pre-
zentace techniky a činnosti sboru, hry pro
děti, občerstvení a muzika

� 30.7.2009
Divadelní představení Don Quichote de
la Ancha, Divadlo Klaunika Brno, hradní
nádvoří Státního Hradu Nové Hrady, za-
čátek ve 20.00 hod., vstupné 70,-Kč (děti
a senioři 40,-Kč)

� 31.7.2009
Hudební skupina LUNA – stylová inter-
pretace, současné taneční hudby a melodie
let minulých, Rezidence N. Hrady
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Bojištěm o medaile na MČR se stal Hradec Králové
Nepříjemné počasí nezkazilo závodníkům

náladu a chuť soutěžit. Přijelo celkem 135 bo-
jovníků Allkampf-Jitsu.

Do Sportovního klubu Spartak v tělocvičně
Základní školy Kukleny se hned ráno začali sjíž-
dět allkampfisté z celé České republiky. Proč?
Konalo se zde třinácté mistrovství České repub-
liky v sebeobraném systému Allkampf-Jitsu
(AKJ). Závodit přijeli také členové TJ Karate
Nové Hrady.

Přibližně o půl desáté ráno začal slavnostní
nástup a zahájení celého mistrovství. Zazněla i
česká národní hymna.

Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. Ran-
dori, kata, tameshi wari a družstva. „Randori
je předvedení sebeobranných technik ve dvo-
jici. Jedná se o techniku se zbraní a tři techniky
proti úderům, kopům či držení. Hodnotí se
obrana,“ informoval trenér Karate Nové Hra-
dy Martin Hermann. „Druhou disciplínou je
kata. Zde se hodnotí předepsaná technika,
dynamika a preciznost provedené sestavy,“
dodal.

Nejatraktivnější je pro diváky disciplína ta-
meshi vari a družstva. „Tameshi vari je přerá-
žení dřevěných desek různými technikami.

Desky mají různou tloušťku, od 1,5 cm u dětí
do 3 cm u dospělých. Závodník si sám zvolí
obtížnost techniky,“ řekl Deníku Martin Her-
mann. U tameshi wari se vyhodnocuje podle
věkové kategorie a technické obtížnosti.

„Poslední disciplínou jsou družstva. Tým
tvoří tři závodníci. Všichni cvičí předchozí tři
techniky společně. Musí zvládnout minimálně
sedm základních technik ze systému AKJ,“
sdělil informace o poslední disciplíně trenér
SKP České Budějovice.

„Nejvíce se mi líbila disciplína družstev.
Bylo to dynamické a rozhodně živější,“ řekla
s nadšením jedna z přihlížejících divaček.

Nervozita a nadšení. To vše provázelo naše
závodníky. „Nervózní jsem tak nějak po eta-
pách. Chvíli ano, pak zase ne. Zrovna teď mi
ale tluče srdce jako o závod. Každopádně jsem
se na dnešek těšila. Myslím, že jsem trénova-
la dost, ale příští rok bych chtěla víc,“ svěřila
se patnáctiletá Denisa Bošanská z Českých
Budějovic. „Na dnešek jsem se také velmi tě-
šil. Člověk si zde popovídá i s členy jiných
družstev. Je tu perfektní nálada. Nervózní ale
rozhodně jsem,“ prozradil své dojmy dvaceti-
sedmiletý Michal Kučera.

Trenéři své svě-
řence připravovali
skutečně svědomitě.
Zhruba dva měsíce
před mistrovstvím
byly tréninky zamě-
řeny jen na zdokona-
lení a natrénování
disciplín, ve kterých
se soutěžilo. „Každý
trénink byl jakýmsi
soustředěním,“ uvedl
Martin Hermann.

