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Váš výkres z prázdnin
Možná si pamatujete i vy na to, že když jste byli malí a přišli jste po

prázdninách do školy, jaké bylo první téma malování při výtvarné vý-
chově. Samozřejmě namalovat svůj největší zážitek z prázdnin. Věřím
tomu, že tato krásná a užitečná tradice stále existuje a že i dnešní děti
budou v září malovat to, na co mají nejlepší vzpomínky, z čeho měly
největší radost, co se jim nejvíce líbilo, co bylo nejvíce dobrodružné.
Asi bude hodně moří, řek, stanů, batůžků, lodí, kol, lanových center a
tobogánů. A také postavičky celé své rodiny někde uprostřed lesa, luk
a strání.

A tak mne napadlo, co bychom asi malovali my, dospěláci. Oprav-
du by mne to moc zajímalo a sama jsem o tom přemýšlela (proto také
o tom píšu na úvod v po-prázdninovém zpravodaji), co bych já na tom
svém výkresu měla. Jak bych třeba namalovala radost z radosti dru-
hých. A tak nevím, jak to s tím mým malováním výkresu dopadne, ale
minimálně udělám to, že poděkuji tomu (nebo těm), kteří byli příčinou
mé radosti (ale to už je hodně osobní a na stránky městského zpravodaje
asi nepatřičné).

Všem přeji krásné po-prázdninové výkresy a hodně radosti do konce
letních dnů. K. Jarolímková

Loučení s prázdninami

Loučení s prázdninami bylo sice s dešťovými sl-
zami, ale dětem to ani moc nevadilo.

(více uvnitř čísla). K. J.

Stavební léto

Novohradské léto bylo poznamenané nejen tu-
ristickou sezonou, ale i stavebními pracemi.

(více uvnitř čísla). K. J.

Tvůrčí Koželužna v srpnu

Novinkou letošních srpnových kurzů v Koželužně byla výroba vinutých
perlí.                                                                   (více uvnitř čísla). K.J.

Letní pohádky

V měsíci srpnu nabídlo KIC Nové Hrady čtyři divadelní čtvrtky na hrad-
ním nádvoří. Co vše jste mohli shlédnout se dozvíte uvnitř čísla. K. J.

P O Z V Á N K A N A

ZAVÍRÁNÍ LETNÍ
TURISTICKÉ SEZONY
Sobota 24. 9. 2011, 10.00–17.00 hod.

Gastro-show Petra Stupky
Dechová hudba Podhoranka

Soutěž v netradičních
gastro-disciplínách

od 19.00 hod. Václavská zábava

Neděle 25.9.2011, 14.00 hod.
Koncert kapely POUTNÍCI

na hradním nádvoří
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Zápis z 24. schůze městské rady

ze dne 30. 06. 2011 – mimořádná

� 1. Žádost o projednání návrhu nových
pozemků KPÚ Údolí u Nových Hradů
Rada souhlasí se Soupisem nových poze-
mků pro LV 863 a 898 v katastrálním území
Údolí u Nových Hradů provedených pro-
jektovou kanceláří GEOPOZEM v.o.s.,
České Budějovice.
(Rada projednala návrhy nových pozemků
pro LV 863 a 898 v KPÚ Údolí u Nových
Hradů vzhledem k ustanovení Města Nové
Hrady opatrovníkem z důvodů nedostateč-
ných identifikačních údajů a neznámého
pobytu vlastníků těchto pozemků. Rozloha,
cena a vzdálenost navrhovaných pozemků
těchto vlastníků nebyla pozemkovou úpra-
vou změněna.)

Zápis z 25. schůze městské rady

ze dne 13. 07. 2011

� 1. Kontrola usnesení z 23. a 24. jednání
rady města
Rada bere bez připomínek na vědomí kontro-
lu usnesení z 23. a 24. jednání rady města.

� 2. Nákup užitkového vozidla pro TSM
Rada bere na vědomí výběrové řízení na
užitkový vůz, které provedly Technické
služby města Nových Hradů a doporučuje
ředitelce Technických služeb města No-
vých Hradů nákup užitkového vozidla Peu-
geot Expert.
(Rada obdržela od ředitelky TSM informaci
o výběrovém řízení na užitkové vozidlo.
Nabídku zaslaly čtyři firmy s tím, že zadá-
vacím podmínkám nejlépe vyhovovala na-
bídka s nejnižší cenou od společnosti HS
AUTO s.r.o.)

� 3. Žádost o poskytnutí příspěvku
Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku
manželům Jiřímu a Miroslavě Plouharo-
vým, nám. Republiky čp. 43, Nové Hrady
na rekonstrukci ústředního topení.
(Rada obdržela od Jiřího a Miroslavy Plou-
harových, nám. Republiky čp. 43, Nové
Hrady žádost o poskytnutí příspěvku na re-
konstrukci ústředního topení, která byla
provedena po zjištění havarijního stavu. Ná-
klady na rekonstrukci činily 85 741,-Kč.
Majitelem domu je Město Nové Hrady. Již
v roce 1980 bylo stávajícím nájemníkům
povoleno na vlastní náklady instalování
ústředního topení.)

