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Informace všem čtenářům Novohradského zpravodaje
Vždycky jsem moc ráda, když máme ve zpravodaji zastoupeny zprávy ze všech oblastí novo-

hradského života – zprávy z radnice, ze společnosti, škol, kultury či sportu. Když je číslo přimě-
řeně vyvážené, tak si pravděpodobně každý  přijde na své počteníčko.

V tomto červnovém čísle, vlastně už letním, jsme vyvážený poměr trochu nabourali celo-
stránkovými pozvánkami ve prospěch kulturních akcí u nás i v okolí. Je to proto, abychom čtená-
ře NZ o všem podrobně informovali až do domu a aby nemusel spoléhat jenom na plakáty,
hlášení rozhlasu, informační tabule před KIC (radnice) a internetové stránky kicu.

Červnový NZ tedy po přečtení nevyhazujte, vytrhněte si ty nejdůležitější kulturní stránky,
dobře uschovejte nebo nalepte třeba na lednici a použijte jej jako podrobnější kalendář na letní
období. Budeme za to velmi rádi, budeme se těšit na setkání  s vámi.

Za celé KIC N. Hrady a další  pořadatele přeje krásné léto K. Jarolímková

Pozvánky na červen
4. 6. Pohádkový zámecký park
4. 6. Dětský den

s rybářskými závody v Údolí
8. 6. Film Čertova nevěsta (18.00 hod.)
10. 6. Koncert Krausberry na Kamínku
11. 6. Přehlídka pěveckých sbor
11. 6. Dětské rybářské závody na Zevláku
12. 6. Pouť na Dobré Vodě
17. 6. Výchovný koncert pro školy
17. 6. Koncert kapely SEVENS
17. 6. Diskotéka s Andělem
17. 6. Strong Coffe na Kamínku
18. 6. Dětský den s divadlem na Kamínku
24. 6. Koncert K. Střihavka na Kamínku
25. 6. Historicko – Rožmberské slavnosti
29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla

Co všechno se naučili a jak si vedli prvňáčci
z třídy paní učitelky M. Rolínkové se také do-
čtete uvnitř tohoto čísla NZ.                     K.J.

Hudební setkání pro milovníky dechovek a lidových písniček se uskuteč-
nilo 21. 5. 2011 (více uvnitř čísla). K. J.

První letošní koncert na hradním nádvoří byl skvělý především díky ka-
pele Nezmaři (více uvnitř čísla). K. J.

POHÁDKOVÝ
ZÁMECKÝ PARK

ke Dni dětí

4. června 2011, 14.00 hod.
Na první červnovou neděli připravuje KIC Nové Hrady

ve spolupráci se zástupci spolků, Konferenčním centrem
N. Hrady a dalšími dobrovolníky

Dětský den s pestrým pohádkovým programem.

Začátek ve 14.00 hod. na zámecké louce.
Odtud bude vycházet pohádková stezka,

která povede parkem a bude se vracet zpět na louku.

V zámeckém parku i na zámku se setkáte s pohádkovými by-
tostmi, budete prokazovat i svoji odvahu, zručnost a důvtip.

Na zámecké louce ještě nabídneme:

Pohádkové dobroty do bříška
(pro děti za pohádkové penízky, pro rodiče za opravdové penízky)

Svezení na ponících (za krmení zvířátek)

Točení na kolotoči a skákání na hradě (za opravdové penízky)

Plavbu na lodičce po jezírku (za pohádkové penízky)
Program plánovaný  do podvečera.

Tým z Nových Hradů si jde pro medaily za 3. mís-
to. Už po čtvrté za sebou se uskutečnilo společné
otevírání sezony na Novohradsku, tentokrát v Po-
horské Vsi (více uvnitř čísla). K. J.
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Zápis z 17. schůze městské rady
ze dne 11. 04. 2011

� 1. Kontrola usnesení z 16. jednání rady
města Nové Hrady
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 16. jednání rady města.

� 2. Žádost o vyjádření k udělení licence
k provozování veř. linkové dopravy
Rada bere na vědomí žádost o vyjádření k udě-
lení licence k provozování veřejné linkové
dopravy pro dopravce ČSAD JIHOTRANS
a. s., České Budějovice a pověřuje starostu
ve spolupráci s úřadem zasláním souhlasu.

� 3. Zahájení vodoprávního řízení
Rada bere na vědomí informaci Krajského
úřadu Jihočeského kraje o zahájení vodo-
právního řízení o žádosti pro povolení vý-
jimky pro použití závadných látek ke kr-
mení ryb, pro žadatele Rybářství Nové
Hrady, s. r. o.

� 4. Odstoupení od záměru koupě
pozemku
Rada bere na vědomí odstoupení od záměru
koupě pozemku parc. č. 301/2 a 301/1 díl "i"
v k. ú. Nové Hrady a pověřuje tajemnici
MěÚ zveřejněním záměru prodeje předmět-
ných pozemků po dobu jednoho měsíce na
úřední desce městského úřadu.
(Rada obdržela od slečny Terezy Hadačové,
Nové Hrady a pana Petra Janulíka, Frýdek
Místek, oznámení o odstoupení od záměru
koupě pozemku parc. č. 301/2 a 301/1.)

� 5. Žádost o pronájem místnosti
Rada schvaluje záměr pronajmout v budově
školy v Komenského ulici čp. 191, 2 místnosti
(cca 30 m2) za 350,- Kč/m2/rok) a pověřuje ta-
jemnici MěÚ zveřejněním na úřední desce
městského úřadu.
(Rada obdržela od hotelu Rezidence Nové
Hrady žádost o pronájem 2 místností v budo-
vě čp. 191, Komenského ulici (cca 30 m2), za
účelem zřízení půjčovny a úschovny kol pro
hosty hotelu. )

� 6. Zápis dětí do MŠ Nové Hrady
Rada bere na vědomí informaci ředitelky
Mateřské školy Nové Hrady o konání zápi-
su nových dětí a o akcích konaných v ma-
teřské škole pro rodiče v odpoledních
hodinách.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady informaci o konání zápisu nových
dětí do Mateřské školy Nové Hrady, který
proběhne v termínu 27. a 28. dubna 2011.
Přijímání dětí bude provedeno dle Směrnice
ředitelky školy platné od 1. 4. 2011. Ředi-
telka MŠ též v dopise informovala o akcích
konaných v mateřské škole pro rodiče v od-
poledních hodinách. )

� 7. Oznámení o poskytnutí příspěvku na
hospodaření v lesích
Rada bere na vědomí oznámení Krajského
úřadu Jihočeského kraje o poskytnutí pří-

spěvků na hospodaření v lesích v celkové
výši 84 850,- Kč.

� 8. Výroční zpráva 2009/ 2010
Rada bere na vědomí výroční zprávu za hos-
podářský rok 2009/2010 společnosti ČEVAK
a. s., České Budějovice.

� 9. Oznámení o zamítnutí grantu
Rada bere na vědomí oznámení Jihočeské-
ho kraje - Krajského úřadu o zamítnutí gran-
tů na projekty: "Revitalizace Pstružního
potoka", "Revitalizace rybníka Kolouch",
"Revitalizace Písčitého rybníka", "Revitali-
zace Dvouhrázného rybníka".

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

� 11. Národní inventarizace lesů ČR
Rada bere na vědomí informaci o provedení
inventarizace lesů v letech 20011 - 2015 a
postupuje ji na vědomí lesnímu hospodáři
Ing. H. Švarcovi.
(Rada obdržela od Ústavu pro hospodář-
skou úpravu lesů Brandýs nad Labem ozná-
mení o inventarizaci lesů v letech 2011 -
2015. Tato inventarizace navazuje na první
cyklus inventarizace, který proběhl v letech
2001-2004. Inventarizace lesů je matematic-
ko-statistická metoda zjištění stavu a vývoje
lesa, jejímž základem je opakované poze-
mní měření na inventarizačních plochách
rozmístěných po celé ČR. Pracovníci prová-
dějící inventarizaci budou vybaveni služeb-
ními průkazy a na jejich vozidlech bude
umístěno logo Národní inventarizace lesů.)

� 12. Protokol o výsledku kontroly
Rada bere na vědomí protokol Jihočeského
kraje - Krajského úřadu o výsledku prove-
dené kontroly na projekt "Prevence krimi-
nality pro ZŠ Nové Hrady" s výsledkem, že
nebyly kontrolní skupinou zjištěny nedo-
statky a finanční prostředky byly účelně
poskytnuty.

� 13. Žádost o prodej pozemku
Rada schvaluje záměr prodeje části poze-
mku parc. č. 317 v k. ú. Nové Hrady a pově-
řuje starostu zajištěním zaměření za účelem
prodeje a směny pozemků.

� 14. Nabídka na pronájem nemovitosti
Rada schvaluje pronájem budovy čp. 244 na
st. parc. č. 472, garáže bez č. p. na st. parc. č.
473 a zahrady parc. č. 20/8 Jihočeské uni-
verzitě v Českých Budějovicích, Ústav fyzi-
kální biologie, na dobu 10 let s nájemným
ve výši 210 000,- Kč/rok včetně DPH a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.

� 15. Žádost o prodej pozemku k. ú. Nové
Hrady
Rada schvaluje záměr prodeje částí poze-
mků parc. č. KN 151, 160, 164, 167, 985/1,
1011/2, 1011/18, 1011/33, 1011/34 o celko-
vé výměře 875 m2 v k. ú. Nové Hrady dle
geometrického plánu a pověřuje tajemnici
MěÚ zveřejněním na úřední desce městské-
ho úřadu.

(Starosta informoval radu o provedeném
místním šetření a zpracování geometrické-
ho plánu ve věci žádosti MUDr. Nataši Ná-
varové o prodej částí pozemků v okolí
zdravotního střediska o celkové výměře
875 m2.)

� 16. Žádost o prodej pozemku
k. ú. Byňov
Rada schvaluje prodej pozemku parc. č.
1406/13 díl "a" o výměře 88 m2 v k. ú.
Byňov manželům Karbovým, Byňov - Ja-
kule čp. 101. Rada postupuje projednání
prodeje na jednání zastupitelstva města
s doporučením na stanovení ceny ve výši
za 63,- Kč/m2.

� 17. Návrh rozpočtového opatření č.
1/2011
Rada schvaluje rozpočtové opatření č.
1/2011.

� 18. Žádost o rekonstrukci dětského
hřiště
Rada schvaluje žádost Společenství vlastní-
ků jednotek Nové Hrady čp. 247 na rekon-
strukci dětského hřiště a pověřuje Technické
služby města Nové Hrady jejím provede-
ním. Rada pověřuje Technické služby měs-
ta Nové Hrady zajištěním revize herních
prvků u všech dětstkých hřišť v majetku
Města N. Hrady

� 19. Usnesení – obecně prospěšné práce
Rada bere na vědomí usnesení Okresního
soudu ve věci trestu obecně prospěšných
prací ve výměře 200 hodin, ve prospěch
Města Nové Hrady.

� 20. Žádost o spolupráci
Rada bere na vědomí žádost hotelu Rezi-
dence Nové Hrady o pomoc při vytipování a
bezúplatné poskytnutí vhodné lokality pro
vysazení sazenic vinné révy a pověřuje sta-
rostu dalším jednáním.

� 21. Domov pro seniory Chvalkov
Rada schvaluje příspěvek ve výši 15 000,- Kč
Domovu pro seniory Chvalkov na nákup
movitého majetku.
(Starosta informoval radu o ústním jednání
s ředitelkou Domova pro seniory Chvalkov
a tlumočil její žádost o poskytnutí příspěv-
ku na nákup movitého majetku - polohova-
telné postele. Vzhledem k tomu, že Domov
pro seniory využívají i občané s trvalým
bydlištěm v Nových Hradech, souhlasila
rada města s poskytnutím příspěvku ve výši
15. 000,- Kč.)

� 22. Výběrové řízení Buquoyská hrobka
Rada projednala výběrové řízení na zhoto-
vitele akce - restaurátorských prací "Buquo-
yská hrobka" a na základě předložených
nabídek ruší toto výběrové řízení. Rada po-
věřuje MěÚ N. Hrady, investiční oddělení
vypsáním nového výběrového řízení.
(Starosta informoval radu o průběhu výběro-
vém řízení na zhotovitele akce "Buquoyská
hrobka" v rámci Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a městských

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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památkových zón. Předmětem akce je pro-
vedení restaurátorských prací na kamen-
ných prvcích Buquoyské hrobky. V rámci
výběrového řízení předložili nabídku dva
uchazeči. Vzhledem k rozdílnosti v nabí-
zené technologii a harmonogramu prací
obou nabídek požádalo Město Nové Hra-
dy (Finanční komise Rady města + MěÚ
N. Hrady, investiční oddělení) o odbornou
konzultaci Národní památkový ústav, od-
borné pracoviště Č. Budějovice. Na základě
této konzultace Rada rozhodla o zrušení vý-
běrového řízení a vyhlášení nového s tím, že
dojde k upřesnění bodovacích kritérií tak,
aby Národní památkový ústav mohl provést
odborné zhodnocení jednotlivých nabídek.)

� 23. Smlouva o poskytnutí prostředků
Rada schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí
prostředků z ERDF v rámci Programu pře-
shraniční spolupráce "Cíl Evropská územní
spolupráce" Česká republika - Rakousko
2007 - 2013, za účelem realizace projektu
"Pasivní dům Nové Hrady" a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

Zápis z 18. schůze městské rady
ze dne 27. 04. 2011

� 1. Kontrola usnesení z 17. jednání rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení ze 17. jednání rady města.
Rada bere na vědomí informaci starosty
města o chybě v zápisu z jednání rady č. 12
ze dne 2. 3. 2011, bod č. 28 a pověřuje ta-
jemnici MěÚ Nové Hrady provedením
opravy zápisu.

