
Červenec 2010 číslo 7, ročník XV Cena 5,- Kč

Jak jsme si zkusili
HISTORICKO – RYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI

Poslední červnovou sobotu vyvrcholily několikaměsíční organizační přípravy slavností, které
v takovémto rozsahu a způsobu realizace se vymykaly všem ostatním. Zapojení přes stovku ma-
lých a velkých dobrovolníků a profesionálů vyžadovalo skloubit a sladit hodně věcí a také vůli
spolupracovat. Co a jak se podařilo se dočtete uvnitř čísla. Na titulní straně ale nejprve jedno
velké PODĚKOVÁNÍ  všem, kteří  jakýmkoli dílem pomohli slavnosti zrealizovat.
(více uvnitř čísla) K. Jarolímková (i foto)

Příběh historicko-rytířských slavností začíná Čekání na královskou návštěvu

Příchod královské návštěvy

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.

živá 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
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Zápis z 12. schůze rady města
ze dne 03. 05. 2010

� 1. Kontrola usnesení z 11. jednání rady
města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 11. schůze rady města.

� 2. Rozsudek Okresního soudu
Rada bere na vědomí Rozsudek Okresního
soudu České Budějovice ze dne 23.4. 2010,
čj. T 183/2009 - 700.

� 3. Konzultační vyjádření pro vydání
závazného stanoviska
Rada bere na vědomí Konzultační vyjádření
pro vydání závazného stanoviska od Národ-
ního památkového ústavu – Územní praco-
viště v Českých Budějovicích pro opravu
cesty od vstupní brány v NPP Terčino
Údolí v rámci projektu "Přeshraniční stez-
ky zdraví".

� 4. Žádost o prodej pozemku
Rada bere na vědomí žádost pana Jiřího
Svobody o prodej části pozemku parc. č.
827/19 v k.ú. Nové Hrady. Rada pověřuje
tajemníka  svoláním místního šetření.

� 5. Závěrečný účet roku 2009
Rada souhlasí se Závěrečným účtem Města
Nové Hrady za rok 2009 a postupuje jej
k projednání na jednání zastupitelstva Měs-
ta Nových Hradů.

� 6. Dodatek č. 2 ke smlouvě  č. 17/2009
Rada souhlasí s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě
o dílo č. 17/2009 mezi Městem Nové Hrady
a firmou Milan Ertl, Kaplice pro vybudová-
ní II. Etapy ZTV Pod Zámeckým, Nové
Hrady – větev D a pověřuje starostu města
jeho podpisem.
(Dodatkem je vymezen rozsah prací reali-
zovaných v roce 2010.)

� 7. Smlouva o sdružení
Rada bere na vědomí návrh Smlouvy o sdru-
žení, jejímiž účastníky jsou Obec Horní
Stropnice, Rezidence Nové Hrady a. s.,
Město Nové Hrady, Obec Pohorská Ves a
Obec Benešov nad Černou, a pověřuje sta-
rostu města a radního Mgr. M. Jarolímka
dalším jednáním a účastí na schůzce k této
smlouvě.
(Rada obdržela návrh Smlouvy o sdružení
za účelem vybudování tras pro cyklisty a tu-
risty v územní působnosti zúčastněných
obcí. Případné předložení Smlouvy ke
schválení v Zastupitelstvu města proběhne
po společném projednání dalšího postupu
na schůzce, které se zúčastní účastníci uve-
dení ve Smlouvě.)

� 8. Úhrada faktury
Rada souhlasí s vyplacením částky 5 950 Kč
projektové kanceláři Lumír Zenkl, Zesa,
České Budějovice za dopravní řešení "DSP
úprava náměstí - změna č. 1".
(Projektová kancelář ZESA připravila ná-
vrh dopravního řešení náměstí Republiky,
ve kterém reagovala na požadavky Policie
ČR, které byly uplatněny nad rámec původ-
ního projednání z roku 2005 - jednalo se zej-

ména o přizpůsobení dokumentace novým
normám ČSN, nové Vyhlášce č. 398/2009 Sb
o podmínkách pohybu osob se zdravotním
postižením a rozšíření řešeného území
o prostor křižovatky u České spořitelny.)

� 9. Žádost o dočasný pronájem
– zábor pozemku
Rada souhlasí s dočasným užíváním veřej-
ného prostranství – části pozemku parc. č.
809/1 v k.ú. Nové Hrady za účelem zpraco-
vání palivového dřeva (pan Jiří Lechner) a
pověřuje tajemníka výběrem poplatku dle
Obecně závazné vyhlášky č. 5 / 2007 o míst-
ních poplatcích.

� 10. Oznámení o zahájení správního řízení
Rada bere na vědomí Oznámení o zahájení
správního řízení od Krajského úřadu Jiho-
českého kraje, Odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví pro zhodnocení tě-
žebních zásahů v pískovnách s ohledem na
hnízdění břehule říční a pro výskyt dalších
druhů vázaných na obnažené plochy s roz-
volněnou vegetací v pískovně Nakolice
(k.ú. Štiptoň ).

� 11. Akceptování žádosti
Rada bere na vědomí Akceptování žádosti
o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí pro projekt
"Snížení energetické náročnosti ZŠ Nové
Hrady".

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

� 13. Žádost o povolení stavebních úprav
Rada souhlasí s provedením stavebních
úprav v objektu čp. 396 v Nových Hradech
(bývalá celnice) na náklady nájemce pana
Mgr. Františka Chrastiny, Rudolfov a pově-
řuje pana Jiřího Haidera (ředitel TSM Nové
Hrady) a pana Luďka Prášila (vedoucí sta-
vebního úřadu) zajištěním stavebního do-
zoru.

� 14. Vyjádření k provozování
paintballového hřiště
Rada bere na vědomí nesouhlasné stanovis-
ko k provozováním paintballu na parcele
č. 666/1 v k.ú. Nové Hrady z důvodu před-
pokládané obnovy části lesního porostu od
Odborného lesního hospodáře Ing. Huberta
Švarce.

� 15. Zápis z jednání komise sociálních věcí
a zdravotnictví
Rada bere na vědomí doporučení výjimky
obvodního lékaře dle Domovního řádu DPS
Nové Hrady k povolení krátkodobého po-
bytu vnuka paní Skřivanové v DPS Nové
Hrady. Rada souhlasí s udělením výjimky
na základě doporučení obvodního lékaře.
Rada souhlasí se zařazením žádosti pana
Františka Koláře, Pražská 128, Suchdol nad
Lužnicí do seznamu uchazečů o byty v DPS
Nové Hrady. Rada souhlasí s přidělením
bytu 0+1 č. 7 v DPS Nové Hrady paní Evě
Vlkové, bytem Byňov 86. Rada souhlasí
s přidělením uvolněného bytu 1+1 Nové
Hrady, Komenského čp. 181/5 paní Milo-
slavě Wágnerové, Nové Hrady.

� 16. Oznámení zahájení kontroly
Rada bere na vědomí Oznámení zahájení
kontroly od České inspekce životního pros-
tředí, Oblastního inspektorátu České Budě-
jovice a pověřuje ředitele Technických
služeb města Nové Hrady účastí při prová-
děné kontrolní činnosti.

� 17. Statický posudek
Rada bere na vědomí Statický posudek
městské hradby zpracovaný Ing. Danielem
Horákem, České Budějovice a pověřuje
MěÚ Nové Hrady, Investiční odbor dalším
jednáním a přípravou podkladů pro výběro-
vé řízení.
(Statický posudek se týká městské hradby
v areálu Základní školy Nové Hrady, na
parc. č. 52/1 v k.ú. Nové Hrady.)

� 18. Oznámení o zahájení vodoprávního
řízení
Rada bere na vědomí Oznámení o zahájení
vodoprávního řízení od Městského úřadu
v Trhových Svinech ze dne 3.5. 2010

� 19. Rekultivace skládky odpadu
Jižní město – Nové Hrady
Rada souhlasí s předložením projektu "Re-
kultivace skládky odpadu Jižní město -
Nové Hrady" do operačního programu Ži-
votní prostředí, výzva č. 19 výzva OPŽP.

� 20. Zápis ze schůze Osadního výboru
v Byňově
Rada bere na vědomí zápis z jednání Osad-
ního výboru Byňov, Jakule a Štiptoň ze dne
12.4. 2010.

� 21. Grantový program Města Nové
Hrady pro rok 2010
Rada souhlasí s předloženým návrhem fi-
nanční komise a souhlasí s poskytnutím fi-
nančních prostředků ve výši 60 000,- Kč na
granty podpořené z "Grantového programu
Města Nové Hrady pro rok 2010".

� 22. Žádost o dotaci z Programu rozvoje
venkova "Rekonstrukce střechy historic-
kého objektu Českého domu – I. Etapa".
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci
pro projekt "Rekonstrukce střechy historic-
kého objektu Českého domu – I. Etapa".
Rada souhlasí s dofinancováním podílu
města ve výši 40% uznatelných nákladů
projektu a veškerých neuznatelných nákla-
dů projektu v případě přidělení dotace.

� 23. Žádost o dotaci z programu rozvoje
venkova "Zvýšení bezpečnosti obyvatel
Nových Hradů"
Rada souhlasí s podáním žádostí o dotaci
pro projekt "Zvýšení bezpečnosti obyvatel
Nových Hradů". Rada souhlasí s dofinan-
cováním podílu města ve výši 393 402,- Kč
v případě přidělení dotace.

Zapsal: Jaroslav Šulc

Zápis z 13. schůze rady města
ze dne 17. 05. 2010

� 1. Kontrola usnesení z 12. jednání rady
města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 12.  schůze rady města.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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� 2. Žádost o pronájem nebytových prostor
Rada souhlasí s pronájmem nebytových
prostor v domě čp. 57, náměstí Republiky,
Nové Hrady společnosti Dextera Develop-
ment s. r. o. Nové Hrady a pověřuje starostu
města podpisem nájemní smlouvy.

� 3. Žádost o povolení umístění sklopné
parkovací zábrany
Rada nesouhlasí s umístěním sklopné par-
kovací zábrany na pozemku města před
vjezdem do garáže domu čp. 292 v ulici
5. května v Nových Hradech. Rada doporu-
čuje využít jiné možnosti k zabránění stání
vozidel před garáží  žadatelky.
(Rada obdržela žádost paní Lindy Nováko-
vé, Komenského 233, Nové Hrady o povo-
lení umístění sklopné parkovací zábrany
před vjezdem do garáže domu čp. 292 v uli-
ci 5. května v Nových Hradech z důvodů za-
bránění stání vozidel před vjezdem do
garáže ve vlastnictví žadatelky.)

� 4. Zápis z jednání sboru zástupců KPÚ
Nakolice
Rada bere ne vědomí Zápis z jednání sboru
zástupců konaného dne 10.5. 2010 na Měst-
ském úřadě v Nových Hradech od Pozemko-
vého úřadu České Budějovice.

� 5. Rozhodnutí o povolení výjimky
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o povole-
ní výjimky z ochranných podmínek od
Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odbo-
ru životního prostředí, zemědělství a lesnic-
tví. České Budějovice ze dne 11.5.2010.

� 6. Soupis nových pozemků k. ú. Nakolice,
Plán společných zařízení
Rada souhlasí se Soupisem nových poze-
mků ze dne 27.4.2010 pro Město Nové Hra-
dy a Plánem společných zařízení v rámci
prováděné Komplexní pozemkové úpravy
v k.ú. Nakolice od společnosti LAND servis
České Budějovice a postupuje dokumenty
k projednání na jednání zastupitelstva Měs-
ta Nových Hradů.

� 7. Žádost o proplacení  nákladů – závod
veteránů
Rada souhlasí s proplacením cestovních ná-
hrad a startovného panu Rudolfu Rusiňáko-
vi na sportovní akci – Závod veteránů –
Praha 8.5. 2010 a Lipsko 10.4. 2010 ve výši
405,- Kč a 2.342,- Kč. Rada děkuje panu
Rudolfu Rusiňákovi za vynikající reprezen-
taci Města Nové Hrady na mezinárodních
sportovních akcích.

� 8. Oznámení o provedení kontroly
Rada bere na vědomí Oznámení o provede-
ní kontroly přidělených finančních pros-
tředků na zabezpečení činnosti jednotky
sboru dobrovolných hasičů Nové Hrady od
Jihočeského kraje – Krajského úřadu, Od-
dělení krizového řízení České Budějovice a
pověřuje Měú Nové Hrady, Investiční od-
bor přípravou a předložením potřebných
dokladů.

� 9. Oznámení o zahájení řízení
ÚP Olešnice – Veřejná vyhláška
Rada bere na vědomí Veřejnou vyhlášku –
Oznámení o zahájení řízení o vydání Územ-
ního plánu Olešnice od Městského úřadu
Trhové Sviny, Stavebního úřadu.

� 10. Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinves-
tiční dotace
Rada bere na vědomí Rozhodnutí č. 1 od
Ministerstva práce a sociálních věcí Praha
o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu na rok 2010 na projekt "Obec přá-
telská rodině roku 2009" a pověřuje MěÚ
Nové Hrady, Odbor sociálních věcí koordi-
nací využití poskytnutých finančních pros-
tředků.

� 11. Usnesení Okresního soudu
Rada bere na vědomí Usnesení Okresního
soudu v Českých Budějovicích na ustano-
vení opatrovníka paní Ludmile Novotné,
nar. 3.6.1923 v současné době v Domově
pro seniory v Horní Stropnici. a pověřuje ta-
jemníka výkonem opatrovnické činnosti.

� 12. Oznámení o schválení platby
Rada bere na vědomí Oznámení o schválení
platby na projekt "Zvýšení kvality služeb
DPS Nové Hrady" od Státního zemědělské-
ho intervenčního fondu, regionálního odbo-
ru České Budějovice ze dne 4.5.2010.

� 13.  Oznámení o provedení kontroly
Rada bere na vědomí Oznámení o provede-
né administrativní kontrole projektů "Zvý-
šení kvality služeb DPS Nové Hrady - II.
Etapa" a "Vytvoření zázemí pro volnočaso-
vé aktivity v objektu bývalého Statku - II.
Etapa" od Státního zemědělského inter-
venčního fondu, regionálního odboru České
Budějovice a pověřuje Investiční odbor
provedením výběrového řízení u projektu
"Zvýšení kvality služeb DPS Nové Hrady -
II. Etapa".

� 14. Stanovisko k plánovanému záměru
Rada bere na vědomí Stanovisko Stavební-
ho úřadu Nové Hrady k záměru provedení
hydrogeologického průzkumu Nové Hrady
- Veveří, vrty HV - 1 a HV -2.
(Stanovisko Stavebního úřadu Nové Hrady
k plánovanému záměru hydrogeologického
průzkumu Nové Hrady - Veveří, vrty HV -
1 a HV – 2 z důvodů ověření vydatnosti a
kvality vody, které bude sloužit jako zdroj
pitné a užitkové vody pro zásobování města
Nové Hrady)

� 15.  Stanovisko – souhlas s trvalým
odnětím půdy ze ZPF
Rada bere na vědomí Závazné stanovisko -
souhlas s trvalým odnětím půdy zeměděl-
ského půdního fondu od Městského úřadu
Trhové Sviny, Odboru životního prostředí,
oddělení ochrany přírody a krajiny a ZPF ze
dne 12.5. 2010.

� 16. Oznámení o zahájení vodoprávních
řízení
Rada bere na vědomí probíhající vodopráv-
ní řízení a nemá k nim připomínek.

