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Když sluneční
energie chybí
Také už vám, čtenáři našeho plátku, chybí

sluneční energie a teplo? Marně hledáte na ob-
loze sluneční paprsky, kterými byste si nabili
své baterky? Hledáte náhradní zdroj síly do
dnů všedních? Pokud se naplní dlouhodobá
předpověď, tak si bohužel deště užijeme celý
červen víc, než je nám milo.

A tak vám a nám nic jiného nezbude, než
nasát energii i z jiných sobě blízkých a do-
stupných zdrojů. Někomu pomůže dlouhá
procházka v přírodě, byť s pláštěnkou, jinému
víkendové nakupování v nekonečně velkém
marketu nebo lenošení v posteli s pětiset strán-
kovým románem.

Můj osvědčený recept je muzika. Mohu ji
mít denně, téměř v jakýchkoli dávkách. Mimo
vlastní produkce, kam počítám i pokusy o hru
na piano, tak to je především poslech z CD,
s tím se dá vstávat i usínat. Co ale nejvíc a za-
ručeně posílí životní energii, je muzika živá.
A pak už je téměř jedno, o jaký žánr se jedná.
Živý muzikant, živá hudba a živý hudební pro-
žitek, to je síla, která vydá i za několik
slunečních paprsků.

A tak vás, čtenáře našeho plátku, zvu na
všechny naše hudební a muzikantské akce,
které se chystáme pro vás v letním období
uskutečnit. Pokud jste si nevybrali v květnu
(fotografie na úvodní straně NZ vám je připo-
menou), tak snad něco milého objevíte v na-
bídce na červen nebo červenec. A když
s sebou vezmete i někoho sobě blízkého, tak
svůj prožitek budete mít dvojnásobný.

Za KIC Nové Hrady Květa Jarolímková

Novohradská kapela Sunny Band byla první
kapelou, která zahrála na pokřtěné palubě u
cukrárny. Dnes už název tohoto místa pro kul-
turní vystoupení je „Na Palubě“.

(více uvnitř čísla) K.J.

Další výstava, kterou lze navštívit v novohrad-
ské Koželužně, je Novohradské tváře od Mgr.
Z. Chrta. Na fotografii tančí malé orientální ta-
nečnice, které vystoupily na vernisáži.

(více uvnitř čísla) K.J.

Jen se podívejte – z této fotografie úžasná nála-
da z páťácké besídky přímo čiší.

(více uvnitř čísla) K.J.

Malí rytíři všem oznamují, že v sobotu 26. června 2010 se pro děti a dospělé ko-
nati budou Historicko – rytířské slavnosti, a to na hradě v Nových Hradech.

Vše důležité je možno dočísti se uvnitř těchto listů.

V sobotu 15. 5. 2010 se v našem městě uskutečnilo Hudební setkání na počest Josefa Placera. Od
14.00 hod. přišli někteří jeho bývalí žáci položit květiny na jeho hrob a od 15.00 hod. se sešli
v Hotelu Máj pak muzikantsky společně zavzpomínali. (více uvnitř čísla). K.J.
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Zápis z 10. schůze rady města

ze dne 13. 4. 2010

přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ludovít Kasan, místostarosta
Miroslav Šlenc, místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Jiří Vicány, člen rady

� 1. Kontrola usnesení z 9. jednání rady
města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 9. schůze rady města.

� 2. Žádosti o dotaci
Rada souhlasí s podáním žádostí o poskyt-
nutí dotace Jihočeského kraje na rok 2010
v rámci Grantového programu na podporu
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Ji-
hočeského kraje 1. výzva pro rok 2010 "Mo-
dernizace hasičské zbrojnice Nové Hrady a
nákup výstroje" a "Nákup vybavení pro SDH
Nové Hrady".

� 3. Žádost o vyjádření a souhlas
s umístěním informačních tabulí
Rada souhlasí s umístěním informačních ta-
bulí v prostoru objektu hraničního přechodu
Nové Hrady – Pyhrabruck.
(Rada obdržela žádost o vyjádření a sou-
hlas s umístěním informačních tabulí pro
akci "Přeshraniční systém značení turistic-
kých cílů - skládaná mapa turistických cílů,
informační panely na vybraných hraničních
přechodech a licence na mapy – 2. etapa"
v rámci zakázky Jihočeského kraje České
Budějovice od společnosti GEFAB spol. s.
r. o. Brno.)

� 4. Zápis z jednání Jč. sekce SHS ČMS
Rada bere na vědomí zápis z jednání Jč.
sekce Sdružení historických sílel Čech, Mo-
ravy a Slezka konané dne 25. března 2010
v Táboře.

� 5. Závěrečné vyhodnocení akce "Obnova
rybníka Bejkovna"
Rada bere na vědomí závěrečné vyhodno-
cení akce "Obnova rybníka Bejkovna" od
Ministerstva životního prostředí České re-
publiky Praha s potvrzením přiznané systé-
mové dotace ve výši 1 706 000,- Kč.

� 6. Obchodně technická nabídka
zpracování žádosti na dotaci
z Operačního programu ŽP
Rada bere na vědomí obchodně technickou
nabídku na zpracování projektu hydrogeo-
logického průzkumu včetně zpracování žá-
dosti do Operačního programu životního
prostředí od společnosti VAK JČ a. s. České
Budějovice a souhlasí se zpracováním projek-
tu prací hydrogeologického průzkumu ve výši
14 850,- Kč a provedení inženýringu v hod-
notě 9 900,- Kč u akce "Hodnocení zdrojů
podzemní vody Nové Hrady – Veveří".

� 7. Žádost o zakreslení stávajícího stavu
inženýrských sítí "Most event. č. 156 –
Údolí u N. Hradů"
Rada bere na vědomí žádost o zakreslení
stávajícího stavu inženýrských sítí u stavby

"Most evid. č. 156 - 012 Údolí u Nových
Hradů" od společnosti SUDOP PRAHA a. s.
a pověřuje Technické služby města Nových
Hradů provedením zákresu sítí.

� 8. Pořízení nádob pro separovaný odpad
Rada souhlasí s pronájmem dvou sad pro
separovaný odpad (pet, papír, sklo) od spo-
lečnosti Marius Pedersen, a. s. dle nabídky
předložené MěÚ Nové Hrady, Odbor život-
ního prostředí a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.
(Rada byla starostou města informována
o možnosti odkoupení či pronájmu nádob
pro separovaný odpad. Po provedeném
místním šetření [Měú Nové Hrady, Odbor
životního prostředí] byla konstatována pot-
řeba zajištění dalších dvou sad pro separo-
vaný odpad (pet, papír, sklo).

� 9. Zápis ze schůze
Rada bere na vědomí zápis ze schůze kona-
né dne 30. března 2010 od společnosti Služ-
by Nové Hrady s. r. o. k řešení problému
tepelných ztrát.

� 10. Nájemní vztahy – lékárna Nové Hrady
Rada bere na vědomí informaci starosty
města o probíhajících jednáních mezi Měs-
tem Nové Hrady a paní Mgr. Poláčkovou
v souvislosti s řešením provozu lékárny
v Nových Hradech a pověřuje starostu dal-
ším jednáním v této věci.

� 11. Žádost o dlouhodobý pronájem
pozemku
Rada souhlasí s pronájmem části poze-
mku parc. č. 317 (600 m2) v k. ú. Nové
Hrady a pověřuje tajemníka zveřejněním
záměru pronájmu na úřední desce za cenu
1 Kč/m2/rok.
(Rada obdržela žádost dlouhodobého pro-
nájmu části pozemku parc. č. 317 (500 až
600 m2) v k. ú. Nové Hrady od manželů
Švarcových, Nové Hrady.)

� 12. Žádost o prodej pozemku
– Michal Zajac
Rada souhlasí s prodejem pozemku parc. č.
719 o celkové výměře 24 m2 včetně boudy
na nářadí, která se nalézá na tomto poze-
mku. Rada pověřuje tajemníka zveřejněním
záměru  prodeje na úřední desce.
(Rada obdržela doplněnou žádost o prodej
pozemku par. č. 719 o celkové výměře
24 m2 a boudy na nářadí, která je umístěna na
tomto pozemku. Rada souhlasila s prodejem
pozemku a boudy dle podmínek prodeje, za
kterých došlo v minulosti k odkoupení sou-
sedního pozemku a boudy manželům So-
botkovým.)

� 13. Žádost o prodej pozemku
Rada pověřuje místostarostu Ing. Kasana
svoláním místního šetření ve věci žádosti
o prodej pozemku parc. č. 1011/2 o výměře
980 m2 v k. ú. Nové Hrady.
(Rada obdržela žádost o prodej pozemku
parc. č. 1011/2 o výměře 980 m2 v k. ú.
Nové Hrady od paní MUDr. Nataši Návaro-
vé Nové Hrady.)

� 14. Žádost o prodej pozemku
Rada souhlasí s prodejem části pozemků
parc. č. 320/1, 320/10 a 320/9 v k. ú. Nové
Hrady po provedeném geometrickém za-

měření a pověřuje tajemníka zveřejněním
záměru  prodeje na úřední desce.
(Rada obdržela žádost o prodej části poze-
mků parc. č. 320/1, 320/10 a 320/9 v k. ú.
Nové Hrady od pana Jiřího Haidera, Ko-
menského 233 Nové Hrady.)

� 15. Žádost o dlouhodobý pronájem
pozemků
Rada souhlasí s pronájmem části pozemku
parc. č. 679/2 o výměře 300 m2 v k. ú. Údo-
lí u Nových Hradů a pověřuje tajemníka
zveřejněním záměru pronájmu pozemku na
úřední desce.
(Rada obdržela žádost o dlouhodobý proná-
jem části pozemku parc. č. 679/2 o výměře
300 m2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů od
paní Marie Šteifové, Bezdrevská 12, České
Budějovice.)

� 16. Smlouva mandátní Revitalizace
veřejných prostranství města Nové Hrady
Rada souhlasí se Smlouvou mandátní uzav-
řenou mezi Městem Nové Hrady a Stavební
poradnou, spol. s r. o. České Budějovice na
zajištění inženýrské činnosti spojené s pří-
pravou a realizací stavby "Revitalizace ve-
řejných prostranství města Nové Hrady" a
pověřuje starostu města jejím podpisem.

� 17. Projednání  stavebních  řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 18. Novohradsko – pohlednice od sousedů
Rada bere na vědomí výsledky a výstupy
projektu Pohlednice od sousedů a souhlasí
s uhrazením částky 4 290,- Kč jako podílu
města Nové Hrady na realizovaném projektu.
(Rada obdržela dopis od Přeshraničního
impulsního centra Sdružení Růže Borova-
ny ve věci ukončení projektu Pohlednice od
sousedů, který byl realizován ve spolupráci
s dalšími obcemi v rámci s Přeshraničním
impulzním centrem Sdružení Růže (v rámci
Fondu malých projektů).

� 19. Oznámení o poskytnutí příspěvku
na hospodaření v lesích
Rad bere na vědomí Oznámení o poskyt-
nutí příspěvku na hospodaření v lesích od
Jihočeského kraje, Krajského úřadu České
Budějovice, Odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví s přiznáním finanč-
ního příspěvku ve výši 12 830,- Kč a
15 720,- Kč na výchovu lesních porostů.

� 20. Návrh smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny – čp. 57
Rada souhlasí se Smlouvou o sdružených
službách dodávky elektřiny a pověřuje sta-
rostu jejím podpisem.
(Rada obdržela návrh Smlouvy o sdruže-
ných službách dodávky elektřiny pro část
nebytových prostor v domě čp. 57 v No-
vých Hradech.)

� 21. Pronájem rybníka KN 146 Nakolice
Rada souhlasí s Nájemní smlouvou mezi
Městem Nové Hrady a místní organizací
Českého rybářského svazu Nové Hrady
o pronájmu rybníka o výměře 6969 m2 na
pozemku parc. č. KN 146 v k. ú. Nakolice
v nulové výši nájemného.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 2
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� 22. Smlouva  Rezidence Nové Hrady
– parkoviště + Dodatek č. 1
Rada souhlasí se Smlouvou o pronájmu par-
koviště a Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o pro-
nájmu parkoviště mezi Městem Nové
Hrady a společností Rezidence a. s. Nové
Hrady a pověřuje starostu města jejich pod-
pisem.
(Rada byla starostou informována o přípra-
vě Smlouvy o pronájmu parkoviště mezi
společností Rezidence, a. s. Nové Hrady a
městem Nové Hrady ve věci pronájmu par-
kovací plochy u hotelu Máj. Dodatek č. 1 ke
Smlouvě řeší způsob úhrady nájemného.)

� 23. Oznámení o zahájení komplexních
pozemkových úprav Veveří a Mýtiny
Rada bere na vědomí Oznámení o zahájení
komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Veveří a Mýtiny od Pozemkového úřadu
České Budějovice.

� 24. Smlouva o obstarání věci – Plavecký
výcvik 2010/2011
Rada souhlasí se Smlouvou o obstarání
věci, uzavřené podle § 733 a násl. Občan-
ského zákoníku mezi Městem Nové Hrady
a Plaveckou školou Borovany za účelem za-
jištění plaveckého výcviku žáků Základní
školy v Nových Hradech.
(Rada byla starostou města informována
o Smlouvě o obstarání věci, uzavřené podle
§ 733 a násl. Občanského zákoníku mezi
Městem Nové Hrady a Plaveckou školou
Borovany za účelem zajištění plaveckého
výcviku žáků Základní školy v Nových
Hradech. Jedná se o plavecký výcvik pro
žáky 3. a 4. tříd. Dopravu žáků zajišťuje dle
dohody s městem TJ N. Hrady, rodiče hradí
za jednu lekci 35Kč, další část je hrazena
Městem Nové Hrady na základě předložené
Smlouvy o obsatrání věci.)

� 25. Výběrové řízení – nákup el. sporáku
pro  MŠ Nové Hrady
Rada města souhlasí s výběrem společnosti
JARg s. r. o. jakožto dodavatelem elektrické-
ho sporáku a pověřila starostu ve spolupráci
s MěÚ Nové Hrady, Investičním odborem
zajištěním nákupu.
(Rada byla starostou seznámena s cenový-
mi nabídkami na dodávku el. sporáku do
Mateřské školy v Nových Hradech. Nabíd-
ky byly zaslány na základě poptávkového
řízení provedeného paní ředitelkou MŠ N.
Hrady E. Heřmanovou. Nejvýhodnější na-
bídku předložila společnost JARg s. r. o.,
Litvínovice.)

� 26. Přihláška k výběrovému řízení
– Novohradská číše 2011
Rada souhlasí s podáním přihlášky soutěže
Novohradská číše jako součásti Taneční
ligy Českého svazu tanečního sportu a po-
věřuje starostu města ve spolupráci s KIC
podáním přihlášky k Českému svazu taneč-
ního sportu.
(Rada byla starostou města informována
o průběhu a hodnocení 32. ročníku taneční

soutěže Novohradská číše. Na základě vel-
mi dobrého hodnocení ze strany Českého
svazu tanečního sportu bylo městu nabídnu-
to, aby se i pro další rok ucházelo o pořádání
Novohradské číše jakožto součásti Taneční
ligy.)

Zápis z 11. schůze rady města

ze dne 21. 4 . 2010

přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ludovít Kasan, místostarosta
Miroslav Šlenc, místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Jiří Vicány, člen rady

s hlasem poradním:
Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ

dále přítomni:
Ředitelka Mateřské školy Nové Hrady
paní Eva Heřmanová – k bodu 6

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 10. jednání rady
města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 10. schůze rady města.

� 2. Program regenerace MPR a MPZ
Rada souhlasí se zařazením akce "Buquoyská
hrobka v Nových Hradech" – provedení res-
taurátorských prací v hodnotě 425.000,- Kč
do Programu regenerace MPR a MPZ a po-
stupuje návrh na jednání zastupitelstva
města.
(Rada obdržela Přehled akcí zařazených do
Programu regenerace MPR a MPZ v roce
2010 od Městského úřadu, Investičního od-
boru Nové Hrady s návrhem zařazení akce
"Buquoyská hrobka v Nových Hradech" do
tohoto programu. Pro získání příspěvku ve
výši 425 000,- Kč je nutné doplnit žádost usne-
sením Zastupitelstva města Nové Hrady.)

� 3. Návrh územního plánu Žár
Rada bere na vědomí Oznámení o vypraco-
vání návrhu územního plánu obce Žár od
Městského úřadu Trhové Sviny, Odboru
výstavby, kulturních památek a územního
plánování a pověřuje pana Ing. Kasana
účastí na jednání dne 5. 5. 2010 na Obecním
úřadu v obci Žár.

� 4. Žádost o vyjádření k projektovému
návrhu
Rada souhlasí s projektovým návrhem stav-
by "Byňov K2333 - p. Hanousek - kabel
NN" od společnosti Fiera Jindřichův Hra-
dec a pověřuje Technické služby Města No-
vých Hradů provedením zákresu sítí ve
vlastnictví Města Nové Hrady.

� 5. Oznámení o registraci projektové
žádosti "Spol. rozvoj turistické destinace
– Novohradsko-Lainsitztal"
Rada bere na vědomí Oznámení o registra-
ci projektové žádosti na projekt "Společný
rozvoj turistické destinace Novohradsko -
Lainsitztal" od Evropské územní spoluprá-
ce Rakousko-ČR Brno.

� 6. Vyjádření k výsledku šetření ČŠI v MŠ
N. Hrady
Rada bere na vědomí Vyjádření k výsledku
šetření České školské inspekce v Mateřské

škole Nové Hrady dne 3. března 2010 a při-
jatých nápravných opatření provedených
v Mateřské škole Nové Hrady na základě vý-
sledků této kontroly a pověřuje starostu měs-
ta odesláním přijatých nápravných opatření
České školské inspekci, Jihočeský inspekto-
rát České Budějovice.
(Rada obdržela vyjádření k výsledku šetře-
ní České školské inspekce v Mateřské škole
Nové Hrady dne 3. března 2010 od ředitel-
ky Mateřské školy Nové Hrady paní Evy
Heřmanové. Projednávání tohoto bodu se
účastnila paní ředitelka Eva Heřmanová,
která radu informovala o přijatých náprav-
ných opatřeních provedených po této kon-
trole.)

� 7. Poskytnutí investiční dotace – Podpora
rozvoje a obnovy sportovních organizací
Rada bere na vědomí sdělení o poskytnutí
investiční dotace z Programu 233510 "Pod-
pora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny sportovních organizací" od Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR na projekt "Kuželna – II. Etapa" ve výši
2 400 000,- Kč a pověřuje starostu města a
MěÚ Nové Hrady, Investiční odbor účastí
na semináři k zásadám poskytování dotace
na Ministerstvu školství, mládeže a tělový-
chovy ČR v Praze.
(Rada obdržela sdělení o poskytnutí inves-
tiční dotace z Programu 233510 "Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické zá-
kladny sportovních organizací" od Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
na projekt "Kuželna – II. Etapa" ve výši
2 400 000,- Kč. Příjemcem dotace je TJ So-
kol Nové Hrady. Město Nové Hrady se po-
dílelo na přípravě žádosti a přislíbilo pomoc
při dofinancování podílu žadatele ve výši
cca. 1 000 000,-Kč.)

� 8. Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Nové
Hrady
Rada bere na vědomí Zápis ze schůze Škol-
ské rady ZŠ Nové Hrady konané dne 30.3.
2010.

� 9. Přehled hospodaření za I. čtvrtletí 2010
Rada bere na vědomí Přehled hospodaření
Technických služeb města Nové Hrady za
I. čtvrtletí roku 2010 se ziskem hospodaření
ve výši 197 500,- Kč.

� 10. Zápis Osadního výboru Údolí
Rada bere na vědomí Zápis z jednání Osad-
ního výboru v Údolí u Nových Hradů a po-
věřuje starostu zajištěním písemné odpovědi
a dalším jednáním o vyřízení návrhů Osad-
ního výboru.