(Rada provedla kontrolu usnesení ze
17. jednání rady města a neměla k ní připo-
mínek. Starosta upozornil na chybný zápis
u hlasování v radě č. 12 ze dne 2. 3. 2011
bod č. 28, kde mělo být správně uvedeno 4
pro návrh, 1 se zdržel /Mgr. Hokr/.)

� 2. Dodatek č. 2 ke smlouvě
o provozování, odstranění a přepravě
odpadu
Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě
o provozování, odstranění a přepravě odpadu
ze sběrového dvora Nové Hrady č. smlouvy
S047000058 se společností A.S.A. České
Budějovice, s. r. o. a pověřuje starostu jeho
podpisem.

� 3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
o místních poplatcích
Rada souhlasí s návrhem obecně závazné
vyhlášky č. 1/2011, o místních poplatcích a
postupuje ji ke schválení zastupitelstvu
města.

(Místostarosta Bc. Vochoska seznámil radu
města s návrhem obecně závazné vyhlášky
č. 1/2011 o místních poplatcích, která byla
aktualizována z důvodu změn v legislativě.)

� 4. Přihláška k výběrovému řízení ČSTS
pro akce roku 2012

Rada bere na vědomí informaci o průběhu
taneční soutěže Novohradská číše 2011.
Rada souhlasí s podáním přihlášky k výbě-
rovému řízení Českého svazu tanečního
sportu pro zařazení Novohradské číše mezi
akce Taneční ligy dospělých a postupové
třídy A pro rok 2012.

� 5. Zápis z jednání sociální komise

Rada bere na vědomí zápis z jednání Komi-
se sociálních věcí a zdravotnictví a souhlasí
s přidělením uvolněného bytu Údolská čp.
55, sl. Petře Vyhlídkové.

(Rada obdržela zápis z jednání Komise so-
ciálních věcí a zdravotnictví ze dne 19. 4.
2011. Komise jednala o přidělení uvolně-
ného bytu 1+1 Údolská čp. 55, Nové Hrady
s tím, že byla přijata 1 žádost sl. Vyhlídkové.)

� 6. Zadávací řízení na stavební práce
"Regenerace panelového sídliště Nové
Hrady – I. etapa"

Rada bere na vědomí odborný posudek spo-
lečnosti STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.
o. v rámci zadávacího řízení na stavební
práce "Regenerace panelového sídliště
Nové Hrady - I. etapa". Rada bere na vědo-
mí zápis z výběrového řízení provedeného
Finanční komisí rady města a schvaluje vý-
běr společnosti Tangenta, spol. s r. o. jako
zhotovitele akce "Regenerace panelového
sídliště Nové Hrady - I. etapa". Rada pově-
řuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

(Rada obdržela od společnosti STAVEBNÍ
PORADNA, spol. s r. o. odborný posudek -
podklad pro posouzení a hodnocení nabí-
dek zadávacího řízení na stavební práce
"Regenerace panelového sídliště Nové
Hrady - I. etapa". Společnost STAVEBNÍ
PORADNA, spol. s r. o. posuzovala šest
podaných nabídek, provedla kontrolu úpl-
nosti nabídek /2 nabídky nesplňovaly pod-
mínky výběrového řízení, proto byly
vyloučeny/ a na základě odborného posou-
zení doporučila jako nejvýhodnější nabídku
společnosti Tangenta, spol. s r. o., České
Budějovice. Finanční komise rady města
posoudila jednotlivé nabídky a doporučila
jako zhotovitele firmu Tangenta, spol. s r.
o., která předložila nejvýhodnější nabídku.)

� 7. Budoucí nájemní smlouva

Rada bere na vědomí návrh budoucí ná-
jemní smlouvy se Sdružením NiPaS, o. s.,
České Budějovice a pověřuje starostu kon-
zultací návrhu budoucí smlouvy s právníky.

(Rada obdržela návrh budoucí nájemní
smlouvy se Sdružením NiPaS, o. s., České
Budějovice na pronájem pozemků v areálu
TJ Nové Hrady. Jedná se o pozemky, na
kterých bude postaven polyfunkční pasivní
dům. Sdružení NiPaS, o. s. bude po dokon-
čení stavby zajišťovat provoz objektu v sou-
ladu s projektem, který Sdružení NiPaS, o.
s. realizuje společně s Městem Nové Hrady
a rakouským partnerem BETZ.)

� 8. Dodatek č. 25 k pojistné smlouvě
č. 610016884
Rada schvaluje Dodatek č. 25 k pojistné
smlouvě č. 610016884 se společností Ko-
operativa pojišťovna, a. s., Vienna Insuran-
ce Group, Praha.

� 9. Žádost o finanční příspěvek
Rada bere vědomí žádost Základní umělec-
ké školy Trhové Sviny o finanční příspěvek
na provozní výdaje spojené s konáním Me-
zinárodní soutěže Novohradská flétna a do-
poručuje požádat si o příspěvek v rámci
Grantového programu města N. Hrady.

� 10. Žádost o vyjádření
Rada bere na vědomí žádost Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy
a silničního hospodářství, oddělení silnič-
ní dopravy o vyjádření k udělení licence
k provozování veřejné linkové dopravy
na linku 320040, pro dopravce ČSAD
JIHOTRANS a. s., České Budějovice a
pověřuje starostu ve spolupráci s úřadem
zasláním souhlasu.

� 11. Žádost o povolení k umístění
el. zařízení
Rada bere na vědomí žádost společnosti Fi-
era a. s., Jindřichův Hradec o povolení
umístění elektrického zařízení na pozemku
parc. č. 1180/2, PK 1180/4 v k. ú. Údolí u
Nových Hradů, formou zřízení věcného
břemene pro účely zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy - kabelové ve-
dení NN, sloup pro vedení NN. Rada sou-
hlasí s návrhem Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu (za jednorázovou úplatu ve
výši 10 000,- Kč bez DPH) a postupuje ten-
to návrh k projednání na jednání zastupitel-
stva města.

� 12. Smlouva o dílo - dodatek č. 2
Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo č. 2009 - 43 se společností Lesostav-
by Třeboň a. s., Třeboň, na zhotovení stav-
by "Rekonstrukce veřejného prostranství
pro kulturní a spolkové aktivity".
(Dodatek č. 2 řeší prodloužení termínu za-
hájení prací na II. etapě sjednaného díla.)

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

� 14. Dodatek č. 1 k Zásadám pro tvorbu
a použití soc. fondu
Rada bere na vědomí Dodatek č. 1 k Zásadám
pro tvorbu a použití sociálního fondu a postu-
puje jej ke schválení zastupitelstvu města.

� 15. Rozhodnutí
Rada bere na vědomí rozhodnutí Minister-
stva zemědělství, Pozemkový úřad České
Budějovice.
(Rada obdržela od Ministerstva zeměděl-
ství, Pozemkový úřad České Budějovice
rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlast-
nických práv, o zřízení nebo zrušení věcné-
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ho břemene k pozemkům v k. ú. Nakolice,
o určení výše úhrady a lhůty podle zákona.
Rozhodnutí se přímo netýká Města Nové
Hrady, informace je zaslána Městu Nové
Hrady jako účastníkovi řízení - komplexní
pozemkové úpravy v k. ú. Nakolice.)

� 16. Informace OŽP
Rada bere na vědomí informaci Městského
úřadu Nové Hrady, odboru životního pros-
tředí.
(Rada obdržela od Městského úřadu Nové
Hrady, odboru životního prostředí, informa-
ci o kontrole zaměřené na zpracování a vy-
účtování přidělených dotačních finančních
prostředků, dále o provedení aktualizace
smluv u právnických a podnikatelských
subjektů. Odbor životního prostředí dále in-
formoval o vytvoření nového místa pro
ukládání separovaného odpadu a získání tři
kusů nádob pro sběr použitých potravinář-
ských tuků a olejů. Dále odbor řešil požár
torza stromu v areálu Zámeckého parku a
také proběhla kontrola přidělených sběr-
ných prostředků, vedení evidence svozů a
výkazů. Kontroly byly bez závad.)

� 17. Žádost o provedení úprav přístupo-
vé cesty
Rada souhlasí s provedením úprav přístupo-
vé cesty na pozemku Města Nové Hrady k
pozemkům a nemovitosti ve Štiptoni čp. 37
za předpokladu, že úpravy cesty budou ře-
šeny za použití ekologicky nezávadného
materiálu.
(Rada obdržela od Libuše Leitnerové, Petra
Leitnera a Mgr. Libuše Bicanové žádost o
povolení úprav přístupové cesty na poze-
mku ve vlastnictví Města Nové Hrady.
Úpravy se týkají přístupové cesty na poze-
mku města k pozemkům a nemovitosti ve
Štiptoni čp. 37. Žadatelé uvádějí, že úpravy
budou provedeny navážkou odpovídající
předepsaným normám.)

� 18. Výkon rozhodnutí srážkou
z důchodu
Rada bere na vědomí informaci o výkonu
rozhodnutí srážkou z důchodu pro oprávně-
ného Město Nové Hrady.

� 19. Rozhodnutí o povolení výjimky
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Krajské-
ho úřadu Jihočeského kraje o povolení vý-
jimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů živočichů (pro druh bře-
hule říční).

� 20. Dopis – stížnost paní D. Vaněčkové
Rada bere na vědomí stížnost paní Dagmar
Vaněčkové ohledně školy ve Vyšném a pří-
vodu pitné vody a postupuje ji k projednání
Osadnímu výboru Nakolice, Vyšné, Obora.
(Rada obdržela od paní Dagmar Vaněčkové
stížnost ohledně budovy česko-německé
školy v osadě Vyšné. Stěžovatelka žádá,
aby město zachránilo objekt zákonnou ces-
tou /např. změnou majitele, vyvlastněním
z důvodu zanedbání péče o objekt/ a posléze
získáním peněz z fondů EU školu opravilo.
Dále žádá řešit situaci přívodu pitné vody
pro osady Vyšné a Nakolice.)

� 21. Pozemek pro založení vinice
Rada bere na vědomí a souhlasí se žádostí
Rezidence Nové Hrady a. s., s využitím
školních teras pro účely založení vinice a ob-
novení pěstování vinné révy ve městě Nové
Hrady s tím, že přístup na pozemky v areálu
ZŠ N. Hrady bude vždy konzultován s ředi-
telem ZŠ N. Hrady Mgr. K. Kříhou.
(Rada obdržela od Rezidence Nové Hrady,
a. s. žádost o souhlas s umožněním využití
školních teras za účelem založení vinice a
obnovení tradice pěstování vinné révy ve
městě Nové Hrady. Využití školních teras
k zkušebnímu vysazení vinné révy doporu-
čil i ředitel ZŠ N. Hrady pan Mgr. K. Kříha.
Přípravu teras, vlastní vysazení sazenic a
péči zajistí Rezidence Nové Hrady, a. s. ve
spolupráci s dalšími spolupracovníky, zej-
ména s vinařstvím Springer Stapleton z Ra-
kouska, která bude odborným garantem.)

� 22. Projekt osvětlení
Rada souhlasí s podáním žádosti o poskyt-
nutí dotace Jihočeského kraje v rámci Akč-
ního plánu Programu rozvoje kraje pro rok
2011, Grantový program Zlepšení veřejné-
ho osvětlení v obcích, opatření - Podpora
výměny koncových svítidel veřejného
osvětlení případně žárovek a pověřuje sta-
rostu podáním žádosti.
(Projekt řeší výměnu stávajících svítidel
/sodíkové výbojky/ v ulicích Hradební a 5.
května v Nových Hradech. Jedná se celkem
o výměnu 14 kusů svítidel.)

� 23. Výběrové řízení Buquoyská hrobka
Rada bere na vědomí zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky
na akci "Buquoyská hrobka v Nových Hra-
dech" a schvaluje jako dodavatele společ-
nost ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.,
Třebíč. Rada pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo dle návrhu.
(Rada obdržela od hodnotící komise zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek na veřej-
nou zakázku malého rozsahu "Buquoyská
hrobka v Nových Hradech". Výběrového
řízení se zúčastnili tři uchazeči MgA.
Lukáš Hosnedl, ARCHATT PAMÁTKY
spol. s r. o. a Richard Rudovský. Komise
doporučila schválit společnost ARCHATT
PAMÁTKY spol. s r. o. jako nabídku splňu-
jící všechny stanovené předpoklady.)

� 24. Odkoupení čp. 55
Rada bere na vědomí vyjádření osadního vý-
boru Nakolice, Vyšné, Obora a neschvaluje
odkoupení nemovitosti čp. 55 v Nakolicích.
(Rada obdržela od osadního výboru Nakoli-
ce, Vyšné, Obora protokol o místním šetře-
ní týkajícího se nabídky Mgr. Antonína
Šebesty k odkoupení chalupy v Nakolicích
čp. 55. Osadní výbor nedoporučil odkoupe-
ní této nemovitosti.)

� 25. Osobní příplatek tajemnice MěÚ
N. Hrady
Rada bere na vědomí stanovení osobního
příplatku tajemnice Městského úřadu N.
Hrady.