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

� 18. Zpráva o stavu provozu – ČOV Nové
Hrady
Rada bere na vědomí Zprávu o stavu provo-
zu v čistírně odopadních vod Nové Hrady
od  společnosti ČEVAK  Č. Budějovice.
(Rada obdržela Zprávu o stavu provozu
čistírny odpadních vod Nové Hrady. O tuto
zprávu požádal starosta města provozovate-
le na základě zjišťování příčin úhynu ryb
v řece Stropnici ze dne 6.5. 2010 od společ-
nosti ČEVAK Č. Budějovice. Provozovatel
informoval o způsobu čištění vody v čistír-
ně, bližší informace o úhynu ryb dne
6.5.2010 budou známy po laboratorním
zpracování vzorků vody.)

� 19. Garáže
Rada bere na vědomí informaci o aktualiza-
ci žádostí občanů o stavbu garáže a pověřu-
je místostarostu Ing. Kasana zveřejněním
informace o možné stavbě garáží v lokali-
tě Jižní město – zahrádkářská kolonie
v Novohradském zpravodaji. Rada pově-
řuje místostarostu Ing. Kasana přípravou
návrhu pravidel pro přidělování pozemků
na stavbu garáží v lokalitě Jižní město - za-
hrádkářská kolonie.

� 20. Jednací řády
Rada schvaluje Jednací řád Rady města a
Jednací řád komisí Rady města. Rada po-
stupuje zastupitelstvu města k projednání
návrh upravených jednacích řádů - Jednací
řád Zastupitelstva města, Jednací řád osad-
ních výborů a Jednací řád výborů zastupi-
telstva města.

� 21. Výzva k podání nabídky – Lesnická
technika pro město Nové Hrady
Rada bere na vědomí Výzvu k podání na-
bídky na zhotovitele díla "Lesnická techni-
ka pro město Nové Hrady" na dodávku
lesnické techniky skládající se z univerzál-
ního kolového traktoru a nakladače.

� 22. Investiční příležitosti SMOJK
Rada bere na vědomí nabídku na investiční
příležitosti SMOJK od pana Ing. Jaroslava
Golomba  manažera portálu CMP.

� 23. Žádost o příspěvek – Rodina panny
Marie
Rada bere na vědomí žádost o příspěvek na
provoz keramické dílny Kána od Rodiny
panny Marie - Klášter Božího Milosrden-
ství v Nových Hradech. Rada pověřuje ta-
jemníka zajištěním vyjádření Základní a
Mateřské školy v Nových Hradech o využí-
vání keramické dílny v roce 2009 a 2010
resp. o plánu využití pro školní rok
2010/2011.

� 24. Výběrové řízení – Vybavení kanceláří
MěÚ Nové Hrady
Rada souhlasí s výběrem zhotovitele díla
"Vybavení kanceláří MěÚ Nové Hrady", a
to firmy Truhlářství David Mráz, Pod Zá-
mecký m 443, 373 33 Nové Hrady, která
podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

� 25. Žádost o sdělení využití pozemků dle
územního plánu
Rada bere na vědomí žádost o sdělení způ-
sobu využití pozemků od Úřadu pro za-

INFORMACE Z RADNICE
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stupování státu ve věcech majetkových,
územní pracoviště České Budějovice. Rada
na základě vyjádření Stavebního úřadu Nové
Hrady sděluje, že pozemky - pozemková
parcela číslo 38/2 o výměře 640 m2 a parce-
la číslo 6/5 o výměře 784 m2 v k.ú. Nakolice
jsou umístěny v zastavěném území obce
Nakolice a na předmětných pozemcích je
možno z hlediska ÚPD realizovat drobnou
stavbu.

� 26. Jízdní řády – autobus
Rada bere na vědomí informaci starosty
města o úpravě jízdních řádů autobusů spo-
lečnosti Jihotrans a.s., která byla vyvolána
změnou jízdnho řádu Českých drah.
(Rada byla starostou města informována
o jednání se společností Jihotrans České
Budějovice ve věci úpravy jízdních řádů au-
tobusů v návaznosti na železniční spojení
do Nových Hradů. K úpravě jízdních řádů
dochází v souvislosti se změnou jízdního řádu
Českých drah. Na základě jednání se zástup-
cem společnosti Jihotrans došlo k dohodě
o zajištění návaznosti autobusové a vlakové
přepravy. Úpravou dojde k navýšení počtu
spojů na úseku Nové Hrady - Jakule.)

� 27. Kontrolní den – bývalá Celnice Nové
Hrady
Rada bere na vědomí zprávu o průběhu kon-
trolního dne v objektu bývalé Celnice v No-
vých Hradech.

� 28. Oznámení o přidělení grantu
Rada bere na vědomí Oznámení o přidělení
grantu na projekt "Mateřská škola Nové
Hrady - rekonstrukce II. etapa s výší schvá-
lené dotace 800 000,- Kč od Jihočeského
kraje - Krajského úřadu České Budějovice.
Rada pověřuje starostu ve spolupráci s MěÚ
Nové Hrady, Investiční odbor a MŠ Nové
Hrady zajištěním výběrového řízení na zho-
tovitele.

� 29. DPS – Beseda
Rada souhlasí s uskutečněním besedy posla-
nkyně paní Mgr. Vlasty Bohdalové s obyvate-
li Domu s pečovatelskou službou v Nových
Hradech dne 21.5. 2010.
(Rada obdržela žádost Místní organizace
České strany sociálně demokratické o po-
volení besedy s poslankyní Mgr. Vlastou
Bohdalovou v Domě s pečovatelskou služ-
bou v Nových Hradech. dne 21.5. 2010.)

� 30. Stav silnice 156/II
Rada bere na vědomí informace starosty
města o stížnostech občanů na neuspokoji-
vý stav silnice 156/ II . Rada pověřuje sta-
rostu dalším jednáním o možnostech
urychlené opravy této komunikace se Sprá-
vou a údržbou silnic Jihočeského kraje.

� 31. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
Rada bere na vědomí Dohodu ukončení ná-
jemní smlouvy mezi Městem Nové Hrady
a společností Lesy České Republiky, s.p.
Lesní správa Nové Hrady na pozemky
par.č. PK 947 díl 2 o výměře 6530 m2 a PK

948 díl 2 o výměře 20601 m2 v k.ú. Nové
Hrady.

� 32.  Nájemní smlouva na pozemek
č. 109/10
Rada souhlasí s Nájemní smlouvou na po-
zemek č. 109 uzavřenou mezi společností
Lesy České republiky, s.p. Hradec Králové
a Městem Nové Hrady na pronájem části
pozemků KN 947/5 a KN 952/11 o výměře
2215 m2 za účelem zajištění a realizace re-
kultivace pozemků bývalé skládky Jižní
město a pověřuje starostu města jejím pod-
pisem.

� 33. Smlouva mandátní Město Nové
Hrady – Stavební poradna,
spol. s r.o. České Budějovice
Rada souhlasí se Smlouvu mandátní mezi
Městem Nové Hrady a společností Stavební
poradna, spol. s r.o. České Budějovice za
účelem uspořádání zadávacího řízení malé-
ho rozsahu pro projekt "Snížení energetické
náročnosti ZŠ Nové Hrady".

� 34. Projekt "Centrum popularizace
vědy a výzkumu" v objektu bývalých Jeslí
Rada souhlasí s přípravou předložení pro-
jektu rekonstrukce objektu bývalých Jeslí
na centrum popularice vědy a výzkumu do
výzvy v rámci Operačního programu Věda a
výzkum pro inovace s uzávěrkou 30.6.2010.
Rada na základě předložených nabídek sou-
hlasí s přípravou technické dokumentace
pro územní řízení a pověřuje starostu zajiš-
těním technické dokumentace. Rada pově-
řuje Mgr. M. Jarolímka koordinací příprav
projektové žádosti.
(Rada byla radním Mgr. M. Jarolímkem
seznámena s projektem rekonstrukce a roz-
šíření objektu bývalých Jeslí. Projekt byl
původně připravován nájemcem objektu
(Ústav systémové biologie a ekologie Aka-
demie věd ČR) za účelem využití objektu
jako laboratorního a administrativního kom-
plexu. Vzhledem k tomu, že nedošlo k rea-
lizaci tohoto projektu, byla učiněna dohoda
o možné změně záměru.pro potřeby města
Nové Hrady, Ústavu fyzikální biologie Ji-
hočeské univerzity a Ústavu systémové bio-
logie a ekologie Akademie věd ČR (partneři
projektu) jako centrum popularizace vědy a
výzkumu. Rada souhlasila s přípravou před-
ložení projektu do výzvy v rámci Operační-
ho programu Věda a výzkum pro inovace s
uzávěrkou 30.6.2010. V případě přidělení
dotace jsou náklady projektu hrazeny pos-
kytovatelem dotace ve výši 100% uznatel-
ných nákladů - realizace projektu by tak
nezatížila rozpočet města Nové Hrady.
Rada na základě předložených nabídek sou-
hlasila s přípravou technické dokumentace
pro územní řízení a pověřila starostu zajiš-
těním technické dokumentace.)

Zapsal: Jaroslav Šulc

Zápis z 14. schůze rady města
ze dne 1.06.2010

� 1. Kontrola usnesení z 13. jednání rady
města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 13.  schůze rady města.

� 2. Stanovení počtu  členů  zastupitelstva
Rada doporučuje zastupitelstvu Města Nové
Hrady stanovení 15-ti členného nového za-
stupitelstva vzešlého z voleb v roce 2010.
(Rada byla starostou města informována
o povinnosti stanovení počtu členů nového
zastupitelstva vzešlého z komunálních vo-
leb v roce 2010. Rada doporučila zastupi-
telstvu stanovení 15 - ti členného nového
zastupitelstva.)

� 3. Odstoupení od koupě pozemku
Rada bere na vědomí oznámení pana Pavla
Michaleho Nové Hrady o odstoupení od
koupě pozemků parc. c. 301/2 a 301/2 díl
"i" o celkové výměře 1000 m2 v k.ú. Nové
Hrady a postupuje informaci na jednání
zastupitelstva Města Nových Hradů.
Rada pověřuje tajemníka zveřejněním zá-
měru prodeje pozemků parc. č. 301/2 a
301 díl "i" celkové výměře 1000 m2 v k.ú.
Nové Hrady na úřední desce Městského
úřadu.

� 4. Žádost o poskytnutí finančních
prostředků
Rada souhlasí s poskytnutím finančních
prostředků na plat pedagoga 1. třídy Zá-
kladní školy Nové Hrady od září 2010 do
srpna 2011 z důvodů nutnosti otevření
dvou tříd vzhledem k zachování kvality
vzdělání žáků 1. třídy. Rada postupuje pro-
jednání poskytnutí finančních prostředků
v odhadované výši 350 000,- Kč pro školní
rok 2010 - 2011 na jednání zastupitelstva
Města Nových Hradů. Rada doporučuje
zastupitelstvu města navýšení příspěvku ZŠ
na rok 2010 o částku 150 000,- Kč.

� 5. Oznámení o přidělení grantu
Rada bere na vědomí Oznámení o přidělení
grantu od Jihočeského kraje – Krajského
úřadu České Budějovice pro projekt "Re-
konstrukce zázemí sportovního areálu TJ
Nové Hrady" ve výši 150 000,- Kč Pro TJ
Nové Hrady. Rada postupuje zastupitelstvu
Města Nové Hrady ke schválení navýšení
příspěvku Města Nové Hrady pro TJ Nové
Hrady pro rok 2010 o 100 000,- Kč na uhra-
zení podílu na realizaci opravy střechy
technického zázemí a střechy šaten.

� 6. TJ – Sokol Nové Hrady – přidělení
grantu
Rada postupuje Zastupitelstvu města k pro-
jednání návrh na poskytnutí příspěvku pro
TJ Sokol Nové Hrady z rozpočtu města na
rok 2010 na dofinancování podílu v rámci
realizace akce "Stavební úpravy kuželny,
II. etapa". Rada doporučuje Zastupitelstvu
města schválení navýšení příspěvku ve výši
1 100 000,-Kč s tím, že konečná výše pří-
spěvku bude upřesněna na základě výběro-
vého řízení na zhotovitele díla.

� 7. Přebodování projektů z 5. a 6. výzvy
ROP Jihozápad
Rada bere na vědomí informace o přebodo-
vání projektů z 5. a 6. výzvy ROP Jihozá-
pad. Na základě usnesení Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 5
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� 8. Žádost o úpravu terénu a přístup ke
kapličce
Rada bere na vědomí žádost o úpravu terénu
v okolí kapličky v obci Byňov a postupuje ji
k projednání Osadnímu výboru Byňov, Ja-
kule a Štiptoň.

� 9. Žádost o vyjádření k projektovému
návrhu
Rada souhlasí s projektovým návrhem pro
stavbu "Přípojka na klíč – Nové Hrady
K866/1 - p. Dorazil - kabel NN" a pokud do-
jde k zásahu do majetku Města, rada požadu-
je vyhotovení Smlouvy o věcném břemenu.

� 10. Oznámení o přidělení grantu
Rada bere na vědomí Oznámení o přidělení
grantu Jihočeského kraje - Krajského úřadu
na projekt "Mateřská škola Nové Hrady -
vybavení tříd" a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o poskytnutí grantu.
(Schválená výše poskytnuté dotace činí
94 080,- Kč.)

� 11.  Oznámení, Žádost o dokumentaci
Rada pověřuje starostu města vypracováním
písemného stanoviska k průběhu realizace
veřejné zakázky "II. Etapa pokračování re-
konstrukce a záchranných prací na objektu
rezidence Buquoyů Nové Hrady" a osobním
předáním požadované dokumentace Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže Brno
(Rada obdržela žádost o dokumentaci od
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Brno ohledně postupu při zadávání veřejné
zakázky "II. Etapa pokračování rekonstruk-
ce a záchranných prací na objektu rezidence
Buquoyů Nové Hrady" a zaslání písemného
stanoviska  v této věci.)

� 12. Dopis o výsledku ověření žádosti
o platbu
Rada bere na vědomí dopis Ministerstva
vnitra ČR ze dne 24. 5. 2010.
(Rada obdržela dopis Ministerstva vnitra
o výsledku ověření žádosti o platbu na dovy-
bavení pracoviště Czech - Point v kanceláři
Městského úřadu Nové Hrady a závěrečné
ukončení grantu.)

� 13. Žádost o prodej pozemků
Rada bere na vědomí žádost pana Miroslava
Homera, Nakolice 40 o prodej pozemků st.
36 a 10 v k.ú. Nakolice. Rada postupuje žá-
dost k projednání v Osadním výboru pro
Nakolice, Vyšné a Oboru.
(žádost o prodej pozemků za účelem vý-
stavby rodinného domu.)

� 14. Žádost o úhradu opravy autobusu
Rada souhlasí s provedením opravy klima-
tizační jednotky autobusu zn. Karosa který
má Tělovýchovná jednota Nové Hrady
v pronájmu od Města Nové Hrady, do výše
25 000,- Kč. Rada pověřuje tajemníka a úč-
tárnu Městského úřadu Nové Hrady ve spo-
lupráci s TJ Nové Hrady objednáním
opravy klimatizační jednotky.

� 15. Usnesení Okresního soudu
Rada bere na vědomí Usnesení Okresního

soudu v Českých Budějovicích pod č.j.
21Nc 5554/2008-6.

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

� 17. Žádost o prodej pozemku
Rada bere na vědomí žádost manželů Kar-
bových Byňov 101 o prodej části pozemku
parc. č. 1406/3 o výměře 88 m2. Rada pově-
řuje tajemníka dalším jednáním o zajištění
geometrického plánu vzhledem k nutnosti
rozdělení pozemku a následném zveřejnění
záměru prodeje části pozemku par. č.
1406/3 v k.ú. Byňov na úřední desce Měst-
ského úřadu.