� 11. Smlouva o dílo
Rada bere na vědomí výsledky Výběrového
řízení na dodavatele restaurátorských prací
na nemovité kulturní památce Buquoyská
hrobka ze dne 19. 4. 2010. Rada souhlasí se
Smlouvou o dílo mezi Městem Nové Hrady
a zhotovitelem sochařem a restaurátorem
kamene Richardem Rudovským na restau-
rátorské práce na nemovité kulturní památ-
ce Buquoyské hrobce v Nových Hradech a
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
(Rada obdržela zápis z Výběrového řízení
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na dodavatele restaurátorských prací na ne-
movité kulturní památce Buquoyská hrobka.
Výběrové řízení provedla na svém jednání
dne 19.4.2010 Finanční komise rady města.
Ze šesti nabídek byla jako nejvýhodnější
pro Město nové Hrady vybrána nabídka so-
chaře a restaurátora kamene Richarda Ru-
dovského.)

� 12. Projednání stavebních řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 13. Vyhodnocení připomínek podaných
v rámci územní studie
Třeboňsko-Novohradsko
Rada bere na vědomí Vyhodnocení připo-
mínek podaných v rámci územní studie
Třeboňsko-Novohradsko od Krajského úřa-
du Jihočeského kraje.

� 14. Zvací dopis k podpisu Dohody
o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR
Rada souhlasí s Dohodou o poskytnutí do-
tace z Programu rozvoje venkova ČR od
Státního zemědělského investičního fondu
k realizaci projektu "Lesnická technika pro
město Nové Hrady"a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela Zvací dopis k podpisu Do-
hody o poskytnutí dotace z programu
rozvoje venkova ČR k realizaci projektu

"Lesnická technika pro město Nové Hrady"
ve výši dotace 481 500,- Kč.)

� 15. Žádost o převod pozemků
Rada souhlasí s podáním žádosti o bez-
úplatný převod pozemků z vlastnictví Poze-
mkového fondu ČR do vlastnictví Města
Nové Hrady a postupuje návrh převodu
k projednání na jednání Zastupitelstva měs-
ta Nových Hradů.
(Rada projednala návrh převodu pozemků
z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do
vlastnictví Města Nové Hrady zpracovaný
Stavebním úřadem MěÚ Nové Hrady. Po-
zemky navržené k převodu v k. ú. Nové
Hrady – KN 817/6 – manipulační plocha
o celkové výměře 747 m2, KN 836/4 - za-
hrada o výměře 1322 m2, KN 882/1 - trvalý
trávní porost o výměře 97 m2, KN 335 - vod-
ní plocha o výměře 2780 m2 , KN 824/33 -
ostatní komunikace o výměře 282 m2, KN
824/34 – ostatní komunikace o výměře
334 m2, KN 824/35 - ostatní komunikace
o výměře 22 m2, KN 842/23 - ostatní plocha
o výměře 668 m2, a KN326/3 vodní plocha
o výměře 661 m2. Pozemky navržené k pře-
vodu v k. ú. Nakolice - ;KN 5 - trvalý trávní
porost o výměře5318 m2, Pk 5 o výměře 224
m2, PK 6/3 o celkové výměře 96 m2, PK 6/4
o celkové výměře 236 m2, PK 7 o celkové
výměře 75 m2, PK 6/2 o celkové výměře
244 m2, PK 12 o celkové výměře 421 m2, PK
13 o celkové výměře 435 m2, PK 14 o cel-
kové výměře 1507 m2, PK 15 o celkové vý-
měře 509 m2, PK 17 o celkové výměře 750
m2, PK st 16/1 o výměře 1208 m2, PK 54 o

výměře 2774 m2, PK 55d1 o výměře 47 m2,
a PK 55d2 o výměře 1795 m2. Rada postou-
pila návrh podání žádosti o převod poze-
mků z vlastnictví Pozemkového fondu ČR
do vlastnictví Města Nové Hrady na jednání
zastupitelstva města.)

� 16. Výběrové řízení – pronájem Byňov
Rada souhlasí s pronájmem části čp. 110
v Byňově (prodejna) paní Jiřině Ferenčíko-
vé, Nové Hrady dle podmínek uvedených
v nabídce žadatelky.
(Rada provedla výběrové řízení na proná-
jem části objektu čp. 110 v Byňově (prodej-
na). Ve stanoveném termínu byla podána
jediná žádost a to od paní Jiřiny Ferenčíko-
vé, bytem Nové Hrady.)

� 17. Pošta Byňov
Rada bere na vědomí informaci o zajištění
alternativního řešení pro zabezpečení zá-
kladních poštovních služeb prostřednic-
tvím smluvního vztahu s provozovatelem
"výdejního místa" pro obec Byňov - Jakule
od České pošty, s. p. Praha 1 vzhledem
k uzavření pošty Byňov a souhlasí s mož-
ností využití této nabídky v prodejně v čp.
110 v Byňově.

� 18. Mýtiny – vedení NN
Rada souhlasí s nabídkou společnosti
SETERM na zajištění přeložení kabelu NN
na přípojce NN v lokalitě Mýtiny a pověřu-
je starostu objednáním prací dle nabídky.

� 19. Pronájem pozemky Byňov
Rada souhlasí na základě provedeného vý-
běrového řízení s pronájmem pozemků v
k.ú. Byňov následujícím žadatelům: Poze-
mek parc. č. 2410 - pan Kořánek, pozemek
parc. č. 2412 - paní Šídlová, pozemek parc.
č. 2303 - pan. Krtek, pozemek parc. č. 2357
- Novohradské hory, pozemek parc. č. 2413
- pan Kříž ( část o výměře 600 m2) a Digital
Media System (část o výměře - 14 196 m2) ,
pozemek parc. č. 2361 - Novohradské hory,
pozemek parc. č. 2407 - pan Kouklík, po-
zemek parc. č. 2331 - Novohradské hory,
pozemek parc. č. 2397 - Novohradské hory,
pozemek parc. č. 2347 - pan Kořánek, po-
zemek parc. č. 2414 - pan Kouklík, poze-
mek parc. č. 2509 - Novohradské hory,
pozemek parc. č. 2512 - pan Kouklík, poze-
mek parc. č. 2502 - Novohradské hory, po-
zemek parc. č. 2578 - Novohradské hory a
pozemek parc. č. 2524 - Novohradské hory.
Rada pověřuje tajemníka přípravou nájem-
ních smluv dle podmínek stanovených
v nabídkách žadatelů a pověřuje starostu
podpisem jednotlivých nájemních smluv.

� 20. Dodatek č. 2
k pojistné smlouvě č. 7720297737
Rada souhlasí s Dodatkem č. 2 k pojistné
smlouvě č. 7720297737 - Úrazové pojištění
členů zásahových jednotek od Koopetativa
pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group,
Praha 1 a pověřuje starostu města podpisem
Dodatku č. 2.

� 21. Jednací řády
Rada pověřuje místostarostu Ing. L. Kasana
přípravou konečné verze jednacích řádů dle
návrhu Rady města.

Volby do Poslanecké sněmovny 2010
Město Nové Hrady
Celkové výsledky (součet všech volebních okrsků):

Strana Hlasů Procent

Česká strana sociálně demokratická 308 24,38

Komunistická strana Čech a Moravy 256 20,26

Občanská demokratická strana 221 17,49

Věci veřejné 151 11,95

TOP 09 126 9,97

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 59 4,67

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 38 3,00

Suverenita – blok J. Bobošíkové 32 2,53

Strana zelených 20 1,58

Česká pirátská strana 20 1,58

Dělnická strana sociální spravedlnosti 13 1,02

Volte Pravý bok www.cibulka.net 8 0,63

OBČANÉ.CZ 4 0,31

STOP 3 0,23

Strana svobodných občanů 3 0,23

Konzervativní strana 1 0,07

Volební účast:

Okrsek Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 819 466 56,90 466 465 99,79

2 1 090 688 63,12 686 685 99,85

3 215 113 52,56 113 113 100,00

Celkem 2 124 1 267 59,65 1 265 1 263 99,84

zdroj:  www.volby.cz
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ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – UVEDENÍ NA PRAVOU MÍRU
V květnovém Novohradském zpravodaji

byly stručně uvedeny informace týkající se za-
dávání veřejných zakázek Městem Nové Hra-
dy. Ve druhém odstavci bylo uvedeno, cituji:
„Zpracování nové směrnice si vyžádala sku-
tečnost, že původní směrnice připravena zřej-
mě někdy v období 2004-2005 byla chaotická
a pochopitelně dnes již neodpovídá současné-
mu zákonu o zadávání veřejných zakázek.
Kromě toho se nám nepodařilo dohledat její
schválení radou ani zastupitelstvem. Tento
stav byl neudržitelný a proto bylo nutné vytvo-
řit směrnici novou. Konkrétním cílem při její
tvorbě bylo nejen stanovit jasná pravidla, ale
rovněž posílit prvek transparentnosti v průbě-
hu celého procesu zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu.“ Tolik citace, kterou si
dovolím trochu doplnit a uvést na pravou
míru.

Já osobně jsem pracovala na investičním
oddělení městského úřadu v Nových Hradech,
s touto „chaotickou“ směrnicí, vydanou v roce
2004-2005, jsem pracovala při zadávání veřej-

ných zakázek až do října 2007 a nikdo, ani pan
Mgr. M. Jarolímek, neupozornil na fakt, že
tato směrnice „čemusi“ neodpovídá. Přitom
již v roce 2006 byl změněn zákon o veřejných
zakázkách a bylo nutné směrnici upravit.
Když si toto současní představitelé našeho
města uvědomili, provedli v říjnu 2007 „úpra-
vu“ směrnice o postupu zadávání veřejných
zakázek a to tak, že původní směrnici okopíro-
vali a jedinou zásadní úpravou, kterou proved-
li, byla změna čísla zákona. Původní směrnice
(z roku 2004) byla vydána ve spolupráci s od-
bornou firmou zabývající se danou problema-
tikou na základě a v souladu se zákonem
č. 40/2004 Sb., její „úprava“ (z října 2007) rea-
govala na zákon č. 137/2006 Sb. Díky tomu,
že „úprava“ směrnice spočívala pouze ve změ-
ně čísla zákona (čísla 40/2004 byla nahrazena
čísly 137/2006), byl teprve touto „úpravou ne-
úpravou“ do směrnice zanesen chaos. Od té
chvíle si celkem po právu tato směrnice, pode-
psána dne 10. 10. 2007 Mgr. Vladimírem Hok-
rem, zaslouží přívlastek chaotická. Kromě

toho, se mi i přes maximální snahu nikdy ne-
podařilo dohledat její schválení radou ani
zastupitelstvem.

Chaotičnost předmětné směrnice je možné
dokládat například ponecháním odkazu na vy-
hlášku č. 239/2004 Sb., která však vydáním
zákona č. 137/2006 Sb. (nikoliv zákona
č. 137/2009 Sb., jak uvádí pan Mgr. Jarolí-
mek) pozbyla platnosti nebo výčtem možných
způsobů zadávání veřejných zakázek, kde
směrnice uvádí 4 možné způsoby, kdežto zá-
kon č. 137/2006 Sb. umožňuje celkem 6 způ-
sobů. Nepřesností je ve směrnici podepsané
Mgr. V. Hokrem mnohem více a tak mne ani
nepřekvapuje, že směrnici bylo nutné od zá-
kladu změnit. Co mne však zaráží je doba, kte-
rou rada Města Nové Hrady k vytvoření nové
směrnice potřebovala. Jestli je směrnice sku-
tečně nová a fakticky změněna či nikoli nemo-
hu v tuto chvíli potvrdit ani vyvrátit, neboť
jsem se do této chvíle neměla možnost s novou
směrnicí seznámit.

Romana Kříhová

DOPLNĚK
k nové směrnici
V květnovém čísle Novohradského zpra-

vodaje byl otištěn můj příspěvek s názvem Za-
dávání veřejných zakázek. Jeho smyslem
měla být informace o tom, že Rada města vy-
tvořila a následně schválila novou směrnici
pro zadávání veřejných zakázek malého roz-
sahu. Smyslem bylo upozornit novohradské
občany na to, že město a tedy i městský úřad,
dělá konkrétní kroky pro posílení transparen-
tnosti při zadávání městských zakázek na sta-
vební práce, služby či dodávky věcí.

Především toto bylo naší nejsilnější motiva-
cí pro vytvoření nové směrnice. Ta ještě před
svým schválením byla předána Krajskému úřa-
du Jihočeského kraje, Odboru legislativy a
vnitřních věcí k posouzení a se zapracovanými
připomínkami vedoucího odboru JUDr. Ing.
P. Holátka byla tato směrnice Radou města
schválena.

Smyslem mého článku bylo tedy upozornit
na budoucnost, a ne probírat minulost.

Pokud to tak vyznělo, omlouvám se. Neby-
lo to mým cílem.

Pro polemiku s paní R. Kříhovou o minu-
losti zde nemám v tuto chvíli prostor. Více
bych možná mohl napsat příště, ale po pravdě
řečeno si nejsem jist, jestli by to přineslo něja-
ký pozitivní výsledek.

Daleko raději bych chtěl obrátit pozornost
ke směrnici nové a požádat proto paní R. Kří-
hovou o její pohled na tuto novou směrnici.
Z důvodů její několikaleté zkušenosti se zadá-
váním veřejných zakázek by mě zajímal její
názor na možná úskalí, která by mohla při po-
užívání této směrnice nastat. Směrnice je
k dispozici na stránkách www.novehrady.cz
pod odkazem Veřejné zakázky.

Michal Jarolímek

– –– ––– ZASTUPITELSKÁ MINIANKETA ––– –– –
Zastupitelská minianketa,  2. díl,
tentokrát na téma „Školství“ aneb Jak za-
stupitelé vnímají podmínky k základnímu
vzdělávání a výchově dětí a mládeže v na-
šem městě?

Otázka č. 1:
Jakým způsobem se nejvíce dozvídáte o čin-
nosti a fungování Mateřské školy, Školní dru-
žiny a Základní školy Nové Hrady?

Leoš Brychta – Z informací a připomínek ob-
čanů, v poslední době připomínky hlavně
k fungování školky a samozřejmě i z jedná-
ní zastupitelstva.

Ivan Dorotovič – Dříve jsem se o fungování
Školní družiny nejvíce dozvídal od své
manželky, která zde ve funkci vychovatelky
působila a nyní se o Školní družině nejvíce
dozvídám z informací v Novohradském
zpravodaji, kde svoji práci dobře prezentu-
jí. A o fungování Mateřské školy se dozví-
dám opět od své manželky, která nyní
působí v pozici učitelky, ale též z Novo-
hradského zpravodaje.

Mgr. Vladimír Hokr – Zejména z pravidel-
ných jednání s ředitelkou MŠ, ředitelem
ZŠ či při průběžných kontrolních návště-
vách či jiných akcích školky a školy. V pří-
padě ZŠ pak též ze zápisů ze Školské rady
a z výroční zprávy. Jsem též v kontaktu se
školní družinou „U Klouzajícího sluníč-
ka“, kde byla vedle klasických pracovních
schůzek realizována i beseda s dětmi, ze
které nakonec vyplynuly i některé podněty,
které se následně podařilo realizovat (např.
autobusová zastávka Vyšné) nebo jsou
před zahájením (dětská hřiště, chodníky na
cestě do školy).

Mgr. Michal Jarolímek – Zdrojů informací
je více. Jednak jsou to materiály, které při-
chází do jednání Rady města nebo Zastupi-
telstva města. Tyto informace jsou spíš

finančně hospodářského charakteru a
souvisí s tím, že město je zřizovatelem
jak MŠ tak ZŠ.
Další informace mohu vcelku pravidelně
získávat z Novohradského zpravodaje.
Vzhledem k tomu, že se v nich mohu do-
zvědět o výchovných a vzdělávacích
aktivitách v MŠ i ZŠ, jsou pro mě zá-
bavnější než v předchozím případě.
Třetím zdrojem jsou internetové strán-
ky. Zde musím říci, že se mi líbí
aktuálnost i zpracování stránek mateř-
ské školy (http:// materska-skola.nove
-hrady.akcio.cz/). Na druhé straně strán-
kám základní školy (www. zsnh.cz) do
dokonalosti hodně zbývá. Určitě je to
škoda nejen pro rodiče, ale i pro žáky,
kteří by se mohli při jejich tvorbě a aktua-
lizaci hodně vydovádět a především se
něco naučit.

Ing. Ludovít Kasan – Na zasedání rady
i zastupitelstva města kde se věnuje
otázkám školství dle mého názoru od-
povídající prostor i čas a nutno říct i
prostředky.

Ing. Pavel Kříha – Ze stránek Novohrad-
ského zpravodaje, komunikací s „uživa-
teli“ a zaměstnanci těchto zařízení a při
třídních schůzkách.

František Leštianský – Částečně od spo-
luobčanů. Abych byl upřímný, nejvíce
poznatků mám z Novohradského zpra-
vodaje.

Mgr. Romana Pospíšilová – O činnosti a
fungování MŠ, ZŠ a školní družiny se
pravidelně dozvídám prostřednictvím
Novohradského zpravodaje. Musím
ocenit, že kolektiv školky a družiny
funguje skvěle, rozmanitost akcí, ná-
padů, jejich realizace je vynikající.

pokračování na str. 6
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Škoda, že mám dceru odrostlou těmto in-
stitucím.

Josef Sýkora – V Novohradském zpravodaji.
Miroslav Šlenc – O činnosti školky se doví-

dám v Radě města od ředitelky, dále jsem
se zúčastňoval všech kontrolních dnů při
rekonstrukci. O činnosti školy od ředitele a
ze zápisů Školské rady.

Ing. František Štangl – O fungování ZŠ se
nejvíce dozvídám od své manželky, která
je předsedkyní Rady ZŠ Nové Hrady. Sou-
časně ZŠ navštěvují naše dvě děti, z nichž
jedno je postižené, tudíž jsme s pedagogy
ve stálém kontaktu. Dalším zdrojem infor-
mací jsou pro mne jednání zastupitelstva a
Novohradský zpravodaj.

Jiří Vicány – O fungování mám dostatek in-
formací jak od své rodiny, tak pravidelné
informace z jednání Rady města, ze zápisů
z jednání Školské rady.

Otázka č. 2:
Na jaké školní či školkové akci, která byla
přístupná pro širší veřejnost, jste byl v minu-
lém nebo tomto školním roce ?

Leoš Brychta – Nezúčastnil jsem se žádné
školní ani školkové veřejné akce.

Ivan Dorotovič – Žádné takové akce jsem se
v minulém, či letošním školním roce ne-
účastnil.

Mgr. Vladimír Hokr – Chodím pravidelně na
školkové besídky, setkání s rodiči dětí nav-
štěvujících MŠ. Účastním se i akcí školy –
dětského masopustu, koncertů pěveckého
sboru či aktivit v rámci národních či pře-
shraničních projektů (např. spolupráce s ra-
kouskou školou z Litschau, projekt Školy
na hranici). V rámci „školních“ akcí nelze
zapomínat i na koncerty, které v našem
městě organizuje Základní umělecká ško-
la a na kterých vystupuje novohradská
mládež.

Mgr. Michal Jarolímek – Vím, že jsem dříve
jako rodič navštěvoval tradiční besídky po-
řádané mateřskou školou, ale nyní již děti
školkového věku nemám, takže mě tyto
akce přirozeně míjí. V případě základní
školy jsem se byl podívat na letošním dět-
ském masopustu, který probíhal na ná-
městí. To se myslím velmi vydařilo. Jinak
jsem byl svědkem pěkného vystoupení pě-
veckého sboru Fermata pod vedením paní
učitelky J. Štorové při tradičním setkání se-
niorů v Máji.

Ing. Ludovít Kasan – Těch akcí bylo několik,
jednak vyplývajících z pověření rady měs-
ta ale i osobního zájmu.

Ing. Pavel Kříha – Dětský masopust.
František Lešianský – Musím přiznat, že na

školních či školkových akcí jsem se moc
nezúčastňoval, kromě účasti na dětském
masopustu, na vystoupení dětí MŠ k MDŽ.
Účastnil jsem se v loňském roce na slav-
nostním otevření zrekonstruované školní
družiny. Na druhé straně jsem se v loňském
roce podílel na organizaci dvou akcí pro
děti, a to Drakiádě a dvou soutěžích k MDD.

Mgr. Romana Pospíšilová – Na žádné, infor-
muje mě NZ.

Josef Sýkora – Žádné akce jsem se nezúčastnil.
Miroslav Šlenc – Při otevírání rekonstruova-

né budovy mateřské školy.
Ing. František Štangl – V loňském školním

roce jsem byl přítomen na zahájení soutěže
„Znáš přírodu Novohradska“. Tuto soutěž
organizuje ZO ČSOP Nové Hrady ve spo-
lupráci se ZŠ Nové Hrady.