Rekonstrukce náměstí
V poslední době jsem zaznamenal zvýšené dotazy a debaty týkající

se našeho novohradského náměstí. Nejprve šla městem fáma o stěhová-
ní kašny a jejím nahrazení slunečními hodinami, poté se řešilo kácení
lip a další „zaručené“ zprávy. Když se k tomu přidala ještě jedna paní
„novinářka“, strhnul se poprask, který svým rozsahem přerostl i Nové
Hrady. Nastoupil institut „jedna paní povídala“ a nejen v místních po-
hostinstvích bylo o čem povídat…

Ve skutečnosti je vše poněkud jinak. Město Nové Hrady již v roce
2004 řešilo zlepšení stavu náměstí. Po přípravě několika návrhů se
mohli občané vyjádřit k úpravám a vybrat ten nejlepší návrh. V roce
2009 jsme na základě tohoto návrhu začali připravovat projekt, který by
zajistil realizaci vybraného návrhu a na konci loňského roku jsme byli
s naší projektovou žádostí úspěšní. Rekonstrukce náměstí je součástí
projektu, který dále řeší stavbu kuželny (1. část je již hotova, v červnu
by měla být zahájena poslední etapa), výstavbu skateparku, úpravu
veřejného prostranství u čp. 246 v Navrátilově ulici a dvou ploch
v Údolí.

Termín realizace části projektu týkající se náměstí dosud nebyl defi-
nitivně určen s ohledem na nutnost detailní přípravy a také s ohledem
na turistickou sezónu, kterou by rozkopané náměstí jistě negativně
ovlivnilo. Proto je plánován začátek prací spíše na konec září a následu-
jící měsíce. V současné době řešíme drobné změny v projektu s odbor-
níky. Plánujeme též veřejné jednání, kde bude architektonický návrh
představen (či spíše připomenut) a kde bude s občany a podnikatelský-
mi subjekty projednán harmonogram prací tak, aby došlo k co nejmen-
šímu omezení dopravy a pohybu na náměstí.

Jak jsem již zmínil v úvodu, v souvislosti s rekonstrukcí náměstí se
často mluví o lípách, které zdobí okolí kašny. Z technické zprávy a poz-
natků některých odborníků vyplývalo doporučení, že vzhledem ke stáří
a špatnému „zdravotnímu“ stavu stromů by mělo dojít k postupné vý-
měně jednotlivých stromů. Z tohoto důvodu jsme se i v radě města za-
čali zabývat otázkou, jak budeme postupovat. Na jedné straně bychom
rádi lípy zachovali, na straně druhé chceme zamezit podobnému přípa-
du, jakým byl pád stromu ve Zlíně.
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Na jednání rady jsme se proto domluvili, že objednáme nezávislé
posudky, které by nám daly odpověď na otázku, jaký je současný stav
stromů či zda v budoucnu nehrozí nějaké nebezpečí. Na základě pozvá-
ní proto přijel do našeho města pan Ing. Bohdan Chadt, který již v mi-
nulosti revitalizoval nejen zámecký park, ale také lípy na náměstí.
S tímto odborníkem jsme společně se Zdeňkem Vaňkem z odboru ži-
votního prostředí provedli první konzultaci, další budeme domlouvat
s odborníky z Agentury ochrany přírody a krajiny. Po první obhlídce
pan Chadt vyjádřil názor, že lípy bude určitě nutno ošetřit, nebudou se
však pravděpodobně muset kácet. Pan Chadt ještě provede detailnější
prohlídku a poté obdržíme oficiální stanovisko.

Řešit tedy nyní teoretické varianty či předpovídat další postup asi
nemá cenu. Jedno však mohu občanům slíbit již nyní: pokud bude po-
tvrzeno, že stav stromů je takový, že neohrožuje zdraví občanů, nikdo
nemá zájem „naše lípy“ kácet a budou i nadále zdobit naše náměstí.
Pouze pokud by některý ze stromů hrozil pádem, pak bychom po vy-
čerpání všech možných řešení jednali o jeho náhradě jiným vzrostlým
stromem.

S panem Chadtem jsme se zároveň domluvili i na dalších konzulta-
cích ohledně zeleně na náměstí i jiných veřejných plochách (např. pra-
videlný dohled a odstranění pádem hrozících stromů v zámeckém
parku, ošetření lip v areálu mateřské školy či na jiných veřejných pros-

transtvích). Již na začátku června také proběhne schůzka s dalšími
odborníky z Národního památkového ústavu, architekty a urbanisty.

K dalším spekulacím ohledně kašny a slunečních hodin bych pouze
doplnil, že kašna se samozřejmě nikam stěhovat nebude (pouze v rámci
realizace projektu upravíme přítok a odtok vody). Sluneční hodiny jsou
součástí architektonického návrhu a měly by být oživením náměstí. Ur-
čitou zajímavostí je, že autorem předběžného návrhu slunečních hodin
(v rámci přípravy architektonického návrhu v roce 2004) byl pan Mgr.
Jan Zeman, který ve druhé polovině osmdesátých let působil jako učitel
českého jazyka na novohradské základní škole.

Rekonstrukce náměstí je vždy ožehavé téma. Zejména proto, že se
jedná o zásah do prostoru, který všichni znají a mají určitým způsobem
zažitý. Jakákoliv změna je pak mnohdy vnímána s obavami a logicky
vždy porovnávána se stavem, který zde byl předtím. Při pohledu na sta-
ré fotografie náměstí je však patrné, že i naše náměstí se v průběhu de-
setiletí vyvíjelo a měnilo. Věřím, že ve spolupráci s občany a odborníky
dospějeme k takové úpravě, která bude nejen esteticky líbivá, ale vedle
zasazení do historického rázu našeho města bude také dobře sloužit
občanům a turistům.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody
Vzhledem k výjimečnosti tohoto měsíce

pro myslivce a ochránce přírody nesmí chybět
v Novohradském zpravodaji zmínka o tomto
období. Tento měsíc patří v myslivosti a
ochraně přírody mezi nejvýznamnější měsíce
celého roku právě proto, že se rodí nejvíce
mláďat různých druhů zvěře a to jak zvěře per-
naté tak srstnaté, příroda je v plném rozpuku a
před myslivci a ochránci nastává nejvíce práce
v přírodě.

Hlavním úkolem pro nás, myslivce a
ochránce přírody, je uchování klidu pro zvěř
před predátory a neukázněnými návštěvníky
našich lesů. Ne každý si totiž uvědomuje, že
procházka se svým čtyřnohým kamarádem,
zdánlivě prázdným lesem, může způsobit vel-
ké problémy zvěři, která v té době klade (rodí)
mláďata nebo je krmí. Nejde ale pouze o „ne-
ukázněné pejskaře“, ale např. i o neukázněné
cyklisty, turisty či v poslední době rozšířené
rádoby závodníky na terénních motocyklech a
čtyřkolkách, po kterých v lesích zůstává pouze
nepořádek, poškozené lesní cesty a vyplašená

zvěř, která často končí pod koly motorových
vozidel nebo zraněná při rychlém úprku.

Tímto také opakovaně apeluji na drtivou
většinu slušných návštěvníků naší krásné no-
vohradské přírody, aby nebyli lhostejní k li-
dem, kteří ničí naší přírodu. Přírodu totiž
neničí sobě, ale nám všem. Tato výzva ke
všem slušným lidem se v loňském roce sešla
s příznivým ohlasem občanů Nových Hradů a
návštěvníků, kdy i díky jejich informacím se
podařilo výše uvedeným poškozovatelům
přírody v jejich jednání bránit zákonnými
prostředky.

Pozor také na mláďata, která naleznete na
loukách, polích či v lesích. Často lidé podleh-
nou dojmu, že mládě je opuštěné a ihned se ho
snaží zachránit. Nedělejte to. Stává se to hlav-
ně u srnčí a zaječí zvěře. Matka mládě odloží a
sleduje ho z úkrytu, aby svojí přítomností ne-
přilákala predátory, kteří jsou nebezpeční stej-
ně jako lidé dotýkající se jich nebo se je
snažící zachránit. V případě, že se s takou zvě-
ří setkáte, informujte o tomto některého z mys-

livců, který už bude vědět, jak s danou infor-
mací naloží a v případě, že by se skutečně jed-
nalo o opuštěné mládě, o toto se postará dle
zákona.

V honitbě MS Nové Hrady máme v této
době již hotová políčka pro zvěř, která slouží
k zvýšení potravní nabídky a zmírňují škody,
které způsobí zvěř zemědělcům na jejich pol-
ních kulturách. Opravujeme krmná zařízení
(krmelce, zásypy), hnízdní budky pro kachny
nebo pro drobné ptactvo. Jsou připraveny ryb-
níky pro vypuštění odchovaných divokých ka-
chen, po honitbě je roznesena velmi důležitá
kamenná sůl pro zvěř apod. Toto je pouze zlo-
mek práce, kterou rok po roce odvádějí mys-
livci na Nových Hradech k zachování naší
přírody v dnešním přetechnizovaném světě.
Myslete proto na ukázněné chování při
návštěvě lesa, které by však nemělo platit
pouze pro červen, ale pro celý rok.

Všem přátelům přírody přejeme mnoho
krásných zážitků v našich lesích.

Za MS Nové Hrady Martin Brychta

Rekonstrukce náměstí (pokračování ze str. 4)
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Poděkování za neodpověď
Vážený pane Mgr. Vladimíre Hokře ml.,

děkuji Vám za Vaší „neopdověď“, kterou jste
mne utvrdil v mém přesvědčení, že proklama-
ce o otevřené a pravdivé informovanosti veřej-
nosti z dílny vašeho sdružení nebyly myšleny
zas až tak vážně. Ale, protože se to nesmí při-
znat příliš otevřeně, je nutné odpovědět na
všechny dotazy, ale na ty méně příjemné od-
povídat neurčitě, odvézt pozornost čtenáře ji-
nam a v případě úplné nouze pak použít
univerzální odpověď o předvolebním či povo-
lebním klání (jsem zvědav, jak dlouho toto
panu Mgr. Hokrovi ml. ještě vydrží – tipuji, že
cca 3,5 roky s tím, že do konce příštího roku to
bude boj povolební, který volně přejde v boj
předvolební).

Nechápu, proč se pan Mgr. Vladimír Hokr
ml. ve své „neodpovědi“ pohoršuje nad polo-
ženými dotazy a snaží se je posunout do ro-
viny „osobních“ údajů, které by mu mohl
kdosi závidět (Vy snad, pane starosto, pode-
zříváte občany Nových Hradů ze závisti?).
Pan Mgr. Hokr ml. si zřejmě neuvědomuje
fakt, že v okamžiku, kdy dobrovolně přijal
funkci starosty, přijal také dobrovolně veškerá
práva a povinnosti ve vztahu k občanům s tou-
to veřejnou funkcí spojená, mezi něž mimo
jiné patří právo občanů a daňových poplatníků
se zajímat o to, jak je nakládáno s veřejnými
prostředky, tedy i s prostředky vyplácenými
panu Mgr. Hokrovi ml., jakožto starostovi
města Nových Hradů. A to, jestli se, pane sta-

rosto, domníváte, že Vám je nakonec bude ně-
kdo závidět či nikoli, nebo že se Vás bude do-
tazovat co si za starostovský plat kupujete
(jsem si zcela jist, že každý rozumný člověk
dokáže zcela přesně identifikovat bod zlomu,
kdy se z veřejných prostředků stávají prostřed-
ky soukromé, a tedy neveřejné) není můj prob-
lém. Osobně se však nedomnívám, že Vaší
představu závistivých občanů Nových Hradů,
pane starosto, zaženete „bobříkem mlčení“,
protože jak jste sám napsal, stejně se ta číslíč-
ka jednou všichni dozví. Já jen doufám, že se
skutečně bude jednat o číslíčka.

Aniž bych se chtěl dále na stránkách Novo-
hradského zpravodaje s panem Mgr. Hokrem
ml. přít o to, zda na dané informace má občan
resp. daňový poplatník (ať je to pan Kříha nebo
pan XY) právo či nikoli, dovolím si pouze pár
doplňujících informací:

– než jsem se odhodlal k podání žádosti
o poskytnutí informací ve věci proplacení ne-
vyčerpané dovolené panu Mgr. Vladimíru
Hokrovi ml., dotázal jsem se několika býva-
lých i současných starostů měst a obcí v blíz-
kém i vzdáleném okolí našeho města, zda se
s tímto požadavkem ve své praxi již někdy set-
kali a byl jsem ubezpečen, že nikoli (dokonce
bylo v jejich tvářích a hlasech patrné překva-
pení, že se takováto žádost může oficiálně ob-
jevit). Nemyslím si, že by to bylo proto, že by
dotázaní pracovali s menším nasazením a nižší
mírou odpovědnosti než pan Mgr. Hokr ml.

– než jsem podal svou žádost o poskytnutí
informací ve věci proplacení nevyčerpané do-

volené panu Mgr. Hokrovi ml. prostřednic-
tvím Novohradského zpravodaje, podal jsem
žádost přímo k MěÚ Nové Hrady, ale odpově-
dí mi byla pouze přemíra odkazů na zákony,
vyhlášky a nic neříkající zápis z jednání Rady
města, který nejenže nebyl v tu dobu zveřej-
něn, ale ani jsem v něm nenašel odpovědi na
mnou položené otázky

– nevím sice proč, zda z neznalosti zákona
(ta však neomlouvá) nebo záměrně (to se pak
můžeme pouze domnívat, proč), se snaží pan
Mgr. Hokr ml. čtenáře Novohradského zpra-
vodaje mylně přesvědčit o tom, že pokud by
nebyl na podzim loňského roku opětovně
zvolen starostou, byla by mu nevyčerpaná
dovolená za období 2006-2010 automaticky
proplacena. Pravda je totiž taková, že pokud
by do funkce uvolněného člena zastupitelstva
obce (v našem případě starosty) nastupoval
bez toho, aniž měl svého zaměstnavatele, ne-
vyčerpaná dovolená by mu bez náhrady pro-
padla. Pokud by svého zaměstnavatele před
nástupem do funkce starosty měl, pak by zbý-
vající dovolená byla poskytnuta původním za-
městnavatelem, ke kterému by se vracel.