� 18. Žádost o písemný souhlas k přijetí
sponzorských darů
Rada souhlasí s přijetím sponzorských darů
pro činnost Mateřské školy Nové Hrady dle
§ 27 ods. 4. a ods. 5 písm. b zákona č.
250/2000Sb.

� 19. Informace z kontrolní pochůzky
Rada bere na vědomí informaci o provede-
né kontrole zámeckého parku Odborem ži-
votního prostředí Městského úřadu Nové
Hrady.
(Rada města obdržela dopis Odboru život-
ního prostředí Městského úřadu Nové Hra-
dy o provedené kontrole zámeckého parku
formou kontrolní pochůzky za přítomnosti
Ing. Jiřího Lišky, který provádí údržbu zá-
meckého parku na základě platné smlouvy.
Kontrolní pochůzkou nebyly zjištěny záva-
dy, údržba parku je průběžně prováděna dle
navrženého plánu údržby a plánu jednotli-
vých prací.)

� 20. Soupis nových pozemků k. ú. Údolí,
k.ú. Těšínov
Rada souhlasí se Soupisem nových poze-
mků předaných Městu Nové Hrady na zá-
kladě pozemkových úprav mezi k.ú.
Údolí u Nových Hradů a k.ú. Těšínov od
zpracovatele pozemkové úpravy společ-
nosti Geopozem, v.o.s., Staroměstská 1,
České Budějovice.

� 21. Rozhodnutí – povolení k nakládání
s povrchovými vodami
Rada bere na vědomí Rozhodnutí - Povole-
ní nakládání s povrchovými vodami od
Městského úřadu Trhové Sviny č.j. OŽP
1365/10/NSV/ Žoh.

� 22. Oznámení o přidělení dotace
Rada bere na vědomí přidělení dotace na
výstavbu lezecké stěny v areálu TJ Nové
Hrady. Rada souhlasí s realizací stavby
s tím, že před zahájením provozu bude pře-
dána kopie dohody mezi TJ Nové Hrady a
Sdružením pro podporu cestovního ruchu
na Novohradsku o užívání a zajištění bez-
pečnosti lezecké stěny.

� 23. Protokol o výsledku kontroly
Rada bere na vědomí Protokol o výsledku
provedené kontroly na využití neinvestič-
ních příspěvků poskytnutých Jihočeským
krajem - Krajským úřadem České Budějo-
vice z Grantového programu na podporu
jednotek SDH obcí v roce 2009 v celkové
výši 329 885 Kč pro Město Nové Hrady.

(Provedenou kontrolou nebyly zjištěny
žádné závady a nebylo předepsáno žádné
nápravné opatření.)

� 24. Podání zprávy o povodni
Rada bere na vědomí žádost o podání zprá-
vy o povodni v květnu 2010 od Městského
úřadu Trhové Sviny, Odboru životního
prostředí - Oddělení vodního hospodářství
a rybářství Trhové Sviny a pověřuje Odbor
životního prostředí Městského úřadu Nové
Hrady  vypracováním odpovědi.

� 25. Žádost o sdělení stanoviska
k provádění stavby
Rada bere na vědomí žádost o sdělení sta-
noviska k provádění stavby "Rekonstrukce
mostu 145-008 a opravu navazující části
silnice II/ 154 v průtahu obcí Údolí u No-
vých Hradů" od pana Jana Poulíčka a paní
Jaroslavy Dolanské ze dne 26.5. 2010.
(Tato žádost je adresována MěÚ Trhové
Sviny, odboru dopravy a silničního hospo-
dářství a Městu N. Hrady byla zaslána na
vědomí jako jednomu z účastníků jednání.)

� 26. Dotační dopis
Rada bere na vědomí Dotační dopisy Jiho-
českého kraje - Krajského úřadu v Českých
Budějovicích ze dne 26.5. 2010 pod čj.
1385 a 1386/10.
(Rada obdržela Dotační dopis - oznámení
o poukázání neinvestičního příspěvku v rám-
ci Grantového programu na podporu jed-
notek sborů dobrovolných hasičů obcí Jiho-
českého kraje pro projekt "Modernizace
hasičské zbrojnice Nové Hrady a nákup vý-
stroje" (výše dotace 50 000,-Kč) a na pro-
jekt "Nákup vybavení pro SDH Nové
Hrady" (výše dotace 90 000,-Kč) tj. v cel-
kové výši příspěvku 140 000,- Kč od Jiho-
českého kraje – krajského úřadu České
Budějovice.)

� 27. Prodloužení pronájmu parkoviště
Rada souhlasí s prodloužením smlouvy
o pronájmu parkoviště na náměstí v No-
vých Hradech panu Františku Čupitovi do
31. října 2010 a pověřuje starostu města
podpisem dodatku ke smlouvě.

� 28. Zápis ze schůze finanční komise –
výběrové řízení lesnická technika
Rada souhlasí s doporučením finanční ko-
mise na výběr dodavatele lesnické techniky
v rámci projektu "Lesnická technika pro
město Nové Hrady" a to firmy Karel Hahn
- Agroservis, Hlučín jako ekonomicky nej-
výhodnější nabídku a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

� 29. Zápis ze schůze finanční komise –
výběrové řízení "Rozvoj vzdělávacích
kapacit"
Rada souhlasí s doporučením finanční ko-
mise na výběr zhotovitele díla "Rozvoj
vzdělávacích kapacit města Nové Hrady" a
to společnosti Stavcent, a.s., Jindřichův
Hradec jako ekonomicky nejvýhodnější na-
bídku. Rada pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.

Zapsal: Jaroslav Šulc

INFORMACE Z RADNICE
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Nové Hrady mají po proběhlých volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky mezi českými městy jeden velmi ne-
příjemný primát a to sice, že při letošních par-
lamentních volbách zde, došlo k porušení
volebního zákona. Nestačil jsem se divit, když
mi má dcera při obědě vyprávěla, jak u nás
probíhá volební den. Dozvěděl jsem se, jak
také může fungovat volební komise ve voleb-
ním okrsku „Nové Město“.

To, že předsedové volebních komisí neby-
li losovaní, jak ukládá zákon, ale byli najme-
nováni panem tajemníkem Šulcem s tím, že
dělat by to měli ti nejzkušenější a najmenovaní
předsedové byli následně schváleni volební
komisí, je a nakonec bylo, prohřeškem nej-
menším.

Mnohem závažnější však byla informace
o prohřešku následujícím. Komise měla vyra-

zit a také vyrazila s přenosnou urnou do Domu
s pečovatelskou službou a do Nakolic. Pan ta-
jemník Šulc, osoba, která má z titulu své funk-
ce dbát na dodržování zákonných postupů
městem, vyzval předsedkyni volební komise
paní Kovářovou k tomu, aby se s ním vypravi-
la na výjezd s přenosnou urnou. Přesto, že se
jako doprovod volební urny nabízeli další čle-
nové volební komise, pan tajemník bodře a
jednoznačně rozhodl: „Zvládli jsme to takhle
minule, zvládneme to i tentokrát,“ prohlásil
k paní předsedkyni a vyrazili do terénu. S foto-
grafem, který z rozhodnutí pana starosty do-
provázel prakticky celé volby na Nových
Hradech a jejich průběh dokumentoval, v zá-
dech. Tímto postupem došlo k flagrantnímu
porušení volebního zákona. Předsedové vo-
lebních komisí a zejména tajemníci musí
vědět, že volební zákon jednoznačně ukládá,

že u přenosné urny musí být přítomni vždy
minimálně dva členové volební komise.

Nezbývá mi nic jiného, než se ptát: Jak je
možné, že toto jasné a jednoznačné ustanove-
ní volebního zákona nezná ani paní Kovářová,
a hlavně ani pan tajemník? Nebo snad přísluš-
ná ustanovení zákona znají a zákon o volbách
veřejně a ostentativně porušují? To by snad
byla ještě výrazně horší varianta.

To, že volby proběhly v Nových Hradech
s porušením zákona, je zaznamenáno i v zápi-
se z volební komise. Proto se musím ptát i
pana starosty, protože on nese za průběh voleb
a jejich zákonnost zprostředkovanou zodpo-
vědnost: Jak bude dále postupováno? Jaké bu-
dou vyvozeny důsledky z tak zřejmého
selhání předsedkyně volební komise a tajem-
níka. Pro demokracii je totiž zásadní, aby své
volební právo mohl každý využít v souladu se
zákonem a to i v Domě s pečovatelskou
službou.

Ing. František Štangl

Ve svém článku a interpelaci přednesené
na jednání zastupitelstva upozorňuje pan Ing.
F. Štangl na porušení zákona při průběhu květ-
nových voleb do poslanecké sněmovny. Ve
svém komentáři cituje údajná vyjádření pana
tajemníka a pochybení, kterých se měli jednot-
liví aktéři dopustit s tím, že žádá i mne, abych
vyvodil nějaké důsledky.

Aby bylo od počátku mého komentáře jas-
no: i já musím konstatovat, že došlo k porušení
volebního zákona. S panem Ing. Štanglem se
budeme lišit pouze v tom, jak budeme toto po-
rušení komentovat, případně komu je budeme
dávat za vinu.

Jen pro úplnost uvádím, že členy okrskové
volební komise č. 2 byli: Stanislava Kovářo-
vá, Anna Hanžlíková, Mgr. Marie Štanglová,
Martin Brácha a Martina Kolářová. Zapisova-
telkou pak byla paní Marie Dvořáková.

Na začátek pouze k úloze starosty v proce-
su přípravy voleb. Zákon říká, že starosta:
− zajišťuje informování voličů o době a místě

konání voleb v obci.
− zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voli-

čům.
− stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve vo-

lebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem
voleb minimální počet členů okrskové vo-
lební komise, a to tak, aby počet členů byl
nejméně 5, s výjimkou volebních okrsků do
300 voličů, kde může být okrsková volební
komise čtyřčlenná.

− svolá první zasedání okrskové komise tak,
aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede
dnem voleb.

− jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové
volební komise.

− poskytuje každé politické straně, politické-
mu hnutí, koalici a nezávislému kandidáto-
vi, jejichž kandidátní listina, popřípadě
přihláška k registraci byla zaregistrována,
informace o počtu a sídle volebních okrsků

zveřejněním na úřední desce do 45 dnů pře-
de dnem voleb.

− plní další úkoly podle tohoto zákona (zde se
jedná zejména o informování voličů, povo-
lání náhradníků do komise, způsob jmeno-
vání zapisovatele apod.).
Z toho vyplývá, že starosta nemá právo jak-

koliv zasahovat do průběhu voleb a kompe-
tence v jejich průběhu má okrsková volební
komise. Pouze doplňuji, že jsem veškeré úko-
ly v zákonné lhůtě splnil.

Úkoly obecního úřadu, v našem případě
Městského úřadu Nové Hrady jsou též určeny
zákonem. Obecní úřad:
− zajišťuje pro okrskové volební komise vo-

lební místnost, potřebné pracovní síly a po-
mocné prostředky.

− vede zvláštní seznam podle paragrafu 6,
odst. 1 – 4.

− vydává voličské průkazy podle paragrafu
6a, odst.1.

− řeší stížnosti na organizačně technické za-
bezpečení voleb na úrovni volebního
okrsku.

− archivuje volební dokumentaci.
− plní další úkoly podle tohoto zákona.

V našem případě též působil náš úřad jako
tzv. pověřený obecní úřad, který též zajišťuje
pracoviště pro Český statistický úřad a spolu-
pracuje s ním na technické přípravě. Zaměstna-
nec obecního úřadu se speciálním osvědčením
podle zvláštního právního předpisu pak prová-
dí kontrolu průběhu hlasování ve volebních
místnostech a kontroluje sčítání hlasů okrsko-
vou volební komisí – toto osvědčení pan ta-
jemník Šulc nemá. Z toho tedy vyplývá, že
tajemník nemohl nijak zasahovat do průběhu
voleb.

Tajemník jako vedoucí úřadu zajistil pří-
pravu voleb po administrativní a technické
stránce – od přípravy volebních místností,
součinnosti s Českým statistickým úřadem po
vydání voličských průkazů.

Tolik tedy o úkolech, které bylo nutno za-
jistit před zahájením voleb.

Jak ale došlo k pochybení v průběhu vo-
leb? Své vyjádření k věcem, kterých jsem
osobně nebyl přítomen, budu opírat o vyjádře-
ní členů komise, se kterými jsem o daném
problému mluvil.

Pan Ing. Štangl uvádí, že za pochybením
stojí vyjádření pana tajemníka. I kdybych však
přijal popis událostí v rozsahu, jak jej uvádí
pan Ing. Štangl, musel bych konstatovat, že by
vyjádření pana Šulce směrem k volební komi-
si nebylo nijak závazné, protože komise
v těchto věcech koná samostatně dle zákona.
Vzhledem k tomu, že však žádný z oslove-
ných členů komise verzi Ing. Štangla nepotvr-
dil, nemohu ji označit jinak, než za spekulaci.

Úkolem tajemníka bylo volby zajišťovat po
technické stránce. Pokud bylo třeba, plnil též
funkci řidiče. Rozhodnutí o tom, kteří členové
pojedou s přenosnou urnou k voličům, je plně
v kompetenci volební komise a zodpovídá za
něj především předsedkyně komise, což v tis-
ku potvrdil i nezávislý odborník z Č. Budějo-
vic. Z vyjádření předsedkyně komise paní
Kovářové vyplývá, že si chybu nikdo z členů
komise neuvědomil a ani později ji komise
jako celek neřešila.

Pan Ing. Štangl píše, že se o porušení záko-
na dozvěděl od své dcery již u sobotního obě-
da. Členové komise pak sobotní odpoledne
popsali tak, že Mgr. M. Štanglová po návratu
z oběda oznámila členům komise, že při ná-
vratu z oběda potkala „jednu paní z pečovatel-
ky, kterou nezná, která se jí dotazovala, proč
byla v DPS paní Kovářová sama, když jindy
tam bývají od komise dva…“

Komise nijak nezareagovala, nikdo si ne-
uvědomil, že došlo k porušení zákona, spíše se
debatovalo o tom, kdo mohla být ta „nezná-
má“ paní z pečovatelky...

Hlasovací lístky byly v ten moment stále
v přenosné hlasovací schránce a do konce vo-
leb chyběla jedna hodina. Nechci se pouštět

Volby po Novohradsku

Volby aneb co se vlastně stalo

pokračování na str. 7
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do spekulací, zda bylo možné něco zachránit,
ale minimálně mohly být hlasovací lístky
v přenosné urně označeny jako neplatné a ne-
muselo dojít ke zpochybnění celého okrsku.

Komise však pochybení neřešila, ve 14 ho-
din došlo k uzavření volební místnosti a bylo
zahájeno sčítání volebních lístků. Teprve
v tento moment došlo k promíchání hlasů
z hlavní a přenosné volební schránky. Po se-
čtení všech hlasů pak Mgr. M. Štanglová os-
tatním členům komise oznámila, že protokol
o průběhu voleb nepodepíše, protože došlo
k porušení zákona, když paní Kovářová odjela
s přenosnou urnou do DPS sama. Ostatní čle-
nové komise zápis podepsali.

Protokol byl tedy takto předán na radnici
pracovnicím Českého statistického úřadu, kte-
rým byl sdělen důvod, proč chybí podpis jedné
členky komise. Pracovnice Českého statistic-
kého úřadu (ČSÚ) konzultovaly pochybení
s nadřízeným orgánem a následně oznámily
předsedkyni komise, že do protokolu je nutné
zapsat důvod, proč jedna členka komise nepo-
depsala. S tímto doplněním poté protokol
přijaly a výsledky odeslaly.