Jiří Vicány – Navštěvuji některá vystoupení
svých vnoučat na ZŠ, poslední vystoupení
besídka ZŠ pod vedením paní učitelky Ro-
línkové.

Otázka č. 3:
Jaké máte povědomí o práci Školské rady ZŠ
Nové Hrady?

Leoš Brychta – O fungování Školské rady
mám ty informace, které jsou zveřejňovány
např. v Novohradské zpravodaji nebo
z jednání zastupitelstva, myslím, že fungu-
je dobře.

Ivan Dorotovič – Před dvěma lety jsem byl
členem Školské rady. Při tomto jsem se do-
zvěděl, že kromě svých povinností má tato
rada i veliké pravomoci. Chci ještě doplnit,
že dobře tuto radu vede již několik let paní
Ing. Marie Štanglová se kterou byla výbor-
ná spolupráce.

Mgr. Vladimír Hokr – Město Nové Hrady
nominuje do této rady 3 zástupce, kteří spo-
lečně se zástupci za školu a rodiče v radě
působí. V minulosti jsem se i několika jed-
nání Školské rady zúčastnil a seznámil její
členy s plánovanými investičními akcemi,
které se týkaly naší školy. O práci rady
jsme pravidelně informováni se zápisů z je-
jích jednání. Na základě těchto zápisů pak
podněty řeším i s ředitelem ZŠ. Myslím, že
není smyslem této ankety rozepisovat kon-
krétní aktivity Školské rady, důležité je, že
plní funkci, kvůli které je zřizována – je
svým způsobem dohližitelkou nad fungo-
váním školy, přináší nové podněty a je zá-
rukou zpětné vazby od rodičů.

Mgr. Michal Jarolímek – Do Rady města
nám zhruba dvakrát za rok přichází infor-
mace o jednání Školské rady. Na základě
těchto informací musím přiznat, že se mi
činnost tohoto orgánu zdá poměrně formál-
ní. Domnívám se, že jsme jako rodiče, ob-
čané a klienti vzdělávacích služeb škol
prostě ještě nedospěli k tomu vystupovat
aktivně při utváření veřejných institucí (ne-
jen škol), ovlivňovat jejich chod, upozor-
ňovat na možná zlepšení a aktivně vytvářet
poptávku po kvalitních službách těchto in-
stitucí. Zatím tak neumíme využívat insti-
tut Školské rady, která by mohla být
dobrým a efektivním prostředníkem mezi
zájmy rodičů, zřizovatele a školy. Tuto
vazbu však u Školské rady dosud postrá-
dám.

Ing. Ludovít Kasan – Školská rada ZŠ Nové
Hrady předkládá radě města zápisy ze
svých zasedání a rovněž jmenuje svého zá-
stupce Školské rady. Povědomí a zejména

hodnocení je důležité zejména ze strany ro-
dičů dětí.

Ing. Pavel Kříha – Poměrně široké.
František Leštianský – Jenom takové, že

pracuje v devítičlenném složení, a to po
třech zástupcích školy, rodičů a zřizovate-
le. Mohl bych jmenovat i konkrétní osoby.
Dílčí informace o její práci mám a jsem
přesvědčen, že přispívá ke kvalitní činnosti
ZŠ.

Mgr. Romana Pospíšilová – Princip Školské
rady znám, funguje i na mém pracoviš-
ti.Vím, že školskou radu při výběrovém ří-
zení na ředitele ZŠ v roce 2009 zastupovala
Ing. M. Štanglová. Další konkrétní aktivity
neznám.

Josef Sýkora – Jelikož již nemám děti na zá-
kladní škole, tak větší informovanost o čin-
nosti školské rady nemám.

Miroslav Šlenc – Podle zápisů, které jsou
předkládány, se dozvídám, že školská rada
pracuje dobře.

Ing. František Štangl – Celkem dobrou.
Rada projednává podněty rodičů k práci
ZŠ, školní jídelny a školní družiny a schva-
luje výroční zprávy školy. Vyjadřuje se
také ke vzdělávacím a výchovným progra-
mům a rozvojovým záměrům školy.

Jiří Vicány – Školská rada by měla dohlížet
na chod školy. Jsou v ní zástupci zaměst-
nanců školy, rodičů a města Nových Hra-
dů. O práci rady jsem informován ze
zápisů z jejího jednání.

Otázka č. 4:
Znáte alespoň pět osob z našeho města, které
se věnují práci s dětmi a mládeží ve svém vol-
ném čase (vedoucí kroužků či zájmových od-
dílů pro děti a mládež)? Víte, jak jsou tito lidé
ohodnoceni?

Leoš Brychta – Přímo znám zejména práci
pana Karla Ottenschlägera a pana Starého,
kteří pracují jako vedoucí kroužku mla-
dých myslivců a ochránců přírody, další
znám osobně jako vedoucí zájmových
kroužků hlavně sportovně zaměřených. Je-
jich ohodnocení není dostatečné i když ve-
dení radnice na ně rozhodně nezapomíná
ale všichni, kdo pracují s dětmi a mládeží
by si zasloužili daleko vyšší ocenění a
uznání.

Ivan Dorotovič – Určitě: Karel Ottenschläger
– mladí ochránci přírody, Milan Drbout st.
– mladí hasiči, Zdeňka Tomášková – do-
rostenky aerobiku, Miroslav Chelbúch –
žáci kopané TJ, Jan Marhoun – přípravka
kopané TJ, Milan Kalianko – dorost kopa-
né TJ. Myslím si, že všichni výše uvedení
dělají práci s dětmi bez nároku na odměnu
za co si jich jako zastupitel velmi vážím a
patří jim veliký dík.

Mgr. Vladimír Hokr – Určitě bych jich na-
počítal více než 5 – od trenérů sportovních
oddílů po vedoucí kroužků a zájmových
organizací. S mnohými jsme se potkávali
při organizování společných akcí v době,
kdy jsem v Nových Hradech s kolegy tre-

– –– ZASTUPITELSKÁ MINIANKETA  – –– –  ZASTUPITELSKÁ MINIANKETA  – ––
pokračování ze str. 5
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néry vedl tréninky basketbalu (např. spo-
lečně s karatisty, šachisty a ASPV jsme
připravovali Běh Terryho Foxe a Běh na-
děje). V pozici starosty se často setkávám
s vedoucími kroužků a zájmových oddílů,
stejně tak se velmi rád účastním akcí, které
tyto organizace pořádají. Díky vlastní zku-
šenosti a kontaktu s dalšími vedoucími
vím, že práce s mládeží je v drtivé většině
dobrovolnou aktivitou, kterou vykonávají
ve vlastním volném čase bez honoráře či
jiných odměn. O to více bychom si všichni
měli vážit této práce a nasazení. Asi nikdy
nebudeme moci dostatečně poděkovat těm-
to nadšencům, proto se společně s dalšími
členy rady a zastupitelstva alespoň snaží-
me vytvářet pro tyto aktivity co nejlepší
materiální, finanční i morální podporu
(např. formou záštity starosty či oficiálním
poděkováním vedoucím při výročních
schůzích či na setkání organizovaném na
radnici).

Mgr. Michal Jarolímek – Záludná otázka.
Odpovím ale jednoduše. Znám a nevím.
Proč záludná ? Protože když jich vyjmenuji
pět, zcela určitě zapomenu na šestého,
sedmého a na další, kteří se mládeži věnují.
A to bych nerad. Není také důležité pouze
jmenovat, ale vědět, jak si při této činnosti
vedou. A zde mohu odpovědně posuzovat
pouze ty, kteří se věnují mým dětem. Těm
bych chtěl touto cestou poděkovat a popřát
jim pevné nervy a hodně trpělivosti.
O způsobech a formách ohodnocení moc
nevím. Je to v kompetenci organizací,
v rámci kterých pracují. Většinou se tyto
organizace obracejí na zastupitelstvo měs-
ta se žádostí o příspěvek na svoji činnost a
zastupitelstvo zahrne jejich žádosti do
městského rozpočtu, které následně schvá-
lí. Na co však tyto organizace příspěvek
použijí, je již v jejich kompetenci. Mohou
je použít na účast v soutěžích, na nákup
potřeb pro svoji činnost, na údržbu prostor,
které používají, ale také na zaplacení práce
těchto lidí. Doufám, že i tato možnost je
využívána.

Ing. Ludovít Kasan – Pokusím se na pět
vzpomenout – Ottenschläger Karel, Vo-
chosková Bohumila, Sladký Stanislav, Do-
rotovičová Marie, Kroupa Petr a další, jímž
patří poděkování.

Ing. Pavel Kříha – Ano, znám. Ano, vím..

František Leštianský – Znám celou řadu
osob, které se věnují dětem ve svém vol-
ném čase. Namátkově p. M. Dorotovičová,
p. Z. Tomášková, p. J. Pupavová, p. M. Mi-
chaleová, p. L. Starý, p. Ottenschläger a
celá řada dalších. Osobně si těchto lidí vel-
mi vážím a držím jim palce. Jsem přesvěd-
čen, že ohodnocení těchto lidí, ať je
jakékoli, tak je nedostatečné.

Mgr. Romana Pospíšilová – Myslím, že tyto
lidi známe všichni, také prostřednictvím
NZ. Jmenovat nebudu, určitě bych na ně-
koho zapomněla a co se týče jejich hodno-
cení? Tito lidé to dělají dobrovolně, ve

vlastním volném čase, nezištně. Proto jim
patří to nejvyšší hodnocení a dík.

Josef Sýkora – Ano, znám alespoň 5 lidí, kteří
se věnují práci s mládeží a myslím si, že je-
jich ohodnocení není správné.

Miroslav Šlenc – Znám 4.
Ing. František Štangl – Ano, všichni pracují

nezištně a bezplatně pro radost svou i dětí,
se kterými pracují.

Jiří Vicány – Znám jich jistě víc. Jak v oblasti
sportu, mladých hasičů, rybářů, myslivců,
ochránců přírody.Všichni tito vedoucí se
dětem a mladým věnují zadarmo. Jejich
odměnou je pravidelná účast mládeže na
jednotlivých setkáních a jejich výsledky na
jednotlivých soutěžích. Patří jim velké po-
děkování a je potřeba snažit se je co nejvíce
podporovat.

Otázka č. 5:
Máte nějaké své přání či nápady na zkvalitně-
ní nabídky pro mimoškolní aktivity dětí a
mládeže v našem městě?

Leoš Brychta – Žádný nápad na zkvalitnění
nabídky pro mimoškolní aktivity nemám a
přáním snad může být, aby lidí, kteří se
o rozvíjení mimoškolních aktivit mládeže
přímo starají neubývalo, ale naopak a oce-
nění jejich práce aby bylo lepší a lepší jak
ze strany radnice tak i spolkových a zájmo-
vých organizací.

Ivan Dorotovič – Zprovoznění nových teni-
sových kurtů v areálu fotbalového hřiště TJ
Nové Hrady, umělá tráva na tréninkovém
hřišti kopané spojená s osvětlením hřiště a
dostavba zázemí nových šaten u teniso-
vých kurtů.

Mgr. Vladimír Hokr – Měl bych dvě obecná
přání:
1/ aby se nám i do budoucna dařilo držet
velmi vysokou nabídku aktivit pro mládež
ve městě i osadách, díky které budou mladí
lidé trávit volný čas nějakou smysluplnou
aktivitou a ne posedáváním u počítače či
v horším případě pod hotelem či ničením
cizího majetku.
2/ aby se nám dařilo zapojovat mladé do
návrhů vlastních aktivit či do realizace zá-
zemí pro tyto aktivity, protože pak se mlá-
dež sama podílí i na ochraně těchto zařízení
a nedochází k jejich ničení. Jako pozitivní
příklad vidím aktivitu místních „prkýnká-
řů“, kteří si navrhli skatepark, nebo bikerů,
kteří si na společně vytipovaném místě vy-
tvořili dráhu.
Myslím si, že nabídka v našem městě je
velmi kvalitní a reflektuje i nové trendy.
Do budoucna by bylo dobré vybudovat
skatepark, dráhu (nebo bezpečný úsek) pro
bruslení na kolečkových bruslích a třeba i
kurt na squash. V poslední době mě též za-
ujal nápad na vybudování „hřiště“ na letní i
zimní  metanou (curling).
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu objektu
čp. 191 (bývalé zdravotní středisko) bude
také nutno zajistit zázemí pro aktivity záj-
mových organizací – po rekonstrukci objek-
tu bývalého Statku by měly tyto organizace
najít svůj nový domov právě zde. Vedle
jednotlivých kluboven by pak mohly spol-

ky a jiná uskupení využívat i velký sál, což
jistě přispěje k rozšíření nabídky.

Mgr. Michal Jarolímek – Rád bych, aby na-
bídka mimoškolních aktivit pro děti a mlá-
dež byla co nejbohatší, tj. taková, ze které
si každý bude moci vybrat. Současně vím,
že ve městě naší velikosti je toto jen velmi
obtížně splnitelné. Především to záleží na
lidech, kteří tyto aktivity vedou a organizu-
jí. Potom teprve přichází podmínky, které
je nutné pro tyto aktivity mít a v neposlední
řadě i finanční prostředky, které tyto akti-
vity stojí. Současnou nabídku tak na pozadí
výše řečeného vnímám jako maximum
možného.
Jedním z osobních přání, které v této oblas-
ti mám, je více akcí a aktivit, které budou
vytvářeny a organizovány mládeží samot-
nou. Aktivní přístup mladých, snaha reali-
zovat své nápady a ochota proto něco
udělat a něco obětovat – to je to, co mi tu
trochu schází. A potvrzením mi je i nezá-
jem o podprogram grantového programu
s názvem Mládež. Letos do něho nebyl při-
hlášen ani jeden projekt.

Ing. Ludovít Kasan – Když bych já vyslovo-
val své přání či nápad, začal bych monito-
rováním současného stavu, zjišťováním
podílu kompetentních institucí (školy, záj-
mové organizace a spolky, apod.) nebo i
osob. Na jejich zkušenostech, názorech a
také na dostupných podmínkách bych sta-
věl další činnost.

Ing. Pavel Kříha – Ano, mám.
František Leštianský – Moje přání je, aby

lidí, kteří se budou věnovat práci s dětmi a
mládeží ve svém volném čase, bylo co nej-
více a aby přišla doba, kdy je budeme za je-
jich práci oceňovat nejen morálně, ale i
materiálně.

Mgr. Romana Pospíšilová – Vzhledem ke
svému pracovnímu vytížení se musím při-
znat, že žádný nápad nemám. Ale malin-
kou zásluhu také mám, myslím, že jsem
řadě žáků a studentů našeho města pomoh-
la s matematikou.

Josef Sýkora – Ne, myslím si, že nabídka mi-
moškolních aktivit pro děti a mládež je
pestrá.

Miroslav Šlenc –  —–
Ing. František Štangl – Domnívám se, že na-

bídka mimoškolních aktivit je poměrně ši-
roká a to jak v oblasti sportu, ochrany
přírody či kultury. Pro inspiraci se ale mů-
žeme podívat třeba k sousedům do Ledenic
(softball) nebo do Borovan (individuální
hasičský sport).

Jiří Vicány – Myslím si, že nabídka pro naše
děti a mládež je docela velká. K dalšímu
rozvoji by jistě přispěl i spolkový dům, kde
by spolky a organizace měly svoje klubov-
ny, dostavení sportovního areálu, kuželny.
Přál bych si, aby vedoucích mládeže bylo
co nejvíce, od kterých se ti mladí mají co
naučit.

Všem zastupitelům, kteří na červnovou mini-

anketu odpověděli, děkuji. Příští téma trochu

odlehčenější a prázdninové.

K. Jarolímková

– –– ZASTUPITELSKÁ MINIANKETA  – –– –  ZASTUPITELSKÁ MINIANKETA  – ––
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Pohlednice od sousedů
propaguje náš mikroregion
Sdružení Růže, jehož členem je také Město Nové Hrady, podalo

v roce 2009 žádost o příspěvek z Fondu malých projektů na projekt
„Pohlednice od sousedů“ – propagace jižních Čech v rakouské kabelo-
vé televizi. Žádost byla přijata, bylo uspořádáno výběrové řízení na do-
davatele televizního pořadu, z něhož vyšla vítězně TV GIMI. Ve
spolupráci s jednotlivými obcemi, které se do projektu zapojily, pro-
běhlo natáčení pohlednic. V německé verzi byly tyto pozvánky opako-
vaně uváděny v rakouské kabelové televizi LIWEST v období září -
prosinec 2009. Dále bylo vytvořeno půlhodinové pásmo v české i ně-
mecké jazykové mutaci, které bylo uloženo na DVD. Je možné pouštět
jednotlivé kapitoly (je jich celkem 15) samostatně nebo jako pásmo.
DVD byla rozeslána jednotlivým zúčastněným obcím.

Zájemci si mohou DVD prohlédnout v „Koželužně“, úterý - čtvrtek,
9.00 – 16.00 hod.

Za IPC Sdružení Růže – Ing. Eva Dupkaničová

Seznam jednotlivých pohlednic:

Třeboň, Nové Hrady, Novohradsko (hory), Borovany, Trocnov, Český
Krumlov, Muzeum fotoateliér Seidl, Dívčí Kámen, Kleť, tvrz Žumberk,
Trhové Sviny, Buškův Hamr, Rožmberk, vodácká Vltava, Horní Strop-
nice, Landštejn, Hořice na Šumavě

Pozvánka na seminář
„Podmínky zaměstnávání v EU a v Rakousku“

Datum: čtvrtek 10. 06. 2010
Čas: 8.30 hod. do 14.00 hod.

Místo: Restaurace-kavárna JUNIOR,
Školní 709, Trhové Sviny

Program:

Pracovníci Úřadu práce

– Současná situace na trhu práce

– Systém EURES
Lektorka Bc. Andrea Tajanovská, DiS.

– Životní a pracovní podmínky

– Jak najít zaměstnání – efektivní nástroje hledání zaměstnání

– Nabídky a poptávka na trhu práce – nejčastěji poptávané profese
a jejich podmínky

– Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

– Převod podpory v nezaměstnanosti

– Podnikání v Rakousku
Školení je určeno pro zájemce o zaměstnání či podnikání v Rakousku.
V případě Vašeho zájmu zašlete e-mailem písemné dotazy předem na
níže uvedenou adresu, referenti si na ně připraví odpovědi.
Svou účast na semináři potvrďte na níže uvedené kontaktní adrese nej-
později do 7.6.2010.
Seminář je bezplatný, polední občerstvení zajištěno. Akce je podpořena
programem Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013,
projekt „Založení hospodářské platformy ERSN“

Kontakt:

Ing. Eva Dupkaničová
Impulzní přeshraniční centrum Sdružení Růže, Borovany
E-mail: impulz@centrum.cz
Tel.: +420 776 324 992 +420 389 604 514

Nezaměstnanost x sociální vyloučení
Těmito naléhavými tématy se zabýval přeshraniční workshop,

který se konal 27. 4. 2010 v Nových Hradech v prostorách Akade-
mického univerzitního centra (Zámek Nové Hrady). Toto setkání
bylo zorganizováno u příležitosti Evropského roku boje proti chu-
době a sociálnímu vyloučení vyhlášenému Evropskou unií pro rok
2010. Zúčastnilo se ho 80 posluchačů, z nichž 11 bylo zároveň před-
nášejících. Mezi přednášejícími byli 3 z Rakouska, také mezi poslu-
chači bylo několik hostů z Rakouska. Program setkání byl pestrý a
velmi zajímavý, což ocenili jak posluchači, tak přednášející. S vel-
kým zájmem se setkal zejména příspěvek p. Karla Filipa, vedoucího
centra denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Církve čes-
koslovenské husitské – Nazaret Borovany a také příspěvky starostů
obcí na téma veřejná služba, obecně prospěšné práce. S příspěvkem
na toto téma vystoupil také starosta Města Nové Hrady p. Mgr.
Hokr.

Více se o tomto setkání můžete dočíst na adrese: http://pic.sdru-
zeniruze.cz, kde v sekci Fotogalerie najdete i celou řadu fotografií
z této vydařené akce.