Závěrem se musím panu Mgr. Hokrovi ml.
omluvit za populistické naznačování, že pro-
plácení jeho dovolené mohlo mít vliv na výši
vodného a stočného či celého rozpočtu města.
K této nesprávné úvaze mne vedla neznalost
skutečnosti, že pro rok 2011 došlo k 5% sníže-
ní tabulkových platů starostů města a obcí.

Psáno pod rouškou noci z úterý na středu
Pavel Kříha

STUDENTSKÝ PROJEKT
POMÁHÁ SENIORŮM NA FACEBOOK

Projekt přibližující moderní komunikační technologii seniorům připravili studenti VŠE
v Praze.Výukový modul www.jaknafacebook.eu umožňuje překonat seniorům nedůvěru a oba-
vy z nové technologie.

„Senioři patří k věkové skupině, která Facebook příliš nevyužívá, ačkoliv s internetem často
a rádi pracují. Facebook přitom nabízí užitečné komunikační funkce, které právě senioři mohou
s úspěchem použít. Zdálo se nám zbytečné, aby mezi Facebookem a seniory stála bariéra před-
sudků a obav, proto jsme se rozhodli seniorům připravit uživatelsky přívětivé a bezpečné nácvi-
kové prostředí“  vysvětlil Antonín Hráský, člen studentského projektového týmu.

Studenti svůj nápad úspěšně realizovali a seniorům jej představili prostřednictvím komunit-
ního webu www.sedesatka.cz, určeného právě seniorům, který měsíčně navštíví desetitisíce
dříve narozených.

„Dostupnost nových internetových komunikačních technologií seniorské populaci je často
omezena zvýšenými nároky na uživatelskou zdatnost. Typickým uživatelem Facebooku je člo-
věk, pro kterého je internet médiem stejně samozřejmým, jako třeba televize. Senioři však na in-
ternetové informační dálnici potřebují zpočátku navigovat, zkoušet si jízdu na trenažéru, učit se
dopravním pravidlům“ uvedl Jan Vojvodík, šéfredaktor www.sedesatka.cz.

Projekt www.jaknafacebook.eu je jednou z možností, jak předcházet budoucímu sociálnímu
vyloučení seniorů. Bezbariérový přístup k internetu a komunikačním sítím totiž otevírá okno do
světa i lidem, kterým věk a zdravotní problémy neumožňují každodenní sociální kontakt.

Kontakt: Antonín Hráský, VŠE Praha, 721 564 564, hrasky@centrum.cz, www.jaknafacebook.eu

SeniorKlub
INFORMUJE:

− Ve středu 8.6.2011, od 14.00 hod.
je pro členy SeniorKlubu
OPÉKÁNÍ VUŘTŮ NA HŘIŠTI.

− Senior Klub Nové Hrady dělá prů-
zkum o zájezdu na Safari do Dvora
Králové – jelo by se v neděli
26.6.2011 v 7.00 hod., cena přibližně
500,-Kč, 300,- děti + vstupenka.

− CK Máj pořádá zájezd do Prachov-
ských skal na 2 dny 3. - 4.9.2011,
cena 1 590,-Kč. Zájemci hlaste se co
nejdříve  na tel. pí A. Badošková
607 776 951 nebo pí. J. Hambergero-
vá 725 713 655, aby se to mohlo ob-
jednat.

Další nabídka:
− GMÜND  Plavání

středa 15.6.2011, 8.00 hod.

− Zájezd na Kleť
čtvrtek 23.6.2011, 7.00 hod.

− ČIMELICE
Výstava a prodej květin
čtvrtek 25.8.2011, 7.00 hod.

Národní památkový ústav, správa hradu Nové Hrady ZVE NA VÝSTAVU

ROŽMBERSKÉ NOVOHRADSKO
Výstava je otevřena od 6.5.2011ve výstavní síni hradu Nové Hrady.

Pořádáno v rámci Rožmberského roku.
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Nové Hrady – město pětilisté růže
Václav Březan byl kronikář, knihovník a

vrstevník posledních Rožmberků. Věrně za-
chycoval události v jejich životě, včetně toho,
co se událo na Novohradském panství.

Některé zkrácené zápisy:
1559 – Ovčín dodělán u dvora Stachova na

panství novohradském a ovcemi osazen. Na
Nových Hradech 26. 2. osm domů vyhořelo,
5 na rynku a tři v ulici. Žena od Paula Citara
položila hořící louč v chlévě a odešla do
světnice.

1560 – Pan vladař užralství a jiné bezbožnosti
a rozpustilosti 27. 3. zapověděl. Pan vladař
podle „sněmovního snešení“ i ten hanebný a
zvyklý hřích užralství zapovědín byl.

1563 – Vilém z Rožmberka s celým dvorem
od listopadu do února pobýval v Nových
Hradech. Dobrá voda na panství novohrad-
ském, kterouž se mnoho lidí zhojilo, toho
roku se zjevila. Počaly se stavět domy pod
horou jež slove Vilémova.

1567 – I hejtman novohradský Vojtěch Hul-
tzšporer v květnu stavěl domy na Vilémově
hoře pro přespolní, kteří se mejti chtěli.

1568 – Pan vladař byl na Rožmberce a odtud
ráčil odjet na Nové Hrady.

1570 – Jakub Krčín, vrchní správce v domu
rožmberským, jako člověk správný ve vě-
cech hospodářských, byl jako regent před-
staven všem hejtmanům a úředníkům.

1572 – Jakub Krčín. Plody na panství třeboň-
ském, krumlovském, také novohradském,
rozmnožil, netoliko že dostatek bývá, ale
veliké zbytky Jeho Milost pán mívá.

1573 – Krupobití velikú škodu způsobilo.
Hrad pomezní od povětří zapálen a roztr-
hán, neb ve věži mnoho prachu bylo.

1577 – Lázeňská léčba Petra Voka. Ten se myl
u Dobré Vody na panství novohradském.
Nabyv zdraví, navrátil se na Bechyni.
13. listopadu kometa, neb ocasatá hvězda se
ukázala.

1579 – V Benešově založen a z gruntu vysta-
věn pivovar a mlejn. Udělána i stoka z ryb-
níka Žár.

1590 – Vincenc Hultzšporer, novohradský
hejtman, panu vladařovi dokládá: Při dvo-
řích Vaší Milosti Nedertálským a Svachov-
ským, při každým milostivý pane jsem
jednu chmelnici dal letos vysaditi. Oznamu-
ji Vaší Milosti, že již Novohradští dali kos-
tel svůj dohotoviti a sklenouti pěkný sklep,
že se rovný jemu nenajde. V noci ve dva-
nácte hodin velké zemětřesení bylo, že hrů-
zou, se vší čeládkou musel hejtman z domu
utéci.

1591 – Požár ve Stropnici. Vyhořelo 15 stodol
se vším obilím a pící a k tomu 11 domů spá-
leno. Vincenc Hultzšporer, dobrý hospodář
na panství novohradským, se vší pilností
dobře hospodařil a důchody panu vladařovi

rozmnožiti hleděl. Dvanácte mlaj-
nů zhotoviti dal a nemalý užitek
pánu přicházel.

1598 – Lázeňská léčba Petra Voka
v Dobré Vodě 28. 8. až 10. 9. Všu-
de tedy rozvoj, budování a smír. I
bratři Vilém a Petr Vok, každý ji-
ného vyznání spolu dobře vychá-
zeli, stejně jako na jejich panství
Češi – Němci.

Jaké byly osudy až dosud
vzkvétajícího, uceleného panství
Rožmberků? Po relativním klidu a
rozvoji přišla pohroma: třicetiletá
válka, Bílá hora, žoldnéři, Buquoy,
konfiskace majetků, emigrace pro
víru. Švédové ukořistili Rožmber-
skou knihovnu na přání královny
Kristiny. Přišla cizí šlechta a Bu-
quoyům se u nás zalíbilo tak, že
jeho potomci zde zůstali až do roku
1945. Umožnili další poněmčová-
ní a později, za pomoci Henleina,
rozeštvávali Čechy a Němce. Ce-
listvost panství Rožmberků a poz-
ději Buquoyů postupně utrpěla
hlavně po II. svět. válce, odsunem
Němců a socialistickou přestav-
bou. Po jejím krachu a revolučních
majetkových změnách se panství
Rožmberků a Buquoyů úplně
rozpadlo.

Od roku 1989 proběhla privati-
zace, rozkradení pod řízením a fa-
lešnými hesly Občanské dem.

strany, která zaváděla korupční a tržní kapita-
listický mechanismus. Od té doby se na radnici
perou o moc, kdy občané jsou zbavováni zbyt-
ků majetku. I voda byla zprivatizována, ačkoli
každému kdo žíznil byla poskytována vždy
zadarmo. Možná, že je blízko doba, kdy zdra-
vý vzduch od Dobré Vody bude prodáván
v konzervách.

Obrázek ekonomiky je dnes tristní: neza-
městnanost, zánik podniků, život v zemědělství
z dotací. Radnice nechrání a nerozmnožuje ma-
jetek obce, jak je slib zavazuje, ale kupčí
s nimi. Téměř všechno co může být zdrojem
zisku je prodáno. Zůstává jen kultura na které
se nevydělává.

Posledním zdrojem obohacení a nadějí pri-
vatizátorů je Budvar, zbytky ČEZu, zisky
z důchodového pojištění a hlavně očekávání,
co se stane s církevním majetkem. Kdo nad
ním i na Hradech získá moc. ODS, která pro-
nikla i do kláštera tuší příležitost a bude si jistě
vědět rady. Ale i u církevního majetku, kdysi i
dnes na začátku, byla krádež, podvod a cham-
tivost. Na obyčejné lidi zbývají daně, spoření
a sociální sítě.

Přírody ubývá a civilizace vítězí! Celý svět
čeká, že se něco musí stát. V roce 1804 byla na
Zemi jedna miliarda lidí, dnes je to sedm mi-
liard a v roce 2040 to bude devět miliard. Co
s nimi, když ekonomika vyznává nutnost stá-
lého růstu, musí jíst, někde bydlet a nějak si
vydělávat?

Já uznávám moudrá slova Miloše Kopec-
kého: To, v čem jsme žili, bylo špatné, ale
mělo to i své světlé stránky. To, co žijeme teď
je v podstatě dobré, ale má to své stinné
stránky.

Je správné, že si letos připomínáme s úmr-
tím posledního Rožmberka Petra Voka i vý-
znam celého rodu.

Ing. Maryška
Prameny: Václav Březan – Životy posledních
Rožmberků
Foto: Náhrobek P. Voka ve Vyšším Brodě,
náhrobek Viléma z Rožmberka v Čes. Krum-
lově.
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Zprávičky ze školky
„Vítáme tě, milé sluníčko, hřej nás aspoň maličko, obejmi svým tep-

lem celou zem, ať se pod tvou vládou všichni zahřejem…“ zpívají děti
ve školce.

Ukliďme svět – 26. dubna děti při úklidu okolí školky nasbíraly tři
pytle odpadků!

Sokolníci přijeli 28. dubna a na školní zahradu přivezli dětem ukázat
orla, výra, luňáka, krkavce a káně. Pěkně o nich a jejich výcviku dětem
povyprávěli a předvedli je v akci.

Májky si na zahradě děti vyzdobily 29. dubna a pěkně si pod ní za-
zpívaly.

Čarodějnice a čarodějové se slétli na zahradě 2. května, pořádně si
zadováděli, předvedli tanec s koštětem a nová zaklínadla a na závěr ča-
rodějnění spálili svá košťata.

Svátek matek oslavily děti ve svých třídách společně s maminkami,
babičkami, tetičkami i tatínky. Broučkové a Sluníčka pořádali besídku
5. května, Žabičky 10. května a Koťátka 11. května. Učitelky se svými
dětmi připravily pestrou kytici písní, básní, tanců, pohádek a také ručně
tvořených výrobků jako velký dárek a poděkování mamince.

Divadlo ve školce, poslední v tomto školním roce. Přijely Bambini
s pohádkou o Večerníčkovi a písničkami z večerníčků.

Návštěva z Rakouska. Až vyjde červnový Zpravodaj, bude tato udá-
lost za námi. Na 24. května jsme pozvali děti z partnerské mateřské ško-

ly v Großschönau na návštěvu k nám do MŠ, abychom jim mohli ukázat
naší školku, hračky, zahradu, ale i to, že se s nimi děti dokáží alespoň
trošku domluvit, že znají stejné písně a hry a všichni vypadáme stejně.
Tato návštěva je jen malým kamínkem z projektu Interkulturní vzdělá-
vání dětí a dospělých, ve kterém je naše mateřská škola zapojena od
r. 2009.

Zápis nových dětí do MŠ byl 27. a 28. dubna, zatím bylo zapsáno
24 dětí. Nabízíme ještě 15 volných míst pro děti od 3 do 6 let a pro děti,
které dosáhnou 3 let v průběhu školního roku 2011 – 2012.

Co nás ještě čeká:
− závěr předplavecké výchovy předškoláků v Borovanech,
− 5. sportovní hry v MŠ na oslavu Dne dětí,
− třídní výlety po okolí
− odpoledne pro maminku
− odpoledne pro tatínka
− dopravní hřiště předškoláci
− rozloučení se školkou před nástupem do školy – Čarodějnická

show na zahradě
− hurá na prázdniny!

Přejme všem dětem a spoluobčanům hezké prázdniny plné laskavého
sluníčka.