O situaci jsem byl v tento moment infor-
mován i já a pracovnice ČSÚ mi sdělily, že zá-
pisem do protokolu jsou učiněny veškeré
nutné kroky – další řešení by následovalo
v případě, že by proti průběhu voleb byla
podána oficiální stížnost.

O doplnění protokolu byli následně infor-
mováni všichni členové volební komise a proti
postupu nebyla vznesena žádná námitka.

Po oficiálním zveřejnění výsledku voleb ne-
podal ve stanovené lhůtě nikdo námitku proti
průběhu voleb. Výsledky jsou tedy platné.

Ve čtvrtek 17.6.2010 jsem byl ve věci po-
rušení zákona interpelován panem Ing. F.
Štanglem. Již na zastupitelstvu jsem uvedl, že
došlo k pochybení. Na interpelaci písemně od-
povím ve stanovené lhůtě. Již na zastupitel-
stvu jsem konstatoval, že je třeba učinit vše,
aby se podobná chyba v budoucnu neopakova-
la. Navrhl jsem také, aby při podzimních ko-
munálních volbách asistoval při „výjezdech“
přenosné hlasovací schránky vždy jeden a je-

den zástupce koalice a opozice. Vím, že je to
opatření nad rámec zákona, jsem však pře-
svědčen, že je to krok k tomu, aby volební vý-
sledky nemohly být nijak zpochybňovány.

Mgr. Vladimír Hokr – starosta města

Malý dovětek:
Způsob, jakým někteří zastupitelé prezen-

tovali porušení zákona, jsem v odpovědi celo-
státním médiím označil za účelový a za
zahájení kampaně k podzimním volbám. Pan
Ing. P. Kříha pro deník Právo uvedl, že námit-
ka proti regulérnosti voleb nebyla vznesena,
protože: „nechtěli jsme v žádném případě dě-
lat Novým Hradům ostudu a být jediným mís-
tem v republice, kde se volilo neplatně“.
V praxi to znamenalo, že v pondělí 21. června
pan Ing. Kříha obvolával média a upozorňoval
na pochybení, které se při průběhu voleb
stalo…

Vyjádření paní Stanislavy Kovářové, před-
sedkyně volební komise volebního okrsku č. 2

„Uznávám, že naše komise při výjezdu do
Nakolic a DPS udělala chybu. Při mém odcho-
du nikdo z členů komise nereagoval, i když
jsme se ráno domlouvali, že se mnou pojede
buď paní Hanžlíková nebo paní Štanglová. Po
příjezdu pana tajemníka, který nás měl odvézt,
jsem tedy automaticky vstala a neuvědomila
si, že nikdo další se mnou neodchází.

V komisi nás sice sedělo šest (včetně zapi-
sovatelky), ale jako předsedkyně komise nesu
největší díl odpovědnosti za tuto chybu já. Je-
diné, co mohu v tento moment prohlásit, je, že
při výjezdu mimo volební místnost nedošlo
k žádné manipulaci s hlasovacími lístky. Za
celé pochybení se omlouvám a je mi velmi
líto, že tímto způsobem došlo ke zpochybnění
práce volební komise a všech, kteří volby
připravovali.

Osobně jsem se rozhodla, že finanční od-
měnu, kterou jsem jako členka komise obdrže-
la, věnuji místní základní škole jako
sponzorský dar. Tato odměna by pro mne byla
poznamenána výše uvedenou chybou a ani by
mě nemohla těšit. Věřím proto, že z ní bude
mít prospěch aspoň naše škola.“

OŽP informuje:

Vytvoření nových míst
pro ukládání tříděného odpadu
Od 1.6. 2010 došlo k vytvoření dvou nových míst, kam mohou občané ukládat tříděný odpad:
(Nádoby na PET, PAPÍR, SKLO).
¡ Jedno místo vzniklo ve městě Nové Hrady na sídlišti Míru, kde u parkoviště za HCS Bohe-

mia s. r. o. je umístěna jedna sada nádob. Toto místo by mělo především sloužit pro obyva-
tele tohoto sídliště a postupně odlehčit nádobám, které jsou umístěny u prodejny Flosman,
kdy jejich kapacita mnohdy nestačí.
¡ Druhé místo bylo vytvořeno v osadě Štiptoň, kdy po dohodě s osadním výborem byla sada

nádob umístěna na zpevněnou plochu za mostem u cesty vedoucí od pana Krtka do osady
Štiptoň.

Věřím, že v budoucnu budou vyčleněny nějaké finanční prostředky, které poslouží k posílení
stávajících či vytvoření nových míst tak, aby vznikla síť nádob na tříděný odpad dostupná pro
každého obyvatele Nových Hradů a okolních osad. OŽP

Volby aneb co se vlastně stalo
(pokračování ze str. 6)

Dovolená v knihovně
Městská knihovna Nové Hrady bude
zavřena z důvodu čerpání dovolené

knihovnice takto:

7. – 9. července a
19. – 23. července 2010

Děkujeme za pochopení

INFORMACE
pro podnikatele!

Nově se zavádí
Identifikační číslo provozovny!

Dnem 1.7.2010 nabyl účinnosti zákon
227/2009 Sb., který mimo jiné zavádí no-
vou povinnou součást označení provozov-
ny, a to Identifikační číslo provozovny
(IČP).

Nově zřízeným provozovnám po 1.7.2010
bude přidělováno IČP živnostenským úřa-
dem při zřízení provozovny. Podnikatelům,
kteří si zřídili provozovnu před tímto da-
tem budou IČP přidělována průběžně a to
v případě osobní návštěvy živnostenského
úřadu v této věci, popřípadě jakékoliv jiné
věci, jinak doručením písemného oznáme-
ní o přidělení IČP místně příslušným živ-
nostenským úřadem ve lhůtě do jednoho
roku po účinnosti zákona.

S ohledem na nákladnost doručování
písemného oznámení vítá MěÚ Trhové
Sviny osobní návštěvu živnostenského
úřadu v dané věci.
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MO ČSSD NOVÉ HRADY

DĚKUJE
VŠEM SVÝM VOLIČŮM

ZA PODPORU
V PARLAMENTNÍCH VOLBÁCH

A DOUFÁ V JEJICH PŘÍZEŇ
I DO VOLEB KOMUNÁLNÍCH

Žádost o pozemek ke stavbě garáže
v lokalitě Jižní město – zahrádkářská kolonie
Na základě usnesení Rady města Nové Hrady ze dne 17. 5. 2010, bod č. 19 týkající se řešení

parkovacích míst resp. garáží, Rada rozhodla o záměru stavby garáží v lokalitě Jižní město.
V úvodu byla provedena aktualizace podaných žádostí od doby jejich evidování (rok 1998) do
současné doby. V dalším kole proběhne doplnění žadatelů o pozemek k výstavbě řadových gará-
ží v lokalitě Jižní město.

Z tohoto důvodu se tímto obracíme na další zájemce o pozemek na výstavbu garáže ve výše
uvedené lokalitě s tím, že písemnou žádost je nutno podat v podatelně Městského úřadu Nové
Hrady nejpozději do pátku 30. července 2010.

Pravidla pro přidělování pozemků a výběru zájemců (v případě vyššího zájmu než 52 míst)
budou zveřejněna v Novohradském zpravodaji a na webových stránkách města.

Ing. Ludovít Kasan, místostarosta města Nové Hrady

Rozkvetlé město inspiruje k dalším krásným věcem…
v Rozkvetlém městě  by chtěl žít asi každý…
Rozkvetlým městem se stávají přes léto i Nové Hrady…

I letos vyhlašuje Město Nové Hrady soutěž podporující zkrášlení předzahrádek, balkonů,
okenních říms a dalších architektonických prvků rodinných a bytových domů.
Kdo chce svou květinovou úpravou inspirovat ostatní a zároveň získat finanční podporu pro
výsadbu na příští rok,  přihlaste se do soutěže

„ROZKVETLÉ  MĚSTO 2010“
Stačí se telefonicky nebo osobně přihlásit do 31.8.2010 na Kulturním a informačním cen-

tru N.Hrady (KIC). Podle přihlášek nafotí pracovníci KICu soutěžní místa a vystaví je pod
orientačním číslem na informačním panelu před radnicí. Hlasování bude probíhat do polovi-
ny září, a to přímo na KIC N.Hrady prostřednictvím hlasovacích kuponů.

Soutěžní kategorie:
1. kategorie: bytové domy
2. kategorie: rodinné domy
Soutěžní místa musí být viditelná z veřejných prostranství, z cest či silnice.

Odměna pro soutěžící:
2 x kupón v hodnotě 500,-Kč na výsadbový materiál
2 x kupón v hodnotě 300,-Kč na výsadbový materiál
2 x kupón v hodnotě 150,-Kč na výsadbový materiál
Platnost kupónu bude do 30.6.2010 a lze jej uplatnit v Zahradnictví N. Hrady.

Odměna pro hlasující:
V každé kategorii 1 volná vstupenka pro dvě osoby na kulturní a společenské akce pořáda-
né Kulturním a informačním centrem Nové Hrady. Platnost vstupenky bude do 30.6.2010.

Kontaktní osoba pro soutěž „Rozkvetlé město 2010“:
K. Jarolímková, 386 362 195, 602 150 208, KIC N. Hrady

Křest knihy
V pátek 4. června 2010 se uskutečnil v di-
vadelním sále novohradského Zámku slav-
nostní křest knihy Nezapomenuté stopy,
která vznikla v rámci projektu Po stopách
společné historie. Autorem knihy je pan
Milan Koželuh, který křest doplnil také
velmi zajímavou přednáškou.

Knihu symbolicky vodou pokřtil býva-
lý premiér a eurokomisař PHDr. Vladimír
Špidla, který ocenil velmi zajímavý text a
překrásné fotografie. Kniha je poslední ak-
tivitou končícího projektu realizovaného
Městem Nové Hrady, Jihočeskou univerzi-
tou a Böhmerwald- muzeem Wien (Vídeň-
ské muzeum Šumavy).

Mgr.V.Hokr

OMLUVA
za zdržení v informování

V březnovém čísle NZ jsem sliboval
zveřejnění všech městem realizovaných
projektů v posledních čtyřech letech a uve-
dení všech dodavatelů, kteří zajišťovali rea-
lizaci těchto projektů, a to v souladu se
zákony o ochraně osobních údajů. Vzhle-
dem k náročnosti a objemu informací k této
věci a také z důvodu vlastního pracovního
vytížení, jsem přehled zakázek doposud
nezpracoval. Proto se omlouvám a poku-
sím se přehled uveřejnit do konce prázdnin.
Děkuji za pochopení,

M. Jarolímek
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Od 13. června jezdí vlaky v elektrické trakci do Českých Velenic
V červnu 2010 byla dokončena elektrifikace

zbývajícího úseku trati 199 z Nových Hradů do
Českých Velenic. Tím byla zároveň završena
elektrifikace železničního tahu z Vídně do Che-
bu – bývalé hlavní trati historické Dráhy císaře
Františka Josefa.

11. června projel po trati v odpoledních ho-
dinách zvláštní rychlík č. 11001 z Českých
Budějovic do Českých Velenic, který vezl
hosty na oslavu této významné události v ději-
nách jihočeských železnic. Byl to první vlak
v elektrické trakci, který českovelenickou tratí
projel. V čele vlaku jela českobudějovická
340 062-9. Třívozovou soupravu tvořil histo-
rický salónní Masarykův vůz, konferenční vůz
Českých drah a osobní vůz 2. tř. V podvečer-
ních hodinách se vlak jako R 11000 vrátil do
Českých Budějovic. Masarykův salónní vůz
zůstal v Českých Velenicích, kde má v ŽOS
své trvalé stanoviště. Jen pro zajímavost: vůz
má označení Aza 80 a první prezident republi-
ky ho dostal v březnu 1930 k osmdesátým na-
rozeninám.

12. června se naposled v novohradské že-
lezniční stanici přestupovalo z klasické sou-
pravy tažené elektrickou lokomotivou na
motorový vůz (nebo obráceně). Soupravy,
zpravidla složené ze třech osobních vozů, vo-
zily mezi Českými Budějovicemi a Novými
Hrady elektrické lokomotivy řady 242. Do-
pravu mezi Novými Hrady a Českými Veleni-
cemi zajišťovaly motorové vozy řady 810.

Posledním elektrickým vlakem, který 12. červ-
na končil v Nových Hradech, byl vlak 8659
(příjezd do Nových Hradů v 19.05). Soupra-
vu tvořenou jedním vozem řady BDs a dvěma
vozy řady Bdt přivezla plzeňská lokomotiva
242 269-9. A v 19.49 se vydal na cestu z No-
vých Hradů do Českých Budějovic vlak 8660
v obráceném řazení. Dopravu mezi Novými
Hrady a Českými Velenicemi zajišťoval v ten
den motorový vůz 810 575-1,který naposled
přijel do stanice Nové Hrady jako osobní
vlak 8660. Zpět do Českých Velenic se vrátil
jako soupravový vlak (=vlak bez přepravy
cestujících).

13. června vstoupila v platnost druhá změ-
na grafikonu vlakové dopravy 2009/2010.

Od tohoto dne osobní vlaky v elektrické
trakci projíždějí celý úsek z Českých Budějo-
vic do Českých Velenic. Na trati začal platit
nově upravený jízdní řád. Většinu dnů v týdnu
jezdí osobní vlaky od ranních hodin téměř do
půlnoci v dvouhodinovém taktu. Do 12. červ-
na zajížděly vlaky Českých drah do rakouské-
ho Gmündu. Od 13. června končí všechny
v Českých Velenicích, kde na ně navazují ra-
kouské spoje České Velenice – Vídeň. Totéž
platí v obráceném směru.

Osobní vlaky mezi Českými Budějovicemi
a Českými Velenicemi vozí elektrické loko-
motivy řady 242. Tyto lokomotivy vyrobila
Škoda Plzeň v letech 1975 – 1981. Maximální
rychlost je 120 km/h. Soupravy jsou nejčastěji
tvořeny třemi vozy, na méně obsazovaných
spojích dvěma. Z toho vždy jeden má služební
oddíl (řada BDs).Osobní vozy řady Bdt jsou
velkoprostorové a mají 88 míst k sezení ve
druhé vozové třídě. Jsou konstruovány pro
rychlost až 120 km/h. Na velenické trati je ale
maximální rychlost 100 km/h v úseku Nové
Hrady – Jílovice, jinak 90 km/h. Osobní vůz
řady BDs má služební oddíl a 5 oddílů po osmi
místech ve druhé vozové třídě (celkem čtyřicet
míst). Je konstruován pro rychlost 140 km/h.
Dva poslední noční vlaky jsou vedeny velko-
prostorovými osobními motorovými vozy řady
810. Osmsetdesítky mají 56 míst k sezení ve
druhé vozové třídě a jejich maximální rychlost
je 80 km/h.

Jízdní doba osobních vlaků z Českých Ve-
lenic do Českých Budějovic a opačně se pohy-
buje kolem padesáti minut. Cesta v úseku
Nové Hrady – České Budějovice trvá v prů-
měru 38 minut. V neprospěch využívání vla-
kových spojů občany našeho města „mluví“
jednak přestupování (i když celková jízdní
doba vlak + autobus + přestupování by mohla
být kratší než jízdní doba přímých autobusů do
Č. Budějovic, pokud by k vlakům a od vlaků
autobusy výhodně jezdily), jednak rozdíl
v celkové ceně, který činí 26 Kč ve prospěch
přímých autobusů. Je také ale pravdou, že
České dráhy nabízejí cestujícím řadu výhod-
ných slev. Vlakovým spojům také nahrává to,
že např. do Petříkova, nebo do míst při trati

z Českých Velenic do Veselí nad Lužnicí je
možné od nás (v případě použití veřejné do-
pravy) cestovat pouze vlakem. Železniční do-
pravě by možná prospělo zavedení některých
přímých vlaků z Českých Velenic přes území
Jihočeského kraje, např. do Strakonic nebo i
dál. Vím, že např. řada cestujících kdysi přešla
po zrušení přímého rychlíku ze směru od Zdic
do Českých Velenic na autobusy. A jistě by
tomu tak bylo i obráceně. Po elektrifikaci
velenické trati tomu nic nebrání. Ale, to už je
věc Českých drah a jejich tvůrců grafikonu.