Za IPC Sdružení Růže Ing. Eva Dupkaničová
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Staré památné stromy
na Novohradsku II

Druhá část cyklu o památných stromech se
bude věnovat Novým Hradům a území na se-
ver a východ od nich. Začneme v osadě Vyšné.

Jedním z významných památných stromů
je Vyšenský dub. Roste na okraji nivy Vyšen-
ského potoka, poblíž bývalé školy v osadě
Vyšné. Podle pověsti je jedním ze skupiny
listnatých stromů na místě štábu švédské ar-
mády v době třicetileté války. O střetu obou
armád informuje podrobně tabule umístněná
na skupině památných buků poblíž osady Hö-
henberg na rakouském území, kde měla svůj
stan rakouská armáda. Nedaleko se nachází
ještě území, které je dodnes označováno jako
Švédský důl. To nasvědčuje tomu, že na tomto
místě došlo v době rakousko-švédské války ke
střetu obou vojsk.

V blízkém okolí, podél trasy cyklostezky
směrem na České Velenice, se nachází něko-
lik lokalit s chráněnou rostlinou kosatcem si-
biřským. Všem návštěvníkům bych doporučil
navštívit tyto zajímavé lokality.

Nakolická lípa je dominantou širokého
okolí. Váže se k ní také označení „strážná
lípa“. V její koruně byla umístěna pozorova-
telna, ze které měli pohraničníci střežit úsek
od Nových Hradů po Vyšné. V blízkém háječ-
ku pod lipou byl v okopu kotec pro psa, které-
ho měl příslušník PS k dispozici pro případ
nasazení.

Lípa roste v bezprostřední blízkosti kostel-
ní cesty z Nakolic do Nových Hradů. Poblíž
této cesty naproti lípě byla postavena v před-
minulém století kaplička, ke které se váže his-
torie týkající se právě Nakolické lípy. Traduje
se, že se pod lípu uchýlila skupina lidí, kteří šli
z Nových Hradů do Nakolic, před průtrží mra-
čen a krupobitím. Mohutná lípa jim poskytla
úkryt a tím zabránila zranění. Kaplička pak
prý byla postavena jako výraz díků, že se při
průtrži nikomu nic zlého nestalo.

Dub hranický, jinak zvaný také „U Kahou-
na“, roste poblíž bývalé hranické myslivny, po
levé straně cesty od Jakule směrem na Hranice
za železničním přejezdem. Je poslední z něko-
lika skupin starých dubů, které v minulosti
rostly na oborní louce poblíž hranické mysliv-
ny. Duby sloužily v době opadu žaludů jako
přirozené krmelce pro jelení a daňčí zvěř, kte-
rá zde byla v minulosti chována. Z většiny
těchto dubů zde zbylo jen několik torz, která
byla v padesátých letech minulého století
z technických důvodů pokácena.

Byňovský dub roste mezi polem a levým
okrajem nivy řeky Stropnice směrem ke Kapi-

noskému lesu. Lidmi je označován
také jako Oppolzerův dub. Doktor
Johan Oppolzer byl významným
evropským lékařem. Byl profeso-
rem na Karlově univerzitě, vědec-
kým pracovníkem, v pozdější době
byl také profesorem na univerzitě
v Lipsku i ředitelem lipské nemoc-
nice, potom profesorem na univerzi-
tě ve Vídni a ředitelem vídeňské
všeobecné nemocnice. Pro své velké
zásluhy o rozvoj medicíny a lékař-
ských věd byl císařem Františkem
Josefem povýšen do šlechtického
stavu.

Kapinoský dub roste na hrázi
Oborského rybníka. Vyznačuje se
mohutnou korunou se silnými kos-
terními větvemi. Jeho stáří je odha-
dováno na 500 let, může tedy
pamatovat zakladatele rybníků Ště-
pánka Netolického, který působil i
na Novohradsku.

O necelé dva kilometry dále na sever po-
blíž Čertova rybníka, roste Čertův dub. Je také
asi 500 let starý a jeho zdravotní stav je již vel-
mi špatný. Vzhledem k tomu, že vyrůstal v les-
ním porostu, dosahuje mimořádné výšky.
Váží se k němu legendy i reálné události. Na-
příklad v těžko přístupné dutině dubu prý měli
za protektorátu odbojáři ukrytou vysílačku,
kterou odtud obsluhovali. V dobách poz-
dějších na čertovinu doplatila parta rybářů,
kteří si rybník pronajali a nasadili do něj kap-
ry. Těsně před výlovem přišla průtrž mračen,
rybník se naplnil, voda se vracela do přítokové
strouhy a rozlévala se i do lesního porostu. A
kapři se zvedli, pluli proti proudu a dostali se i
do lesa, kde po opadnutí vody uhynuli. Rybáři
tak navzdory vynalo-
ženému úsilí přišli
zkrátka. Jindy ale čert
nebyl ve střehu, přes-
tal hlídat a tak se sta-
lo, že nedaleko našly
lesní dělnice při vý-
sadbě stromků poklad
stříbrných mincí.

Kleberské duby
byly vysazeny v 17.
století na hrázi Novo-
hradského (Kleber-
ského) rybníka na
uctění památky Jaku-
ba Krčína z Jelčan a

Sedlčan, dle jehož projektu se měl tento ryb-
ník stavět. Duby tvoří významnou dominantu
v hrázovém porostu dané lokality.

Duby v lesoparku poblíž bývalé kočárové
cesty jsou památkou na park, který se označoval
v 17. století jako park Ve stráni. Park obepínal
kruhovitě město Nové Hrady pod příkopy, které
byly vybudovány k ochraně Novohradského
hradu a města. Stáří obou dubů se odhaduje na
400 až 500 let. Oba jsou napadeny dřevokazný-
mi houbami, byly ošetřeny, jejich stav je v sou-
časnosti uspokojivý.

Nedaleko uvedených dubů roste mohutný
jasan ztepilý, který dosahuje výšky 31 metrů a
patří k nejsilnějším jasanům na Novohradsku.

100. narozeniny
Ve středu 19. května letošního roku oslavila krásné 100. narozeniny paní
Marie Chalupová. Za všechny občany města a Sbor pro občanské záleži-
tosti byli popřát stále velmi vitální a optimisticky naladěné jubilantce
starosta města a pracovnice MěÚ Nové Hrady paní D. Šabatková. Ještě
jednou přejeme paní Chalupové hodně zdraví, štěstí a dobré nálady.

pokračování na str. 10
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Stáří se odhaduje na 300 let, má kvalitní válco-
vitý kmen a svými rozměry tvoří dominantu
tohoto druhu na Novohradsku. Podobných
stromů jasanu ztepilého roste v okolí Nových
Hradů ještě několik.

Jinan dvojlaločný roste proti budově nové-
ho zámku, poblíž skupiny lip srdčitých. Byl
údajně vysazen v době budování a doplňování
zámeckého parku na počátku 19. století. V 80.
letech minulého století byla jedna ze soused-

ních lip vyvrácena vichřicí a jinan poškodila.
Strom byl ošetřen a koruna se postupně obno-
vila, takže dnes ho opět mohou obdivovat
všichni návštěvníci zámeckého parku.

Novohradský dub roste při vjezdu do města
Nových Hradů po pravé straně na konci budo-
vy, která v minulosti sloužila jako prádelna.
Tento dub byl také součástí parku Ve Stráni.
Má pravidelnou korunu s mohutnými koster-
ními větvemi, bohužel byl v minulosti poško-
zen, takže je napaden v kořenové části
počáteční hnilobou.

Dub v Sokolím hnízdě, takzvaný „Daňčí“,
má mohutnou korunu a pochází
z období, kdy v této lokalitě byla
vybudována obora pro daňčí zvěř.
Vyznačoval hranici této obory a
byl v blízkosti daňčího krmeliště
(nyní v blízkosti školní naučné
stezky Sokolí hnízdo, nedaleko ta-
bule č. 6).

Další mohutný dub v Sokolím
hnízdě, nazývaný „Sokolnický“,
roste na jižním okraji lokality Soko-
lí hnízdo, zhruba 50 metrů od most-
ku na příjezdové cestě k dětskému
táboru. Stáří tohoto dubu je odhad-
nuto na 400 let. V 18. století tvořil
hraniční strom obory pro daňčí
zvěř. Je nad studnou, která byla
zdrojem pitné vody pro Sokolí hníz-
do a odkud také odebíral vodu k va-
ření piva údolský pivovar. Tento
dub letní je významný také tím, že u
něj cvičili sokolníci bývalého buqu-
oyského panství sokoly k lovu di-
vokých holubů, kteří hnízdili

v okrajových částech lokality Sokolí hnízdo a
přilehlých lesních porostech.

Smíšená alej Sokolí hnízdo (v některých
materiálech o přírodě Novohradska je tato alej
mylně uváděna jako alej buková) byla založe-
na na přelomu 18. a 19. století v souvislosti
s vybudováním obory pro daňčí zvěř. Dle his-
torických údajů o lovu zvěře na Novohradsku
vedla lovecká cesta od nového zámku v No-
vých Hradech do tehdejší daňčí obory v Soko-
lím hnízdě údolím Novohradského potoka.
Původně bylo vysázeno stromořadí podél celé
lovecké cesty, ale stromy v tomto stromořadí
byly postupně pokáceny. Část aleje vedoucí
od nového zámku podél Jánské louky vzala za
své při budování inženýrských sítí (kanaliza-
ce) v 80. letech minulého století. V současné
době se ve smíšené aleji podél lovecké cesty
nachází 18 listnatých stromů, z toho 5 buků
lesních, 3 jasany ztepilé, 3 javory mléče, 4 ja-
vory kleny, 1 lípa srdčitá a 2 duby letní.

Středem přírodního parku Sokolí hnízdo
vede odbočka lovecké cesty k bývalé mysliv-
ně v Údolí. V této lokalitě se nachází 32 sta-
rých mohutných stromů stáří 300 – 500 roků o
obvodu větším než 3,20 m ve výšce 1,3 m.
Jedná se převážně o dub letní, několik lip srd-
čitých, buků a javorů klenů. Mimo uvedených
stromů se zde nachází 5 torz starých dubů ve
stadiu rozpadu. Na tomto území rostla také
skupina jilmů drsných, které byly napadeny
grafiózou a v 80. letech minulého století poká-
ceny. Na jejich místě byly před dvaceti lety
vysázeny sazenice odolného jilmu drsného
hybridního původu. Vzhledem k výskytu
chráněných druhů rostlin i živočichů je celé
území chráněno v programu Natura 2000.

ing. Bohuslav Švarc

Brigáda ve Vyšné
Nedaleko obce Vyšné, blízko bývalého statku se nachází cesta, která
vede až k našim sousedům do Rakouska. Dříve zde muselo být krásně,
ale od té doby co odešli strážci hranic cesta zarůstala, až zmizela skoro
docela. Myslivci z mysliveckého sdružení Nové Hrady a Mladí ochrán-
ci přírody si domluvili brigádu na sobotu 8. 5. 2010 s tím, že se pokusí
dát cestu opět do lepšího stavu. Sešlo se nás zde víc jak 20 mladších i
starších myslivců a pustili jsme se do vykácení náletových dřevin a od-
stranění porostu křídlatky na břehu potůčku. Pořezané větve se pálily

na ohništi, které posloužilo i na opečení špekáčků při svačině. Cesta je
nyní opět ve velmi dobrém stavu a dá se tudy projít a ne se prodírat hou-
štinami. Počasí nám přálo i sluníčko se usmívalo na dobře odvedenou
práci. Předseda mysliveckého sdružení p. Jiří Vicány poděkoval všem
zúčastněným brigádníkům z řad myslivců a mladých ochránců přírody
s tím, že se jistě sejdeme na podobné akci zase někdy jindy. Přijel se na
nás podívat také starosta Mgr. Vladimír Hokr, kterému se také nově
upravená cesta líbila. Text a foto L. Starý

Staré památné stromy
(pokračování ze str. 9)
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Červen, měsíc myslivosti a ochrany přírody
a práce v honitbě po odchodu zimních měsíců
Červen – tento měsíc patří v myslivosti a

ochraně přírody mezi nejvýznamnější měsíce
celého roku právě proto, že se rodí nejvíce
mláďat různých druhů zvěře a to jak zvěře per-
naté tak srstnaté.

Hlavní úkol pro nás, myslivce a ochránce
přírody, je uchování klidu pro zvěř před predá-
tory a neukázněnými návštěvníky našich lesů.
Ne každý si totiž uvědomuje, že procházka se
svým čtyřnohým kamarádem, zdánlivě prázd-
ným lesem, může způsobit velké problémy
zvěři, která v té době klade (rodí) mláďata
nebo je krmí. Nejde ale pouze o „neukázněné
pejskaře“, ale např. i o cyklisty či turisty, po
kterých v lesích zůstává pouze nepořádek.

Tímto také apeluji na většinu slušných náv-
štěvníků naší krásné novohradské přírody, aby
nebyli lhostejní k lidem, kteří ničí naší příro-
du. Přírodu totiž neničí sobě, ale nám všem.

Pozor také na mláďata, která naleznete na
loukách, polích či v lesích. Často lidé podleh-
nou dojmu, že mládě je opuštěné a ihned se ho
snaží zachránit. Nedělejte to. Stává se to hlav-
ně u srnčí a zaječí zvěře. Matka mládě odloží a
sleduje ho z úkrytu, aby svojí přítomností ne-
přilákala predátory, kteří jsou nebezpeční stej-
ně jako lidé dotýkající se jich nebo se je
snažící zachránit. Jakmile přijde takové mládě
do styku s člověkem, matka jej automaticky
opouští a takovým kontaktem stačí jedno jedi-
né pohlazení!!!!!! Pokud pak skutečně dojde
k opuštění mláděte, toto umírá.

Pokusme se tedy chovat ohleduplně ne jen
v tomto měsíci, ale i v měsících ostatních po
celý rok.

Práce v honitbě a ochrana přírody
Jak už to tak bývá, po odchodu zimy se

před myslivci v celé republice objeví spousta
práce v honitbě. Výjimkou nejsou ani mysliv-
ci z MS Nové Hrady.

Bohužel se čím dál častěji stává, že myslivci
nečistí a nespravují pouze myslivecká zařízení,
která byla poničena zvěří či nepříznivými po-
větrnostními podmínkami, ale čím dál častěji
musí uklízet les a opravovat svá zařízení po
návštěvnících našich lesů nebo prostě jen těch,
kteří jsou líní a pravděpodobně i psychicky na-
rušení. Jinak si nelze vysvětlit jejich počínání,
když i v roce 2010 naloží své odpadky a další
nepotřebné věci do svých vozidel a tyto odho-

dí v lese. Důkazem toho jsou přiložené fo-
tografie z brigády MS Nové Hrady, která
byla uskutečněna 9. 5. 2010 a byla zaměře-
na vyloženě na sběr odpadu u lesních cest
v honitbě.

Výsledkem této brigády byl plný pří-
věsný vozík pneumatik, plastových a skle-
něných lahví, pytlů s domácím odpadem
včetně prázdných nádob od čistících pros-
tředků a dalších věcí, jako například 150
litrového akvária!!!! K naplnění druhého
přívěsného vozíku postačily tři pneumati-
ky z nákladního automobilu, které byly
rovněž odhozeny u lesní cesty v srdci no-
vohradské přírody. Bohužel, ani deset ta-
kových brigád by nestačilo na vyčištění
rozlehlé honitby MS Nové Hrady a tak je
na každém myslivci, aby při svých pochůz-
kách vždy nějakou tu plastovou láhev nebo
jiný odpad sebral a tento odložil tam, kam
patří.

Je s podivem, že v době, kdy jsou otev-
řeny sběrné dvory, kde zdarma zlikvidují
téměř všechen běžný odpad, nebo jsou po
menších osadách rozvezeny kontejnery,
tak se najde někdo, kdo odveze svůj odpad
do lesa a tam jej vyhodí.

Myslivci z MS Nové Hrady apelují na
všechny slušné lidi, aby nebyli lhostejní
k těm, kteří nám dlouhodobě znečišťují a
poškozují přírodu ať již výše popsaným
jednáním, nebo třeba jízdou na terénních
motocyklech. Naše příroda si ochranu za-
slouží a zdá se, že se to vyplácí i z pozoro-
vání staronových druhů zvěře a ptactva,
které se v novohradské přírodě opět obje-
vují. Pokud tedy zjistíte konkrétní poško-
zení přírody, nebojte se tuto skutečnost
oznámit některému z členů MS Nové Hra-
dy nebo policistům. Je potřeba dát těmto
lidem najevo, že chceme mít ve svém oko-
lí pořádek a zachovat čisté lesy pro násle-
dující generace.

Právo každého člověka končí tam, kde
začíná právo druhého. Odpad patří do po-
pelnice a motokrosové motorky na trať
k tomu určenou. Proti každému, kdo bude
naší přírodu znečišťovat a rušit zvěř musí
být rázně zakročeno a viník musí nést od-
povědnost za své jednání. Když má někdo
na motokrosovou motorku, měl by mít i
dostatek prostředků na to, aby své jízdní
dovednosti prezentoval na trati a ne na les-
ních cestách, které akorát poškozuje a ruší
zvěř. Výjimkou nejsou ani rádoby motor-
káři, jejichž největší zábavou je pronásle-
dování zvěře na motocyklu až do jejího
uštvání. Tento případ byl velmi dobře vší-
mavými občany zaznamenán a viník bude
řešen pro trestný čin týrání zvířat a stane
pro své jednání před soudem. Myslivci
z MS Nové Hrady děkují všem slušným
lidem a přejí hezký pobyt při toulkách
přírodou.

Za MS Nové Hrady
Leoš Brychta, Martin Brychta

Přeshraniční stezky zdraví
Vážení návštěvníci Tereziina údolí, vážení

spoluobčané,
rádi bychom vás prostřednictvím Novohrad-

ského zpravodaje informovali o projektu „Pře-
shraniční stezky zdraví“. Jedná se o projekt,
který realizuje Sdružení pro podporu cestovního
ruchu na Novohradsku spolu s rakouským part-
nerem městem Weitra. Projekt realizujeme díky
Evropské unii z Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj „Evropská územní spolupráce Rakous-
ko – Česká republika 2007-2013“.

Cílem projektu je vytvořit propojení mezi
naším Tereziiným údolím a obdobným par-
kem ve Weitře Gabrielental. Tyto parky jsou
si hodně podobné a proto vám chceme ukázat
tyto parky společně. V současné době se zřej-
mě setkáte v Tereziině údolí s poměrně znač-
ným stavebním ruchem, neboť se v měsících
květen a červen provádějí práce spojené
s úpravou hlavní přístupové cesty parkem,
dále budou opraveny mostky, nově doplněny
lavičky a odpadkové koše podle původních
vzorů a zcela nově bude na louce nedaleko Te-
reziiných lázniček vybudována relaxační zóna
s Kneippovacími místy.

Kneippovací místa jsou místa určená k re-
laxaci a slouží k uvolnění těla a díky příjemné-
mu prostředí našeho parku i ducha. Tyto
chodníky budou vystavěny podél lesního po-
toka a celkově budou tvořit systém malého re-
laxačního centra. Použití přírodních materiálů
tak bude citlivě respektovat chráněný ráz celé-
ho parku. Pokud jste zvědavi už nyní, jak tako-
vé centrum vypadá, nezbývá nám než Vás
pozvat do rakouského Gabrielentalu, kde je ta-
kovéto centrum již několik let v provozu. Naši
rakouští kolegové nám dnes pomáhají s vybu-
dováním menšího centra u nás a sami také je-
jich park za podpory EU upravují.

Věříme, že nám odpustíte narušení klidu
v dnešních dnech, které způsobuje provoz
techniky v parku a těšíme se, že prostředky
které nám pomáhá Evropská unie investovat
do obou parků přispějí k vaší spokojenosti a ke
zlepšení vzhledu a nabídky služeb v obou par-
cích a že se na Novohradsko a do rakouského
Waldviertelu budete rádi vracet.

Na setkání na Novohradsku se těší
Petr Řehoř, Václav Kučera a Petr Charvát

Jak se k parkům dostat?