Vaše školka

M Š O Z N A M U J E :

Mateřská škola Nové Hrady
nabízí ještě

15 volných míst
pro děti od 3 do 6 let

a pro děti, které dosáhnou 3 let
v průběhu školního roku 2011 – 2012.

Sokolník ve školce Úklid přírody

Besídka MŠ lhiČarodějnění
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Výsledky Školní družina má talent za měsíc duben:
V tomto měsíci mělo každé oddělení svoje úkoly, pouze pohybová

kategorie byla společná. Děti driblovaly, nejprve dokud jim míč ne-
upadne a těm co se to povedlo 400krát se poměřily v minutovém limitu.

Výtvarná kategorie:
Zelené odd. – Veronika Valíčková
Oranžové odd. – Hubert Ottenschläger
Červené odd. – Eliška Rolínková

Hudební kategorie:
Zelené odd. – Vojta Drachovský
Oranžové odd. – B. Čadová, M. Blafková, A. Kubíčková
Červené odd. – Kristýna Polesová

Pohybová Kategorie:
Zelené odd. – Veronika Machová
Oranžové odd. – David Šídlo
Červené odd. – David Jarolímek

Návštěva v ŠD
Jedno páteční odpoledne jsme měli v ŠD zajímavou čtyřnohou náv-

štěvu. Paní vychovatelka Cepáková sebou přivedla svého pejska Alien
Tifanny Moravia alias Elišku. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí
o tom, jak se starat o pejska, jak se k němu chovat, ale také o tom, jak to
vypadá na výstavách psů a co je všechno zapotřebí k takovému chovu
jako má paní vychovatelka. Eliška se nám předvedla na několika typech
vodítek, ne moc s radostí ukázala, jak jí sluší svetříčky, které jsou
v zimě zapotřebí, aby jí neprochladla záda. A také ukázala, jak perfekt-
ně dokáže panáčkovat, když chce něco dobrého. Moc děkujeme za
návštěvu a doufáme, že přijde zase.

PS.: odkaz na www stránky p. vych. Cepákové
http://www.ketyfa.webzdarma.cz/

ŠD U Klouzajícího sluníčka

Dej mi ňamkuEliška a my

Eliška RolínkováHubert Ottenschläger

Naše družinová čarodejnice

Srdíčko pro maminky k svátku

Školní družina informuje
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PODĚKOVÁNÍ
Děti z 1. A i z 1. B a jejich paní učitelky velice děkují TJ Nové Hrady a především panu Ivanu
Dorotovičovi za bezpečnou dopravu v novém klimatizovaném autobuse při školním výletě
do ZOO Ohrada v Hluboké n. Vltavou. I když prvňáčci cestou radostně zpívali (a někdy i
mimo rytmus) „náš oblíbený pan řidič“ nás šťastně dovezl tam i zpět a jistě s námi pojede
i příští rok!! Ještě jednou VELIKÉ DÍKY!!

Mgr. Marie Rolínková, Mgr. Alena Štajnerová a všichni prvňáčci

NAŠE 1. BESÍDKA
19. květen byl pro prvňáčky z „béčka“, jak oni sami nazvali, „slavný den“. Po

půlroční svědomité práci, kdy v hodinách českého jazyka, hudební výchovy, vý-
tvarné a pracovní výchovy, kromě řádné výuky zvládli ještě nácvik dramatizace tří
pohádek, texty písniček, taneček – mazurku, výrobu masek a „rekvizit“, pozvánky,
dárečky pro hosty a obrázky na výzdobu třídy, byl právě tento květnový čtvrtek ja-
kýmsi vyvrcholením jejich snahy. Prvňáčci z béčka měli svou 1. Besídku.

Byla věnována nejen maminkám k jejich květnovému svátku, ale také tatín-
kům, babičkám, dědečkům a kamarádům pro potěšení. Pozvání přijal pan ředitel
naší ZŠ pan Karel Kříha, vedoucí vychovatelka ŠD Bohumila Vochosková,
svou přítomností prvňáčky potěšila i paní Drahuše Císařová z městské knihov-
ny, která pro nás připravila v dubnu krásné dopoledne nad knížkami, podívat se
přišla také sestřička z kláštera.

Děti se předvedly nejen jako výteční konferenciéři , ale také jako „chudáci“ čerti, kteří si příš-
tě rozmyslí, zda s sebou do pekla odnesou Káču. Rovněž převlek za dědy, kterým nějak moc vy-
rostla řepa a kterým ani babky nedokázaly samy pomoci, byl odměněn mnoha úsměvy
z „publika“. Také Karkulky, které se žádného vlka jen tak nezaleknou, sklidily úspěch.

Pro prvňáčky to byla velká premiéra, která se, soudě dle závěrečného potlesku, velice podařila.
Kromě „kulturního“ zážitku si všichni odnesli od prvňáčků ještě malý dáreček v podobě kytičky.

Za všechny děti z 1. B bych chtěla velice poděkovat panu P. Šebelovi, který nám přišel celé
představení nafilmovat, takže prvňáčci i jejich rodiče budou mít památku na „slavný den“.

A protože se blíží konec školního roku, chválím prvňáčky za jejich práci (a to nejen při pří-
pravě besídky) a děkuji rodičům za podporu a pomoc, kterou věnovali svým školáčkům.

Mgr. Marie Rolínková, tř. uč. 1. B

Co mi dělá radost
Tak tu máme červen… A v červnu slaví děti svůj svátek…
Nedávno jsme ve Slabikáři četli o tom, co Tomovi – hlavní-

mu hrdinovi, dělá radost. A tak mě napadlo, zeptat se prvňáč-
ků, co dělá radost jim. A protože už umí psát, zadala jsem jim
práci, aby napsali alespoň jednu větu o tom, co právě je nejvíce
potěší. Když jsem pak pročítala výsledky jejich snažení, zjisti-
la jsem, že radost neudělá drahá hračka, možnost dívat se na te-
levizi či trávit čas u počítače, ale naopak úplně obyčejné věci…
(tedy alespoň u sedmiletých dětí). Přečtěte si následující řádky
a posuďte sami, zda-li jsou naše děti náročné….

Mgr. Marie Rolínková, tř. uč. 1. B

Co mi dělá radost:
¡ Když malej Štěpánek se koupe. (Nikolka)
¡ Když v Humenicích montujeme čerpadlo. (Pepa)
¡ Když můžu pomáhat mamce. (Patrik)
¡ Když k nám může Adam a Verunka a spolu si hrajeme. (Marek)
¡ Když se narodí koťátka. Když je můžu vozit na kole

v košíku. (Max)
¡ Když mi dá maminka pusu. (Natálka)
¡ Když máme besídku. Když nedostanu trojku. Když Češi

vyhrají mistrovství světa. (Matěj)
¡ Když se můžu koupat. (Terezka)
¡ Když svítí sluníčko. Když jedu s taťkou na kole. (Verunka M.)
¡ Když se koupu. Když se maminka směje. (Dominik)
¡ Když mě babička sveze do Humenic. Když topím ve sta-

rých kamnech. Když můžu proplachovat kanálek. (Vláďa)
¡ Když jezdím na koni. (Verunka V.)
¡ Když můžu s Matyášem na dvůr. (Honzík)
¡ Když mi mamka dovolí zazvonit na Honzu. (Matyáš)
¡ Když mě táta sveze kamionem. Když jsou prázdniny. (David)

Poděkování rodičů žáků 1. B paní učitelce Marii Rolínkové
19. května 2011 jsme my rodiče a především maminky dostali úžasný dárek.

Naši prvňáci nám pod vedením své třídní učitelky paní Marie Rolínkové před-
vedli pestré představení básniček a písniček na besídce ke Dni matek. Nechyběl
ani milý dárek pro každou z nás a i na tatínky se dostalo.

Když tam tak všichni naši prvňáci na začátku stáli vedle sebe, většinu z nás
asi napadlo, jak moc za ten rok všichni vyrostli. A na konci besídky nás možná i
trochu překvapilo, že vyrostli nejen o centimetry své výšky, ale o mnohem víc –
jsou daleko dovednější a zkušenější, než když jsme jim kupovali aktovky do
první třídy. Z našich prvňáčků s očima navrch hlavy jsou šikovní a schopní prv-
ňáci. A za to patří dík především jejich třídní učitelce.

Možná nás některé ze začátku trochu zarazilo, kolik povinností nám všem
najednou přibylo. Co všechno přinést, co nenosit, jak se do školy připravovat.
Každý den spousta domácích úkolů, a i na víkendy! Někdy jsme i tiše spolu
s našimi prvňáčky brblali. Jenže nakonec ta naše někdy urputná domácí práce
měla výsledky. Celá třída teď umí báječně všechno to, co má správný prvňák na
konci roku umět a k tomu i spoustu dovedností navíc. Pro čerty a anděly si na-
příklad připravili čertovsko-káčovské představení, paní knihovnici potěšili při
návštěvě knihovny představením plným básniček a písniček. A kromě toho se
paní učitelce podařilo z nesmělých kluků a holek udělat kamarádskou partu,
která si umí vzájemně pomáhat, respektuje se a stojí za sebou. A to je víc než
dost.

Další věc, kterou velmi jako rodiče oceňujeme, je individuální přístup ke
každému žákovi podle jeho schopností a dovedností. Některým žákům tento
přístup například umožnil představit knížku, kterou přečetl, formou referátu,
což je jednak velmi dobrá motivace pro ostatní malé čtenáře, jednak se žáci už
od začátku učí prezentovat výsledky své práce a nebát se vystupovat před ostat-
ními. A ruku na srdce, kdo z nás dospělých tohle bez obav zvládne.

A tak děkujeme paní učitelce Marii Rolínkové za všechnu její práci, kterou
našim dětem věnuje. Děkujeme za přístup, jaký má nejen k nim, ale i k nám ro-
dičům. Velmi si její práce vážíme a těšíme se další školní rok. A přejeme jí krás-
né a pohodové prázdniny, které si určitě více než zaslouží!

Rodiče žáků 1. B
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Výchovné
koncerty pro děti

V pátek 17. června 2011 pořádá KIC
Nové Hrady pro děti výchovné koncerty na
závěr školního roku v Kinosále N. Hrady.

Pro děti z I. stupně ZŠ a předškoláky
z MŠ vystoupí kapela NEZMAŘI se svým
hudebně – výchovným pořadem zaměřeným
právě na malé posluchače (od 9.00 hod.).

Pro žáky II. stupně ZŠ přijede zahrát
skupina z hudební školy Yamaha Č. Budě-
jovice a předvede svůj výchovný koncert
Pop – music „YAMAHA IN CONCERT“
(od 11.00 hod.).

Pokud budou mít rodiče čas nakouk-
nout do kinosálu v průběhu koncertů, bu-
dou určitě vítáni.

Vzdělávání pro mládež a dospělé s mentálním
postižením i po ukončení povinné školní docházky?

Zkuste Praktickou školu dvouletou SVÍTÁNÍ ve Vysokém Mýtě
Škola Svítání poskytuje ve své pobočce v Centru sociálních služeb ve Vysokém Mýtě vzdělá-

vání a další služby dětem, které plní povinnou školní docházku, ale také mladým lidem s mentál-
ním a kombinovaným postižením, kteří již základní vzdělávání ukončili. Pro ty je určena
Praktická škola dvouletá.

„Jedná se o formu navazujícího studia pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zde
se připravují pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života jako je praní, žeh-
lení, vaření, ale také nakupování, vyřizování na úřadech nebo práce v dílnách. Doplňují si a roz-
šiřují všeobecné vzdělání, kterého dosáhli v průběhu plnění povinné školní docházky,“ uvedla
Mgr. Markéta Hujerová, zástupkyně ředitelky. Škola SVÍTÁNÍ žákům nabízí také fyzioterapii,
logopedii, muzikoterapii a psychorelaxaci, které jsou součástí výuky.

Uchazeči neskládají přijímací zkoušky. Vše podstatné se dozvědí na stránkách
www.svitani.cz nebo od Mgr. Markéty Hujerové na tel: 466 049 916 nebo mob: 733 569 422.

kontakt: Mgr. Hana Štráchalová, Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komen-
ského 432, 530 03 Pardubice, tel: 466 049 914, mob: 605 281 417, strachalova@svitani.cz,
www.svitani.cz

Mladí myslivci a Junáci společně při akci DEN ZEMĚ

Soutěžní přehlídka pro žáky ZUŠ
Následující fotografie jsou ze soutěžní přehlídky Mládí a Bohuslav

Martinů (19.4. a 20.4.2011), které se zúčastnili žáci ZUŠ Trhové Sviny.
Taneční soubor – Pavouci – získal Stříbrné pásmo a Cenu diváků za

vystoupení s názvem „O nespokojeném ševci“, které s žáky připravila
paní učitelka Ludmila Korbelová. A druhá fotografe představuje taneč-
ní soubor – Fontána, který získal Stříbrné pásmo pod vedením paní uči-
telky Jindřišky Müllerové za vystoupení s názvem Petrklíče. Všem
gratulujeme. V. Kuthanová, ředitelka ZUŠ T. Sviny

NÁŠ LETOŠNÍ DRUHÝ DEN ZEMĚ
Velikonoční prázdniny jsme prožili v Terčině
údolí na Švýcarské chatě. Mimo her jsme se
věnovali také úpravě lesnické naučné stez-
ky. V pátek 22. 5. 2011, který je oficiálně
Dnem Země jsme se vypravili na stezku a
trochu pomohli zdejší přírodě.

L. Starý
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Divadlo bez herců
O zázračné noci 30. dubna může kousíček kouzla zažít každý z nás.

Čarodějnice – většině lidí se vynoří představa padlé, zlé ženštiny, vyvo-
laná středověkými inkvizitorskými procesy hlídajícími „morálku a
víru“.