Součástí elektrizace trati byla i celková
přestavba železniční stanice České Velenice
tak, aby odpovídala evropskému standartu.

Ze soustavy tratí historické dráhy Františ-
ka Josefa zbývá ještě elektrifikovat úsek mezi
Českými Velenicemi a Veselím nad Lužnicí.

Mgr. Václav Marek

Zvláštní rychlík s lokomotivou 340 062-9 v čele přijíždí 11.6. do N. Hradů

12. červen 2010. 242 269-9 naposled objíždí
soupravu osobního vlaku v Nových Hradech

Osobní vlak 8659 v Nových Hradech dne
12.6.2010

Konferenční vůz zvláštního rychlíku. Před ním Masarykův salónní vůz



10 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ červenec 2010

DIGITALIZACE ... pokračování

Když tento článek čtete, tak je náš TV vysílač Kleť již
ponořen do analogové tmy. Do čeho že je ponořen??......
do analogové tmy??...... co to je?? Analogová tma je obec-
ný výraz pro celkové ukončení analogového televizního
vysílání, které je nahrazeno vysíláním pozemního digitál-
ního signálu. Takže jestli Vám přestala fungovat ČT1 a TV
NOVA, přijímali jste tyto programy z Kletě a stali jste se
obětí analogové tmy. Máte-li ještě další anténu namířenou
na Jihlavu – vysílač Javořice, pak budete analogové prog-
ramy moci sledovat ještě jeden rok a pak se Javořice také
potopí do analogové tmy. Patříte-li mezi ty, kteří si již
DVB-T přijímač pořídili a mají nalazené digitální progra-
my z vysílače Kleť, tak pro Vás nastala od 1. 7. 2010 také
malá změna. V současné době vysílaný digitální paket č. II
(Nova, Cinema, Prima, Cool, Barandov), který je vysílán
na provizorním kanálu č. 50 se přestěhuje na kanál č. 39,
což znamená, že si budete na DVB-T přijímači znovu
programy naladit.

A jak vlastně vyzrát na analogovou tmu?? Pro běžného
občana – televizního diváka to znamená, že si ke svému
televiznímu přijímači musí zakoupit zařízení pro příjem
pozemního digitálního vysílání = DVB-T přijímač (settop-
box), pokud ho již televizor neobsahuje. Tím ale ještě ne-
musí být vyhráno. Také záleží na anténách a anténním
zesilovači, jestli vlastně umí přečíst a propustit pozemní
digitální signál k přijímači. V tomto směru doporučuji ob-
rátit se na specializovanou firmu, která Vám poradí, jak
nejlépe na to. Také při výběru DVB-T přijímače (settop-
box) si raději nechte poradit, ne všechna zařízení jsou kva-
litní a budou spolehlivě fungovat. Drahé neznamená
kvalitní a ten prodavač v supermarketu či elektru, co si
o něm myslíte, že je odborník, tak opravdu odborník není.
Vlastně je to „vyučený malíř“ a prodává v elektru. Naučil
se obchodní fráze, kterými Vás přesvědčí, že zrovna tento
výrobek je 100% spolehlivý a přesně vyhovuje Vašim pot-
řebám, aniž by se mohl nějak přesvědčit, jestli opravdu vy-
hovuje, potřebuje prostě jen prodat a reklamace už je jen
Vaše hra.

Také při výběru kde zakoupit DVB-T přijímač myslete
na jednu důležitou věc, na co se budete dívat, když přístroj
odvezete do opravy?? Oni Vám na servisním místě či v ob-
chodě po dobu trvání opravy jiný přístroj nepůjčí a televi-
zor bez něj bude jen zrnit. Nemyslíte si, že je to škoda?
A víte, že existují prodejci, kde máte zaručeno zapůjčení
náhradního přístroje po dobu trvání opravy? Ano, stačí jen
hledat, ale pozor, v supermarketu je nenajdete.  :-)

Bohuslav  Poles

Ohlédnutí za činností MO ČRS
v Nových Hradech

Přiblížily se velké prázdni-
ny a naše organizace hodnotila
práci s dětmi v uplynulém
školním roce. Po celý rok pra-
covali s mladými rybáři dva
vedoucí dětského rybářského
kroužku. V Nových Hradech
to byl Mgr. Petr Kroupa a
v Horní Stropnici Antonín
Bleha. Každoročně připravuje
naše organice pro začínající
rybáře „dětské rybářské závo-
dy“. Ty letošní se uskutečnily
v naplánovaných termínech a
to 22.5.2010 v Nových Hra-
dech na Zevlově rybníku a
29.5.2010 v Horní Stropnici
na Farském rybníku. Obou
akcí se zúčastnilo kolem 40
dětí z N. Hradů, Horní Strop-
nice, Žára a Byňova. Účastni-
ly se jich děti registrované i
neregistrované v naší organi-
zaci. Pro všechny bylo připra-
veno malé občerstvení a
mnoho hodnotných cen. Pro
první tři také diplomy. V Nových Hradech se stal vítězem Tomáš Gregor a
v Horní Stropnici vyhrál Jan Šabatka. Oběma ještě jednou gratulujeme.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat výše jmenovaným vedoucím za celo-
roční práci s dětmi, všem or-
ganizátorům za práci při
přípravě a při samotných
závodech. Další poděková-
ní patří Městu Nové Hrady
za finanční podporu z jehož
grantového programu byl
tento projekt podpořen.

Další akcí, kterou místní
organizace připravuje pro
děti během prázdnin, je letní
rybářský tábor na Lipně.
Ten se uskuteční v termínu
od 14. do 24. srpna.

Takže všem mladým ry-
bářům „Lovu zdar“.

Výbor MO ČRS
v Nových Hradech
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Účast Jihočeského kraje a firem z příhraničí
na veletrhu BIOEM

Sdružení Růže a sdružení Jihočeská Silva
Nortica ve spolupráci s Jihočeským krajem,
zajistily v rámci projektu „Založení hospodář-
ské platformy Euregio Silva Nortica“ prezen-
taci kraje a 3 firem z Novohradska na výstavě
BIOEM v Grossschönau ve dnech 3. – 6. 6.
2010. Letošní 25. ročník navštívilo přes
27.000 návštěvníků, z toho již ve čtvrtek 3. 6.
téměř 10.000 návštěvníků. Výstavy se zúčast-
nilo celkem 265 vystavovatelů, převážně

z Rakouska. Obec Grossschönau je velmi ma-
lebná, jen několik kilometrů vzdálená od We-
itry a je známá mezi příznivci pasivních domů,
které jsou tam k prohlédnutí a vyzkoušení.
Výstava byla tématicky rozdělena do několika
okruhů:

1)Energie a životní prostředí
(biomasa, zařízení na bioplyn, paliva, alter-
nativní energie, fotovoltaika, solární ener-
gie),

2)Stavebnictví a rekonstrukce
(stavební materiály, střešní systémy, fasá-
dy, okna, hotové domy, izolační materiály),

3)Příroda a zdraví
(zdravotnické materiály, odpady, technolo-
gie chránící životní prostředí, stravování,
wellness produkty, doplňková medicína),

4)Děti – mládež – rodina
(programy a výrobky pro mladé rodiny, vol-
ný čas, sport, kulturu).

Díky podpoře z programu Evropské územní
spolupráce Rakousko – ČR 2007 – 2013 se na
této výstavě mohly představit firmy PB Krovy
z Údolí u Nových Hradů, NEMA Olešnice a
OKNOTHERM Kaplice. Výstavní expozice
našich firem byla umístěna v hale č. 1, kde vy-
stavovaly firmy zaměřené na stavebnictví a re-
konstrukce a úspory energií. Na jejich expozici
navázal stánek Jihočeského kraje, v němž byla
prostřednictvím propagačních materiálů před-

stavena turistická nabídka a produkty cestovní-
ho ruchu.

O propagační materiály z jižních Čech byl
mezi návštěvníky velký zájem. Někteří z nich
již navštívili známá místa nebo města Jihoče-
ského kraje, ale většinou to pro ně byly infor-
mace nové. Poptávka byla především po
prospektech Českého Krumlova, Lipna, Tře-
boně a dalších historických míst Jihočeského
kraje.

Také zúčastněné firmy velmi ocenily příle-
žitost své propagace na rakouském trhu a
možnost navázat případné kooperační kontak-
ty s podnikateli z Rakouska, což se jim také
podařilo. Již od května 2011 končí platnost
opatření regulujících možnost zaměstnání na-
šich pracovníků v Rakousku, proto budou pro
firmy získané kontakty velmi cenné.

Věříme, že účast jihočeských vystavovate-
lů byla příjemným zpestřením pro rakouské
návštěvníky a podpořila zájem o Jihočeský
kraj v sousedním regionu.

Fotografie z výstavy naleznete na: http:
//pic.sdruzeniruze.cz/ v sekci Fotogalerie.

Ing. Eva Dupkaničová
Přeshraniční impulzní centrum Sdružení Růže

Proběhl seminář na téma „Podmínky
zaměstnávání v EU a v Rakousku“

Tento seminář zaměřený na podporu zaměstnanosti v příhraničním regionu se konal 10. 6.
2010 v Trhových Svinech za účasti 2 přednášejících a 30 posluchačů. Zorganizovalo jej Sdruže-
ní Růže a Jihočeská Silva Nortica v rámci projektu „Založení hospodářské platformy Euregio
Silva Nortica“.

Posluchači se dověděli nejen o tom, jaká je momentální situace na trhu práce v Jihočeském
kraji (přednášející Mgr. Beran z Úřadu práce Č. Budějovice), ale také o tom, jaké jsou možnosti
pro uchazeče o práci v rámci EU a jaké požadavky musí splňovat při hledání zaměstnání např.
v Rakousku. Velmi poutavou formou podávala o této problematice informace
přednášející z firmy Trenkwalder, paní Tajanovská DiS.

Pokud by někoho, kdo se semináře nemohl zúčastnit, zajímala tato témata,
je možné na vyžádání zaslat e-mailem prezentace obou přednášejících. Také
je možné si vyzvednout v kanceláři Impulzního přeshraničního centra Sdru-
žení Růže v Borovanech (zadní trakt radnice) letáček s názvem „Míříte na ra-
kouský trh práce“. V tomto materiálu jsou popsány standardní cesty získání
pracovního povolení v Rakousku, potřebné dokumenty pro vydání pracovního
povolení a užitečné internetové odkazy.

Již v květnu 2011 by ale měla skončit platnost všech regulujících opatření
pro možnosti zaměstnávání našich pracovníků v Rakousku, tudíž od tohoto
data již žádná pracovní povolení nebudou vyžadována a přístup na pracovní
trh v Rakousku by měl být zcela uvolněn.

Možná je pro někoho nyní ten pravý čas se podívat i na nabídky volných
míst v Rakousku nebo v jiné zemi EU (www.eures.cz).

Požadavky na zaslání prezentací zasílejte na e-mail: impulz@centrum.cz.
Za Impulzní přeshraniční centrum Sdružení Růže

Ing. Eva Dupkaničová

Impulzní přeshraniční centrum Sdružení Růže informuje:
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Ahoj školko!
Po pohádce O Zlatovlásce divadla Zvoneček, slavnostním šerpováním panem starostou a
převzetím knihy na rozloučenou, jsme my, předškoláci, v pondělí 21. 6. završili svou docház-
ku do mateřské školy a všech 32 nás tak postoupilo do kategorie školáků.

Počasí bylo uplakané, ale nám to nevadilo, protože na slíbenou zmrzlinu od učitelek a sta-
rosty půjdeme, až se sluníčko umoudří.

Mnozí z nás se chystají jezdit o prázdninách a poté i do školy na kole, tak ještě rychle na
dopravní hřiště do Třeboně a potom jenom . . . AHOJ ŠKOLKO!

Vaši BROUČCI a SLUNÍČKA

Červená Karkulka v lese
Touto cestou posíláme poděkování panu Ing. Kamilu Bjačkovi, zástupci ředitele krajského ředi-
telství státního podniku Lesy ČR v Českých Budějovicích, jinak také lesnímu pedagogovi, za
velmi dobře připravená a vedená dopoledne s výukovým programem pro předškolní děti na
ochranu lesa.

Na motivy pohádky O Červené Karkulce si děti hravou formou procvičily znalost lesních
zvířat, rostlin a stromů, cvičily si smyslové poznávání přírodnin, ochraňovaly a čistily studánku
a našly i poklad, to vše v krásném prostředí zámeckého parku.

Touto aktivitou, skvěle připravenou a svým odborným vedením spolu se svou manžel-
kou, paní Ing. Janou Bjačkovou, prohloubili a rozšířili vzdělávání dětí ve školce. Děti a učitelky
se těší na další pohádkovou spolupráci. Vaše školka

Pasování na čtenáře
Pondělí 28. června bylo v Městské knihovně ve znamení „PASOVÁNÍ

NA ČTENÁŘE“. Prvňáčci se celý rok učili číst a nyní měli podstoupit
slavnostní akt, na který se těšili, ale zároveň se i trochu báli. Nejdřív si
děti povídaly o tom, jak se s knihami správně zachází a jestli jim doma
někdo čte a dověděly se co je teď čeká. Pak pohádka na uklidnění. Když
se objevil pan král (starosta V. Hokr), začalo slavnostní pasování. Děti
složily slavnostní slib a mohlo začít vlastní pasování, kdy každý prvňá-
ček musel panu králi předvést své čtenářské umění. Král každého paso-
val na Čtenáře a předal pasovací listinu. Navíc děti dostaly i malý dárek
jako náplast na tu trému, kterou ještě před chvílí měly.

Všechny akce pořádané v Městské knihovně mají jeden cíl: přivést
děti ke knihám, ke čtení. A myslím, že se to docela i daří, počet dět-
ských čtenářů a počet vypůjčených knih se neustále zvyšuje. Většinou
stačí návštěva knihovny s paní učitelkou ve školce nebo ve škole, překro-
čit práh knihovny a vztah ke knihám je navázán, děti se vracejí a stávají
se pravidelnými čtenáři, objevují nové a nové příběhy, encyklopedie…
A že děti do knihovny i v době virtuálně počítačové stále přicházejí, je
dokladem, že takovéto akce smysl mají.

Všem dětem přeji krásné prázdniny plné sluníčka a koupání a hodně
nezapomenutelných zážitků (dospělým přeji totéž, i když nemají prázd-
niny). Pravidelní čtivci nechť se zásobí knihami, ti občasní naopak ra-
ději vrátí to, co již doma překáží.