O tom, že trénink
a svědomitá příprava
se vyplatily, svědčí i
výsledky. V kategorii
juniorek se umístila
na pěkném pátém

místě Caroline Podhorová. V juniorech si vy-
bojoval bronzovou medaili za třetí místo Mar-
tin Hermann ml., Michal Petrus obsadil páté
místo a Ladislav Bárta šestou příčku. V kate-
gorii žen zvítězila a již podruhé obhájila titul
Mistryně ČR v AKJ Magda Pelechová, na tře-
tím místě se umístila Blanka Vítovcová. První
místo a titul Mistryně ČR v AKJ patřilo juni-
orce Denise Bošanské v kategorii JY1 . Muži
M1 se umístili pouze v jednom případě a to na
třetí pozici, kterou získal Zbyněk Vítovec. To-
máš Balík vybojoval v kvalitní konkurenci
stříbrnou pozici mezi muži M2, šestou příčku
v této kategorii obsadil David Švenda. Ve sku-
pině mužů S1 třetí místo získal Martin
Hermann.

Nyní se již naši závodníci připravují na II
kolo Krajské ligy karate ve Strakonicích
6.června, přejeme jim hodně sil do dalších
sportovních výkonů.

převzato a upraveno z JČ L.

Magda cvičí 4. kata AKJ

Martin Hermann ml.ve skoku přes osm cvičenců

Tomáš Balík přehazuje soupeře Láďa při Tameshi wari
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Kuželkářský sport na Nových Hradech
Tento měsíc skončila kuželkářská sezóna.

Proto Vás chceme seznámit s umístěním na-
šich družstev v jednotlivých soutěžích.

Družstvo dorostu se umístilo v uplynulém
ročníku meziokresního přeboru na druhém
místě. V jednotlivcích byl nejlepší Jiří Jelínek,
který dosáhl průměru 402,9 kuželek na zápas.

Družstvo „B“ se umístilo na třetím místě
v meziokresním přeboru a mezi jednotlivci
měl nejlepší výkonnost Jan Silmbrod, který se
umístil na třetím místě s celkovým průměrem
401,8 kuželek.

A nakonec naše družstvo „A“, které hraje
v divizi JIH, se umístilo na osmém místě, tedy
ve středu tabulky. V této soutěži byl mezi jed-
notlivci náš hráč Jiří Cigánek sedmý s celko-
vým průměrem 441,4 kuželek.

V době velikonoc jsme uspořádali Veliko-
noční turnaj jednotlivců v kuželkách, který má
již dobrou tradici. Tohoto turnaje se zúčastnilo
asi 120 občanů z Nových Hradů a okolí. Velká
účast byla také v kategorii dětí. Tuto kategorii

pořádáme jako jedinou s tím, že každý zúčast-
něný dostane za svůj výkon cenu. Kategorii
neregistrovaných vyhrál pan Šimůnek a v ka-
tegorii registrovaných byl první Milan Bedri.

Dále jsme v měsíci dubnu uspořádali turnaj
o pohár starosty města Nové Hrady. Tento tur-
naj vyhrálo družstvo THB a v jednotlivcích
byl nejlepší Štěpán Rehák.

V prvních květnových dnech proběhl pos-
lední z tradičních turnajů, které na jaře pořádá-
me, a to memoriál Josefa Machutky. V tomto
turnaji bylo nejúspěšnější družstvo „A“ Nové
Hrady a v jednotlivcích byl nejlepší Jaroslav
Balabán.

Všechny tři turnaje byly uspořádány za fi-
nančního přispění města Nové Hrady z jeho
grantového programu na podporu sportu.

Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat
všem sponzorům, bez jejichž darů bychom
nemohli rozdělit tolik hodnotných cen.

Za TJ SOKOL Nové Hrady
Sladký Stanislav, Starosta TJ SOKOL

Vynikající výsledky našich mladých atletů!!!
Výsledky regionálního přeboru odborů České asociace Sport pro

všechny v atletickém čtyřboji, který se konal v úterý 26.5.2009 na SKP
v Českých Budějovicích. Zúčastnilo se celkem 93 závodníků.