Historie čarodějnic sahá ale mnohem dál do pohanských let a troufá-
me si tvrdit, že je stará jako lidstvo samo. Čarodějnice, čarodějka, věd-
ma, šamanka, divoška je schována v každé ženě, je součástí ženského
principu, umožňuje nám spojení s životní silou a energií, podvědomím
a intuicí, přežít a vydržet i ty nejtěžší útrapy.

Čarodějnická noc nám dává šanci svobodně se nadechnout, zakřičet
si, vytvořit si účes a oblek dle vlastní fantazie a ne diktátu módy, spojit
se se svojí vnitřní bytostí, pootevřít malinko mystické dveře, ochutnat
sílu kolektivní ženské energie.

Dámy veškerého věku, nestůjte příští rok v řadách diváků, stejně se
nic nedozvíteJNejde tu o divadlo, o to, aby malá skupinka bavila pasiv-
ně přihlížející obecenstvo. Jde o prožitek, který nelze vstřebat očima, ale
kůží a všemi smysly. Předávejte svým dcerám, vnučkám, neteřím dar
ženství a sílu ženské pospolitosti. Vezměte je za rok sebou za hranici
všedního dne. Přijďte mezi nás do kruhu „herců“. Přijďte si zkusit věci, na
které máte celý rok chuť a nemáte odvahu. Těšíme se na vás.

Zakládající členky Novohradského cechu Čarodějnic

Čarodějnický let...

Čarodějnický rituál...

Čarodějnický tanec kolem ohniště...

Čarování...

SETKÁNÍ S PŘÍRODOU
Český svaz ochránců přírody vás

zve na Setkání s jilmy

v sobotu 11. 6. 2011
Sraz účastníků v 9.00 hod. na náměstí

Průvodce Ing. Bohuslav Švarc
nás seznámí s historií záchrany

jilmu drsného.

Prohlédneme si starší i nové výsadby
této dřeviny v Sokolím hnízdě

a Terčině údolí.

Doporučujeme vzít si obuv a oblečení

vhodné do terénu.
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Koželužna zve a nabízí program
aneb volný čas se dá trávit tvůrčím,
aktivním i pohodovým způsobem

Pravidelné aktivity:

¢ Klub deskových her druhé generace
Pondělí, 15.00 – 18.00 hod.
Určeno pro děti od šesti do patnácti let, dospělý doprovod vítán
(může se také zapojit).
Děti si zahrají zajímavé hry, při kterých se jednak pobaví a také
procvičí logické myšlení a představivost.

¢ Tvůrčí a výtvarné aktivity pro děti od 6 do 15 let
Středa, 14.00 - 17.00 hod.
Na malování a tvoření můžete přijít kdykoli, pravidelně i nepra-
videlně, vždy budete vítáni. Stačí se vhodně obléci a vzít „dese-
tikačku“ na výtvarné potřeby.

¢ Orientální tanec pro malé tanečnice –
kurz pro přihlášená děvčata
Čtvrtek, 17.00 – 18.00 hod.
Vhodné cvičební oblečení, vlastní nápoje.

¢ Mateřský klub
Program je  přizpůsobený prostředí a věku přítomných dětí,
výtvarné tvoření pro radost dětí i rodičů.
Zveme Vás ke společnému programu klubu maminek, který
bude aktualizován na propagačních cedulích na Koželužně.
Další info. Lucie Sovová
(lu.sovova@seznam.cz, tel.: 777 966 676).

Další informace k aktivitám v Koželužně získáte na
KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208, K. Jarolímková,
kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz

Plánujeme na léto
V předstihu informujeme o plánovaných tvůrčích dílnách v průběhu
prázdnin. Další podrobné informace budou uveřejněné v NZ, dále
v KIC N. Hrady a  Koželužně.

Ó 2. - 6. 8. 2011, 18.00 – 20.00 hod.
Keramika

Ó 2. 8. 2011, 10.00 – 17.00 hod.
Den se šperky

Ó 9. - 13. 8. 2011, 18.00 – 20.00 hod.
Potisk textilu

Ó 9. 8. 2011, 10.00 – 17.00 hod.
Den s Pedikem

Ó 16. - 20. 8. 2011, 10.00 – 16.00 hod.
Dřevo

Ó 16. -18. 8. 2011,
Řezbářské řemeslo s lektorem Milanem Klementem

Ó 23. – 27. 8. 2011, 18.00 – 20.00 hod.
Malba s Vlaďkou Zítovou

Pískovny Třeboňsko
V návaznosti na výstavu a přednášky v Koželužně využila ZŠ nabídky
p. RNDr. Drábkové a děti z 5. a 6. třídy absolvovaly exkurzi s přednáš-
kou a výpravou do lokality pískoven na Třeboňsku v době líhnutí pulců
a hnízdění břehulí. L.S.

Výroba kulis
Holky se nechaly vyfotit při práci pod příslibem, že za to budou moci
pomáhat s Dětským dnem v zámeckém parku. Není tohle ideální spolu-
práce? L.S.

Malujeme v Koželužně
V přírodě už je teď v květnu dokonale umícháno všech 40 odstínů zele-
né a kdo z nás by neměl chuť se připojit k takové tvůrčí síle? Jestli někdo
dokáže tvořit se stejnou jistotou a samozřejmostí jako Země, tak jsou to
děti. Pokud se tohle může někde dít, i dospělí to cítí a dostávají šanci za-
žívat své vlastní tvůrčí vytržení, které nás přibližuje k sobě samým.

Navíc mnohé aktivity v Koželužně můžeme propojit s akcemi, které
se ve městě chystají.

Takže už máme plakátky, kulisy, chaloupku, rytířskou zbroj i kostýmy,
které si zúčastnění užijí v době příprav i při samotných akcích. L.S.
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Hudební setkání v Nových Hradech aneb kapelníci Josefové
Letošní květnové Hudební setkání, které navázalo na Hudební a mu-

zikantské setkání na počest Josefa Placera v roce 2010, se uskutečnilo
v sobotu 21. 5. 2011. Na začátku setkání zahrál „obnovený“ dechový
orchestr Alfa pod vedením kapelníka Josefa Deutsche. Členové tohoto
orchestru zmínili ve stručnosti něco z jeho historie, také uvedli na pra-
vou míru „působiště“ Alfy i jaké plány mají do budoucnosti. Další ka-
pela, a to kapela Veselá muzika, zahrála pod vedením Josefa Vochosky
nejprve odpoledne a pak i od 20.00 hod, kdy si mohli milovníci tance
pěkně zatančit. Třetím hostem setkání byl Pražský hradčanský orchestr
pod vedením Josefa Kocůrka. S tímto orchestrem si určitě každý mohl
zazpívat a možná, že i znovu uvědomit, jak pěkné lidové písničky
máme. Tak snad zase za rok na slyšenou. K.J.

P.S. A ještě velké poděkování za pohádkovou návštěvu ze sousední-
ho Byňova!

Dechový orchestr  Alfa setkání zahájil

S tímto kvartetem si mohl každý s chutí zazpívat lidové písničkyNa Veselou muziku si přijeli zatancovat i pohádkoví sosuedé z Byňova

Vernisáž kožených reliéfů v Koželužně
V neděli 8. 5. 2011 se v Koželužně uskutečnila vernisáž výstavy „Ob-
raz je Odraz“ – kožené reliéfy a jiné užitečné drobnosti. Autorem vý-
tvarných prací je Miroslav Novotný, člen Asociace jihočeských
výtvarníků, výstava je prodejní a doporučujeme si ji nenechat ujít. Bu-
dete možná překvapeni, co všechno lze z kůže vytvořit, jaký to je úžas-
ný materiál s možností řemeslně precizního zpracování. Udělejte si čas
a přijďte za kůží do Koželužny. K.J.

Koncert Nezmaři
První venkovní koncert, který pořádalo KIC N. Hrady, byl koncert ka-
pely Nezmaři. Kvalita písniček a muziky této skvělé jihočeské (33 let
„staré“) kapely přilákala na hradní nádvoří téměř dvě stovky poslu-
chačů. Vtipný komentář kapelníka Pavla Drengubáka, skvělé publi-
kum a vydařený slunečný den vytvořil pro mnohé z nás pěkný
hudební zážitek. K.J.
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KIC Nové Hrady zve na

PŘEHLÍDKU SBORŮ
v sobotu 11. 6. 2011, od 14.00 hod.

Zrcadlový sál novohradského zámku
Na přehlídce vystoupí

Dětské pěvecké sbory
Zvoneček a Fermáta

Novohradský smíšený sbor
Pěvecké kvarteto CALYPTE

Rakouský smíšený sbor Susisinger

Vstupné dobrovolné

KIC Nové Hrady zve na

hudebně taneční večer

v pátek 17. června 2011
KONCERT

kapely SEVEN'S
od 21.00 hod.

a

DISKOTÉKA
s DJ Romanem Andělem,

Rádio KISS
23.00 – 03.00 hod.

Hotel Máj Nové Hrady, vstupenky 70 Kč

P O Z O R , N E P Ř E H L É D N Ě T E !

Plánovaný červencový

koncert D. Hůlky a L. Brabce se ruší
ze strany zprostředkovatel. agentury.

Pozor, nenechte si ujít!
Ve stejném termínu se uskuteční koncert písní světozná-
mých muzikálů v podání sólistů Městského divadla Brno.

Předprodej vstupenek na letní koncerty
v Nových Hradech začal 1. 5. 2011

¢ 8. 7. 2011, 19.30 hod./22.00 hod.
Tomáš Kočko a Orchestr/ Lukáš Pilnaj, Hern Gadbois
hradní nádvoří, zastřešení/ ostrůvek na zámeckém jezírku nebo
zámek
Vstupenky 200/150,- Kč; děti do 10 let zdarma
na ostrůvku vstupné dobrovolné

¢ 9. 7. 2011, 19.00 hod.
Koncert Sunny Band, Quovadisbass,
Lenka Dusilová a TRIO, Robert Křesťan a Druhá tráva
hradní nádvoří, zastřešení
Vstupenky 200/150,- Kč; děti do 10 let zdarma

¢ 10. 7. 2011, 19.00 hod.
Jan Spálený a ASPM
hradní nádvoří, zastřešení
Vstupenky 150/100,- Kč; děti do 10 let zdarma

¢ 15. 7. 2011, 19.30 hod.
Koncert Muzikálové písně v podání sólistů
Městského divadla Brno I. Skálové a R. Novotného
výběr písní ze světoznámých muzikálů Jesus Christ Superstar,
Evita, Bídníci, Cats, Fantom opery, Vlasy, Chicago
hradní nádvoří státního hradu
(při nepříznivém počasí novohradský Zámek)
Vstupenky 200,-/předprodej 150,- Kč

¢ 22. 7. 2011, 19.30 hod.
Koncert V. K. Tomáško a R. Tomášek
hradní nádvoří státního hradu, zastřešení
Vstupenky 150/120,- Kč; děti do 10 let zdarma

Info KIC N. Hrady, tel.386 362 195, 602 150 208,
kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz

KIC N Hrady zve všechny pořadatele a dobrovolníky na

poslední společnou schůzku
před Historicko – Rožmberskými slavnostmi,

která se uskuteční ve čtvrtek 16. 6. 2011

od 17.00 hod. v Koželužně.
Domluvíme poslední detaily slavností

a část programu vyzkoušíme i na hradě.

Díky a na viděnou  K. Jarolímková
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Okénko do knihovny

Stanice odložených lásek
– Hana Marie Körnerová
Příběh dvou kamarádek z malé vesničky na
břehu Labe, kam se také v průběhu života ne-
ustále vracejí. Jejich osudy se odehrávají v ku-
lise 70.-90. let 20. stol. Lásky šťastné i
nešťastné, manželství vydařená i nevydařená,
průšvihy, trapasy i humorné historky...

Z lodiček do holin – Marcela Mlynářová
Autorka úspěšných knih Důchodkyně nestří-
lejte a V padesáti na začátku Marcela Mlyná-
řová vypráví tentokrát v knize Z lodiček do
holin o tom, co vše musí překonat žena zvyklá
na pohodlí bytu v centru Prahy, přátele a spo-
lečenský život po přestěhování na samotu
uprostřed pohraničního lesa. Humorně popisu-
je příhody spojené jak se změnou stylu života,
tak i prostředí, v němž je sice možné přežít bez
partnera, psa a signálu mobilního telefonu, ne
však bez dobrodružné povahy a pistole v kapse.

Další báječný rok – Michal Viewegh
Další báječný rok je zajímavou osobní kroni-
kou roku 2010, přinášející nebývale detailní
portrét nejznámějšího tuzemského autora.

Dávné proroctví – Paul Stewart
Sourozenci Joe a Kerry odjíždějí z Londýna na
prázdniny ke staré pratetě na venkov a nejsou
tím nijak nadšeni, vždyť ji ani neznají. Postup-
ně se jim však odkrývá záhada vesnice, která
za vlády královny Alžběty unikla zkáze tím, že
prostě zmizela z povrchu zemského. Ale to, co
před čtyřmi sty lety znamenalo záchranu, se
teď stává prokletím a záleží na Joeovi a Kerry,
zda bude kletba čarodějnice ovládající počasí
zrušena.

Zazděná zaživa – Petra Nachtmanová
Milostný román je inspirován skutečnou udá-
lostí a několika pověstmi, které o opočenské
zazděné paní (Kateřině ze Šelmberka a Kosti,
která si vzala Mikuláše mladšího Trčku z Lípy
proti své vůli) kolují.