� 4. Výsledek hospodaření TSM Nových
Hradů a Služby Nové Hrady s. r. o.
Rada bere na vědomí informaci o výhledu
hospodaření na další roky Technických slu-
žeb města Nových Hradů a společnosti
Služby Nové Hrady s. r. o.
(Místostarosta Bc. Vochoska informoval
radu o přehledu hospodaření Technických
služeb města Nových Hradů a Služeb Nové

Hrady s. r. o. za minulé roky a dále seznámil
radu s výhledem hospodaření na další roky,
plánem na vyrovnání výsledku hospodaření
a dosažení vyrovnaného rozpočtu.)

� 5. Směna pozemků
Rada bere na vědomí informaci o provede-
ném místním šetření a schvaluje záměr smě-
ny pozemků parc. č. 1009/19 o výměře
115 m2, parc. č. 1009/21 o výměře 179 m2

za pozemky parc.č. 943/3 o výměře 97 m2 a
parc. č. 943/59 o výměře 177 m2 v k. ú.
Nové Hrady a pověřuje tajemnici MěÚ zve-
řejněním záměru na úřední desce městského
úřadu.

� 6. Návrh rozpočtového opatření
č. 3/2011
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011.

� 7. Zápis z jednání sociální komise
Rada bere na vědomí Zápis z jednání komi-
se sociálních věcí a zdravotnictví ze dne 11.
7. 2011 a zařazuje paní Evu Švarcovou do
seznamu uchazečů o byt v DPS. Rada na zá-
kladě doporučení Komise sociálních věci a
zdravotnictví souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu na uvolněný byt 1+1 Nové Hrady,
Komenského 181/4 s paní Vlastou Němco-
vou, Nové Hrady. Rada souhlasí s uzavře-
ním nájemní smlouvy na dobu určitou, na 3
měsíce na uvolněný byt 1+1 Byňov 68/3 s
panem Robertem Černým. Rada nemá ná-
mitky proti svěření nezletilé Kateřiny Po-
spíšilové do péče paní Evy Pospíšilové s
tím, že tato péče bude zajišťována mimo
dům s pečovatelskou službou.

� 8. Koncesní řízení na nájem
vodohospodářského majetku
Rada bere na vědomí informaci o výběro-
vém řízení formou koncesního řízení na ná-
jem vodohospodářského majetku Města
Nové Hrady za účelem jeho správy a provo-
zování a pověřuje starostu vypsáním výbě-
rového řízení.

� 9. Sdělení o odstranění reklamovaných
závad
Rada bere na vědomí informaci Petra Na-
chtigala, vedoucího provozního úseku SÚS
o probíhajícím reklamačním řízení na re-
konstrukci silnice II/156, průtah obcí Údolí
u Nových Hradů.
(Rada obdržela od pana Petra Nachtigala,
vedoucího provozního úseku SÚS informa-
ci o probíhajícím reklamačním řízení na re-
konstrukci sil. II/156, průtah obcí Údolí
u Nových Hradů. Zhotovitel již odstranil
výškové vyrovnání a znovu osadil poklopy
kanalizačních šachet, ošetřil a opravil nátěr
zábradlí na stavbě. Odstranění podélných a
příčných nerovností vozovky navrhuje řešit
v průběhu záruční doby, která končí 28. 7.
2014.)

� 10. Žádost o spolupráci –
projekt "Bezpečí pro seniory –
informace a připravenost"
Rada bere na vědomí žádost Jihočeského
kraje o spolupráci na projektu "Bezpečí pro

seniory – informace a připravenost" a
pověřuje sociální odbor městského úřadu
spoluprací s koordinátorem projektu.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje žádost
o spolupráci při realizaci krajského projektu
prevence kriminality s názvem "Bezpečí
pro seniory - informace a připravenost",
který se zaměřuje na prevenci kriminality
páchané na seniorech. Pro seniory budou
uspořádány semináře, informační materiál.)

� 11. Smlouva o sdružení
Rada bere na vědomí informaci o změně
účastníků smlouvy o sdružení na vybudová-
ní cyklostezky a schvaluje Smlouvu o sdru-
žení v upraveném znění a postupuje ji
k projednání zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od pana Petra Charváta infor-
maci o změně účastníků smlouvy o sdružení
na vybudování cyklostezky a upraveném ná-
vrhu této smlouvy, kterou schválilo Zastupi-
telstvo města Nové Hrady dne 23.6.2011.)

� 12. Komunitní plánování sociálních
služeb na území obce s rozšířenou
působností Trhové Sviny
Rada bere na vědomí a schvaluje Komunit-
ní plánování sociálních služeb na území
obce s rozšířenou působností a postupuje
komisi sociálních věcí a zdravotnictví s in-
formací o možnosti aktivně se zúčastnit dal-
ších jednání Řídící skupiny.

� 13. Žádost o umístění el. zařízení
Rada bere na vědomí žádost o umístění ka-
belového vedení NN na pozemku parc. č.
270/13 v k. ú. Údolí u Nových Hradů a po-
stupuje zastupitelstvu města ke schválení
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Městem Nové Hrady a E.ON Distribuce a.s.
pro zřízení a provozování zařízení distri-
buční soustavy - kabelové vedeni NN. Stav-
bou bude zatížen pozemek parc. č. 270/13
v k. ú. Údolí u Nových Hradů.