Oba parky jsou volně přístupné. Vzdále-
nost mezi oběma parky je cca 15 km, záleží na
tom, zda pojedete autem, nebo využijete ně-
kterou ze značených cyklotras či turistických
stezek. Pohodlně je tedy možné cestu zdolat i
na kolech. Terén je mírně kopcovatý a zvládne
ho zcela jistě i netrénovaný cyklista. V Terezi-
ině údolí vás jistě rádi přivítají provozovatelé
penzionů a nabídnou dobré jídlo a pití, v ra-
kouském Gabrielentalu si pak můžete sami
ugrilovat klobásy na volně přístupném ven-
kovním krbu. Jen doporučuji vzít si sebou tro-
chu dřeva na topeníJ Před oběma parky jsou
neplacená parkoviště.
A co na to GPS?  Té stačí zadat:
Pro Tereziino údolí:

Loc: 48°46’57.95"N, 14°45’36.409"E
Pro Gabrielental:

Loc: 48°42’9.293"N, 14°53’19.571"E
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Železniční stanice Nové Hrady
Dne 30. dubna 2010 v 18 hodin byla po 140 letech a šesti měsících

ukončena dopravní služba ve stanici.
Při té příležitosti se sešli současní i bývalí zaměstnanci v restauraci

naproti nádraží, aby zavzpomínali na službu i diskutovali o budoucnos-
ti. Při setkání nechyběla muzika a zpěv. V 18 hodin se účastníci setkání
stali svědky posledních okamžiků dopravní služby. Pak se stanice
uzavřela. V současnosti už je doprava na trati řízena dálkově z Českých
Budějovic.

Historie stanice se začala psát v letech 1868 - 1869, kdy byla budo-
vána trať České Velenice - České Budějovice.

K připomenutí některých událostí jsem použil záznamů v kronice
stanice a mého seriálu ke 130letému výročí trati z roku 1999.

Stavba stanice byla dokončena v roce 1868. Vůbec první stavbou
připravenou k předání byla hospoda.

V říjnu 1868 byly kladeny koleje z Borovan do Nových Hradů.
1.3.1869 byla již trať průjezdná drezínou.

Kolem 20. dubna 1869 přijela do N. Hradů první lokomotiva
z Gmündu. 21. 5. projel po celé trati první nákladní vlak. Osobní vlaky
začaly jezdit 28.10.1869. Slavnostní zahájení provozu bylo 1. listopadu
1869. Od 21. 5.1871 projížděly přes stanici první rychlovlaky z Vídně
do Chebu.

V době zahájení provozu měla stanice dvě staniční koleje, jednu ko-
lej manipulační a krátkou nakládací rampu.

V roce 1873 byla zřízena kolejová váha.
Až do 30.4.1884 byla celá dráha ve správě Dráhy císaře Františka

Josefa. Od 1.5.1884 byla dráha zestátněna a majetek i provoz převzaly
Císařskokrálovské rakouské státní dráhy. Za zmínku stojí podotknout,
že služební pomůcky byly po celou dobu monarchie vydávány v ně-
meckém jazyce a služební hovory byly vedeny německy. České hovory
byly trestány.

V roce 1888 byly ve stanici čtyři koleje. 25.10.1890 bylo uvedeno
do provozu čerpadlo s vodojemem. Do té doby bylo v přijímací budově.

3.7.1892 byla na nádraží otevřena hraběcí restaurace. V letech
1893-1894 byla postavena restaurační budova naproti nádraží.

31.12.1892 bylo naposledy použito trojího zvonění na staniční zvo-
ny jako signálu k odjezdu vlaku.

V roce 1897 bylo zřízeno zabezpečovací zařízení a do stanice byly
zavedeny telefony.

V roce 1905 byly přestavěny kanceláře a čekárny a ukončeny práce
s rozšířením kolejišť.

28.10.1918 byla přijata depeše o kapitulaci Rakouska a vyhlášení
nezávislosti Československa. Byly odstraněny znaky bývalého moc-
nářství a úřední řečí se stala čeština. Bylo zadrženo zboží určené k vý-
vozu za hranice.

Protože Cmunt (pozdější České Velenice) patřil ještě k rakouskému
území, byla v Nových Hradech prováděna celní a pasová kontrola. Kro-
nika stanice uvádí, že tomu tak bylo do 9.10.1919. České Velenice byly
připojeny k našemu území 31.7.1920.

V době hospodářské krize ve třicátých letech došlo k poklesu ná-
kladní dopravy. Byli propouštěni zaměstnanci a snížily se platy. K čás-
tečnému vzrůstu dopravy ale i ke zlepšení platů zaměstnanců došlo
v roce 1937.

1. května 1938 obdržely železniční stanice depeše o provedení mo-
bilizačního rozkazu a střežení tratí.

V novohradské stanici se objevil i obrněný vlak československé ar-
mády jako pomoc v boji proti henleinovcům.

Důsledkem zrádné mnichovské dohody byla okupace českého po-
hraničí. 7. října 1938 byla nařízena evakuace stanice do Českých Budě-
jovic. 8. října obsadili stanici zaměstnanci
říšských drah. Poslední českou zastávkou na
trati se stal Petříkov.

Po napadení Polska a hlavně pak Sovětské-
ho svazu se výrazně zvýšil pohyb německých
vojsk po železnici. Po trati byli přepravováni
v dobytčích vagónech i váleční zajatci a vězni
koncentračních táborů.

S blížícím se koncem války nastalo období
téměř denních leteckých poplachů. Kromě

bombardovacích svazů spojenců létali nad tratěmi stíhači - samotáři,
kteří vyřazovali z provozu především lokomotivy. Říkalo se jim hloub-
kaři nebo kotláři. 23. března 1945 provedli spojenci zničující nálet na
České Velenice. Doprava byla přerušena a řadu dní jezdily vlaky pouze
do Nových Hradů. 26. března 1945 shořelo ve stanici po útoku hloub-
kařů pět cisteren s benzínem a olejem a tři vagóny se zbožím. Shořely
také dva soukromé sklady obilí na pozemku dráhy.

7. května osvobodila Rudá armáda České Velenice, 9. května Nové
Hrady. Nacistická vojska opustila naší krajinu 10. května. 21. května
byla stanice obsazena správou ČSD.V době od 21. května do 20. srpna
pomáhalo s obnovou provozu železniční vojsko Rudé armády. Ve sta-
nici Nové Hrady bylo od 1. června sedm vojáků železničního vojska
Rudé armády. Protože České Velenice byly rozbombardovány, probí-
hala nakládka a vykládka zboží ve stanici Nové Hrady.

3. prosince 1945 vstoupil v platnost první normální jízdní řád. ČSD
byly první železniční společností v Evropě,která ho zavedla.

V poválečných letech zde výrazně stoupla doprava dříví. 9. ledna
1946 byla u stanice zřízena státní pila.

Z novohradské stanice se vozilo dříví a řezivo i do zahraničí. Vyvá-
želo se do Holandska, Belgie, Švýcarska a Rakouska i do italských pří-
stavů. Dřevo z Novohradska zpracovávaly i jihočeské papírny. Po
celém území Čech i Moravy byly rozváženy výrobky novohradské sý-
rárny. Výrazně stoupla i nakládka rašeliny, která se dopravovala hlavně
na Moravu a jižní Slovensko.

V listopadu 1947 byla stanice svědkem příjezdu dvou vlaků reemig-
rantů z Maďarska, kteří se přestěhovali do naší oblasti (ve staniční kro-
nice je psáno z Maďarska, přicházeli ale i reemigranti z Rumunska).

V roce 1948 dochází ke zvýšení přepravy osob o 40 procent a je za-
znamenán další nárůst přepravy nákladů.

1. října 1948 bylo uvedeno v činnost čerpadlo na elektrický pohon.
Proud dodávala pila. Ale ve stanici se dosud svítilo petrolejkami. Elek-
trické osvětlení bylo ve stanici zavedeno v roce 1953.

V červenci 1954 byla k nádraží přestěhována z města výrobna pali-
vových kol. Denně nakládala 2 vagóny.

V roce 1959 byla zvelebena stanice a po pravé straně budovy vybu-
dován parčík. Stanice se zapojila do soutěže o kulturu cestování.

V roce 1962 se započalo s výstavbou závodu na výrobu betonových
pražců. V červenci téhož roku získalo osazenstvo stanice titul Brigáda
socialistické práce.

V roce 1964 byla upravena fasáda stanice. V roce 1965 bylo zave-
deno elektrické osvětlení celého kolejiště a ve stanici instalovány elek-
trické hodiny.

V šedesátých letech projížděly stanicí ucelené soupravy vozů se
štěrkopískem z Třeboňské pánve.V té době se hodně stavělo a betonár-

ny polykaly celé vlaky tohoto materiálu. To
nakonec vydrželo až do roku 1989.

V letech 1967 -1971 jezdil po trati těžký
mezinárodní rychlík „Sanssouci“ z Berlína do
Vídně.

V roce 1966 se na manipulačních vlacích
objevily parní lokomotivy 556.0. Tyto loko-
motivy patřily k nejdokonalejším na světě.
A spolehlivě sloužily až do skončení parního

18.00 hod. a železniční stanice N. Hrady je za-
vřena

Bývalí zaměstnanci stanice

pokračování na str. 10



červen 2010 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 13

provozu. Odjezdová návěstidla ve stanici byla v tomto roce elektricky
osvětlena. V dubnu 1967 byl zrušen telegraf.

V roce 1971 pracovalo ve stanici železniční vojsko. V tomto roce už
byly všechny koleje na betonových pražcích.

Došlo ke zrušení vodního jeřábu u budějovického zhlaví. V květnu
1972 byla provedena oprava staniční budovy.

Ve druhé polovině roku 1977 byly v Nových Hradech i na přileh-
lých zastávkách instalovány světelné nápisy.

Ve druhé polovině sedmdesátých let byly v N. Hradech nakládány
ucelené nákladní vlaky. To pak probíhalo i v pozdějších letech např. při
lesních kalamitách a samozřejmě při expedici betonových pražců ze
ŽPSV.

V roce 1977 projel po trati poslední osobní vlak tažený parní loko-
motivou. Poslední nákladní vlak s parní lokomotivou v čele jel 31.
března 1981. V září 1984 byl naposled vezen ve vlakové soupravě poš-
tovní vůz.

V listopadu 1987 byla zahájena výstavba 5. koleje pro potřebu Stát-
ního rybářství, Státního statku Šumava a národního podniku Rašelina.
Stavba byla dokončena v roce 1988.

Po zdražení jízdného v roce 1990 byly prodávány kartonové jízden-
ky potištěné po obou stranách. Jízdné se sčítalo.

V roce 1991 výrazně poklesla nakládka. V celém Československu je
v té době zaznamenán výrazný pokles nákladní dopravy. Dochází k re-
dukci i odříkávání manipulačních nákladních vlaků. V současné době
se stává, že do stanice přijede manipulák složený jen z lokomotivy a
služebního vozu.

1. dubna 1991 byla zrušena výroba betonových pražců a 120 za-
městnanců dostalo výpověď. (V pozdějších letech byla výroba obnove-
na). Zrušena byla taká výrobna palivových kol. Obojí se projevilo na
poklesu nakládky.

V dubnu 1992 byla zrušena funkce náčelníka stanice a byl zaveden
název přednosta.

Po rozpadu Československa zanikly Československé státní dráhy a
nově vznikly České dráhy.

V roce 1993 proběhla další rekonstrukce staniční budovy.
V devadesátých letech byly kartonové jízdenky nahrazeny jízdenka-

mi tištěnými na počítači.
V souvislosti s elektrifikací tratě zahájené na podzim 2006 došlo

k celkové přestavbě kolejiště stanice a k úpravě nástupiště.
18. ledna 2009 byla zahájena elektrická doprava mezi Českými Bu-

dějovicemi a Novými Hrady. Nové Hrady byly až do 30. dubna 2010
poslední stanicí na trati, kde ještě fungovala
dopravní služba. Od následujícího data jsou ve
stanici prodávány v běžné pracovní době jíz-
denky, v ostatním čase se zakupují ve vlaku.
Od druhé změny jízdního řádu (13. června) se
počítá s elektrickou dopravou v celém úseku
českovelenické trati. Tím skončí v Nových
Hradech přestupy z elektrických vlaků na mo-
torové a obráceně. Tolik ve stručnosti k histo-
rii naší železniční stanice.

A na závěr ještě popřeji všem, kteří se svou
prací podíleli na zdárném chodu stanice, pev-
né zdraví a úspěchy do dalších let.

Mgr. Václav Marek (i foto)

Jiřina Ferenčíková oznamuje,
že od května tohoto roku je nová
otevírací doba krámku v Byňově:

Pondělí – pátek: 6.45 – 9.30 hod.
14.00 – 16.30 hod.

Sobota: 7.30 – 10.00 hod.

Neděle: 8.00 – 11.00 hod.

Změny pracovní doby budou opět uveřej-
něny (oznámeny).

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Drazí farníci, dárci, vážení spoluobčané!
Jsme velmi rádi, že vám tímto způsobem

můžeme poděkovat za vaši štědrost, kterou
jste projevili při letošní Tříkrálové sbírce, or-
ganizované Klášterem Božího Milosrdenství
ve spolupráci s Oblastní charitou v Nových
Hradech. Výtěžek sbírky v Nových Hradech,
Horní Stropnici a Olešnici ve výši 57.299 Kč
byl v květnu převeden na konto Hospice sv.
Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích.

Co si vlastně máme představit, řekne-li se
hospic? Není to domov důchodců, není to ne-
mocnice, ani léčebna dlouhodobě nemocných.
Zakladatelka hospicového hnutí v ČR MUDr.
Marie Svatošová říká: „Hospic je umění do-
provázet.“ Doprovázet na cestě, kterou musí
projít každý z nás a o které dopředu nevíme,
jaká bude.

Přirozené umírání a smrt byly v dnešní mo-
derní společnosti vytlačeny za horizont toho,
co nás obklopuje. Masmédia jsou sice plná
vražd, tragických nehod a katastrof, ale od-
chod našich nejbližších z toho světa se větši-
nou odbývá v anonymním a neosobním
prostředí nemocnic. Lékařské přístroje a me-
dikamenty umožňují čistě technicky prodlu-
žovat život prakticky libovolně dlouho. O to

těžší je rozpoznat okamžik, kdy se má
lékařská věda pokorně sklonit před konečností
lidského pozemského bytí a dopřát umírající-
mu právo na důstojnou přirozenou smrt. Právě
to je úkolem hospicového hnutí – poskytnout
umírajícím prostor a čas i osobní blízkost
k tomu, aby mohli uspořádat své světské i du-
chovní záležitosti, aby byli zbaveni zbytečné
bolesti a mohli se náležitě připravit na
konečné setkání se svým Stvořitelem.

Velice nás těší, že jste svým darem v Tří-
králové sbírce prokázali, že vám není lhostej-
ný osud umírajících, a pomohli jste tak k jeho
dovybavení dalším potřebným zařízením. Dě-
kujeme i za případné další individuální dary na
potřeby hospice.

Podrobnosti o využití vašich darů, o dosa-
vadní činnosti a o dalších projektech a zámě-
rech Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna
můžete získat na internetových stránkách
www.hospicpt.cz. Přikládáme také děkovný
list ředitele hospice PhDr. Roberta Huneše.

Se srdečným poděkováním
a přáním všeho dobrého P. Tomáš Libant,

představený Kláštera Božího Milosrdenství
Václav Švarc, ředitel Oblastní charity N. Hrady

Setkání před železniční stanicí Nové Hrady

Železniční stanice Nové Hrady
(pokračování ze str. 12)
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Jarní zpráva z Duhové školky

„O tom, jak jaro do
školky muselo“

I když jsme každý den lákali jaro písnič-
kou, vyháněli zimu básničkou, jaro ne a ne při-
jít! Až jednoho dne, před velikonočními
svátky, jsme do školky jaro přilákali a už ho
nepustili. Ono se mu vlastně už ani utéct ne-
chtělo, protože jsme společně s maminkami
vyráběli velikonoční výzdobu, krásné kytičky
a celá naše školka rozkvetla a zima rázem zmi-
zela.

Při jarních vycházkách jsme pozorovali,
jak se příroda probouzí a vše ožívá. Bohužel
jsme nacházeli i spoustu odpadků, které od-
kryl roztátý sníh. Protože každý rok slavíme
Den země a jsme zařazeni v ekologickém pro-
jektu ,,Mrkvička“, oblékli jsme rukavice a le-
tos místo našeho parku, jsme s kamarády
Sluníčky uklidili a posbírali odpadky po ces-
tičkách ve Štítě a okolo tábora. Odpadků jsme našli dva plné pytle, kte-
ré jsme ve školce ještě roztřídili a připravili pokus s odpadky, které jsou
v zemi rozložitelné a které ne. Pokus vyhrabeme před prázdninami, a
všem ukážeme, co do země a do přírody nepatří.

Také jsme se stihli stát plováčky a úspěšně ukončili plavaní v Boro-
vanech.

Hodně jsme se letos těšili na 30. dubna a poctivě jsme si vyráběli
klobouky pro čaroděje, čarodějnice a kytičkové víly. Vyšel nám krásný
slunný den, ozdobili jsme si školní jeřabinu jako májku, opekli buřty,
zadováděli si na zahradě a po obědě dopadli do postýlek a spali jako
broučci.

Ale protože nelenošíme, tak jsme se hned pustili do nacvičování be-
sídky pro naše maminky. Besídka je pro nás poděkováním našim ma-
minkám za to, že nás mají rády a hezky se o nás starají . Proto si dáváme
záležet, aby se líbila všem, kdo se přijde podívat.

Školní rok ubíhá dlouhými kroky, a tak jak se zase letos rozloučíme
s našimi budoucími školáky??? To se nechte překvapit, tak ahoj, zdraví
všichni Broučci z Duhové školky!

Broučci a paní učitelky děkují manželům Volkovým za zmrzlinu
pro děti, jako odměnu za besídku pro maminky.

Děkujeme

Poděkování Duhové školce
Děkujeme paním učitelkám z “Duhové školky” za skvělou celoroč-
ní péči o naše děti.

Za krásnou besídku ke dni matek, krásné prostředí a výzdobu škol-
ky, do které je radost jít každý den!

Děkujeme, maminky! foto MŠ
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VELKÉ SVÁTKY
VE ŠKOLCE…

V pátek 30. 4. se slétli do školky čaroděj-
ničky a čarodějníci, kteří si opálili vuřty, pro-
létli se na koštěti a ozdobili májku barevnými
fábory. Děkujeme maminkám, které nám po-
máhaly s temperamentními čarodějníky, aby
se nám neupálili. Počasí nám přálo a bylo
opravdu veselo.

V máji všechno kvete, louky, zahrady i
pole jsou plné barevných kytiček a ty kvetou
pro toho, koho máme rádi a komu chceme
udělat radost – našim maminkám k svátku.
Každá třída si pro maminky připravila pestrý
program, který maminky ocenily svým potles-
kem, úsměvem i slzičkou. Po vystoupení jsme
si společně poseděli a popovídali u občerstvení,
které připravily maminky a za to jim velký dík.

A co nás ještě čeká?

¡ Výlety za  zvířátky.
¡ Oslava Dne dětí – 4. sportovní hry

a odpoledne pro tatínky ve školce.
¡ Přírodovědný projekt s Lesy ČR

– ,,Červená karkulka“.
¡ Den u záchranářů.
¡ Loučení s budoucími školáky.

SLUNEČNÉ JARNÍ DNY VÁM PŘEJE
VAŠE ŠKOLKA

OZNÁMENÍ
Mateřská škola bude o prázdninách po dobu rekonstrukce školní kuchyně otevřena v omeze-
ném provozu na jednu třídu ve žluté budově.
Celkové uzavření MŠ bude od 19. do 30. července 2010

Tak už to zase přišlo. Třicátého dubna jako
každý rok vyletěly všechny čarodejnice na
svoje slety. I ty naše družinové měly svůj, a to
na fotbalovém hřišti. Svým tancem obveselily
všechny okolo i sebe samotné. Dokonce dob-
rovolně vydaly jednu ze svých kolegyň(i když
jen vyrobenou), aby záhy zhynula v plame-
nech vatry TJ. Když vyšlo sluníčko a Filipoja-
kubská noc skončila, opět se promněnily v
hodné holčičky a pani vychovatelku a společ-
ně s chlapci vyrazili 5.5. na výlet do hasičské
zbrojnice drážních hasičů v Českých Budějo-
vicích. Tam se dozvěděli spoustu zajímavých
informací o tom, jak se v příštím roce chránit
před plameny ohňů. Mohli si vyzkoušet žáru-
vzdorný oblek (mimochodem velice praktická
věcička), prohlédnout si několik typů hasič-
ských vozů a dokonce pracovali s hydraulic-
kými nůžkami. Do Českých Budějovic jsme se

dopravili místo koš-
ťat (chlapcům by asi
košťata nelétala) auto-
budem TJ, který nám
byl poskytnut bezplat-
ně - tímto moc děku-
jeme. Také děkujeme
drážním hasičům ČB
za jejich trpělivost a
ochotu. A sluší se po-
dotknout, že mezi ně
patří i tatínkové na-
šich žáků pan Soubus-
ta a pan Michale.