Prvních šest členů ČASPV v každé kategorii postupuje do krajského
kola 6.6.2009 do Č.B. na stadion TJ Sokola.

Naše družstvo ZŠ Nové Hrady reprezentovalo 36 závodníků v běhu
na 50 a 60 m, hod kriketovým míčkem, skok do dálky a vytrvalostní běh
na 400 m a 800 m podle věkových kategoriích.

Mladší žákyně I. (00–02): 2. místo: Růžičková A., 7. Kovandová Z.,
8. Vochozková M., 13. Krenauerová K.,14. Klenková K.

Celkem tým obsadil 1. místo – gratulujeme!!!

Mladší žákyně II. (98–99): 3. místo: Lustová M., 11. Homolková E.,
12. Homerová J., 16. Říhová T., 17. Schmidtová A., 20. Šedivá S.,
21. Deberová S. Celkem tým obsadil 3. místo – děvčata gratulujeme.

Starší žákyně I. (96 –97): 5. místo: Buštová H., 10. Škvařilová K.

Mladší žáci I. (00–02): 1. místo: Homer J., 2. Kříha V., 4. Jarolímek D.,
5. Macek V., 7. Hanžlík M., 12. Salač V., 16. Dibďák F., 17. Kempný R.

Celkem tým obsadil 1. místo – chlapci gratulujeme!!!

Mladší žáci II. (98 – 99). : 1. místo: Silmbrod J., 2. Círal J., 3. Blafka J.,
4. Žiak P., 5. Brácha Š., 6. Morong P., 9. Kotrč D., 10. Kolesnik I.,
14. Šedivý K., 15. Kovář M.,16. Kysela D.

Celkem tým obsadil 1.místo – gratulujeme atleti!!!

Starší žáci I. (96 – 97): 2. místo : Tomášek J., 3. Staněk Z., 5. Hanžlík J.

Velké poděkování a uznání patří našim atletům, kteří vzorně repre-
zentovali naše městečko a základní školu, ALE TAKÉ VELKÝ DÍK
PEDAGOGICKÉMU DOZORU P.UČ. PÁVKOVI , který intenzivně
podporoval závodníky i závodnice a pilně je celoročně trénuje při
ASPV N. Hrady
NÁŠ TÝM PŘIJEL, ZÁVODIL A NA PLNÉ ČÁŘE ZVÍTĚZIL.
SPORTU ZDAR, JEN TAK DÁL!!!

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

Skvělý tým závodníků !!!

Naši borci na stupních vítězů !!!

Vyhrávající tým děvčat !!!
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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,
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MONTÁŽ TOPENÍ – VODA

MILAN CVACH
TRHOVÉ SVINY

TEL.: 728 678 397

KVALITA A ROZUMNÁ CENA

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 ���

Nabídka služeb:
� Opravy osobních a užitkových automobilů

všech značek
� Dovoz na emise a technické kontroly
� Karosářské práce
� Výměna čelních skel
� Montáž tažného zařízení s homologací
� Ošetření podvozku a dutin karoserií

Kontakt:
Kamil Veselý
Rychnov u Nových Hradů
tel. 724 289 009

�

���
����	 
����

� Prodám zděnou garáž a zahradu se
zděnou chatou v zahr. kolonii Klon-
dajk. Vše se nachází v Nových Hra-
dech.
Informace na tel. 602 686 281,
386 362 432

� Prodám byt v osobním vlastnictví si-
tuovaný JV, ve 3. ze 4 pater panelové-
ho domu (před rekonstrukcí), výtah,
balkon, klidná poloha s výhledem do
přírody.
Cena: 890 000,-Kč
Kontakt: 724 966 042

Klášter Nové Hrady
věnuje

8 ks výstavních vitrín –
kombinace tmavé dřevo a sklo.

Více informací na místě
nebo na tel. 386 301 322.
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