� 14. Žádost o povolení a oznámení
konání Hyalit párty
Rada bere na vědomí konání taneční zábavy
Hyalit párty dne 16. 7. 2011 na Jánské louce
v Údolí u Nových Hradů.

� 15. Projednání řízení – MěÚ Trhové
Sviny, OD a SH
Rada bere na vědomí probíhající řízení od-
boru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Trhové Sviny a nemá
k nim připomínek.

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

� 17. Žádost o příspěvek LT Žumberk
2011
Rada schvaluje příspěvek na letní tábor
Žumberk 2011 JUNÁKU – svaz skautů a
skautek ČR, středisko SIRIUS Horní Strop-
nice ve výši 7 000,- Kč.
(Rada obdržela od JUNÁKU – svaz skautů
a skautek ČR, středisko SIRIUS Horní Strop-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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nice žádost o příspěvek na letní tábor Žum-
berk 2011. Tábora se zúčastní 7 dětí s trvalým
bydlištěm v Nových Hradech.)

� 18. Nájem pozemků
Rada schvaluje pronájem pozemků parc.č.
86/3, parc. č. 74 v k. ú. Veveří u Nových
Hradů o celkové výměře 200 m2 od Lesů
České republiky, s. p. se sídlem Hradec
Králové za účelem realizace stavby "Nové
Hrady - Veveří - vrty HV-1, HV-2" za roční
nájemné ve výši 1 400,- Kč a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od podniku Lesy České
republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové
návrh Nájemní smlouvy. Město si pronaj-
me části pozemků parc. č. 86/3 a parc. č. 74
v k. ú. Veveří u Nových Hradů o celkové
výměře 200 m2 s tím, že budou využívány
za účelem realizace průzkumných hydroge-
ologických vrtů "Nové Hrady - Veveří - vrty
HV-1, HV-2" s ročním nájemných ve výši
1 400,- Kč.)

� 19. Příspěvek na plavecký výcvik
Rada schvaluje příspěvek ve výši 380,- Kč
Základní škole Trhové Sviny na plavecký
výcvik žáků 1. a 2. tříd.
(Rada obdržela od starosty Města Trhových
Svinů žádost o příspěvek na plavecký vý-
cvik žáků 1. a 2. tříd Základní školy Trhové
Sviny. Z obvodu města Nových Hradů vy-
konává školní docházku v Trhových Svi-
nech jeden žák.)

� 20. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Rada schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
uzavřenou mezi Městem Nové Hrady a spo-
lečností TANGENTA, spol. s. r. o., České
Budějovice na realizaci díla "Snížení ener-
getické náročnosti ZŠ Nové Hrady".
(Rada obdržela návrh Dodatku č. 1 Smlou-
vy o dílo uzavřené mezi Městem Nové Hra-
dy a společností TANGENTA, spol. s. r. o.,
Dobrovodská 130, Nové Hrady na realizaci
díla "Snížení energetické náročnosti ZŠ
Nové Hrady". Dle nového návrhu se posu-
nuje termín dokončení stavby z 31. 8. 2011
do 14. 10. 2011.)

� 21. Smlouva o právu provést stavbu
Rada schvaluje Smlouvy o právu provést
stavbu uzavřené s vlastníky pozemků paní
Janou Kořínkovou, Nové Hrady, parc. KN
č. 863/6 k. ú. Nové Hrady a panem Pavlem
Vochozkou, Nové Hrady, parc. KN č.
817/29 a 864/4 k. ú. Nové Hrady na realiza-
ci stavby: "ZTV Nové Hrady - Jižní Město -
1. etapa" - větev 6 v rozsahu stavebních ob-
jektů SO 301 - vodovod, SO 302 - kanaliza-
ce splašková, SO 303 - kanalizace dešťová.

Zápis z 26. schůze městské rady

ze dne 27. 7. 2011

� 1. Kontrola usnesení z 25. jednání rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 26. jednání rady města.

� 2. Odůvodnění žádost na dorovnání
úvazku pro učitelku MŠ

Rada bere na vědomí oznámení ředitelky
mateřské školy k odůvodnění žádosti na do-
rovnání úvazku pro učitelku MŠ. Rada
s ohledem na nesplnění dodání požadova-
ných podkladů snižuje osobní příplatek ře-
ditelce MŠ a stanovuje novou výši dle
návrhu, a to do konce září 2011.

(Rada obdržela po urgenci starosty města od
ředitelky mateřské školy odůvodnění žá-
dosti na dorovnání úvazku pro učitelku MŠ.
Rada dopisem ze dne 24. 5. 2011 požadova-
la odůvodnění žádosti o navýšení příspěvku
na pedagogického pracovníka. Předložené
odůvodnění není kompletní, tak jak bylo po-
žadováno. Z tohoto důvodu rada snížila
Rada města osobní příplatek ředitelce MŠ.)

� 3. Bezúplatný převod objektu

Rada bere na vědomí informaci o možnosti
bezúplatného převodu areálu bývalých ka-
sáren Pohraniční stráže.