-a muž ti vládnout bude – Milena Tomešová
Gabriela - krásná, chytrá mladá žena, která
měla celý život před sebou. A stačila jedna
drobná „chyba“, jedno mylné rozhodnutí: pro-
vdat se za člověka, který jí sliboval modré

z nebe. Začíná vztah, který vede do záhuby?
Jak je možné odlišit pravou lásku od té zničují-
cí? Anebo se člověk může tolik změnit? Gab-
riela se propadá stále hlouběji – hněvivé
výbuchy, zastrašování, urážky, nadávky a na-
konec kopance a bití. Manžel se doma potácí
opilý, ohrožuje ji i děti. Ale komu uvěří okolí
spíš? Jí, ženě v domácnosti se třemi dětmi,
o níž manžel mezi známými i sousedy roztru-
šuje nenápadné poznámky, že jeho žena má
psychické problémy a tajně pije, nebo vážené-
mu soudci, jemuž jdou na ruku na úřadech i na
policii? A tak se Gabrielin život mění v peklo.
Není kam utéct, ani vlastní matka jí nevěří a dá
spíš za pravdu úctyhodnému zeti než kdysi re-
belantské, nyní zoufalé dceři. Gabriela však
přesto bojuje, snaží se chránit děti, proto podá
žádost o rozvod, avšak i naděje jednou umírá.

Sanatorium raněných duší, aneb,
Bylo-li by libido – Taťana Březinová
Hořká satira na freudovské téma s detektivní
zapletkou. Tragikomický příběh ze součas-
nosti o mezilidských vztazích, kdy se u proslu-
lé Freudovy pohovky ocitají terapeuti i
pacienti.

Pohřben zaživa – Melchior Hala
Amerika, polovina 19. století. V ústavu pro
choromyslné žije muž bez paměti, který je na-
víc ustavičně pronásledován halucinacemi,
které pravděpodobně nějak souvisejí s jeho
minulostí. Jeho jméno je Poe. Cílem tohoto
muže je jediné: odhalit svoji skutečnou identi-
tu. Když je z ústavu propuštěn, chce začít nový
život, jenomže minulost si jej najde. O život
mu usilují bezohlední zločinci, mezi nimi i
jeho bývalý lékař. Dům, v němž mu doktor
Templeton nabídne přístřeší, je místem hrůzy
a Poe na každém kroku naráží na nová tajem-
ství...

Slavnosti krokodýlů – Alena Jakoubková
Sophiino dětství je poznamenáno despektem a
pohrdáním, Krokodýlovo, jak Sophie svého
manžela nazývá, naopak opičí mateřskou lás-
kou, štědře dotující jeho ničím neopodstatněné
sebevědomí. Krokodýl považuje oddací list za
doživotní permanentku na teplé večeře a vy-
žehlené košile, Sophie za vstupenku do ráje.
Jejich posvátný svazek navíc koření Krokodý-
lova žlučovitá matinka... Malé domácí peklíč-
ko, ale spousta humoru a legrace!

Špity, špity, bábo
Nové vydání známé sbírky říkadel z lidové
poezie, kterou doprovodil nezapomenutelný-
mi ilustracemi Miloslav Jágr. U krátkých, ve-
selých a snadno zapamatovatelných říkadel
jako např. Pekař a pekařka, Zloději nebo Há-
rum, hárum, ocení děti nejen jejich vtip, ale i
hravou grafickou úpravu knihy.

Pro mládež nové knihy z edice Děsivá věda,
Děsivé dějiny, Děsné české dějiny, Děsivý ze-
měpis.

Deringery – Houba Michal

Na několika stech fotografiích mnohdy ku-
riózních palných zbraní se autoři snaží přiblí-
žit sběratelům a zájemcům o toto téma pokusy
známých i méně známých puškařů o různá vy-
lepšení pistolí a revolverů během 18. a 19. sto-
letí. I když kniha je z větší části věnována
spíše kapesním a obranným zbraním, jsou v ní
zastoupeny i některé větší zbraně, a to zejmé-
na pro své zvláštní a ojedinělé systémy. Na ně-
kolika fotografiích každé zbraně jsou v detailu
vidět i jednotlivé části jejího mechanismu.
Tak je možné lépe pochopit, jak která zbraň
fungovala. Autoři do knihy zařadili i mnoho
amerických deringerů a revolverů. Některé se
zvláštními způsoby nabíjení, jimiž se jejich
výrobci pokoušeli obejít patentní práva ame-
rického vynálezce Rollina Whitea. Kniha za-
číná ukázkou několika víceranných pistolí z
období křesadlových zámků, následují pistole
s chemickými a perkusními zámky až po re-
volvery 19. století. Svým zpracováním tak na-
vazuje na publikaci Sbírka pistolí a revolverů,
která vyšla v nakladatelství Deus v roce 2007.
Pistole z domácích sbírek. Unikátní, dosud ne-
publikované fotografie.

Otevírání turistické sezony
v Nových Hradech

Každý návštěvník a host jakéhokoli města
vnímá nejen všechny jeho jednotlivosti sa-
mostatně, ale také bývá „poznamenán“ jeho
celkovou atmosférou. A dobrá atmosféra a pří-
jemný pocit vznikne pouze v případě, že

všechny částečky za-
padají do sebe nebo
se vzájemně prolína-
jí. Asi tak v tomto du-
chu jsme chtěli letošní
otevírání turistické se-
zony uskutečnit. Proto
jsme oslovili několik
místních institucí i
podnikatelských sub-
jektů, které jsou zají-
mavé či turisticky
atraktivní a vytvořili společnou nabídku pro
návštěvníky města na první květnový víkend.
Mimo KIC, které pořádalo koncert Nezmarů,
zahájilo výstavu „Obraz je odraz“ a zajistilo
propagaci nabídky, se dále přidal státní hrad

(večerní prohlídky a nová výstava věnovaná
Rožmberkům), zámek (zpřístupnění sálů s ko-
mentovanou prohlídkou, videoprojekce) a ko-
várna (zpřístupnění kovářské expozice a

Zámecká hraběnka se sobotními hosty

Upozornění pro čtenáře
Městská knihovna Nové Hrady bude mimo
provoz od 5. července do 5. srpna, proto si
včas zajistěte dostatek knih na čtení. Školá-
ky, kteří v době prázdnin nebudou v Nových
Hradech, žádám, aby ještě před vysvědčením
vrátili přečtené knihy. Děkuji.

D. Cisařová, knihovnice

Večerní prohlídka na hradě pokračování na str. 23
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Infocentrum Nové Hrady
INFORMUJE…

Po nedávném otevírání letní turistické
sezony v Nových Hradech a na Novo-
hradsku můžeme s jistotou říci, že turis-
tická sezona se pomalu, ale za to jistě,
rozbíhá. A naše infocentrum je toho dů-
kazem! Čím dál více turistů objevuje
naše město, dveře v íčku se „nezastaví“,
ale nezapomeňte, že zde nejsme jenom
pro turisty. Novinkou našeho infocentra
bude možnost koupit si vstupenky na různé
akce (koncerty, festivaly, divadla, muziká-
ly), které nabízí vstupenkový portál
CBsystem (www.cbsystem.cz). Tento por-
tál nabízí vstupenky např. na divadelní
představení v Jihočeském divadle, na otá-
čivém hledišti v Č. Krumlově, kulturní
akce v Borovanech a mnoho jiných.

A ještě jedna zprávička – od konce květ-
na je u nás možné zakoupit publikaci Země
Světa věnovanou Novohradským horám
(cena za výtisk je 49 Kč).

Nyní Vám už jen popřeji prosluněné let-
ní měsíce a mnoho kulturních a turistic-
kých zážitků!

Za novohradské íčko Jitka Duspivová

kování). V gastro- nabídce jsme propagovali
cukrárnu Kousek s výbornými Novohradský-
mi řezy, kovárnu s kovářovými plackami, ho-
tel Rezidenci s Buquoyským menu a zámek
s Hraběnčiným mlsem. Věříme, že většina
návštěvníků odcházela nebo odjížděla z naše-

ho městečka spokojená a že se k nám někteří
z těchto víkendových hostů vrátí i při jiné pří-
ležitosti. Věříme, že radost z toho bude mít ne-
jen naše KIC, ale i další živnostníci a
podnikatelské subjekty, které jsou „živi“ prá-
vě z cestovního ruchu. Díky za spolupráci,
která je prospěšná celému našemu městu.

Za KIC N. Hrady, K. Jarolímková

Víc hlav víc ví – tuto disciplínu jsme vyhráli

Hod gumovkou na kance – asi místní specialita

Týmy z Novohradska  bavily sebe i divákyŽravá řízková disciplína

Kovárna lákala nejen na černé řemeslo, ale i
na cmundu a kovářovy plackyCyklisticko - turistická sezona se rozjela

Otevírání turistické sezony...
(pokračování ze str. 22)

Novohradsko otevřené
Už 4. ročník „putovní“ akce Otevírání tu-

ristické sezony na Novohradsku se uskutečnil
v sobotu 14. 5. 2011, tentokrát v Pohorské Vsi.
Ačkoli si tato jednodenní akce drží stále stejný
scénář – soutěž v netradičních „srandodiscip-
línách“ – různost spočívá právě v tom, že se
pořádá každý rok na jiném místě. Takže vždy
jiné místo na Novohradsku a jiní pořadatelé,
„specifické uchopení disciplín“, prezentace
místní jinakosti.

A mimo toho, že se prostřednictvím této
akce odprezentuje směrem ven některá část
Novohradska, tak to má i zajímavý vliv do-
vnitř. Pořádající obec a samotní pořadatelé se
dají skvěle dohromady, více si uvědomí co
všechno je u nich zajímavé, co lze „hrdě“ na-
bídnout a že jsou skutečně součástí celku.

V soutěžním klání to letos vybojovala nej-
lépe Horní Stropnice (příští rok pořadatelé) a
náš tým („čistě dámská jízda“) to uhrála na
krásné místo bronzové! Děkujeme všem i
z našeho města, kteří se přijeli do Pohorské
Vsi podívat. Samotný fakt, že jsme Vás tam
viděli, nás moc těšilo a motivovalo, abychom
neudělaly Novým Hradům „ostudu“.

A teď si zbývá jenom přát, aby do otevřené
náruče Novohradska přijížděli vždy citliví,
vnímaví a ohleduplní návštěvníci, kteří si váží
této krajiny a lidí.

Za KIC K. Jarolímková
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Středa 1.6.2011, 20.00 hod.

· Správci osudu
Věříte na náhodu? Nebo na osud? A co když je
to všechno úplně jinak? Co když naše kroky
řídí někdo, kdo s námi má konkrétní plány?
A co se stane, když mu je, byť nevědomky,
překazíme? Ambiciózní thriller Správci osudu
podle povídky Philipa K. Dicka naznačuje, že
svět může být místem, kde pro náhodu není
místo a s osudy lidí si pohrávají pánové v klo-
bouku.
Thriller, přístupný od 12 let, české titulky,
106 min., 55,-Kč

Sobota 4.6.2011, 20.00 hod.

· Zkus mě rozesmát
Ve filmu Zkus mě rozesmát si plastický chirurg
začne romanci s mnohem mladší učitelkou, vy-
užije svou loajální asistentku, aby předstírala,
že je jeho nastávající ex-manželka, aby zamas-
koval lehkomyslnou lež. Když toho selže
mnohem víc, musí se do toho plánu zatáhnout
i děti asistentky a všichni míří na víkend na
Havaj, který změní životy všech zúčastně-
ných.
Romantická komedie, přístupný,
české titulky, 116 min., 55,-Kč

Středa 8.6.2011, 18.00 hod.

· Čertova nevěsta
Čerti patří mezi nejoblíbenější postavy čes-
kých pohádkářů. Určitě to platí i pro režiséra
Zdeňka Trošku, který doposud tvořil pekelní-
ky, kteří byli buď malí, ale šikovní, případně
tak dobráčtí, že přinesli i z pekla štěstí.
V adaptaci pohádky Boženy Němcové ale
Čertova nevěsta ukáže, že s čerty skutečně ne-
jsou žerty. To vše ve výpravné podívané sršící
humorem, triky a hvězdami v hlavních rolích.
Pohádka, pro všechny, 101 min, 55,-Kč

Sobota 11.6.2011, 20.00 hod.

· Útěk ze Sibiře

Drama, založené na skutečné události z roku
1940, popisuje útěk mezinárodní skupinky
vězňů z ruského gulagu. Uprchlíci se vymaní
ze sevření nelítostné sibiřské zimy, projdou
oblastí jezera Bajkal a překročí Transsibiřskou

magistrálu. Před sebou však mají ještě mno-
hem krutější zkoušky lidské odolnosti a vůle,
poušť Gobi, Himálaje a Tibet. Zachrání se až
po 4 000 mílích v Indii.
Drama, přístupný od 12 let, české titulky,
133 min., 55,-Kč

Středa 15.6.2011, 20.00 hod.

· Láska a jiné závislosti
Modrá je dobrá, a když má podobu malého
prášku, který může mužům vrátit hrdost, je to
ještě lepší. Vítejte v éře, kterou jako zářivá ko-
meta zasáhla viagra a v jednom neuvěřitelném
partnerském vztahu, jenž s přispěním tohoto
prášku vzniknul. Ostrou, odvážnou a hlavně
nekorektně zábavnou komedii Láska a jiné
závislosti natočil Edward Zwick, režisér
slavných filmů Legenda o vášni a Poslední
samuraj.
Romantická komedie, přístupný od 12 let,
české titulky, 112 min., 55,-Kč

Sobota 18.6.2011, 20.00 hod.