Vychovatelky ŠD

Jarní události v ŠD „U Klouzajícího sluníčka“

foto MŠ

foto ŠD
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Pětka a její besídka
Ve čtvrtek 27. 5. jsme byli udělat radost na-

ším vystoupením všem obyvatelům DPS na
Dobré Vodě. Všechny babičky a dědové, kteří
mohli přijít, byli velice rádi, že mezi ně přijely
děti, a to nejen je pobavit a zpříjemnit jim od-
poledne, ale také je obdarovat malými dáreč-
ky, které pro ně vyrobily ve škole. Některé
babičky se nám po vystoupení “chlubily”,
že stále mají od nás schovaná přáníčka z loň-
ských Vánoc. A to nás opravdu potěšilo. Za
své vystoupení byly děti odměněny nejen
upřímným a vděčným potleskem, ale také vý-
borným pohoštěním a spoustou sladkostí, kte-
ré si odvážely domů.

Celé pololetí probíhal v naší třídě projekt
Pětka sobě i ostatním, který jsme letos zaměři-
li na slavné osobnosti a okamžiky nejen naše-
ho národa, ale i naší třídy. (to proto, že se letos
loučíme s prvním stupněm...) V projektu jsme
využili znalosti z vlastivědy, českého jazyka
a literatury, hudební výchovy a zručnost z pra-
covního vyučování. Premiéru jsme měli v Čes-
kém domě 20. 5. a celé vystoupení bylo
věnováno rodičům, hlavně maminkám, jako
dodatečný dárek ke Dni matek.

Za vystoupení jsme sklidili veliký potlesk a
chválu. Děti byly nadšené a právem na sebe
pyšné, neboť odvedly kus práce nejen při pří-
pravě, ale i při premiéře.

Touto cestou děkuji Vám, paní Homolkové
a celému týmu KIC za zapůjčení prostor Čes-
kého domu nejen pro nácvik, ale i pro vystou-
pení. Poděkování si zaslouží i kapela Sunny
Band za zapůjčení a obsluhu aparatury. Veliké
díky patří i maminkám a rodinným příslušní-
kům, kteří nám pomohli s přípravou některých
kostýmů a rekvizit.

Celé vystoupení nám zdokumentoval pan
Šebela, kterému rovněž děkujeme a těšíme se
na DVD.

PS: Pro veliký úspěch vystoupíme s naším
programem v úterý 15. června v dopoledních
hodinách v rámci školního představení pro celý
první stupeň, se kterým se tak rozloučíme, ne-
boť po prázdninách z pětky bude šestka...

Mgr. M. Rolínková a její Pětka

foto ZŠ
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Besídka školní družiny „U Klouzajícího sluníčka“
Jakmile se začne blížit konec školního roku, je to čas nejen na školní výlety
s novými zážitky, ale i období besídek. Naše školní družina patří rozhodně
k těm školním zařízením, která by si závěr roku bez pořádné dětské besídky
pro rodiče asi už neuměla představit.

Pro děti, které na besídce vystupují, je určitě důležité i samotné nacvičování
všech výstupů, příprava celé družinové party a pak těšení se jak to dopadne. A do-

padne to vždycky dobře. Jednak proto, že děti jsou schopné se naučit téměř všechno
a i případné škobrtnutí se odpouští, a také proto, že když jsou zapálené do práce vycho-

vatelky, tak zpravidla dokážou nadchnout všechny okolo a samy na besídce také něco předvést.
Zpívání a kytarový doprovod Bohunky Vochoskové nebo výstup aerobicu s Marcelou Michaleo-
vou jsou toho důkazem.

Za všechny rodiče děkuji za celoroční vytrvalou a skvělou práci plnou nápadů a činností pro
děti ze školní družiny „U Klouzajícího sluníčka“. K. Jarolímková (i foto)

ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ 2010
Mladí myslivci z Nových Hradů se pravidelně zúčastňují soutěže v myslivosti a znalosti pří-

rody. Již poněkolikáté je Okresní kolo této soutěže na loveckém zámečku Ohrada - Hluboká nad
Vltavou. Letošní ročník se netradičně konal v sobotu 15. 5. 2010 za studeného a pošmourného
počasí. Celkem se zúčastnilo třicet soutěžících ze základních škol a mysliveckých sdružení.
V kategorii A – mladší jsme měli dva zástupce Davida Koiše a Evu Hájkovou. Jako nováček se
radoval ze svého třetího místa. Eva obsadila pěkné osmé místo. V kategorii B – starší nás repre-
zentoval Tomáš Jarolímek, který svoji kategorii vyhrál a Daniela Trsková a Barbora Rafaeliso-
vá. Daniela obsadila hezké čtvrté místo a Barbora místo třinácté – nováčkovská daň. Soutěž se
nám i letos povedla a těšíme se na příští ročník. Text a foto Ladislav Starý

Tomáš je opět prvníDavid na pěkném třetím místě
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Úspěchy mladých
zdravotníků

V loňském roce touto dobou proběhlo
v Českých Budějovicích okresní kolo soutěže
Hlídek mladých zdravotníků. Ani letos si naši
žáci nedali ujít jeho další pokračování. Usku-
tečnilo se 5. 5. 2010 na Výstavišti v Českých
Budějovicích.

Náš zdravotnický kroužek pracuje již dru-
hým rokem. Letos jsme poprvé soutěžili za
druhý stupeň. A opět jsme si dokázali, že jsme
schopni obstát ve složitých situacích – srážka
cyklisty s kočárkem a maminkou, poranění
břicha, zlomené končetiny, transport zraně-
ných. Letošní ročník byl obohacen o další prů-
běžnou soutěž „Ukaž, co umíš” pod záštitou
hasičského záchranného sboru. V ní děti závo-
dily v uzlování, oblékaly se do správných
ochranných prostředků, určovaly vhodné po-
užití hasičských přístrojů.

Počasí nám moc nepřálo, pršelo a byla
zima, ale to nám na nadšení neubralo. Ze 14
soutěžních družstev jsme se umístili na krás-
ném 5. a 6. místě („trumfli” jsme i některá
gymnázia).

Jmenovitě chci poděkovat děvčatům - Eliš-
ce a Lucce Homolkovým, Aničce Čičolové,
Báře Hofmannové, Hance Buštové a Daniele
Chlebúchové za vzornou přípravu a reprezen-
taci školy. Tak holky,vyrazíme i příští rok?

Mgr. Kateřina Vítovcová, (i foto)

Akce ZUŠ T. Sviny
pobočka Nové Hrady

¡ 4. 6. 2010, od 17.00 hod.

Závěrečný koncert žáků ZUŠ
Koncertní sálek ZUŠ N. Hrady

�¡¢¡�

¡ 15. 6. 2010, od 18.00 hod.

Žákovský koncert
Kostel sv. Petra a Pavla v N. Hradech

�¡¢¡�

¡ 17. 6. 2010, od 18.00 hod.

Absolventský koncert Hany Šáchové
a Lukáše Tuschera, akordeony
Koncertní sálek ZUŠ N. Hrady

Letní tábor DÁLAVA 2010
JUNÁK – SIRIUS Horní Stropnice a MOP při ČSOP Nové Hrady
pořádají ve dnech 31. 7. – 7. 8. 2010 letní tábor (LT) na Dálavě u Ličova
cena tábora činní 2000,- Kč (5x strava+ ubytování).

Celý tábor je pojat celotáborovou hrou, kde na všechny táborníky čeká spousta legrace, zába-
vy, dobrodružství a plno dovedností. Hledáme děti, které chtějí o prázdninách poznat nové
kamarády, zahrát si spoustu her a prožít plno zábavy. Na každého táborníka čeká nové dobro-
družství.

Bližší informace o táboře lze získat na tel.: 775 039 448, 605 349 799

nebo na e-mailu: junak.sirius@seznam.cz, http://www.kometa.estranky.cz

Petr Aksamit – Hvězdář, vedoucí skautského střediska SIRIUS Horní Stropnice

Dětský den na hřišti
Letošní Dětský den, který pořádala ASPV TJ N. Hrady ve spolupráci s KIC, trochu zaskočilo
ne úplně ideální počasí. Původně plánovaná strašidla pobíhající po zámeckém parku tedy vy-
střídaly malé soutěže a hry na fotbalovém hřišti. Trochu nás zamrzela i neúčast některých čle-
nů pořadatelského týmu, kterým se nechtělo do deště, jenž ale před druhou hodinou ustal a
dokonce vysvitlo i sluníčko. Tak tedy strašení příští rok. Marušce Hrbáčkové děkuji za poří-
zení fotek z akce. K. Jarolímková
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Hudební setkání aneb Když se
sejdou harmoniky a trumpety

Ne vždy se podaří při jakékoli akci, že vedle dobrého pořadatelské-
ho a organizačního zajištění, se spontánně zakomponuje i něco navíc.
Něco, co „poznamená“ jak návštěvníky akce, tak i samotné pořadatele.
A právě květnové Hudební setkání na počest Josefa Placera patří k těm
akcím, na které se mile vzpomíná.

K nápadu uspořádat setkání „Placerových“ muzikantů nás přivedl
pan Pavel Heidinger už v loňském roce, kdy jsme s Jardou Bráchou vy-
dávali v NZ články k 50. výročí založení ZUŠky, ale neměli jsme příliš
podkladů o době těsně před tím a také o samotném působení lidového
učitele J. Placera. Nápad sezvat bývalé žáky pana Placera uvítal i jeho
první žák, pan Bedřich Zákostelecký. Hned v začátku příprav se přidal
další žák z mladší generace a kapelník Veselé muziky Josef Vochoska,
kterému se podařilo dát dohromady téměř osmdesát jmen a kontaktů. Pak
už jsme věřili, že muzikantské setkání bude a cítili i určitou zodpovědnost
vůči člověku, který na novohradsku působil od padesátých let min. století
do roku 1981 a zanechal po sobě hodně muziky a muzikantů.

Atmosféra celého setkání byla velmi příjemná, srdečná a hlavně
muzikantská. Jsem moc ráda, že se nám podařilo připravit podmínky a
příležitost pro to, aby se mohli setkat bývalí žáci pana Placera, kteří se i
mnoho let neviděli a že alespoň na jedno odpoledne se zastavili ve
vzpomínce na jejich bývalého učitele. Ne každý má to štěstí, aby po
něm zbyly takové stopy práce a v tomto případě i muziky.

Při hudebním setkání si přišli na své i milovníci dechovky a přízniv-
ci kapely Veselá muzika, která u nás pokřtila svoje čtvrté CD za přítom-
nosti svých hostů a sponzorů.

Velmi děkuji všem, kteří se jakkoli zasloužili o uskutečnění a sa-
motný průběh tohoto milého hudebního i lidského setkání.

K. Jarolímková (i foto)
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KIC Nové Hrady zve na

Přehlídku
pěveckých sborů
v sobotu, 12. 6. 2010,
od 16.00 hod.
Zrcadlový sál zámku, Nové Hrady
Vstupné dobrovolné

Zpívat pro vás budou:

¡ Dětské pěvecké sbory z N. Hradů
Zvoneček a Fermáta

¡ Dětský pěvecký sbor z Borovan
Úsměv

¡ CALYPTE

¡ Novohradský smíšený sbor

Druhý samostatný recitál
hudebního kvarteta

Calypte
se uskuteční v pátek 4. června 2010
od 18.00 hod.,
Modrý sál, Zámek  Nové Hrady

Kulturní a informační centrum
Nové Hrady

pořádá pro seniory
z novohradského

Domu s pečovatelskou službou

LETNÍ
SENIOR-PÁRTY

v pátek 18. června 2010
od 18.00 hod., v zahradě u DPČ

hrát a zpívat bude kapela
Mladá muzika

Zveme všechny seniory, kteří si chtějí
poslechnout pěkné písničky,  zazpívat

si a společně pobavit.

KIC Nové Hrady pořádá

zájezd na Otáčivé hlediště
do Č. Krumlova

Kašpárek v rohlíku
aneb Dneska to

roztočíme
Bejbypankový kabaret pro děti

v podání Loutkohry Jihočeského divadla

v sobotu 19. června 2010,
představení od 17.00 hod.
Vstupenka 280,-Kč + doprava
Doprava společná autobusem
Podrobnosti a přihlášky na KIC N. Hrady,
tel. 386 362 195

SILVA NORTICA RUN
(pozvánka a tip na výlet)
12. června 2010 bude na hraničním přechodu Nové Hrady – Phyrabruck rušno již od 6.00 hod.,
kdy odstartuje první (po loňském nultém ročníku) mezinárodní marathonský závod.

Závodu se zúčastní běžci muži a ženy z 10 zemí v disciplinách:
ultramarathon – 84 390 m start v 6.00 na hraničním přechodu,
marathon – 42 195 m start v 9.00 v Karlstiftu ÖR
½ marathun – start v 11.00 v Harmanslagu ÖR

Pro diváky jistě bude zajímavý doběh do cíle. Cíl všech disciplín bude opět na hraničním pře-
chodu Nové Hrady – Phyrabruck od 12.00 hod. Doběh bude moderovat televizní sportovní ko-
mentátor Michal Škorpil.

Pro diváky bude připraveno občerstvení, závodníky budou vítat roztleskávačky TJ SOKOL
Ledenice a o dobrou atmosféru se postará bubeník – facililátor Petr Šošor. Pod jeho vedením si
mohou zabubnovat všichni diváci.

Ještě stručně o trase závodu:
Běžci poběží přes Nové Hrady, Terčino Údolí, Horní Stropnici, Dobrou Vodu, Hojnou Vodu,
kolem Kuní hory, přes Černé Údolí, Terčí Dvůr (u Pohorské Vsi), Leopoldov a za Baronovým
Mostem do Rakouska, v Karlstiftu se přidají běžci marathonu a v Harmanschlagu 1/2marathonu.

Závod pod záštitou radního JiK Ing. Františka Štangla pořádá občanské sdružení Silva Nortika
Run, Obce mikroregionu Sdružení Růže, zejména Nové Hrady, Horní Stropnice Pohorská Ves a
obce mikroregionu Waldviertel Lainsitztal na rakouské straně.

Další informace o závodě jsou k dispozici na www.silvarun.eu.

KIC Nové Hrady zve pod širé nebe
všechny děti, mlaďochy i dospělé na

ROZJEZD
PRÁZDNIN

na novohradském
náměstí

v sobotu 3. července 2010
se můžete těšit na

hudebně-taneční párty
od 18.00 hod.
živa hudba v podání šestnáctičlen-
ného orchestru AGRIA
Všechny hudební rytmy od popu,
rock´n´rollu, swingu k dechovce
a latinsko-americkým rytmům,
vše k poslechu a hlavně k tanci.

od 21.00 hod.
Diskotéka a videoklipy
V průběhu večera vystoupí a zatančí
pro vás Novohradské hvězdy
a Orientální tanečnice

Vstupné do klobouku

Tipy na akce v Nových Hradech
na červenec 2010

¡ 3. 7. 2010, 18.00 hod.

Koncert a taneční rozjezd prázdnin
na novohradském náměstí, Taneční hud-
ba AGRIA, videoprojekce, orientální ta-
nečnice, aerobic, diskotéka na trávě,
občerstvení.

¡ 16. 7. 2010, 19.00 hod.

Koncert písničkáře Karla Plíhala,
hradní nádvoří Nové Hrady, 200,-Kč

¡ 17. 7. 2010, 18.00 hod.

Koncert kapely Jablkoň,
hradní nádvoří Nové Hrady, 150,-Kč

¡ 17. 7. 2010, 20.00 hod.

Recitál zpěvačky Ireny Budweiserové,
sál Rezidence Nové Hrady, 100,-Kč

¡ 18. 7. 2010, 14.00 hod.

Koncert Musica Bohemica,
hradní nádvoří  Nové Hrady, 150,-Kč

Rytíři, herci, pořadatelé
a další pomocníci na Historicko –
rytířských slavnostech!
Ve středu 9. 6. 2010 od 17.00 hod. bude
důležitá schůzka v Koželužně.
Přijďte prosím doladit kostýmy, svoje role
a úkoly.
a

V neděli 20. 6. 2010 od 10.00 hod. bude
generálka přímo na hradě!

Další info na KIC N. Hrady,
tel. 386 362 195 nebo 602 150 208

Kniha jako dárek za
vysvědčení

Městská knihovna vás zve na

Prodejní výstavu knih

Od 9. června do 2. července
pondělí, středa, pátek
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Historicko-rytířské

slavnosti
v sobotu, 26.6., léta Páně 2010

Na vědomost se dává všem měšťanům, poddaným,
drobotině a přátelům středověkých praktik,
že na poslední červnovou sobotu, 26.6., léta Páně 2010

ožije v Nových Hradech hrad a podhradí

HISTORICKO – RYTÍŘSKÝMI SLAVNOSTMI
Když se na hrad vydáte, pak vás nemine:

úderem 9. hodiny ožije náš hrad  středověkým životem

úderem 10. hodiny přijde všechny jarmarečníky

a poddané pozdraviti purkrabí
a vrchnost

úderem 11. hodiny vás svými dovednostmi potěší zdejší zpěváčci, tanečníci, muzikanti

úderem 13. hodiny vyjde průvod od hrobky a bude doprovázet očekávanou

královskou návštěvu

úderem 14. hodiny začne odpolední slavnostní program na počet

královské návštěvy

Budou-li se všichni chovat počestně a mírumilovně, budeme se veseliti
a hodovati až do úderu půlnoci. K tomu nám budou zpívat zpěváčci,
tančit tanečnice, vyhrávat pištci a kapely Gwalarn a Krless.

Pokud se nám ale nevyhnou nějaké nekalé úmysly či zrádní lapkové, pak
se ukáže, jací bojovníci a ochránci našeho hradu jsme. Kdo může, ať při-
jde veseliti se snámi anebo brániti naše panství.

¡ Po celý den můžete navštíviti rytířskou školu a naučiti se zá-
kladům šermu. Pokud budete mít meč svůj, můžete si jej
nechati ocejchovati u kováře v kovárně.

¡ Pro něžné pohlaví bude nachystaná barvířská dílna, kde
svůj zevnějšek budete moci vylepšiti.

Přijďte poseděti, popíti, pojísti přímo na hradní nádvoří

nebo do kovárny. Pár peněz dobré vzíti sebou.

Než na hrad vstoupíte,
nějaký groš hradní stráži předáte, vyjma drobotiny té, co vlastních peněz nemaje.
Ostatním vyměřeno bude podle vzrůstu a dobré mysli.

A koho všeho můžete na hradě potkati ?

No rozumí se, že purkrabího se ženou, písaře, královskou návštěvu, princeznu, hradní dámy, rytíře, stráže, kuchaře a pekařku,
kartářku, jarmarečníky, bubeníky, zpěváčky, muzikanty, felčaře, barvířky, žebráky a možná i lumpy a lapky.

Průvod

Pojďte do průvodu s námi, vezměte na sebe nějaký ten hadr a brož, přijďte ve 13 hodin k hrobce. Tam přivítáme královskou
návštěvu jedoucí od Rakous a pak s ní dojdeme za ostatními na hrad. Kdo nebude chtít do průvodu, může nás vyhlížet u hradu.