(Starosta informoval o jednání s Policejním
prezidiem Policie ČR o možnosti bezúplat-
ného převodu areálu bývalých kasáren Po-
hraniční stráže. Město by areál využívalo
pro zázemí IZS, zejména místní sbor dobro-
volných hasičů, technické zázemí Technic-
kých služeb města Nových Hradů a další
organizace.)

� 4. Oznámení hudební produkce

Rada bere na vědomí hudební produkci po-
řádanou Tělovýchovnou jednotou Nové
Hrady dne 30.7.2011.

� 5. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku

Rada bere na vědomí Rozhodnutí Jihoče-
ského kraje - Krajského úřadu o poskytnutí
příspěvku ve výši 530 000,- Kč na obnovu
nemovité kulturní památky – Buquoyské
hrobky.

� 6. Žádosti  o odprodej části pozemku

Rada bere na vědomí žádosti o odkoupení
části pozemků parc. č. 863/29 a parc. č.
863/111 v k. ú. Nové Hrady s tím, že žádosti
budou projednány po upřesnění budoucí
trasy městské kanalizace v rámci ZTV Jižní
město.

(Rada obdržela od manželů Caletkových,
bytem Nové Hrady čp. 288, manželů We-
gerových, bytem Nové Hrady čp. 288, Jiří-
ho Cibranského, bytem Nové Hrady čp. 288
a manželů Klímových, bytem Nové Hrady
čp. 288 žádosti od odprodej části pozemků
parc. č. 863/29 a parc. č. 863/111 v k. ú.
Nové Hrady. Nemovitosti ve vlastnictví
města navazují na pozemky, kterou jsou ve
vlastnictví žadatelů a ti by je využívali jako
zahradu.)

� 7. Nabídka ceny zemního plynu
na příští rok

Rada bere na vědomí nabídku společnosti
E.ON Energie a. s. na cenu zemního plynu
pro rok 2012 a pověřuje starostu a místosta-
rostu Bc. Vochosku dalším jednání.

� 8. Výzva k zpětvzetí  žádosti o pořízení
změny  ÚPn Nové Hrady
Rada bere na vědomí výzvu Městského úřadu
Trhové Sviny, odboru výstavby, kulturních
památek a územního plánování k zpětvzetí
žádosti o pořízení změny Územního plánu
města Nové Hrady a pověřuje starostu dal-
ším jednáním.

� 9. Venkovní šetření
Rada bere na vědomí oznámení o ven-
kovním šetření k žádosti o zařazení části
lesní parcely č. 10/1 v k.ú. Nové Hrady do
kategorie ochranného lesa a k posouzení
povolení mýtní úmyslné těžby a pověřuje
starostu a Odbor životního prostředí MěÚ
N.Hrady účastí na venkovním šetření.

� 10. Inspekční zpráva z kontroly ZŠ
Rada bere na vědomí Inspekční zprávu Čes-
ké školní inspekce Jihočeského inspektorá-
tu o provedené kontrole Základní školy
Nové Hrady.
(Rada obdržela od České školní inspekce Ji-
hočeského inspektorátu Inspekční zprávu
ze dne 15.6.2011 o zjišťování a hodnocení
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
podle příslušných školních vzdělávacích
programů v Základní škole Nové Hrady.
Kontrola inspekce proběhla 23. - 26. květ-
na. Kontrola konstatovala, že vzdělávání
probíhá na standardní úrovni podle vzdělá-
vacích programů, které jsou v souladu se
závaznými dokumenty ministerstva škol-
ství na standardní úrovni. Velmi pozitivně
byla hodnocena nabídka zájmových aktivit
pro žáky, zapojení do realizace projektů a
velmi dobré partnerské vztahy s řadou sub-
jektů.)

� 11. Oznámení o poskytnutí příspěvku
na hospodaření v lesích
Rada bere na vědomí oznámení Jihočeské-
ho kraje - Krajského úřadu o poskytnutí pří-
spěvku na hospodaření v lesích ve výši
6 550,- Kč.

� 12. Návrh na odpis pohledávek
Rada schvaluje odpis pohledávek za svoz
PDO v celkové výši 17 750,- Kč.
(Rada obdržela od správce poplatků MěÚ
návrh na odpis pohledávek za svoz PDO
v celkové výši 17 750,- Kč.)

� 13. Pololetní odměny TSM Nové Hrady
Rada bere na vědomí informaci o pololet-
ních odměnách zaměstnanců Technických
služeb města Nové Hrady a schvaluje od-
měnu ředitelce TSM dle návrhu rady.

� 14. Smlouva o poskytování připojení
k internetu
Rada schvaluje Smlouvu o poskytování při-
pojení k internetu s Petrem Kauckým, Wifi-
Internet.cz, Borovany a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

� 15. Žádost o prodej části pozemku
k. ú. Údolí
Rada bere na vědomí žádost PhDr. Luďka
Vlčka, České Budějovice o prodej části po-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4

pokračování ze str. 2
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zemku parc. č. 429/1 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů a postupuje ji osadnímu výboru Údo-
lí u Nových Hradů k projednání.

� 16. Výzva k podání nabídky
Rada souhlasí s návrhem výzvy k podání
nabídky na veřejnou zakázku malého roz-
sahu na poskytnutí finančního úvěru pro
realizaci projektu: "Modernizace místních
komunikací Nové Hrady - zlepšení dostup-
nosti a bezpečnosti na daných úsecích" a
pověřuje investiční odbor MěÚ jeho reali-
zací.