Drahomíra Císařová, knihovnice
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
U Klouzajícího sluníčka

Rok se seběhl s rokem a my
opět stojíme na začátku let-
ních prázdnin. Loňský rok
byl pro nás ve znamení pře-

stavby, tak doufejme, že ty letoš-
ní prázdniny prožijeme v klidu a

pohodě. Což přejeme i všem dětem.
Ale abychom se rozloučili s letošním škol-

ním rokem 2009 – 2010 musíme nejprve podě-
kovat našemu Neználkovi,
který nás celý rok provázel
po různých zemích Evropy
a nakonec pro nás zajistil
i nádherné počasí při dvou-
denním výletě. Tentokrát
jsme se vydali na západ a to
jak zeměpisně, tak stylově.
Navštívili jsme hrad Rabí a
zámek Velhartice a strávili
mnoho hezkých chvil na
Westernovém ranči Podolí
nedaleko Klatov. Hrad Rabí
nás svou majestátností doslova ohromil. Při-
bližně 100 schodů které jsme museli zdolat na
jeho úchvatnou věž, stálo za to vyšlapat. Bě-
hem cesty jsme se střetli s drobnými překážka-
mi, ale to správní kovbojové zvládají jednou
rukou a na koni, jak nám při vystoupení potvr-
dil kovboj Jimi. Každý z nás si mohl vyzkou-
šet projížďku na koni, kdo se na ni necítil,
spokojil se s poníkem. Také tomahavky se ne-
ustále míhaly kolem terče a potůček posloužil
jako skvělé koupaliště. Ve Velharticích jsme
si zase odpočinuli při zajímavém promítání,
ale působivý a zajímavý výklad průvodců nás
zcela vtáhl do děje dávných dob. Cesta domů
pak ubíhala trochu pomaleji, než jsme doufali,
ale o to víc byl návrat sladší. Na závěr vám
můžeme tuto lokalitu kolem Klatov vřele
doporučit, je tam opravdu krásně.

Děkujeme Dobré Vodě, Poděbradce s. r. o.
za nápoje a panu Milanovi Vicánymu za skvě-
lé řidičské umění a pomoc s dětmi.

A ještě: Poděkování těm, kteří přišli na naší
besídku a výstavu dětských prací v prostorách
školní družiny. Také děkujeme Květě Jarolím-
kové za obětavou pomoc, bez které by se vy-
stoupení asi nekonalo.

ŠD U Klouzajícího sluníčka
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Dětský den v Byňově
SDH Byňov uspořádal letos již 2. ročník

Pohádkového lesa pro děti. Letošní program
pro děti a rodiče byl připraven na sobotu 29. 5.
2010. Na děti a jejich rodiče čekalo 14 stano-
višť, na kterých musely děti plnit úkoly připra-
vené známými pohádkovými postavičkami.
Postupně se tak děti setkaly s vodníky, motý-
lem Emanuelem, Shrekem, Křemílkem a Vo-
chomůrkou, klauny, pavouky, loupežníky,
sultánem, princeznami, čerty a také Ferdou
mravencem a jeho Beruškou. Cestu pohádko-
vým lesem prošlo celkem 76 dětí a odměnou
jim byly připravené ceny ve formě balíčků
s cukrovinkami, medailí a diplomem. Ukázky
své práce předvedli policisté z Českých
Budějovic (psovodi) a hasiči z Nových Hradů.

Na závěr akce pak bylo naplánováno pose-
zení u ohně, opékání buřtů pro děti a minidis-
kotéka.

Rozzářené oči dětí, jejich úsměvy a spoko-
jenost společně s kladným hodnocením od ro-
dičů dokládají, že se akce opět vydařila.

Akce byla podpořena z grantového progra-
mu Města Nové Hrady. Jménem organizátorů
bychom chtěli touto cestou poděkovat za pod-
poru této akce, která si v naší osadě našla své
místo a chtěli bychom ji pořádat i v budoucnu.
Rádi bychom také poděkovali všem, kteří se
podíleli na přípravě celé akce – od těch, kteří
pomáhali s přípravou kostýmů a kulis, balíčků
pro děti, až po ty, kteří se sami zapojili jako
pohádkové postavy nebo zajišťovali dopro-
vodné aktivity. Děkujeme také sponzorům za
poskytnutí darů: Dobrá Voda, Rybářství Nové
Hrady a pan Leopold Hanousek.

Již nyní se těšíme na 3. ročník v byňov-
ském pohádkovém lese!
Za SDH Byňov Emil Píša, Rostislav Slepička

JARNÍ VÝPRAVA
Již podruhé, tentokráte v neděli 30. 5. 2010, jsme se sešli, abychom se
společně s naším průvodcem a ornitologem panem Milanem Klímou
podívali do Kapinosu, kde jsou rozmístěny ptačí budky, o které se dlou-
hodobě pan M. Klíma stará. Opět nám počasí nepřálo a snad proto se
nás sešlo pouze osm, ale to nám nevadilo, protože zážitek z této výpra-
vy v nás zůstane natrvalo. Nejdříve nás vzal pan Klíma do zámeckého
parku, kde nás seznámil s opeřenci, kteří zde žijí. Zmapováno je zde
přibližně dvacet sedm druhů ptactva, proto je dost podivné, že neuváže-
nou proměnou zámeckého rybníčka přišla o své hnízdiště zde vzácná
slípka zelenonohá. Další naše zastavení bylo nedaleko Nových Hradů
u malebné kapličky, kde jsme se dozvěděli její příběh. Do lesa to již ne-
bylo daleko a tam jsme si zaznamenali další úlovky nejen do sešítku,
ale zároveň do paměti. Zase se chystalo na pořádný liják, tudíž jsme za-
mířili přes Štiptoň k domovu. Protože s dětmi vyrábíme taktéž budky
pro zpěvné ptáčky, byla to pro nás dobrá inspirace k další spolupráci
s ornitology. L. Starý
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ZNÁŠ PŘÍRODU NOVOHRADSKA 2010
MEMORIÁL RNDr. S. KUČERY – 17. ROČNÍK

Jíž po sedmnácté soutěžili žáci základních
škol v přírodovědné soutěži, kde poznávali
rostliny, živočichy, horniny, minerály a houby
v praktické části - na trase Školní naučné stez-
ky - Sokolí hnízdo. V teoretické části - učivo
základních škol prokazovali soutěžící své zna-
losti z oblasti ekologie, klimatologie, minera-
logie, biologie, botaniky a zoologie.
Letos poprvé měla soutěž tři kategorie

A - nejmladší žáci (4. – 5. ročník)
B - mladší žáci (6. – 7. ročník)
C - starší žáci (8. – 9. ročník)

Soutěží se o putovní pohár ZO ČSOP a o další
skvělé ceny.

Mladí myslivci a ochránci z Nových Hradů
letos soutěžili pouze v kategorii A. - C. V nej-
mladší kategorii A jsme obsadili jako druž-
stvo druhé místo. V jednotlivcích 5. místo
Kateřina P., 6. místo David K., 7. místo Eva
H. a 10. místo Jiří V. Kategorii C starší žáci
naše družstvo získalo do svého držení pohár za
první místo. Pořadí v jednotlivcích 1. místo
Barbora R., 2. místo Hana Š., 4. místo Tomáš
J. a 5. místo Daniela T. L. Starý

POZNÁVÁNÍ HRADŮ NA MALŠI
Sobotní ráno 22. 5. 2010 se autobusové ná-

draží na Nových Hradech pomalu prokousá-
valo z šedi mraků a nočního deště. Začíná se
nás zde scházet čím dál tím víc a jsme rádi, že
nás počasí neodradilo a těšíme se všichni na
exkurzi po hradech na Malši. Nástup na palu-
bu je ukončen a vyrážíme směrem na Horní
Stropnici, kde dobíráme další účastníky a
směřujeme na Žár pro poslední výletníky. Za
Trhovými Sviny se ukazuje sluníčko a začíná
se po dlouhé době oteplovat. Při příjezdu do
obce Pořešín již někteří odkládají bundy a do
přírody se vydávají již na lehko. Zřícenina
hradu Pořešín nedaleko, cestou jsme se sezná-
mili s historií a současným děním na hradě.
Asanaci a zakonzervování této lokality si vza-
lo na starost SDRUŽENÍ HRADŮ NA
MALŠI a od roku 2000 se této práci věnují na-
plno. Povedlo se jim zde vytvořit pro návštěv-
níky hradu příjemné prostředí se srubem a
odpočívadlem. Kromě stavebních prací se zde

organizuje i akce Kulturní léto na Pořešíně -
divadelní představení a noční koncerty
historické hudby.

Další naše cesta vedla do malebného údolí
říčky Černé, kde je naučná stezka, která nás
přivádí pod zříceninu hradu Sokolčí. Zarost-
lou pěšinou stoupáme na vrchol a odměnou je
nám překrásný pohled do údolí a okolní kraji-
ny. I na zbytcích hradu je vidět, že byl dost
velký a na skalnatém ostrohu se vypínal hrdě
nad okolními lesy. Po zdolání vrcholu jsme
částečně prozkoumali naučnou stezku a proti
proudu Černé jsme došli až k Soběnovské nádr-
ži. Naše putování po hradech na Malši jsme za-
končili posezením v nedaleké obci Besednice.

Na Nové Hrady se spoustou zážitků jsme
dorazili po šestnácté hodině. Naše poděkování
patří hlavně Mysliveckému sdružení z No-
vých Hradů, které nám proplatilo provoz auto-
busu, který byl zapůjčen na tuto akci z TJ
Nové Hrady. L. Starý

Naše radost – máme pohár Slavnostní zahájení

Cesta na Sokolčí

Odpočinek na Pořešíně

-– MLADÍ MYSLIVCI A OCHRÁNCI PŘÍRODY –-
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Divadelní čtvrtky na hradním nádvoří
KIC N. Hrady vás zve s měsíčním předstihem na divadelní čtvrtky
v měsíci srpnu, ve kterých se představí divadla a divadélka na hradním
nádvoří státního hradu N. Hrady a náměstí.

Ó 5. 8. 2010, 18.00 hod., hradní nádvoří

Divadelní parta „Kojící matky“ uvádí: Pásmo několika „malých“
pohádek pro děti a jejich rodiče, ze kterých plyne vždy nějaké pěk-
né ponaučení. vstupné 30,-Kč

Ó 12. 8. 2010, od 18.00 hod., hradní nádvoří

„Divadlo Koráb“ uvádí: pohádku Bajaja. Možná, že pohádku zná-
te, možná, že ještě ne. Na hradním nádvoří jste ji ale určitě ještě ne-
viděli, tak se přijďte podívat, jak to Bajaja u nás zvládne.
vstupné 50,-Kč

Ó 19. 8. 2010, od 18.00 hod., hradní nádvoří

Divadlo „Pamfilo“ uvádí dvě své hry, a to nejprve pro děti i do-
spělé pohádku Jak to bylo s Růženkou a pak drama pro dospěláky
Pěnkava s Loutnou, vstupné, 30,- a 50,- Kč

a na závěr prázdnin

Ó 26. 8. 2010, novohradské náměstí

Velký divadelní ansábl s Divadlem Víti Marčíka
Celodenní divadelní maratón od stavění divadla a kulis po ukázky
divadelního života a pak jedno představení pro děti a večerní před-
stavení pro dospělé.

Další upřesňující informace se dozvíte v srpnovém Novohradském zpra-
vodaji. Ale už nyní si rezervujte čtvrtky pro děti, sebe a divadelní svět.

Pozvánka na červencové koncerty
¢ Karel Plíhal

Pátek  16.7.2010, od 19.00 hod.,
hradní nádvoří N. Hrady
Osobitý folkový muzikant, nezaměnitelný
písničkář a vtipný glosátor, mistr jemných
a působivých kytarových variací, hráč se
strunami, melodiemi i slovy poprvé v No-
vých Hradech.
Vstupné: 200,- Kč

¢ PRAŽSKÝ HRADČANSKÝ
ORCHESTR
Pátek 16.7.2010, od 20.30 hod.,
Na Palubě u hradu

Muzikantské seskupení, které si říká Praž-
ská hradčanský orchestr, čítá tři výborné
muzikanty a zpěváky zároveň a jejich ná-
stroje – příčná flétna, harmonika a basa.
Hrají lidové písničky, „pouliční“ šlágry i
originálně podanou vážnou muziku, a to
s neopakovatelným a skvělým nasazením.

Vstupné dobrovolné

¢ JABLKOŇ
Sobota 17.7.2010, od 18.00 hod.,
hradní nádvoří N. Hrady

Michal Němec - zpěv, kytara, Martin Mar-
van - akustické kytary, sbor,

Johnny Jůdl – baskytara,fagot, flétna, sbor,
Petr Chlouba – perkuse, klávesy, sbor

Vstupné: 150,- Kč

¢ IRENA BUDWEISSEROVÁ
a Fade In
Sobota 18.7.2010, od 20.00 hod.,
Rezidence N. Hrady

Od zpěvačky skupiny Spirituál kvintet za-
zní spirituály, gospely, jazz, blues.

Vít Fiala - kontrabas, Jaroslav Šindler a
Miroslav Linka - kytary.

Vstupné: 100,- Kč

¢ MUSICA BOHEMICA
Neděle  18.7.2010, od 14.00 hod.,
hradní nádvoří N. Hrady

Suita na českou lidovou píseň a Písně žáků
darebáků v podání komorního souboru
MUSICA BOHEMICA pod vedením Ja-
roslava Krčka

Vstupné: 150,- Kč, senioři zdarma

Předprodej a rezervace vstupenek na KIC N.
Hrady, nám. Republiky 46, Nové Hrady,
kic@novehrady.cz, tel. 386 362 195.

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.

živá 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
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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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Jak jsme si zkusili  Historicko – rytířské slavnosti
Hradní, rytířské a jiné dobové slavnosti za-

měřené na skutečné či smyšlené historické
události nejednoho města v Čechách jsou
v posledních letech oblíbenou součástí kultur-
ní nabídky. Chuť vrátit se v čase zpět, zahrát si
na rytíře, stát se na chvíli někým jiným, pozná-
vat historii „praktickým“ způsobem a utéct ze
současného „středověku“, k tomu může být
chuť kdekoli a v každém věku.

Při listování různými propagačními mate-
riály a kulturními nabídkami jsem vždycky
trochu záviděla městům, kde se slavnosti toho-
to druhu konají. A obdivovala jsem především
nadšení a chuť lidí společně se bavit, šáhnout
do své historie a „hrát si“. A tak po loňských
městských slavnostech se vloudila myšlenka,
že ve městě oplývajícím tolika historickými
objekty jako jsou Nové Hrady, by něco podo-
bného mohlo vzniknout také. Tak snad se ten
rozjezd alespoň trochu povedl.