Rytířská škola
Rytířští kluci, nachystejte si meče a vezměte je s sebou na hrad. V kovárně si jej můžete nejprve nechat
ocejchovat od kováře a pak si v rytířské škole vyzkoušíte základy šermu. Půjčíme i rytířský oděv, helmice a štít.
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mezinárodní festival worldmusic
16.7.-18.7. 2010, Nové Hrady

Pátek 16.7.2010

Workshopy
15.30-18.30

„Rytmy světa a rytmus v nás I“
–  Hearn Gadbois
Dvoudenní výuka rytmů a techniky na per-
kuse a bubny typu darbuka, rámový buben,
tonbak. Budeme čerpat z rytmických kultur
Ameriky, Afriky, Středního východu a Indie.
Vstupné: 600,- Kč

16.00-18.00

„Hlas dokořán“ – Monika Šramlová
Zážitkový seminář vedený zkušenou hlaso-
vou pedagožkou je zaměřený na práci s de-
chem a hlasem. Rozeznění hlasu vede k
rozeznění celého našeho těla, a tím i k jeho
hlubšímu uvědomění. Jsme-li ve svém těle
vědomě, umíme lépe naslouchat jeho moud-
rosti, a učíme se tak lépe rozumět sami sobě a
tedy i ostatním. Prociťte sílu samohlásek a
kouzlo improvizace za doprovodu netradič-
ních hudebních nástrojů (shruti box, sansula).
Vstupné: 200,- Kč

Koncerty
Hradní nádvoří
19.00-20.00 – KAREL PLÍHAL

Osobitý folkový muzikant, nezaměnitelný
písničkář a vtipný glosátor, mistr jemných a
působivých kytarových variací, hráč se stru-
nami, melodiemi i slovy poprvé v Nových
Hradech.
Vstupné: 200,- Kč

Na Palubě
20.30-21.15 – PRAŽSKÝ HRADČANSKÝ

ORCHESTR
Skvělé muzikantské trio ve složení harmo-
nika, flétna a basa bude hrát pro vás známé
lidové písničky.
Vstupné dobrovolné

Sobota 17.7.2010

Workshopy
9.00-11.00 – „Výuka alikvotních technik

pro začátečníky“ – Wolfgang Saus
Intenzivní dílna pro zpěváky a zájemce
o nový přístup ke tvoření zvuku.
Alikvotní techniky nám umožňují kontrolo-
vat svaly a procesy, o nichž normální zpě-
vák nemá ani tušení.
Vstupné: 600,- Kč

9.00-11.30

„Rytmy světa a rytmus v nás II“
– Hearn Gadbois
Pokračování páteční dílny výuky rytmů a
techniky na perkuse a bubny typu darbuka,
rámový buben, tonbak.
Vstupné: 600,- Kč
Oba vstupy na tento workshop 1000,-Kč

13.00-15.00

„Léčivá síla hudby“ –  Lenka Počtová
Hudba má léčivou moc, neboť různé části
lidské bytosti rezonují s různými tóny, zvu-
ky nebo rytmy. Spočinutí v proudu zvuků a
vibrací přirozeně harmonizuje a vylaďuje
lidské tělo i duši a pozvedá nás k duchu.
Součástí dílny bude léčivá a kreativní práce
s rytmem, pohybem, s muzikoterapeutický-
mi nástroji a s hlasem.
Vstupné: 300,- Kč

12.30-15.30

„Taneční imaginace“ – Rena Milgrom
Pohybově-taneční sbor s využitím systému
Labanovy analýzy pohybu. Tato zkušenost-
ní dílna je vhodná pro každého - muže i ženy,
tanečníky i netanečníky. Součástí výuky je
osvojení si některých principů a cenných ná-
strojů usnadňujích pohyb a koordinaci.Cílem
tohoto systému je dát možnost tvořit v komu-
nitě či skupině, objevit něco o svém těle a
jeho možnostech, pocítit součást celku a sdí-
let harmonický pohyb.
Workshop rytmicky doprovodí Hearn Gadbois.
Vstupné: 600,- Kč

Koncerty
Obřadní síň na hradě
11.00-12.00

„Le´HarMonja“ – SVĚTLO V NÁS
interaktivní koncert
Monika Šramlová, Lenka Počtová
Vstupné dobrovolné

Rezidence
16.00-17.00

„EUROPEAN OVERTONE CHOIR“
koncert mezinárodního alikvotního sboro-
vého tělesa pod vedením Prof. Steffena
Schreyera v doprovodu německého klaví-
risty Michaela Reinmanna
Sbor se zaměřuje na interpretaci klasické i
novodobé hudby za použití nových pěvec-
kých technik.
Vstupné: 100,- Kč

Hradní nádvoří
18.00-19.00 – JABLKOŇ

Michal Němec – zpěv, kytara,
Martin Marvan – akustické kytary, sbor,
Johnny Jůdl – baskytara,fagot, flétna, sbor
Petr Chlouba – perkuse, klávesy, sbor
Vstupné: 150,- Kč

Rezidence
20.00-21.00

IRENA BUDWEISSEROVÁ a Fade In
spirituály, gospel, jazz, blues
Vít Fiala – kontrabas
Jaroslav Šindler a Miroslav Linka – kytary
Vstupné: 100,- Kč

21.15-22.00 – HARMONIVERSUM
koncert při svíčkách
Wolfgang Saus, Michael Reimann – alik-
votní zpěv,  klavír
Vstupné dobrovolné

Neděle 18.7.2010

Workshopy
10.00-12.00 – „Lidové umění z celosvětové-

ho pohledu“ – přednáška Jaroslava Krčka
Vstup volný

12.00-14.00 – „Výuka alikvotních technik
pro mírně pokročilé“ – Wolfgang Saus
Pokračování sobotního workshopu s roz-
šířenými informacemi - novinky v oblasti
alikvotního zpěvu, alikvotní polyfonie,
počítačový program pro znázornění a ově-
ření zpívaného alikvotního tónu a pojem
hlasový formant. Jak vytvořit jasný alik-
votní tón. Pro ucelený pohled na způsob
vytváření alikvotních tónů doporučujeme
absolvovat oba workshopy.
Vstupné: 600,- Kč

Koncert
Hradní nádvoří
14.00-15.30

ČESKÝ ROK a ŽÁKOVSKÉ VIGILIE
MUSICA BOHEMICA
Suita na českou lidovou píseň a Písně
žáků darebáků v podání komorního sou-
boru MUSICA BOHEMICA pod vede-
ním Jaroslava Krčka.
Vstupné: 150,- Kč

(www.alikvotnifestival.cz)
Další informace na KIC N. Hrady,
tel. 386 362 195.
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Výstavy v Koželužně Nové Hrady
¢ Výstava kreseb Novohradské tváře

Mgr. Zdeněk  Chrt, do 15. 7. 2010

¢ Výstava dětských výtvarných prací
z Tvůrčích dílen Koželužny, do 30. 6. 2010

¢ Výstavka starých loutek
bývalého novohradského loutkového divadélka, do 15. 7. 2010

¢ Prodej  originálních řemeslných a výtvarných výrobků.

Koželužna otevřena takto:
úterý, středa, čtvrtek 9.00 – 16.00 hod., sobota 10.00 – 15.00  hod.
Vstupné 10,-Kč

Další info na KIC N. Hrady, tel. 386 362 195

Tvůrčí aktivity v Koželužně Nové Hrady
¢ Tisk inspirativní technikou na textil.

Víkend plný barev, látek a letní oděvní inspirace pro dospělé i děti.
5. - 6. 6. 2010, od 10.00  do 15.00 hod., v Koželužně,
poplatek podle rozsahu tisku 50,- až 100,- Kč/os.
Pokusný materiál  zdarma, vlastní oděvy doporučujeme.
Příjemné prostředí a tvůrčí atmosféru vykouzlíme společně.

Na léto připravujeme:

¡ Intuitivní malování s výtvarnicí V. Zítovou – Jiráskovou
5. - 10. 7. 2010, Koželužna

¡ Malování s V. Zítovou-Jiráskovou na novohradském náměstí
15. - 17. 7. 2010

¡ Malování Mandal s výtvarnicí M. Petrusovou
9. - 14. 8. 2010, Koželužna

¡ Keramičtí andělé
23. - 28. 8. 2010, Koželužna
Výtvarný materiál zajistíme, poplatek 100,-Kč/os./den

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

Výroba rekvizit
na Historicko – rytířské slavnosti

Pokud jste navštívili Koželužnu v květnu, mohli jste mimo tra-
dičních výtvarných dílen vidět i výrobu některých rekvizit na rytíř-
ské slavnosti. Byly to především rytířské helmice, které si udělali
kluci – rytíři pro sebe, ale i pro některé z vás. Pokud přijdete za námi
poslední červnovou sobotu na hrad, tak si bude-
te moci vyzkoušet nejen helmice, ale i rytířský
kostým, meč, štít a naučíte se třeba i základy
šermu.

Pokud navštívíte Koželužnu v červnu, půj-
dete možná už po novém chodníku, který vás
povede nově upraveným prostranstvím za by-
tovkou a modrým domem u Koželužny. Bude-
me rádi, když k nám najdete cestu na výstavy,
na tvůrčí dílny a jiné aktivity pro děti i dospělé.
A pokud víte o někom z okolí, kdo by rád před-
vedl své výtvarné či řemeslné práce a vystavo-
val u nás, dejte nám vědět. Děkujeme za přízeň.

Za všechny lidi z Koželužny přeje hodně
tvůrčí nálady do letních dní K. Jarolímková

Školní rok v keramické dílně Kána
při Klášteru Božího Milosrdenství
Letošní školní rok proběhly v keramické dílně Kána odpolední kur-

zy dětí a večerní kurz dospělých. Oběma skupinám se daří vytvářet stá-
le lepší a propracovanější výrobky, s nadšením se pouští do složitějších
prací a na výrobcích je znát trpělivá práce a postupné zdokonalování.

Díky podpoře města Nové Hrady navštívilo dílnu všech pět tříd zá-
kladní školy a dvě třídy mateřské školy. Všechny děti vyráběly nejprve
vánoční dárek, mateřská školka i velikonoční dekorace a dárek ke Dni
matek. Pod vedením lektorky Mgr. Dany Vilímové se rodily krásné vý-
robky, které svou náročností a zvládnutou technologií potěšily určitě
nejen děti, paní učitelky a pana učitele, ale hlavně rodiče. I my v dílně
jsme z povedených výrobků
měli radost a viděli jsme, jak
jsou děti stále šikovnější,
znají zásady práce s hlínou,
umí rozvinout svou fantazii a
pečlivě a soustředěně praco-
vat. Všechny tyto dovednosti
hlína rozvíjí a bylo viditelné,
že děti mají už zkušenost a
nejsou v dílně poprvé.

V dílně se uskutečnila i
dvě předvánoční setkání rakouských dětí s rodiči. Tato velká 45členná
skupina vyráběla drobnosti, které sloužily k prodeji na rakouském ad-
ventním trhu a jako vlastní vánoční dárky. Dětem se podařily opravdu
pěkné betlémy, postavičky andělů a zvonky.

Spolupráce s přáteli z Rakouska pokračovala i na jaře, kdy jsme
v rámci projektu překračování hranic vytvářeli velkou housenku jako
symbol pro nové poutní zastavení u Harbachu. Byla to největší dosud
vytvořená plastika v dílně a deset rakouských a stejný počet českých
žen si s nelehkým úkolem ve dvou sobotních odpoledních velmi
vynalézavě poradilo.

Lektorky keramické dílny také pravidelně navštěvovaly mateřskou
školku v Horní Stropnici, kde se na finančních nákladech také podílí
obec. Výrobky byly mimořádně povedené a doufáme, že přinesou trva-
lou vzpomínku na neopakovatelný dětský věk a spontánní tvoření.

Dveře keramické dílny budou otevřeny letos dva týdny i o letních
prázdninách, kdy ve spolupráci s městem Nové Hrady umožníme vy-
zkoušet si základy keramické práce letním návštěvníkům.

Všem děkujeme za spolupráci, trpělivost a nadšení, bez kterého není
žádná tvůrčí činnost možná. Těšíme se na další školní rok a s ním na
nové výzvy a možnosti.

Lektorka keramické dílny Kána Ludmila Macková

Vernisáž výstavy Novohradské tváře
V neděli 2. května byla vernisáží otevřena další výstava v Koželužně. Tentokrát přijal nabíd-
ku vystavit své práce Mgr. Zdeněk Chrt, bývalý ředitel Základní školy Nové Hrady. Rozšířil
tak řady výtvarníků z našeho města, kteří v Koželužně vystavovali svá díla v minulých letech.
Výstava pod názvem Novohradské tváře představuje kresby – portréty dětí i dospělých lidí,
které Mgr. Z. Chrt maloval v průběhu několika let.
V sálku Koželužny, který zaplnili hosté do posledního místa, zazněla úvodní slova k výstavě
od novohradského starosty Mgr. V. Hokra. V programu vernisáže vystoupili také žáci ze
ZUŠ N. Hrady pod vedením Mgr. J. Bráchy a malé orientální tanečnice ze skupiny cvičitelky
Jany Půpavové. Nechyběla ani malá pozornost pro výtvarníka – ovocný portrét, který vytvo-
řili pořadatelé výstavy a chtěli tak vyjádřit i přání pro návštěvníky – totiž aby všem výstava
chutnala stejně tak, jako vernisáž. K. Jarolímková (foto KIC)
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Otevírání turistické sezony
a křest „Na Palubě“

První květnový víkend pořádalo naše kulturní a informační centrum
program složený z kulturní i turistické nabídky, aby tak tradičně odstar-
tovalo začátek hlavní turistické sezony.

Z té kulturní nabídky to byl například koncert violoncellového sou-
boru čítající 32 nástrojů, což byl úžasný zážitek. Pod vedením kantorky
Ilony Průšové z jindřichohradecké zušky hráli žáci ZUŠ z T. Svinů, J.
Hradce, Velešína, Písku, Tábora a Gmündu, ti všichni se k nám sjeli a
předvedli skvělý výkon.

Odpoledne od 16 hodin měla vedle cukrárny svůj pěkný a pohodový
koncert kapela Sunny Band. V průběhu jejího vystoupení došlo i na
křest „paluby“, tedy nově vytvořeného místa pro nejrůznější kulturní
pořady (na hasičské nádrži). Toto místo tedy bylo pokřtěno názvem
„Na Palubě“, což oznamujeme hlavně těm, kteří se křtu nezúčastnili,
aby příště věděli, kam přijít. Další kapela, která zde vystoupí, bude na-
příklad Pražský hradčanský orchestr v sobotu 17. července. Ten si ne-
nechte ujít, uslyšíte pěkné lidové písničky i další skladby, které vás jistě
potěší.
Na další setkání při kulturních akcí se těší K. Jarolímková (foto KIC)

BOROVANY
Ó Sobota 12.6., 18.00 h BABOUCI

koncert jihočeské dechovky - náves Vracov

Ó Sobota 16.6., 14.00 h TROCNOVSKÉ MEDOBRANÍ
krčma U J. Žižky Trocnov

Ó Pátek 25.6., DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAZARETU
Podzámčí
13 - 16.30 Jarmark neziskovek,
15 h Výstavka nazaretských dílen s aukcí výtv. děl přátel Nazaretu

Ó Pátek 25.6., 16.00 h KRÁLOVSKÁ MOUDROST
divadlo Játojsem V. Marčíka jr. - Podzámčí, nádvoří
17.00 h Pavlína Jíšová a přátelé, Sem tam - koncert v rámci Dne
otevřených dveří v Nazaretu - kinosál

Kaplice
Ó 17. června, čtvrtek / od 19.00 hodin

Někdo to rád v kině
Děj se odehrává ve starém kině a zavede vás do světa filmů a
muzikálů a shlédnete tak tanečně ztvárněné scény z hitů jako
Tango, Moulin Rouge, Starci na chmelu, Matrix, Tenkrát na zá-
padě, Fantom opery, Limonádový Joe a další… Hrají: např. Ur-
šula Kluková, V. Harapes, K. Jandová, B. Polák, J. Čejka, D.
Zídek, mimo jiných vystoupí také dvojnásobný taneční mistr
světa M. Pořízek.
Kulturní dům Kaplice, Předprodej 100,- Kč

Ó 25. června, pátek / od 16.00 – 22.00 hodin
KAPLICKÝ ŠOKEC
Máte kapelu a víte, že zvládnete ukázat ostatním, co ve vás je?
Umíte zpívat a chcete se pochlubit? Máte taneční skupinu a
chcete se předvést?
Městský park

Ó 26. června, sobota / od 9.00 hodin
KOLEM KOLEM KAPLICKA
7. ročník výletu na kolech po cyklotrasách Kaplicka.
Pavlína Jíšová a přátelé
Koncert od 12.00 hodin v cílové rovince cyklistického výletu na
Svatém Kameni.
Start: Kino Kaplice, cíl: Svatý Kámen

Ó 27. června, neděle / od 9.30 – 20.30 hodin
PETROPAVLOVSKÁ POUŤ
9.30 Slavnostní mše sv. v kostele Sv. Petra a Pavla
14.00 – 17.00 Poutní odpoledne u kostela a na farním dvoře,
hraje: Swing band Agria a Country kapela Milana Janů
15.00 Dětské divadelní představení
15.30 Hry a soutěže pro děti na farním dvoře
19.00 Varhanní koncert Martina Kubáta
Kostel sv. Petra a Pavla, farní dvůr
Hrady na Malši

Na všechna představení deku nebo podložku na sezení s sebou!

INFORMACE Z REGIONU
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Druhou květnovou neděli se uskutečnil tře-
tí ročník společného Otevírání letní turistické
sezony na Novohradsku pro rok 2010. Tento-
krát se po Nových Hradech a Benešovu n. Čer-
nou ujala pořadatelství obec Dolní Dvořiště a
pozvala partnerské týmy z obcí z našeho regi-
onu na turisticko-sportovně-bláznivé klání na
dolnodvořišťskou náves.

1. disciplína – Metaná

První disciplínou byla metaná, která je v Dol-
ním Dvořišti už tradičním sportem. I když to
bylo pro nás úplně něco nového, nevedly jsme
si zas tak špatně. Metařka Martina Kolářová
to rozhoupala naprosto bezchybně a zkušeně.

2. disciplína – Solná stezka

V další disciplíně jsme bojovaly všechny ženy
jako o život na Solné stezce. Tempo povozu
udávala první kobyla Květa Jarolímková, a
tak se vozejk chvílemi nedal téměř uřídit.

3. disciplína – Stavba gotického okna

Inspirací k třetí disciplíně byl gotický kostel
v Dolním Dvořišti. Úkolem dvou soutěžících
z družstva bylo postavit z dřevěných špalků lo-
mený gotický oblouk tak, aby vydržel alespoň
pět vteřin stát. Postavit se jej podařilo Blance
Cáplové a Drahuši Císařové, ostatní členky
týmu jim mohly pouze udílet rady.

4. disciplína – Překonání státní hranice

Skvělá čtvrtá disciplína, která tak trochu vy-
právěla „příběh“ starý dvě desítky let. Úko-
lem pro celý tým bylo překonat pohraničníka
s rozzuřeným psem, přeběhnout „minové“
pole, přeštípat dráty, prolézt státní hranici a
zamést za sebou stopy. Podrobně ji snad není
třeba komentovat – útěk se podařil. Akorát nej-
mladší členka týmu Martina Jindrová z toho
měla legraci.

Hledání pokladu

Závěrečná disciplína – hledání pokladu
v pěně. Vzhledem k tomu, že jsme si první čtyři
disciplíny poctivě užívaly, bylo nutné na závěr
pořádně zabojovat. A podařilo se! Poklad
v pěně našla Martina Kolářová a zamíchala
tak s celkovým pořadím. Na 4.-5. místě jsme
byly bodově stejně s Dolním Dvořištěm, a tak
Květa Jarolímková navrhla místním, že by
nám mohli nechat to 4. místo. Nechali a rádi.
Chválíme tedy jejich pohostinnost.           K.J.

Novohradský tým

Zleva Martina Kolářová, Drahuše Císařová,
Martina Jindrová, Květa Jarolímková a Blan-
ka Cáplová. Tým, který bude v letní turistické
sezoně zajišťovat akce a aktivity KIC Nové
Hrady.

Vítězné družstvo

Ze sedmi statečných družstev vyhrály nakonec
České Velenice před Pohorskou Vsí. Sice Po-
horská a Velenice měly shodně bodů, ale
z mnoha „tajných“ důvodů byly vítězem paso-
vány Velenice, prostě si to zasloužily.