� 17. Odborný posudek k veřejné zakázce
Rada bere na vědomí odborný posudek –
posouzení kvalifikace od STAVEBNÍ
PORADNY spol. s. r. o. na veřejnou zakáz-
ku: "Nové Hrady - investice pro integrovaný
rozvoj kultury a kvality společenského a
spolkového života CZ.1.14/2.3.00/06.02116
stavební úpravy objektu č. p. 74 Nové Hra-
dy – statek" a postupuje hodnotící komisi
k dalšímu posouzení a hodnocení nabídky
společnosti STAVCENT, a. s. Jindřichův
Hradec a společnosti ARCHATT PAMÁTKY
spol. s.  r. o., Třebíč.

� 18. Žádost o přesunutí splátky půjčky
na r. 2012
Rada schvaluje přesunutí splátky půjčky ve
výši 250 000,- Kč společnosti SLUŽBY
NOVÉ HRADY s. r. o. do roku 2012 s tím,
že splátka bude uhrazena nejpozději do
30. 6. 2012.
(Rada obdržela od společnosti Služby Nové
Hrady s.r.o. žádost o přesunutí splátek půjč-
ky ve výši 250 000,- Kč za rok 2011 do roku
2012, z důvodu nedostatku finančních pros-
tředků na pokrytí této splátky.)

� 19. Zápis z jednání
Rada bere na vědomí zápis z jednání mezi
Poděbradkou a. s. a ČEVAK a. s., ve věci
podrobnějšího harmonogramu provozu bio-

filtru a souvisejících zařízení na ČOV Nové
Hrady a parametrů přiváděných technolo-
gických odpadních vod.

� 20. Zápisy z jednání  OV  pro Byňov,
Jakuli a Štiptoň
Rada bere na vědomí zápisy z jednání osad-
ního výboru Byňov, Jakule, Štiptoň a pově-
řuje starostu města jednáním s osadním
výborem ve věci podnětů osadního výboru.

� 21. Žádost o sdělení
Rada bere na vědomí žádost Správy a údrž-
by silnic Jihočeského kraje o informaci, zda
v období let 2012-2015 město neplánuje
opravu či výměnu inženýrských sítí silnice
II/154 v průtahu obce Údolí u Nových Hra-
dů, a pověřuje starostu odpovědí žadateli.

� 22. Přezkoumání hospodaření
Rada bere na vědomí Zápis z dílčího pře-
zkoumání hospodaření za rok 2011 Města
Nové Hrady s tím, že nebyly zjištěny nedo-
statky.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje, ekonomický odbor Zápis z díl-
čího přezkoumání hospodaření za rok 2011
s tím, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.)

� 23. Využívání VTA
Rada bere na vědomí informaci společnosti
Telefónice Czech Republic, a. s. o zrušení
veřejného telefonního automatu v Hradební
ulici u č. p. 169, Nové Hrady.
(Rada obdržela od Telefónica Czech Re-
public, a.s. informaci o zrušení veřejného
telefonního automatu v Hradební ulici u č.
p. 169, Nové Hrady, z důvodu výrazného
poklesu zájmu o poskytovanou službu.)

� 24. KPÚ Veveří
Rada bere na vědomí informaci o šetření
průběhu hranic pozemků ke komplexní
pozemkové úpravě v katastrálním území
Veveří u Nových Hradů a pověřuje místos-
tarostu pana Šlence účastí na šetření.

� 25. Oznámení o zahájení správního
řízení
Rada bere na vědomí oznámení Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odboru životního

prostředí, zemědělství a lesnictví o zahájení
správního řízení o povolení výjimky.

� 26. Prodej pozemků
Rada souhlasí s prodejem pozemků parc.
KN č. 1011/4 o výměře 94 m2 a parc. KN č.
1011/28 o výměře 12 m2 v obci a k. ú. Nové
Hrady paní Janě Vrobelové, Komenského
290, Nové Hrady a paní Simoně Vochozko-
vé, sídl. Vajgar 702/III, Jindřichův Hradec.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit
prodej předmětných pozemků za částku
100,- Kč/m2 a postupuje žádost k projednání
zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
rada projednala žádost paní Jany Vrobelo-
vé, Nové Hrady a paní Simony Vochozko-
vé, Jindřichův Hradec o odprodej pozemků
parc. KN č. 1011/4 a parc. KN č. 1011/28
v k. ú. Nové Hrady.)

� 27. Prodej pozemků
Rada souhlasí s prodejem pozemků parc.
KN č. 827/46 o výměře 46 m2 v obci a k. ú.
Nové Hrady panu Jiřímu Svobodovi, Pod
Vodárnou 376, Nové Hrady. Rada doporu-
čuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku
za částku 100,- Kč/m2 a postupuje žádost
k projednání zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
rada opětovně projednala žádost p. Jiřího
Svobody, Nové Hrady o prodej pozemku
parc. KN č. 827/46 v k. ú. Nové Hrady.)