A tak tedy, kdo co spáchal a komu patří
poděkování za to, že nabídl pomoc při pří-
pravě slavností, že se nebál obléct do kostý-
mů, že šil, vyráběl a nacvičoval, že přicházel
se svými nápady, pomáhal víc, než musel,
kdo do toho dal srdce a energii?
Bez čeho bychom se neobešli?
Kostýmy – Hlavními garderobiérkami, které
navrhovaly, šily a občas i páraly byly paní
Vlasta Sladká, Drahuše Císařová a Zdeňka
Bělová. Oblékly novohradské rytíře, malé
orientální tanečnice, hradní dámy, stráže,
chasníky, služky, loupežnice a další účinkující
a pořadatele. O kostýmy pěveckého sboru
Fermáta se postarala Mgr. Jana Štorová a její
maminka a Mgr. Kateřina Marešová. Drobné
oděvní doplňky zhotovila Blanka Cáplová, Jit-
ka Duspivová, Martina Kourková a Květa Ma-
chová.
Rekvizity – Dvacet mečů pro rytíře vyrobil
Tomáš Dvořák. Štíty a halapartny byly od
Dana Charváta, který ještě zhotovil truhlu, ale
kovář už nějak nestíhal ji okovat. Ale na příští
rok to už prý bude, jinak Dan Černý udělal
cejch na meče a v kovárně „cejchoval“. Natí-
rala a starala se o některé rekvizity Blanka
Cáplová a kluci rytíři si vyrobili helmice. Ko-
čár s koňmi zajistila a kočírovala Bětka Arle-
tová.
Základům šermu vyučovali Josef Pařízek a
Jan Šauer. Od prvního března patřily pondělky
malým a velkým rytířům. Trénink probíhal
v tělocvičně a myslím si, že všichni se na něj
vždycky těšili.
Děkuji všem, kteří věnovali svůj čas a um
tvorbě kostýmů a rekvizit a naučili nás roz-
lišovat bejka od trpaslíka.
Pořadatelé a  jejich role:
Rytíři - Štěpán Brácha, Radek Bandík, Petr
Michale, Martin Cápl, David Jarolímek, Patrik
Lavička, Ignác Kolesnik, Mirek Kolesnik, To-
máš Jarolímek, Michal Jarolímek, Matouš No-
vák a  Marek Bandík.
Hradní dámy - Blanka Cáplová, Květa Jaro-
límková, Drahuše Císařová. Loupežnice -
Bára Štětková a Michala Maierová. Tiskařky-
barvířky - Lucka Sovová s dcerou a Nikola

Petrášková se synem. Hradní stráž - Jiří Plou-
har, Ondra Morong a Jiří Plch. Pekařka - Jitka
Duspivová a cikánka - Maruška Dvořáková.
Kuchaři - Libor a Pavel Hoferovi a kuchtička -
Soňa s dcerou. Hradní chasu tvořili - Lenka
Dolejší, Anna Hájková, Josef Horalík, Petr
Hamerník a Milan Vojtěch. Felčar - Petr Aksa-
mit a jeho žebravá tlupa. Princezna - Martina
Jindrová a její dvorní dáma – Veronika Vlnatá.
Děkuji za odvahu přijmout role, obléknout
se do kostýmů a „nést  svou kůži na trh.“
Vystoupení v programu slavností: dětský
pěvecký sbor Fermáta pod vedením Mgr. Jany
Štorové, pištce ze ZUŠ N. Hrady připravil
Mgr. Jaroslav Brácha, taneční číslo malých
orientálních tanečnic nacvičila Jana Pupavo-
vá. Dále v programu vystoupily Orientální ta-
nečnice z Č. Velenic.
Děkuji za snahu něčím přispět a chuť před-
vést, co umíte. Sboru se zároveň omlouvám
za neprofesionální výkon „profesionální-
ho“ zvukaře, což byla jedna z věcí, která
nám v úvodu „trochu“ pokazila náladu a
bohužel ani vtipné glosování Herolda nepo-
mohlo. Středověk při zvučení byl pro zpě-
váky  opravdu nemilý.
Dále děkuji:
Děkuji Hance Staňkové, která ochotně uvařila
ve školní jídelně jídlo pro pořadatele a účinku-
jící. Za napečené buchty několika druhů děkuji
Láďovi Růžičkovi a členkám Seniorklubu. Po
překonání počátečního domlouvání a obav,
aby buchty někdo nepomluvil, se nám nako-
nec sešlo hodně voňavých krabic a všichni na
hradě si celý den na buchtách pochutnávali. Za
zajištění stánkařů – řemeslníků děkuji Milanu
Frajtovi a panu Kadubcovi. Za bdělou požární
hlídku děkuji hasičům z Údolí a N. Hradů. Za
zajištění občerstvení pro návštěvníky hradu
děkuji „Krkovičkovi“ a jeho pomocníkům.
Martině Kolářové děkuji za tajný přesun herců
za město a panu Haiderovi za přesun jídla na
hrad. Děkuji zaměstnancům státního hradu za
spolupráci a snad příště se nám podaří pře-

svědčit kastelána obléci si nějaký pěkný kos-
tým.

Děkuji také za všechny kostýmované i ci-
vilní návštěvníky v průvodu i na hradě, za je-
jich zájem, za převažující kladné ohlasy. Díky
i za několik ohlasů negativních, které nám ne-
dají usnout na vavřínech.

Část finančních nákladů slavností je hrazena
z odměny za umístění v soutěži Obec přátelská
rodině, kterou naše město obdrželo od Minis-
terstva práce a sociálních věcí ČR, zbývající
část je hrazena z rozpočtu KIC N. Hrady.

Agentura Modua zajistila herce a čtyři šer-
míře z Chebu. Choreografie programu v ru-
kou agentury se občas odvíjela trochu jinak,
něž podle našich předchozích domluv a plánů.
Postavu Herolda měl původně ztvárnit ten,
který s námi připravoval scénář a program znal
detailněji, nicméně na slavnostech tuto úlohu
převzal někdo jiný. My, domácí pořadatelé,
jsme samozřejmě vnímali některé „rozkolísá-
ní“ programu víc, než návštěvníci, ale nezbý-
valo, něž děj dohrát a program dokončit.
Náročná zkušenost (hlavně pro Jarolímkovou,
pro kterou je organizační improvizace noční
můrou). Ale vždyť to znáte i Vy, že chybami se
člověk učí a kdo nic nedělá, nic nepokazí.

Dalšími rytíři a bubeníky v průvodu byli
„domácí“ Fedrfechtýři, z nichž dva byli ti,
kteří se nám věnovali při nácviku šermu. Už
v pondělí po slavnostech jsme společně trochu
rozebrali program a začali nadhazovat co příš-
tí rok pozměnit, doladit a vylepšit. A pokud
vydrží nadšení, podpora z městského rozpočtu
a chuť středověkému pořadatelskému týmu,
tak bychom do toho šli příští rok znovu a třeba
ve spolupráci s Fedrfechtýři. Asi budeme pok-
račovat i v šermování, začneme šít kostýmy
o nějaký ten měsíc dříve a za dlouhých zim-
ních večerů vymýšlet čím vás potěšit a ohro-
mit (?). A pokud se k nám bude někdo chtít
přidat, tak to můžete příští rok zkusit.
Za KIC i za sebe děkuje všem K. Jarolímková

Malé orientální tanečnice
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Čekání na královskou návštěvu Kostýmovaný průvod městam Kovářský pozdrav pro vzácnou návštěvu

Malí rytíři ve střehu

Pištci ze ZUŠky

Rytířský souboj přímo na novohradském náměstí

Sbor Fermata

Závěrečná dámská bitka Žebráci se do role vžili přesvědčivě
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Výstavy a aktivity v Koželužně Nové Hrady
¢ Výstava kreseb Novohradské tváře

Mgr. Zdeněk Chrt – do 15. 7. 2010

¢ Výstavka starých loutek
bývalého novohradského loutkového diva-
délka – do 15. 7. 2010

Koželužna dále nabízí prodej originálních ře-
meslných a výtvarných výrobků: keramika,
látkové andělky, píšťalko-pastelky, erbovní
přívěšky, mince a plíšky na turistické hole.

Koželužna otevřena takto:
úterý - sobota 9.00 – 16.00 hod.
Vstupné 10,- Kč
Další info na KIC N. Hrady, tel. 386 362 195

Letní tvůrčí aktivity
v Koželužně Nové Hrady
¢ Intuitivní malování s výtvarnicí

V. Zítovou – Jiráskovou
5. - 10. 7. 2010, 15.00 – 20.00 hod.,
Koželužna

¢ Malování s V.Zítovou – Jiráskovou pod
širým nebem
15. - 17. 7. 2010, 10.00 – 18.00 hod.,
novohradské náměstí

¢ Pletení košíků – Peddig s E.Tyrnerovou
3.8.2010, 10.00 – 18.00 hod., Koželužna

¢ Malování Mandal s výtvarnicí
M. Petrusovou
9. - 14. 8. 2010, 15.00 – 20.00 hod.,
Koželužna

¢ Tisk na textil různými technikami,
M. Průková a L. Sovová

10.8.2010, 10.00 – 18.00 hod.,
Koželužna

¢ Keramičtí andělé

23. - 28. 8. 2010, 15.00 – 20.00 hod.,
Koželužna

¡ Výtvarný materiál zajistíme, ale můžete mít
i své oblíbené barvy a štětce.

¡ Na tisk doporučujeme přinést i svůj vlastní
oděv.

¡ Poplatek 100,-Kč/os./den nebo podle rozsa-
hu práce (dohoda předem).

¡ Průběžně budeme doplňovat nabídku dal-
ších řemesel a technik.

V době tvoření nabízíme hlídání malých dětí
přímo v objektu nebo na přilehlém dvorku,
maminky mají děti stále na očích a zároveň
můžou tvořit. Pro všechny návštěvníky je
možnost využití zázemí pro jednoduché občer-
stvení, k dispozici je posezení pod pergolou na
dvorku. Příjemná a pohodová atmosféra, která
v Koželužně vždy panuje, osloví určitě i Vás,
proto  přijďte za námi na návštěvu.

Případné změny a upřesnění najdete ve vit-
rínkách přímo na Koželužně.

Další informace na KIC N. Hrady,
nám. Republiky 46, tel. 386 362 195 nebo
kic@novehrady.cz, brzy i www.kicnovehra-
dy.cz, K. Jarolímková

Borovanský sbor Úsměv

Novohradská Fermata s Mgr. Janou Štorovou Novohradský smíšený sbor v plném Zrcadlovém sále

Přehlídku zahájil novohradský Zvoneček

PŘEHLÍDKA SBORŮ
se lotos povedla

V sobotu 12. června 2010 se v Zrcadlo-
vém sále novohradského zámku uskutečni-
la přehlídka pěveckých sborů. Ve srovnání
s loňským rokem, kdy byl v závěru přehlíd-
ky sál poloprázdný, vydrželi letos snad
všichni až do konce zpívání a navíc vytvo-
řili i skvělou atmosféru.

Všichni účinkující vydali ze sebe opravu
mnoho. Pěvecké výkony byly výborné, ať už
v podání „domácího“ školního sboru Zvo-
neček nebo Fermata, Novohradského smí-
šeného sboru i komorního kvarteta Calypte.
Obzvlášť velký a zasloužený aplaus měl bo-
rovanský školní sbor Úsměv, který na zámku
zpíval s plným nasazením a skvěle.

Je příjemné, když se povede akce po
všech stránkách, kdy jsou všichni spokoje-
ni s výkony, atmosférou i organizačním za-
jištěním. Děkuji tedy všem, kteří k tomuto
přispěli a věřím, že příští rok se budou chtít
sbory zase na přehlídce ukázat s novým re-
pertoárem. K. Jarolímková

Calypte s Mgr. H.Kudrnovou
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BORŮVKOBRANÍ LÁKÁ
do Borovan nejen borůvkovými dobrotami

... ale i nově zrekonstruovanou turistickou
a kulturní atrakcí regionu – zámkem, který zdo-
bí jižní stranu borovanského náměstí. Původ-
ně budova sloužila jako probošství kláštera
augustiniánů, který zde byl založen v polovině
15. století.

Právě při Borůvkobraní, které se letos koná
10. – 11. července, se po rozsáhlé rekonstrukci
zámek otevře veřejnosti v plné kráse. Nechte
se překvapit, zda bude překonán rekord v sou-
těži jedlíků O krále borůvkových knedlíků
(31 knedlíků za 30 minut) a vytvořen rekord
v chytání borůvek do úst. Dětské dvojice se
prokousávají k pokladu borůvkovým kolá-
čem, na borůvkovém jarmarku zakoupíte bo-
růvky, džemy, lívance, domácí likér, pivo či
medovinu, mýdla, svíčky – jak jinak než vše
z borůvek. V zámecké zahradě vyroste borův-
ková hospoda s nejrůznějšími borůvkovými
dobrotami – nebudou chybět knedlíky se ža-
hourem, lívance, koláče. Bohatý kulturní
program je zaměřený na všechny věkové ge-
nerace (setkání jihočeského a dolnorakouské-
ho folkloru, pohádky a hry pro děti, tvůrčí
borůvkové dílny, žonglování Aduši a Dáši,
vystoupí Petra Janů, Fleret s Jarmilou Šuláko-
vou, Pražský hradčanský orchestr, Táborští
pouličníci). U borůvkového zahrádkáře získá-

te rady, jak pěstovat kanadské borůvky, které
zde také zakoupíte. Borůvkovým hostem bude
botanik Václav Větvička. Zároveň budete mít
možnost prohlédnout si obnovené prostory
zámku. Prohlídky vedou i do části bývalého
kláštera dnes vlastněné farností, kde se v kří-
žové chodbě kolem rajského dvora nachází
lapidárium kamenných barokních plastik,
v patře klášterní muzeum a expozice římovské
pašijové cesty s originály tamních soch. Tato
možnost potrvá i po celou sezónu.

Nenechte si ujít noční hrané prohlídky bý-
valého augustiniánského kláštera v doprovodu
sličných múz. Projdete obnovené prostory
zámku a očekávat vás bude zakladatel kláštera
Petr z Lindy, pochybný probošt Matěj Kozka
z Rynárce, Jakub Krčín i další historické osob-
nosti a překvapení. “Borovanské múzy” se
hrají každou neděli večer od července do kon-
ce září.

Borovanská kulturní mozaika – to jsou let-
ní pravidelné páteční a sobotní kulturní akce
v různých částech zámeckého areálu, z nichž
si vybere doufejme že každý svůj oblíbený
žánr. Na nádvoří zámku se například představí
bubenická show Jumping drums Ivo Batouška
(9. 7.), Pavel Šporcl s orchestrem předvede Vi-
valdiho Čtvero ročních dob (16. 7.), Hradišťan

vystoupí s hostem Dizu Plaatjies (30. 7.).
Hlavní sál s nástropními freskami výjevů ze
života sv. Augustina slibuje zážitek z posle-
chu koncertů vážné hudby, zámecká půda se
stane místem jazzových produkcí.

Při návštěvě zámku navštivte také přilehlý
park s novými dřevěnými plastikami, které
zde již druhým rokem vznikají při řezbářském
sympoziu. Letos budete moci sledovat řezbáře
při práci od 8. do 17. 7. Za návštěvu stojí také
chráněná dílna Nazaret v jižní části areálu -
Podzámčí s možností zakoupení kvalitní kera-
miky i dalších výrobků klientů.

Dětské publikum je vítáno na Půdě plné
pohádek v pensionu Borovanský mlýn a v Par-
ku exotických zvířat ve Dvorci – otevřeno je
každý den.

Informace ke všem uvedeným akcím Vám
rádi poskytneme v Infocentru na zámku, tel.
387 001 351, e-mail: kultura@borovany-cb.cz.
Program kulturních akcí najdete na www.
borovany-cb.cz.

KAPLICE
Ó Červenec, úterý - sobota

od 9.00 – 12.00 a 13.00 - 16.00 hodin
HISTORICKÁ EXPOZICE KAPLICKA
Poštovnictví na Kaplicku a doba Rožmberků
Vstup 20,- / 10,- Kč
Historická expozice Kaplicka, Kostelní ul.

Ó Červenec, ve všední dny od 9.00 – 16.00 hodin
PAVO MAJIČ: MOŘSKÉ MOTIVY
Výstava předního chorvatského (a světového) grafika ze Splitu.
Zve KIC Kaplice a Centrum za kulturu Novi Zagreb.
Výstavní sál, kulturní dům (I. patro)

Ó 16. července, pátek od 21.00 hodin
TOILET PARTY, Kulturní dům Kaplice

I N F O R M A C E Z R E G I O N U
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Sobota 3.7.2010 20.00 hod.