· Kazatel
Po staletích brutálních bojů lidstvo porazilo své
nejděsivější nepřátele, hordy upírů. Poslední
přežívající upíři byli přemístěni do izolovaných
rezervací, zatímco lidstvo žije v opevněných
městech, kterým vládne církev. Kazatelé, tré-
novaní jako nemilosrdní zabijáci v upírských
válkách, nyní vykonávají podřadnou práci a
žijí téměř odříznuti od okolního světa. Jsou
označeni viditelným tetováním a jejich souse-
dé se jich straní. Když se ke Kazateli (Paul
Bettany), veteránovi upírských válek, donese
zpráva o upířím útoku a únosu osmnáctileté
dívky z odlehlé základny, požádá vládnoucí
monsignory o povolení vydat se jí na pomoc.
Protože je jeho žádost zamítnuta, poruší svou
svatou přísahu, neuposlechne rozkazy a vydá
se dívku najít dříve, než ji upíři budou mít šan-
ci zotročit.
Thriller, přístupný od 12 let, české titulky,
87 min., 55,-Kč

Středa 22.6.2011, 13.30 a 17.00 hod.

· Rio
Film Rio je příběhem vzácného papouška
jménem Blu a jeho paničky Lindy, s níž tvoří
nerozlučnou dvojku. Linda ho před léty za-
chránila před pašeráky, kteří ho ještě jako pa-
pouščí miminko ulovili uprostřed brazilského
pralesa a odvezli do zasněžené Minessoty. Blu
se kvůli tomu sice nikdy nenaučil létat, ale v
bezpečí a pohodlí Lindina domova se natolik
zabydlel, že pro něj není problém uvařit kávu,
připravit snídani, vyčistit si zuby nebo poslou-
žit Lindě jako její osobní budík. Když jednoho
dne Linda a Blu zjistí, že Blu není posledním
papouškem svého druhu na světě, jak si až do-
posud mysleli, neváhají a vydají se na cestu do

exotické Brazílie za papoušicí Perlou, která
žije v samotném srdci Rio de Janeira.
Animovaná komedie, pro všechny,
český dabing, 96 min., 55,-Kč

Středa 22.6.2011, 20.00 hod.

· Fimfárum – Do třetice všeho dobrého
Nové Fimfárum bude první stereoskopický –
neboli 3D film. Ve třetím Fimfáru pohádky
poprvé spojuje i doba, ve které se odehrávají.
Jde o polovinu 20. století, dobu vlastně nedáv-
no minulou, která má ještě řadu pamětníků,
ale zároveň již svůj sentiment a nostalgii. Spo-
lečný je pohádkám i filmový motiv, protože
všechny se svým způsobem vztahují k filmu.
od loutkového filmového týdeníku (Jak na Šu-
mavě obři vyhynuli), přes staré filmové archi-
vy a do nich trikově vloženou loutkou, hrající
mezí živými lidmi (O kloboučku s pérkem soj-
čím), až po loutkové citace ze slavných filmů
(Rozum a Štěstí).
Český animovaný film, pro všechny,
75 min., 55,-Kč

Sobota 25.6.2011, 20.00 hod.

· Hlavně nezávazně
„Kam se ten svět řítí?“ Tahle otázka napadne
snad každého, kdo pozná ústřední pár velmi
originální romantické komedie hollywood-
ského veterána Ivana Reitmana. Vztah těchto
dvou bytostí určují jen dvě věci – příležitostný
sex a složitý soubor pravidel vzájemného ko-
existování, který by šlo shrnout dvěma slovy –
hlavně nezávazně. To znamená: Žádná ro-
mantika, žádné randění, žádné předehry, žád-
né mazlení, žádná žárlivost, žádné lži, žádné
výčitky a žádné společné snídaně. Jen čistý
sex. Ale je to jen otázka času, protože kdo by
věřil tomu, že mezi mužem a ženou může
existovat prosté sexuální pouto, které nenaruší
láska?
Hrají Natalie Portmon, Ashton Kutcher a Ke-
vin Kline.
Romantická komedie, přístupný od 12 let,
české titulky, 112 min., 55,-Kč

Středa 29.6.2011, 20.00 hod.

· Zůstane to mezi námi
Než začnete s nevěrou, měli byste vidět tento
film. Nikola je muž, který si rád „užívá“. Jeho
bratr před jeho zálety zavírá oči a ani on nemá
čisté svědomí. Lze na nevěře najít i hezké věci
nebo si zaslouží naprosté opovržení, zvláště,
je-li spíše promyšlená, než spontánní? Tato
vztahová mozaika možná působí jako kome-
diálně odlehčená, zanechává však i trpkost
z toho, jaká prázdnota postavy obklopuje…
Černá komedie, přístupný od 15 let,
české titulky, 87 min., 55,-Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady –červen 2011

Připravujeme na červenec:
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna,
Dům u košaté lásky, Rychle a zběsile,
Voda pro slony
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Mistrovství ČR v Allkampf-Jitsu
Závodníci TJ karate N. Hrady vybojovali dvě stříbrné medaile

Jubilejního 15. Mistrovství České republi-
ky v sebeobranném systému Allkampf Jitsu
(dále jen AKJ) se účastnilo 163 závodníků.
Šampionát pořádal Tyger sport club Chomu-
tov, kolébka AKJ, kde se před 20 lety poprvé
v ČR začalo toto bojové umění trénovat.

Závodníci se měli možnost prezentovat
v jednotlivých kategoriích jednak podle věko-
vých skupin (žáci, junioři a dospělí) a dále
podle výše stupně technické vyspělosti v jed-
notlivých bojových uměních (žákovské a mis-
trovské stupně technické vyspělosti).

Po slavnostním zahájení soutěž odstartovala
v dopoledních hodinách kategorie D0 mladších
žáků „Turnaj bílých pásků“. V odpoledních ho-
dinách se již soutěžilo formou trojboje v dis-
ciplíně randori. V této prokazovali závodníci
svoji technickou zdatnost, kdy ve dvojicích
předvedli čtyři sebeobranné techniky, z nichž
je jedna proti ozbrojenému útočníkovi a roz-
hodčí hodnotí rychlost reakce a technické pro-
vedení předvedených obran. Další disciplínou
je tameshi wari (přerážení dřevěných desek)
patří k tradičním prvkům soutěží AKJ a je zá-

roveň divácky nejatraktivnější. V této disciplí-
ně závodníci zvolenou technikou přeráží jed-
nu nebo dvě dřevěné desky (podle výše
technického stupně) o rozměru 30x30 cm pře-
depsané tloušťky, kdy žáci přerážejí desku sil-
nou 1,5 cm, junioři 2 cm, ženy 2,5 cm a muži
3 cm a hodnotí se technika přerážení a přesný
zásah desky a poslední disciplínou je soutěž
kata, kdy cvičenec musí bezchybně a se
správným nasazením zacvičit sestavu krytů,
kopů a úderů v předepsaných postojích a cel-
kové hodnocení vychází z tohoto trojboje.

V kategorii ženy vybojovala stříbro Magda
Pelechová, která předvedla perfektní výkon ve
všech třech disciplínách. Tomáš Hermann měl
velikou smůlu, když mu bronzová pozice
unikla o pověstný vlásek v podobě 0,1 deseti-
na bodu a obsadil v kategorii JI1 junioři 4.
místo. V kategorii junioři JI 2 se umístil na
pěkném 5. místě v silné konkurenci Ladislav
Bárta a v kategorii muži M3 skončil rovněž na
5. místě Ondřej Podhora.

Vrcholnou disciplínou je soutěž družstev,
kde musí tříčlenný tým předvést synchoroni-

zovanou kata, kde se hodnotí shoda všech čle-
nů družstva a zároveň správné technické pro-
vedení sestavy, dále synchronizované tameshi
wari, kde od jedné minuty členové týmu přerá-
ží dřevěné desky, které si sami drží a volí tech-
niku, která je hodnocena a vrcholem této
disciplíny je embu obrana jednoho členů druž-
stva proti dvěma útočníkům (další dva členo-
vé týmu), zde se hodnotí reálnost a logická
návaznost sebeobranných technik předvede-
ného souboje. Juniorský tým TJ karate N.
Hrady ve složení Denisa Bošanská, Tomáš
Hermann a Ladislav Bárta získali stříbrnou
medaili.

Nyní se připravují naši členové na zkoušky
stupňů technické vyspělosti v karate, které se
budou konat 2. června v tělocvičně ZŠ v N.
Hradech a na školení trenérů karate III. třídy
v Č. Budějovicích, kde by měli tři naši trenéři
podstoupit zkoušky na mistrovské technické
stupně dan. Přejeme všem hodně štěstí a sil.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

TJ Sokol Nové Hrady informuje
Dne 23. dubna 2011 se v naší kuželně uskutečnilo tradiční Veliko-

noční koulení o ceny. Soutěžilo se ve třech kategoriích a to: registrova-
ní hráči, neregistrovaní (tedy každý kdo chtěl) a děti do 14 let. Přestože
tato naše pravidelná akce kolidovala s Novohradskou číší, můžeme říci,
že jsme byli zdatnými konkurenty. Na „koulení“ se přišlo podívat a za-
soutěžit si 87 diváků a soutěžících. O tradičně zajímavé ceny se rozděli-
li v jednotlivých kategoriích tito borci:
Kategorie registrovaných – 1. Betuštiaková, 2. Kříhová, 3. Bedri.
Kategorie neregistrovaných – 1. Kříha P., 2. Kříha K., 3. Tichovský.
Kategorie dětí do 14 let – 1. Bedri Milan, 2. Betuštiaková Natálie 3. Be-
tuštiaková Stanislava.

Dne 29. 4. - 30. 4. 2011 se uskutečnil další, již 6. tradiční turnaj „Me-
moriál Josefa Machutky“, který pořádáme každoročně na jaře, k připo-
menutí zakladatele kuželkářského sportu v Nových Hradech.
V letošním roce se přihlásil rekordní počet družstev. Mezi třinácti druž-
stvy si nejlépe vedli muži ze Soběnova, následováni družstvem Nových

Hradů „A“ a třetí místo obsadilo družstvo THB České Budějovice. Je
jen dobře, že po vybudování čtyřdráhy se na naše akce hlásí stále více
družstev a to nejen v rámci kraje. Letos soutěžilo i družstvo ze Žacléře.

Přestože „Memoriál“ je soutěží družstev, nesmíme zapomenout ani
na nejlepší jednotlivce. Mezi muži se umístili na prvních třech místech
tito borci: 1. Šedivý , 2. Zeman, 3. Bedri. Ženy si rozdělily umístění tak-
to: 1. Betuštiaková, 2. Kulhanová, 3. Čutková.

I letošní 6. ročník proběhl velmi dobře a za velkého zájmu obecen-
stva.Velmi si ceníme toho, že do přípravy a organizace se postupně za-
pojují mladí kuželkáři a kuželkářky.

TJ Sokol N. Hrady děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a orga-
nizaci obou akcí a samozřejmě soutěžícím i divákům za aktivní účast.
Těšíme se na další spolupráci i na vaší účast při dalších akcích i
soutěžních utkáních.

Stanislav Sladký – starosta TJ Sokol

Láďa při disciplíně randori provádí obranu přehozem protivníka Magda cvičí 4. kata AKJ
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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

TR A F IK A

Ing. Milana Hromasová

Uhelné sklady Staněk
Suchdol nad Lužnicí

(u železničního nádraží)

JARNÍ SLEVY
– nejvýhodnější nákup uhlí v roce!

Nabízíme Vám:
hnědé uhlí Bílina:
kostka -  338,-/q,

ořech 1 - 318,-/q, ořech 2 - 254,-/q
černé uhlí

německé brikety
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a dopravy,

uhlí je uskladněno pod plachtami.

Po dobu trvání jarních slev
možnost složení pásovým dopravníkem

ZDARMA
Otevírací doba:  pondělí – pátek: 7.30 – 16.00

Kontakt: 384 782 209, 723 738 553
Volejte zdarma: 800 165 104

www.uhli.unas.cz

HOSTINEC JAKULE
restaurace a nekuřácký salonek

• velký výběr minutek i hotových jídel

• tradiční jihočeská kuchyně

• pivo Krušovice 10º světlé i tmavé, Mušketýr 11º, Jubilejní ležák 12º

¡ Rádi pro Vás uspořádáme rodinné oslavy, svatební hostiny,
firemní party, rauty apod.

¡ Zajistíme také závodní stravování včetně dovozu jídel
– neváhejte nás kontaktovat, určitě se dohodneme!!

¡ Seniorům při pravidelném odběru nabízíme zvýhodněnou cenu
denního menu /polévka + hlavní jídlo/.

¡ Nabízíme zde i ubytování v pokojích s příslušenstvím.

Kontakt: 386 362 339, 739 020 744, e-mail: kanderova.i@seznam.cz
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Město Borovany

od 1.8. 2011 PRONAJME vybavenou

kavárnu – cukrárnu
v zámku v Borovanech

78 m2 + 30 m2 zahrádka
Podrobnosti: L. Urbánková, tel. 387 001 350

nebo www. borovany-cb.cz/aktuality

Písemné žádosti  do 30. 6. 2011 na adresu
Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany.

KDO INZERUJE – TEN PROSPERUJE

Chcete výhodně zhodnotit svoje peníze?
Karel Tampír, finanční manažer ČR,

tel. 728 701 236, tampir.karel@seznam.cz

� Koupím les včetně pozemku, jakoukoli výměru. Platba v hotovosti.
Vstřícné a solidní jednání. Tel. 724 086 157

� Pronajmu byt I. kategorie o skladbě 3 + KK v činžovním domě se
zahradou v Českých Velenicích. Nájemné 4.000,- Kč plus služby.
Zájemci mohou volat na tel.: 602 272 392