� 28. Pronájem pozemků
Rada schvaluje pronájem části pozemku
parc. KN č. 1/1 v k. ú. Vyšné o výměře
200 m2 za částku 1,- Kč/m2/rok, na dobu
5 let s 3 měsíční výpovědní lhůtou, Jarosla-
vu a Marii Jerhotovým, Dobrovodská
1802/48, České Budějovice.
(Rada po zveřejnění záměru pronájmu pro-
jednala žádost manželů Jerhotových, České
Budějovice o pronájem části pozemku parc.
KN č. 1/1 v k. ú. Vyšné.)

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

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

Stavební léto 2011
V rámci projektu „Nové Hrady – výstavba

a modernizace místních komunikací“ byly vy-
tvořeny čtyři nové přechody pro chodce, které
přinesou zvýšení bezpečnosti chodců a díky
sníženým obrubníkům umožní i snadnější po-
hyb pro handikepované či starší občany.

V rámci stejného projektu dochází ke kom-
pletní opravě místní komunikace ke školní
družině. Pod hlavní cestou došlo k nutné vý-
měně části kanalizace a vodovodu, které byly
v havarijním stavu. Do konce srpna by měla
být dokončena větší část stavebních prací –
komunikace a přístupové chodníčky ke školní
jídelně a družině. Do poloviny září pak budou
vydlážděna podélná parkovací stání a uprave-
no přilehlé parkoviště, kde vnikne několik no-
vých parkovacích míst.

Mgr.V. Hokr
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Dne 18. června 2011 jsme v Byňově uspo-
řádali páté setkání rodáků a přátel osady By-
ňov. Od rána tohoto dne jsme s obavami
sledovali vývoj počasí, protože jeho předpo-
věď nebyla moc příznivá. Přesto jsme setkání
zahájili ve venkovních prostorách u křížku,
kde jsme měli pro účastníky připraveno pose-
zení, hudba pod vedeném J. Vochosky ml. a
občerstvení, které připravila I. Kanděrová z Ja-
kulského hostince. Po třinácté hodině začali
přicházet účastníci. Jako první jsme přivítali
Reginu Zemanovou roz. Kropáčkovou z H.
Stropnice, tradičně přijela rodina Šilerů z Hra-
diště u Písku, po dlouhé době Jan Homer, syn
prvního hostinského na Jakulské hospodě po
roce 1945, který hledal a našel na pomníku
padlých po první světové válce jméno svého

dědečka. Při té příležitosti požádal pana sta-
rostu o zrestaurování pomníku. Pan starosta
přislíbil a své slovo dodržel, dnes již je
pomník restaurován.

Největší radost nám pořadatelům a jistě i
všem účastníkům udělal příjezd bývalé učitel-
ky na Byňovské škole paní Boženy Dorovíno-
vé, která spolu se svým manželem Františkem
Dorovínem učila většinu u nás dětí osídlenců
Byňova po druhé světové válce v roce 1945.
Tato manželská učitelská dvojice byla v By-
ňově velice oblíbená a rádi na ně vzpomínáme.
Pochopitelně jsme měli radost i ze všech
ostatních účastníků, kterých se sešlo 120.

Zahájení setkání všech účastníků provedl
spolu s panem starostou Mgr.V. Hokrem pan
M. Vochoska, seznámil účastníky s progra-

mem a popřál příjemnou zábavu. Od patnácti
hodin začala Mše svatá v místní kapličce. V tu
dobu již začínalo pršet, a proto po mši jsme
setkání přestěhovali do místní kulturní míst-
nosti, kde od sedmnácti hodin začala beseda
o historii Byňova s panem Mgr. A. Sassma-
nem, která byla velice zajímavá a zpestřila
program setkání. Po ukončení besedy začala
volná zábava s hudbou a zpěvem. Přesto, že
nám počasí nepřálo, myslíme si, že se setkání
vydařilo.

Děkujeme tímto městu Nové Hrady včele
s panem starostou Mgr. V. Hokrem za pomoc
s organizací setkání, panu Ing. F. Štanglovi za
záštitu a všem ostatním lidem, kteří nám
pomáhali.

Za pořadatele M. Vochoska, M. Teska
a S. Macho

SOUTĚŽ v požárním sportu
Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje,

dne 28. 5. 2011 se uskutečnila v Nových Hradech obvodová soutěž v po-
žárním sportu dospělých. Soutěž pořádal Sbor dobrovolných hasičů
Nové Hrady. Soutěž proběhla na tréninkovém fotbalovém hřišti TJ Nové
Hrady. Soutěžilo se v kategoriích muži bez omezení, ženy bez omezení a
muži nad 35 let. Přestože nám počasí moc nepřálo, téměř po celou dobu
soutěže pršelo, celkový dojem ze soutěže byl dobrý. Dík patří všem, kteří
se podíleli na zdárném organizačním zajištění soutěže. Soutěže se
zúčastnilo celkem 11 družstev ve všech kategoriích. V ženách to byla
družstva: Žár, Byňov a H. Stropnice, v mužích bez omezení družstva: N.
Hrady, Žár, H. Stropnice, Rychnov u N. Hradů a Byňov, v mužích nad
35 let družstva: N. Hrady, Údolí u N. Hradů a Hranice. Soutěž probíhala
v kategoriích muži nad 35 let a ženy v požárním útoku, v kategorii muži
bez omezení v požárním útoku a štafetě na 4 x 100 m překážek. V důsled-
ku špatného počasí a tím i možnosti zranění byly nakonec po domluvě
překážky, (bariera a kladina), vypuštěny.