Novohradská sezona otevřena

Skvělou přátelskou i soutěžní atmosférou, kterou vytvořil za pořadatele místní tahoun Jarda Ze-
man, jsme tedy otevřeli další turistickou sezonu na Novohradsku, nabili jsme se energií na násle-
dující měsíce a slíbili si, že se zase všichni sejdeme v roce 2011, a to v Pohorské Vsi.

Otevírání turistické sezony na Novohradsku

foto Martina Pěkná
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Středa 2. 6. 2010 20.00 hod.

· 25 ze šedesátých
Dvoudílný celovečerní dokument 25 ze šede-
sátých představuje celkový pohled na feno-
mén Československé nové vlny v kontextu
doby šedesátých let. 25 profilů tvůrců s ko-
mentáři filmových historiků nabízí divákům
širší pohled na toto období zlaté éry českoslo-
venského filmu.V kině shlédnete 1.díl – obsa-
huje profily tvůrců: Miloš Forman, Jaromil
Jireš, Pavel Juráček, Jan Schmidt, Evald
Schorm, Jan Němec, Karel Kachyňa, Jan Ka-
dár, Otakar Vávra, Věra Chytilová, Jiří Men-
zel. A 2. díl návštěvníci kina obdrží domů
zdarma.
Dokument ČR a SR, přístupný,
100 min., 55,- Kč

Neděle 6. 6. 2010 20.00hod.

· Vyfič
Bliss má ráda rock a její život v americkém
maloměstě kdesi v Texasu stojí za dvě věci.
Matka jí nutí do příšerných soutěží krásy, na
nichž si načančané slečinky nepřejí nic než
světový mír, uhihňaný spolužačky jsou na pěst
a brigáda servírky taky není nic moc. Jednou
však s kámoškou narazí v sousedním městě na
drsný závody na kolečkových bruslích a její
život se rozjede na plný obrátky…
Komedie, české titulky, přístupný,
111 min., 55,- Kč

Středa 9. 6. 2010 20.00 hod.

· Oko nad Prahou
Film Oko nad Prahou je osobním i politickým
životopisem Chobotnice neboli projektu praž-
ské Národní knihovny, ale také životopisem
zejména posledních let života autora tohoto
návrhu Jana Kaplického, který si ve svém de-
níku v roce 1998 mimo jiné poznamenal: vy-
hrát soutěž a mít jednu lásku.
Dokument, 78 min., přístupný, 55,- Kč

Středa  16. 6. 2010 14.45 a 17.00 hod.

· Princezna a žabák
Všichni známe pohádku, ve které spanilá prin-
cezna políbí nevzhledného žabáka, ten se pro-
mění v krásného prince, s princeznou se ožení
a pak spolu žijí šťastně až do smrti. Ve filmu
Princezna a žabák k polibku mezi princeznou
a žabákem dojde také, ale výsledek je dosti od-
lišný, a to je pouze první z celé řády překvape-
ní, kterými tato třaskavá směs rozverného
humoru, napětí, hudby a citu oplývá.
Pohádka, český dabing, přístupný,
91 min., 55,- Kč

Středa 16. 6. 2010 20.00 hod.

· Mamut
Příběh se točí kolem úspěšného newyorského
páru, kde muž je tvůrcem vzkvétajících webo-

vých stránek a jeho žena obětavou lékařkou na
pohotovostní chirurgii. Jejich osmiletá dcera
Jackie tráví většinu času se svou filipínskou
chůvou, což je situace, která nutí Ellen se za-
myslet nad svými prioritami. Během pracovní
cesty do Thajska Leo bezděčně spustí řetězec
událostí, které budou mít dramatický dopad na
všechny.
Drama, české titulky, přístupný od 12 let,
121 min., 55,- Kč

Sobota 19. 6. 2010 20.00 hod.

· Morganovi
Komedie Morganovi vypráví příběh velice
úspěšného manželského páru z Manhattanu,
Paula a Meryl Morganových (Hugh Grant a
Sarah Jessica Parker), jejichž dokonalý život
má jen jedinou chybičku – rozpadá se jim man-
želství. Problémy v lásce ale nejsou ničím ve
srovnání s tím, co na ně osud chystá vzápětí.
Komedie, české titulky, přístupný,
103 min., 55,- Kč

Středa 23. 6. 2010 20.00 hod.

· Ženy v pokušení
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na
manželské problémy jednoho dne zjišťuje, že
se dostala do situace, jaké řeší se svými pa-
cienty. Její doposud milující a milovaný man-
žel je přistižen in flagranti s mladší ženou a
Helena brzy bezradně stojí na prahu nového
života. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce
oporou, zároveň se však potýká s nástrahami
vlastní první opravdové lásky. Pomocnou
ruku nabízí k Helenině zděšení i matka Vilma,
bývalá herečka, která na všechny situace apli-
kuje svéráznou školu života.
Česká komedie, 118 min., 55,- Kč

Sobota 26. 6. 2010 20.00 hod.

· Kniha přežití
V nepříliš vzdálené budoucnosti, asi třicet let
po konečné válce, prochází pustinami konti-

nentu, který býval Amerikou, osamělý muž.
Všude kolem něj se nacházejí opuštěná města,
rozpadající se silnice, sežehlá země – pomní-
ky nedávné katastrofy. Civilizace neexistuje,
zákony neplatí. Ještě ale není vše ztraceno….
Post-apokalyptický příběh, české titulky,
přístupný od 12 let, 118 min., 55,- Kč

Středa 30. 6. 2010 20.00 hod.

· Škola života
Píše se rok 1961 a atraktivní, chytrá, šestnácti-
letá studentka Jenny (C. Mulligan) poslouchá
desky Juliette Greco, ochutnává počátky žen-
ství, sní o výjimečných zážitcích a životě za-
haleném do cigaretového dýmu „gauloisek".
Vítejte v poválečném, předbeatlovském Lon-
dýně v době, kdy upjaté maloměstské poměry
dávají jen stěží tušit, že zlatá šedesátá už kle-
pou na dveře...
Drama, české titulky, přístupný od 12 let,
101 min., 55,- Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady –červen 2010

PŘIPRAVUJEME

Sobota 3.7.2010 20.00 hod.

· Doktor od Jezera hrochů
Mladý lékař Čeněk Dobešek pracuje v pražské
nemocnici na interně a žije v bytě se svou man-
želkou a její matkou. Již na samém začátku pří-
běhu jsme zasvěceni do složitého propletence
jejich vztahů, kterým bezkonkurenčně domi-
nuje rázná tchyně Marie Košvancová, která si
pro svou atraktivní, ziskuchtivou a vypočíta-
vou dceru vždycky přála prvotřídní partii,
nejlépe lékaře, zámožného, úspěšného a váže-
ného. Čeněk Dobešek snad ještě před pár lety,
když si její dceru Zuzanu bral, mohl její předsta-
vu naplnit. Dnes je ovšem panovačná matrona
zcela pohoršena Dobeškovou nedostatečnou
ctižádostivostí, přílišnou dobrotou a hlavně ne-
schopností vydělat dostatek peněz na drahé
auto a vilu na pražské Ořechovce…
Český film, přístupný, 102 min., 55,-Kč

Další filmy v červenci
Jak vycvičit draka, Květ pouště, Iron Mann 2,
Koky se vrací, Mamas Papas, Robin Hood,
Exmanžela za odměnu
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O šachového přeborníka
Šachový oddíl Hraničář Horní Stropni-

ce uspořádal na závěr výcvikového roku
2009/2010 šachový turnaj. Hrálo se v naší ob-
líbené šachové klubovně – v kavárně Sport ve
Sportovní hale v Horní Stropnici.

Ve čtvrtek 29. 4. 2010 se deset šachistů
z Nových Hradů, Benešova nad Černou a Hor-
ní Stropnice setkalo v šachovém boji o hrdý ti-
tul Šachový přeborník Novohradských hor.

Karel Smoleň přišel po odstartování turna-
je. Chtěli jsme ale, aby si náš mladý a nadějný
šachista rovněž zahrál, a proto vytvořil s Vác-
lavem Vrbatou „příbuzenskou dvojici“. V tur-
naji se pak střídali.

Václav Fajtl, řidič autobusu, musel řádně
odjezdit směnu, a proto se turnaje nemohl
zúčastnit. Protože ale rád hraje šachy, přišel
později a zahrál si několik partií mimo turnaj.

V uvedený večer se tedy sešlo dvanáct ša-
chistů, což je vzhledem k šachové tradici
v Horní Stropnici velice potěšitelný úspěch.

Z časových důvodů se hrálo svižně (dva-
krát deset minut na partii), přesto ale ve velké
pohodě. Zájemci o podrobnější informace
o uvedeném turnaji si mohou vše přečíst na
webové stránce šachového oddílu Projekty -
http://www.sachyhranicar.webz.cz/.

Mezi favority turnaje patřil Mgr. Vladimír
Míťa Hokr, starosta města Nové Hrady. Rov-
něž František Rolínek a jeho syn František
mohli pomýšlet na prvenství. Velkou šanci
zvítězit měl rovněž silný šachový hráč Petr
Hamerník a bez šancí nebyl ani houževnatě a
velmi dobře hrající Jan Flieger. Mgr. Hokr ale

potvrdil předpoklad nejsilnějšího hráče
a vyhrál o půl bodu před šachově ne-
stárnoucím Františkem Rolinkem, kte-
rý zanedlouho oslaví sedmdesátpět let.

Po vyhlášení výsledků a po uzavře-
ní klubového klání v roce 2009/2010,
které provedl předseda šachového od-
dílu Jan Flieger, jsem položil vítězi
turnaje dvě otázky:
Míťo, do Tvých četných aktivit patří i
šachy. Můžeš mi říci, zda Ti znalost je-
jich hry pomáhá v Tvém životě?

Šachy mě začal táta učit, když mi
bylo asi šest let. Závodně jsem pak ša-
chy hrál téměř deset let. Tehdy to byla
spíše zábava a neuvědomoval jsem si,
že vedle hraní a učení zároveň získávám něco
dalšího, co budu v budoucnu považovat za je-
den z největších darů a plusů pro život. Šachy
nutí člověka přemýšlet v několika směrech na-
jednou – o pozici, o jednotlivých tazích,
o možném vývoji, o soupeři. Každý hráč se
musí umět soustředit, být psychicky odolný a
celkově připravený, aby dokázal svého soupe-
ře porazit. V této hře také nikdy nelze vyhrát
bez poctivé přípravy a dlouhodobého učení.
Výhra či prohra však není tím nejdůležitějším,
protože prohrát v dobré partii s lepším soupe-
řem není ostudou, ale naopak motivací k další-
mu zlepšení. Tato „šachová“ moudra mne
opravdu v celém životě provází – jako průvod-
ce jsem musel být soustředěný, musel jsem se
vcítit se do vnímání turistů, předvídat možné
situace a rychle je řešit. V pozici starosty je to
velmi často stejné a mnohé využívám i při tré-
nování a hraní basketbalu…

Mistr Jan Hus prý šachy hrával v mládí, poz-
ději se ale stal jejich odpůrcem, neboť se do-
mníval, že se tím promarní spousta času.
Přikláníš se k tomuto názoru?

Hraní šachů je opravdu časově náročné,
nejde však o promarněný čas. Každý z nás má
určitě svoji formu relaxace, bez které by ne-
mohl zvládat svojí práci. Někdo včelaří, za-
hradničí, sleduje seriály a někdo hraje šachy
nebo jinak sportuje. Vždycky se může zdát, že
nás náš koníček stojí hodně času, ale myslím
si, že je to dobře investovaný čas. Navíc už
z výše uvedených důvodů (přes nutnost sou-
středění a přemýšlení po celodenním zápřahu)
samotná hra uvolňuje a přináší radost. A ještě
jedna drobnost – hraje se vždycky minimálně
ve dvou, mezi tahy či partiemi je tedy čas na
příjemné popovídání a prodebatování i neša-
chových otázek. Vilibald Rolínek

TJ Sokol Nové Hrady kuželky – informuje
V uplynulém období jsme organizovali dva tradiční turnaje.Veliko-

noční koulení (3. - 4. 4. 2010) a Memoriál Josefa Machutky (23. 4. - 24.
4. 2010). Oba turnaje se mohou pochlubit rekordní účastí. Velikonoční-
ho koulení se účastnilo na 130 soutěžících, Memoriálu Josefa Machut-
ky pak 12 družstev. Jistě pochopíte, že zveřejňujeme jen nejlepší
družstva a jednotlivce.

Velikonoční koulení:
Kategorie registrovaných:

1) Sladký St.
2) Silmbrod M.
3) Němec ml

Kategorie neregistrovaných:
1) Kříha P.
2) Jelínek T.
3) Kříha K.

Kategorie žáků:
1) Betuštiaková St. – N. Hrady
2) Erban N. – Č. Budějovice
3) Betuštiaková N – N. Hrady

Memoriál Josefa Machutky:
Pořadí družstev:

1) Soběnov
2) Trh. Sviny
3) THB
4) Nové Hrady

Pořadí jednotlivců:
1) Silmbrod st.
2) Bedri
3) Cigánek
4) Dvořák – T. Sviny

Pořadí žen:
1) Kulhanová – Soběnov
2) Betuštiaková St. – N. Hrady
3) Čurdová – Soběnov

Wellnes služby
Martina Dolanská

Celotělové i částečné masáže,
čokoládovým a broskvovým máslem,

aroma oleji a hřejivou emulzí
v

Masáž lávovými kameny
v

Detoxikační masáž medem

tel.: 773 28 08 07

· Prodám palivové dříví, dub štípaný, suchý, stáří 5 let. 724 313 625

· Přenechám zahradu v lokalitě Pod Zámeckým za částku 10.000,- Kč
(tj. cena plotu, sloupku, stromku a keřů). Zahrada je v majetku města.
Roční nájem je 600,- Kč. Zahrada je v současné době k odkoupeni do
soukr. vlastnictví za částku cca 30,- Kč za m2.
Dále prodám benzinovou sekačku, stáří 3 roky, původní cena 6.500,- Kč,
nyní 2.000,- Kč. Po zimě nutná základní údržba a výměna oleje.
Telefon: 728 200 727

inzerce
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Grand Prix Karate v Hradci Králové 24. - 25. dubna 2010
Novohradský kata tým žen získal bronz na prestižní soutěži

Mezinárodní prestižní soutěž Grand Prix
byla původně koncipována jako „Středoev-
ropská liga“, tedy především určená pro státy
nejblíže k naší republice. Po jedenácti letech
trvání této soutěže se již o středoevropském zá-
vodu nedá hovořit, protože se do Hradce Králové
na 11. ročník GP sjelo 1025 karatistů z 21 zemí a
nebyli pouze ze „starého kontinentu“.

Perfektně připravenou soutěž dokládalo
pěkně vyzdobené Kongresové centrum, kde se
utkání mezinárodních týmů karate konalo.

Českou republiku zastupovali nejen členo-
vé reprezentace, ale i další závodníci z růz-
ných oddílů z celé republiky. Nutno dodat, že
v tak kvalitní konkurenci není jednoduché ob-
stát a každý, kdo na těchto závodech startuje,
musí být dokonale připraven.

Oddíl karate Tělovýchovné Jednoty Nové
Hrady měl zastoupení nejen v disciplínách
jednotlivců, ale i v soutěži družstev. Za jednot-

livce reprezentovala Magda Pelechová v dis-
ciplínách kata (souborná cvičení - aplikační
sestavy), kumite (sportovní zápas dle pravidel
WKF). Magda v soutěži kata jednotlivců bo-
hužel nepostoupila přes domácí reprezentant-
ku a v soutěži kumite jen těsně neuspěla proti
závodnici z Chorvatska, která patří mezi
světovou elitu.

V soutěži družstev nastoupily v kategorii
kata tým ženy za TJ Karate Nové Hrady Mag-
da Pelechová, Blanka Vítovcová a Jana Kotr-
šalová. Největšími konkurentkami pro náš
kata tým byly soupeřky z egyptského klu-
bu Al-Ahly Club Kahira. Tato družstva mají za
sebou nejednu světovou soutěž a také na letoš-
ním Grand Prix v Hradci Králové patřila Egypt-
ská výprava na šampionátu k nejpočetnějším.

Náš kata tým musel secvičit a předvést ne-
jen perfektní synchronizaci celé sestavy, ale
také bojové aplikace na jednotlivé prvky

v kata a dodat, že přes precizní zacvičení stačil
tento výkon „pouze“ na třetí místo. Soupeřky
předčily naše závodnice především zkuše-
nostmi z mezinárodních soutěží a technicky
přesvědčivější kata.

Soutěž byla pro náš kata tým velikou zku-
šeností a zasloužený bronz je pro ně teprve
druhou medailí z tak vysoké soutěže jakou GP
je. Děvčata si jistě také odnáší mnoho trenér-
sky cenných zkušeností. Jednotlivé části před-
soutěžní přípravy měla možnost konzultovat
s velmi zkušenými trenéry, dostala se k no-
vým informacím a tréninkovým postupům a to
je jistě pro náš oddíl do budoucna přínosem.

V měsíci květnu nás čeká German Open
Allkampf-Jitsu v bavorském Schwabmunche-
nu a Mistrovství ČR v AKJ v Lounech, přeje-
me našim závodníkům mnoho sil do těchto
soutěží.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Allkampf-Jitsu German Open 2010
závodníci oddílu karate udělali dobrý výsledek

V sobotu 8. 5. 2010 se konala v bavorském
Schwabmunchenu mezinárodní soutěž v bo-
jovém umění Allkampf-Jitsu. Soutěžilo se
v tradičních disciplínách sebeobranného sys-
tému: kata (povinné sestavy), randori (sebeob-
rana ve dvojici) a tameshiwari (přerážení
dřevěných desek o rozměrech 30x30 cm a šíř-
ce od 1,5 cm v dětských kategoriích až po 3 cm
v kategorii muži). V tomto závodu nastoupilo
117 závodníků z Německa a ČR. Zápasy pro-
bíhaly na třech zápasištích rozdělených do
jednotlivých věkových a technických katego-
rií. Každá disciplína byla hodnocena zvlášť a
pak se vyhlašoval absolutní vítěz v jednotli-
vých kategoriích.

Do jihobavorského města Schwabmunchen
jsme dorazili již v pátek po únavné cestě (sta-
vební uzávěry a komplikovaný dálniční uzel
mezi Mnichovem a Augsburgem) po 21 hodině
večerní. Ubytování v tělocvičně místního oddí-
lu jsme měli připravené. Reprezentaci ČR tvo-
řili pouze Jihočeši z oddílů Sebeobrana AKJ
SKP České Budějovice a TJ Karate Nové Hra-
dy. Ráno jsme se přesunuli do Bayernspor-
thalle, kde se již připravovali první závodníci
z řad dětí na soutěž. Slavnostnímu nástupu byl

osobně přítomen president European Budo
Centra a zakladatel stylu pan Jakob Beck, kte-
rý pozdravil účastníky soutěže. Po slavnost-
ním nástupu všech týmů závod začal.

Juniorka Denisa Patricie Bošanská uspěla,
když svojí vydařenou kata vybojovala 1. mís-
to, v dalších dvou disciplínách byla do pátého
místa a toto jí bodově vyneslo na celkové
2. místo v kategorii JW 1.

Martin Hermann ml. se střetl v kategorii
muži HA (od 2. kyu) s elitou německého týmu.
Již po disciplíně tameshiwari, kdy tento osm-
náctiletý závodník přelétl osm na zemi ležících
lidí a získal 3. místo za německými šampióny
Jurgenem Loningem a Andreasem Eiselem,
bylo jasné, že brácha je v dobré formě. V dal-
ších dvou disciplínách se umístil na čtvrté pozi-
ci a to mu přispělo k zisku celkového 3. místa
v silné konkurenci. V kategorii muži A/S (nad
40 let) zvítězil Martin Hermann s kata Unsu
rozdrtil soupeře a získal 1. místo a v disciplí-
nách tameshiwari a randori obsadil 2. místo.

Tato soutěž byla zkouškou, která prověřila
část našich reprezentantů před nadcházejícím
Mistrovstvím ČR.

fotil a psal Tomáš Hermann

TÝM TJ karate N. Hrady
zleva Magda Pelechová, Blanka Vítovcová a Jana Kotršalová přebírají
ocenění

Denisa cvičí kata Empi 1. místo

M. Hermann ml. dokončuje přehoz při Randori
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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,
tel. č. 386 305 261, e-mail musilova@medisize.cz
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