· Doktor od Jezera hrochů
V lehké komediální nadsázce sledujeme pří-
běh slušného, hodného, ale do dnešního života
se skoro nehodícího doktora Čeňka Dobeška.
Byť svědomitým lékařem, neumí svého povo-
lání či poslaní využít ke svému prospěchu jako
jiní jeho kolegové ze studií nebo ze špitálu.
Spokojen se svým životem po boku hezké
manželky Zuzany a i bohužel úděsné tchyně
Marie Košvancové v panelákovém bytě 2+1
ochotně a v jakoukoliv dobu vyhoví prosbám
všech, kteří zazvoní u jejich bytu, žádající jeho
služby. Svou pokornou skromností a ochotou
pobuřuje svou tchyni, která by ráda měla za
zetě doktora s velkým D, tedy někoho, kdo je
především uznávanou osobností, vydělávající
velké peníze. A nesloužit komukoliv a zadar-
mo, jako to činí Čeněk.
Český film, přístupný, 102 min., 55,-Kč

Středa 7.7.2010 20.00 hod.

· Jak vycvičit draka
Viděli jste už trojrozměrného draka? A Vikin-
ga? Pokud ne, budete mít příležitost v animo-
vané komedii Jak vycvičit draka od studia
DreamWorks. Rodičové chlupaté Kung Fu
Pandy a zeleného zlobráka Shreka se tentokrát
rozhodli pro podívanou, která je ve všech
ohledech poněkud drsnější. Jejich nejnovější
dobrodružství se odehrává na drsném Severu,
který obývají ještě drsnější Vikingové a spolu
s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější.
Jediný, kdo není drsný ani trochu, je hlavní hr-
dina Škyťák. Vikingský teenager nějak nemů-
že zapadnout mezi ostatní obyvatele rodného
ostrova Blpu, protože na rozdíl od nich spíš
než svaly (kterých má pomálu), používá hla-
vu. Tak na jeho příběh se přijďte podívat, když
to nebude v našem kině ve 3D…
Animovaná komedie, přístupný,
český dabing, 97 min., 55,-Kč

Sobota 10.7.2010 20.00 hod.

· Květ pouště
Film Květ pouště vznikl podle stejnojmenné
autobiografické knihy autorky Waris Dirie,
která vyrůstala do svých třinácti let v Somál-
sku a po útěku do Londýna se stala jednou z
nejznámějších světových topmodelek. Když
se kniha v roce 1998 objevila na pultech knih-
kupectví, svět byl šokován. Bývalá modelka
vypráví dech beroucí životní příběh, v němž
popisuje svou neuvěřitelnou cestu od kočov-
ného života v somálské poušti na nejznámější
světová přehlídková mola.
Drama, přístupný,
české titulky, 130 min., 55,-Kč

Středa 14.7.2010 20.00 hod.

· Iron Man 2
V hitparádě okouzlujících rošťáků, kteří tu a
tam navléknou nějakou masku, aby zachránili

svět, by bral bezkonkurenčně první místo.
I proto se původem komiksový superhrdina
Iron Man dočkal druhého dílu. Ten slibuje dal-
ší intenzívní zážitek, v němž navíc už tak lu-
xusní herecké obsazení jedničky doplňují
další hvězdná jména – Scarlett Johansson,
Sam Rockwell a Mickey Rourke.
Akční, přístupný od 12 let,
české titulky, 125 min., 55,-Kč

Sobota 17.7.2010 20.00 hod.

· Kuky se vrací
Kuky se vrací je dobrodružný i poetický, ro-
dinný příběh v němž ovšem hlavní role přebí-
rají hrdinové ze světa dětské fantazie. „Dlouho
jsem toužil udělat film, v němž bych se mohl
věnovat drobným detailům – hmyzu, světlu
v listí, letícímu chmýří a vůbec mne zajímalo,
co se na scéně odehrává, když herci odejdou.
Různě jsem to do svých filmů pašoval, ale šlo
to těžko.“ vysvětluje režisér Jan Svěrák impul-
zy k natočení filmu, jehož hlavními, ale niko-
liv jedinými, hrdiny jsou loutky. „Napadlo
mne tedy změnit měřítko a zasadit příběh pří-
mo do mikrosvěta, jeho protagonisty udělat
dostatečně malé, aby kořeny stromu byly de-
korací, světlo v malinových listech dělalo at-
mosféru, chmýří bylo rekvizitou a veškerý
hmyz přirozeným komparsem,“ dodává Jan
Svěrák, který je zároveň autorem scénáře a
jako u většiny svých posledních filmů také
producentem.
Český rodinný film, přístupný,
95 min., 55,-Kč

Středa 21.7.2010 20.00 hod.

· Mamas &  Papas
Příběh filmu tvoří mozaika osudů několika man-
želských či partnerských dvojic, které v určitém
zlomovém bodě života řeší otázky chtěného, ne-
chtěného, vytouženého nebo zmařeného rodi-
čovství. Záměrem scenáristky a režisérky
Alice Nellis je ukázat pomocí souběžného vy-
právění několika příběhů, že problém moderní-
ho rodičovství je širší a hlubší než konkrétní
situace kterékoliv jednotlivé postavy.
Český film, přístupný od 12 let,
110 min., 55,-Kč

Sobota 24.7.2010 20.00 hod.

· Robin Hood
Zapomeňte na všechno, co jste kdy slyšeli
o slavném zbojníkovi Robinu Hoodovi. Reži-
sérská legenda Ridley Scott vám odvypráví
vlastní verzi tohoto příběhu. Ta je temná, jak
temný byl raný středověk, v němž se film ode-
hrává, vášnivá tak, jak vášniví byli lidé, kteří
věděli, že další den pro ně nemusí nastat, a
dobrá tak, jak dobrá herecká a tvůrčí sestava
se na tomto výjimečném projektu sešla. Byť to
pro někoho nemusí příliš znamenat, s výjim-
kou režiséra si všichni aktéři aspoň jednou
v životě vyzkoušeli, jaké to je, držet v ruce
vlastního Oscara, ať to je producent Brian Gra-
zer (Čistá duše), scenárista Brian Helgeland
(L. A. Přísně tajné), nebo herci Russell Crowe
(Gladiátor), Cate Blanchett (Letec) nebo Wil-
liam Hurt (Polibek pavoučí ženy).
Historický film, přístupný od 12 let,
české titulky, 140 min., 55,-Kč

Středa 28.7.2010 20.00 hod.

· Exmanžela za odměnu
Na Milo Boyda (Gerard Butler), smolařského
lovce odměn, se usměje štěstí, když dostane za
úkol vystopovat a předat spravedlnosti svou
bývalou manželku, reportérku Nicole Hurley
(Jennifer Aniston). Domnívá se, že ho čeká
snadná odměna, ale když mu Nicole zmizí,
aby sledovala stopu vražedného spiknutí, uvě-
domuje si, že nic, co se týká jeho a Nicole,
není jednoduché. Oba bývalí partneři neustále
stupňují finty, kterými se jeden druhého snaží
obelstít – do chvíle, než zjistí, že jim jde obě-
ma o život.
Akční komedie, přístupný,
české titulky,110 min., 55,-Kč

Sobota 31.7.2010 20.00 hod.

· Český mír
Před šesti lety nalákali stovky lidí na neexistu-
jící hypermarket a natočili provokativní doku-
ment Český sen, který vzbudil velké ohlasy
a získal řadu ocenění po celém světě. Nyní
přicházejí s výbušnou dokumentární komedií
o americkém radaru v Čechách. Režiséři Vít
Klusák a Filip Remunda a jejich Český mír!
Dokumentární film, přístupný,
108 min., 55,-Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady –červenec 2010

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN:
Cesta, Princ z Persie: Písky času,
Užívej si, co to jde, To byl zítra flám,
Souboj Titánů, Chlupatá odplata,
Salomon Kane, Špatnej polda
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Mezinárodní závody seniorů
ve sportovní gymnastice

10. 4. v Lipsku a 8. 5. v Praze
Letošní jarní závody v Lipsku se konaly za účasti 5 států z Chorvat-

ska, Rakouska, Německa, Slovenska a České republiky. Jako vždy
s dobrou organizací v pěkném prostředí sportu znalých diváků. Pro vel-
ký počet startujících se závody protáhly na 5 hodin. Letos jsem už star-
toval kategorii nad 70 roků, celkově skončil na 7 místě, dařilo se mi
v prostných s nejvyšší známkou 9,50 b. Závodníci Německa cvičili na
nízkém nářadí (bradla, hrazda) ale velmi čistě. V Lipsku se nyní budou
konat závody vždy po 2 letech, příští závody se uskuteční v roce 2012.

Za necelý měsíc proběhla veteraniáda 8. 5. v Praze, také za účasti
5 zemí, přijelo silné družstvo z Lotyšska, výborně cvičilo v mladších
kategoriích. Za stoly rozhodčích usedli bývalí závodníci z 50. až 70. let.
Tady se bodovalo už podle nových pravidel, kde se hodnotí také obtíž-
nost a délka sestav. V Praze je výborná palubovka na prostná, tady jsem
získal za sestavu se 6ti přemety známku 9,80 b. Dařilo se i na koni na šíř
9,70 b. Rozhodlo cvičení na vysoké hrazdě s nejvyšší známkou 10,20 b.

Celkové výsledky v kategorii nad 70 roků:
1. Rudolf Rusiňák
2. Miroslav Cibula a Luboš Kopecký
3. Horst David (Rakousko)
Na závěrečném večírku bylo na co vzpomínat, na dobu kdy česká

gymnastika ještě patřila mezi světovou špičku. Tehdy jsme měli mistry
světa i Evropy v přeskoku L. Sotorníka a P. Krbce, dále skvělé družstvo
žen, mistryně světa i Olympijských her E. Bosákovou, V. Čáslavskou.
To vše je už minulost, rádi na vše vzpomínáme, všechny nás pojí hlubo-
ký vztah k tomuto těžkému sportu.

Výstižně to před lety vyjádřila naše nejslavnější sportovkyně Věra
Čáslavská – „Gymnastika je vrcholem mezi sporty. Má tolik disciplin a
přitom každá je jiná. Musíte zvládnout odraz, rychlost, obratnost. Gym-
nastika má v sobě dynamiku, odvahu, harmonii, muzikálnost. Je nejná-
ročnější ze všech sportů“ (Gymnastika, 1987).

Toto je pravda, v žádném sportu netrvá tak dlouho než se dosáhne
špičková výkonnost, trénuje se 4 – 6 hodin denně, musí být vrozené dis-
pozice. Nejhlavnější je však vztah a láska k tomuto sportu, snad proto
mnoho z nás stále pokračuje v tréninku.

I zde platí slova bývalé mistryně světa Evy Bosákové – „Když se
jednou gymnastiku naučíte, tak už nikdy neodejdete, i kdybyste byl
chromý. Gymnastika je tak přitažlivá, že ji musíte zůstat věrni.“

Už jsme dostali rozpis na podzimní mezinárodní mistrovství ČSR,
které proběhne v Liberci 13. 11. 2010. Věřím, že když vydrží zdraví,
tak se zas sejdeme v plném počtu.

Rudolf Rusiňák

ONDŘEJ PODHORA ZVÍTĚZIL
na Mistrovství České republiky AKJ
Závodníci oddílu karate získali tři medaile
V sobotu se již po čtrnácté utkali závodníci z celé ČR v sebeobran-

ném stylu Allkampf Jitsu (AKJ) na Mistrovství ČR, které pořádal klub
ŠBU Louny. Na třech zápasištích se proti sobě postavilo celkem
123 cvičenců v žákovských, juniorských a seniorských kategoriích
z Mostu, Chomutova, Kladna, Plzně, Prahy, Písku, Milevska, Českých
Budějovic, Nových Hradů, Brna, Krnova a samozřejmě z domácích
Loun. Slavnostní zahájení spojené s nástupem všech soutěžících a roz-
hodčích provedl prezident AKJ pro ČR Ing. Martin Matouš, který přivítal
všechny účastníky šampionátu a popřál jim hodně štěstí ve sportovním
klání.

Dopoledne již tradičně patřilo nejmladším bojovníkům do 13 let.
Podruhé se na MČR také utkaly děti s bílým páskem, začátečníci do
9 let a do 13 let, kteří soutěžili pouze v disciplíně Randori. V této proka-
zovali svoji začínající technickou zdatnost, kdy ve dvojicích předvedli
čtyři sebeobranné techniky, z nichž je jedna proti ozbrojenému útoční-
kovi. Titul mistra ČR vybojoval junior (do 6. kyu) Ondřej Podhora
v kvalitně obsazené kategorii v disciplíně Randori předvedl velmi dob-
rý výkon s rychlou reakcí na útočníka – sparinga (Martin Hermann ml.)
a v Tameshi wari - přerážení dřevě-
ných desek (1,5 cm u dětí, 2 cm
junioři, 3 cm dospělí) si perfektní
technikou kopu ve výskoku zajistil
prvenství.

V dalších kategoriích - technic-
ky vyšších od 6. kyu se již soutěžilo
formou trojboje a k výše uvedeným
disciplínám se ještě připočítává vý-
sledek ze soutěže kata, kdy cviče-
nec musí bezchybně a se správným
nasazením zacvičit sestavu krytů,
kopů a úderů v předepsaných po-
stojích. V kategorii juniorek od
6. kyu získala 3. místo po složitých
soubojích a ne úplně zdařeném Ta-
meshi wari Denisa Patricie Bošan-
ská. Mezi juniory (od 6. kyu) se
v silně obsazeném panelu probojoval Martin Hermann mladší na ko-
nečné 4. místo a pouze dvě desetiny bodu jej dělily od cenného kovu.
V kategorii muži (od 1. kyu + 34 let) obsadil 3. místo trenér karate
Martin Hermann.

Na této soutěži bylo velmi zajímavé sledovat nejmenší závodníky,
kteří přes svůj nízký věk podali velice pěkný výkon a bylo zde také k vi-
dění několik talentů v různých kategoriích, o kterých jistě v budoucnu
uslyšíme. Tento měsíc nás čeká náročné týdenní soustředění před nad-
cházejícími závody. Přejeme všem hezké léto a pohodové prázdniny.

M. Hermann

Martin Hermann ml. cvičí kata
AKJ

Ondra si prohlíží čerstvě získanou trofejOndřej Podhora při tameshi wari
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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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Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Žvýkačky a drobné cukrovinky

Ü Baterie všech druhů

Ü Turistické mapy, štítky, magnety, známky

Ü Dioptrické brýle

Ü CDR – DVD R, VHS

Ü Pohledy a přání

Ü Karty

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová

· Prodám zánovní kuchyňskou linku 180 cm, kombinovaný sporák.
Cena dohodou. Tel.: 602 460 145, České Velenice

· Jmenuji se Mirek, měřím 165 cm, mám středoškolské vzdělání.
Hledám partnerku okolo 50 let spíše štíhlejší postavy.
Odpovědi zasílejte na adresu redakce (viz. zadní strana NZ)

· Prodám zahradu se zděnou chatou na „Klondajku“.Tel.: 602 686 281

S  A  T  E  L  I  T  Y

A N T É N Y

internet

· máte špatný příjem TV programů?

· chcete mít více TV programů?

· hledáte nejlepší řešení na TV příjem?

Nechoďte na rady do supermarketů,
kde jsou všichni odborníci na všechno,

zeptejte se odborníků s praxí,
zeptejte se třeba MĚ...

Bohuslav Poles
–– prodej, montáž, měření  ––

http://www.satani.cz, e-mail: bpoles@volny.cz

tel.: +420 775 567 225

Zveme Vás do nově otevřeného

,,BUFETU“
V Nových Hradech na náměstí

v prodejně

,,Řeznictví U Krkovičky“

Přijďte ochutnat ,,domácí“ polévky, grilovaná
masa, kolena, klobásy, sekanou, špízy,

čevapčiči a jiné dobroty

Na zapití přírodní mošty z Českého ráje,
pro silnější točený Kozel 11º

VELKÉ PORCE
MALÉ CENY