Výsledková listina:
Kategorie ženy:

1. H.Stropnice, 2. Žár, 3. Byňov
Kategorie muži nad 35 let:

1. Údolí u N. Hradů, 2. Nové Hrady, 3. Hranice
Kategorie muži bez omezení:

1. Žár, 2. Rychnov u N. Hradů, 3. Byňov,
4. Nové Hrady, 5. H. Stropnice
Tato soutěž se uskutečnila s podporou grantového programu města

Nové Hrady.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na

zdárném průběhu soutěže a všem sponzorům. Městu Nové Hrady a p.
starostovi Mgr. Hokrovi, pod jehož patronací soutěž proběhla, TJ Nové
Hrady za bezplatné zapůjčení tréninkového fotbalového hřiště a firmě
Dobrá Voda, a. s. za sponzorský dar v podobě balené vody pro všechny
zúčastněné. Jiří JANN

Setkání rodáků v Byňově už po páté

O Pohár starosty
města Nových Hradů
V sobotu13. 8. 2011 proběhla hasičská soutěž O pohár starosty

města Nových Hradů. Zúčastnilo se jí 8 družstev mužů a 4 družstva
žen. Požární útok nám předvedlo i družstvo mládeže z Nových Hradů.
Umístění: Ženy 1. Žár Muži 1. Žár

2. Byňov ml. 2. Údolí II.
3. H.Stropnice 3. Byňov

Počasí se nám umoudřilo a tak jsme mohli sledovat družstva v po-
žárních útocích. bylo vidět dost karambolů a voda stříkala všude ne-
jen z proudnic na terče. Celé odpoledne tak bylo dost zábavné. K tomu
nám hrála kapela, která nás pak bavila dlouho do noci.

Chtěl bych poděkovat Všem co se podíleli na přípravě i na průběhu
akce, především p. O. Kvěchovi za přistavení návěsu pro kapelu. Tě-
šíme se na příští rok, že se u nás opět sejdeme na soutěži.

Za SDH Byňov Slepička R.
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Novohradské klášterní slavnosti 2011
Tak jako každý rok, i letos si uctíme památku Panny Marie sed-

mibolestné a zavzpomínáme s vděčností na řád Servitů a v nepo-
slední řadě i na našeho milého P. Bonfilia Maria Wagnera během
Novohradských klášterních slavností. Letos se budou oslavy konat
v neděli 18. září.

Nejprve projde v 9.00 hod. slavnostní průvod s pietou po Novo-
hradském náměstí a následně bude sloužena slavnostní mše svatá
v kostele sv. Petra a Pavla. Po mši svaté, přibližně v 11.00 hodin se
přesuneme do klášterní zahrady, kde bude možno již tradičně si
něco vyrobit, něco zakoupit a něco pojíst. Dále zahraje divadlo Noty
z harmoniky pohádky pro děti O pejskovi a kočičce a O velké řepě.

Od 15.00 hod. hodin se můžeme těšit na divadelní představení
Víti Marčíka juniora, který nám s divadlem Já jsem to, zahraje „Eliš-
činy pohádky“. Během odpoledního programu proběhne i losování
karet z věrnostního programu o hodnotné ceny.

Těšíme se na setkání – za Klášter Božího Milosrdenství
P. Tomáš Libant – představený kláštera a Václav Švarc – správce

NE–VAŘENÍ
v Klášteře Božího Milosrdenství

Vážení strávníci, jak už jistě dobře víte, od 1. srpna jsme přestali
poskytovat stravování v Klášteře Božího Milosrdenství pro neuby-
tované hosty – v podstatě se tedy dá říci, že nevaříme pro veřejnost.
Máme ale vůči vám ještě nějaké závazky a ty chceme splnit přesto,
že už stravování neposkytujeme. Od nového roku jsme spustili
„Věrnostní program“ abychom získali více strávníků. Každý, kdo
měl zájem, dostal kartičku, kde si vyplnil jméno a když od nás ode-
bral 19 obědů, dostal dvacátý oběd zdarma. A nejen to. Tyto kartič-
ky jsme shromažďovali a slibovali jsme, že na Novohradských
klášterních slavnostech tyto kartičky slosujeme o hodnotné ceny. To
také nyní uděláme – bez ohledu na to, že už stravování neposkytuje-
me. To, že nebudeme nadále poskytovat veřejné stravování, jsme teh-
dy neplánovali. Vše jsme naopak směřovali k tomu, abychom naše
služby rozšiřovali a zkvalitňovali. V životě už to tak chodí – plány a
představy jsou jedna věc a skutečný běh událostí je věc druhá.

Závěrem chci tedy všechny naše dnes již „bývalé“ věrné strávníky
pozvat na slavnostní slosování, které proběhne v neděli 18. září na No-
vohradských klášterních slavnostech během odpoledního programu.
Losovat se budou tři hodnotné ceny. Určitě přijďte – bude to stát za to.

Václav Švarc – správce kláštera

Malé ohlédnutí za poutí k Paně Marii Nanebevzaté
Nanebevzetí Panny Marie bylo jako dogma v katolické církvi vyhlá-

šeno teprve v roce 1950 a je tedy nejmladším mariánským dogmatem.
Vyhlášením dogmatu se ale jen oficiálně potvrdilo to, v co křesťané už
odedávna věřili a co společně oslavovali tento den při bohoslužbách –
že po skončení života „byla neposkvrněná Matka Boží vzata s tělem i
duší do slávy nebeské“. V Jeruzalémě se slavil 15. srpen už v 5. století,
od 6. století ho slaví celý křesťanský Východ a od 7. století se začíná
slavit v Římě. V pozdějších staletích se stává nejčastějším titulem ma-
riánských kostelů.

V mnoha zemích – například i u našich nejbližších sousedů v Ra-
kousku – je 15. srpen státním svátkem. U nás bohužel nikoli, takže tra-
diční pouť k Panně Marii Nanebevzaté na Dobrou Vodu připadla na
nejbližší neděli, tedy 14. srpna.

Již v osm hodin ráno vyšla pěší pouť z kaple v osadě Šejby. Skupin-
ka asi třiceti poutníků, mezi kterými byly i malé děti, šla v procesí za
zpěvu a modliteb do chrámu Panny Marie na Dobrou Vodu, tak jako
kdysi. Slavná mše svatá začala v deset hodin a hlavním celebrantem byl
P. Tomáš Libant, představený kláštera Božího Milosrdenství v Nových
Hradech. Ten měl také po mši svaté přednášku o Panně Marii na téma
„Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému

míru“. Ve dvě hodiny odpoledne pak byla sloužena ještě další mše
svatá v německém jazyce.

Následující den, v pondělí 15. srpna, se pak uskutečnila pouť pro ně-
mecky mluvící poutníky. Po mši svaté poutníci navštívili také klášter
Božího Milosrdenství v Nových Hradech, kde měli po malém občer-
stvení přednášku v kostele sv. Petra a Pavla.

Po oba poutní dny kostel na Dobré Vodě doslova praskal ve švech.
Pravděpodobně k tomu přispěla i skutečnost, že to byla jedna z posled-
ních možností navštívit tento poutní chrám ještě před jeho úplným
uzavřením veřejnosti po dobu rozsáhlých oprav. Rekonstrukční a res-
taurátorské práce již delší čas probíhají „za provozu“, jak si návštěvníci
kostela jistě všimli. Nyní se ovšem dostaly do tak pokročilé fáze, že
kostel bude nutné na zatím blíže neurčenou dobu úplně uzavřít. Bude-
me se samozřejmě snažit, aby tato doba byla co nejkratší a aby všichni
poutníci měli možnost co nejdříve vidět tento mimořádný poutní chrám
v jeho obnovené barokní kráse.

Srdečně děkujeme za vaše finanční dary, které na opravu kostela posíláte
na účet číslo 563495369/0800 nebo předáváte osobně, a vyprošujeme všem
dárcům hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie Nanebevzaté.

Václav Švarc, správce kláštera Božího Milosrdenství
Ing. Ludvík Lošek, zástupce investora
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Světový úspěch na WUT světové výstavě jezevčíků
v Praze a co je u nás nového?

Chtěla bych napsat pár novinek a úspěchů, kterých jsme zatím do-
sáhli v naší chovatelské stanici jezevčíků Celeste Cascata. Pod každou
fotkou máte dosažené úspěchy našich chovných fen a také našich od-
chovů. Můžeme se pochlubit už čtyřmi úspěšnými vrhy štěňátek od
roku 2008, poslední letos v červnu. Obě fenky, jak Eliška (Alien Tiffa-
ny Moravia), tak Fanny (Canni Vlama) mají přiznaných několik šam-
pionátů, obě mají mezinárodní pracovní certifikát a splněné lovecké
zkoušky. Naše odchovaná štěňátka nám dělají radost jak na výstavách,
tak na poli pracovním. Tímto bych chtěla poděkovat majitelům za
skvělou prezentaci.

Jako poslední veliký úspěch musím vyzdvihnout ocenění Alien Tif-
fany Moravia na Mezinárodní výstavě psů v Salzburgu v Rakousku,
kdy jen pět měsíců po porodu svých prvních štěňátek získala titul: Vý-
borná 1, CACA,BOB – Vítěz plemene a v závěrečných soutěžích se
stala 5. nejkrásnějším jezevčíkem výstavy. Fenka z našeho vrhu - Bella
Mia Celeste Cascata: vyhrála – Výbornou 1, CACA a reservní CACIB.

O víkendu 18. a 19. června se v Praze sešli nejkrásnější jezevčíci a to
hned na dvou výstavách. Čekala nás velmi prestižní událost a to Klubo-
vá výstava jezevčíku a WUT (Welt Union Teckel) světová výstava je-
zevčíků. Výstav se z naší chs zúčastnila Alien Tiffany Moravia a Bella
Mia Celeste Cascata. Také fenky z našeho B a C vrhu. Posuzovalo pět
zahraničních rozhodčích a tři čeští, naše psy posuzovala švýcarská a
polská paní rozhodčí. Eliška na KVJ vyhrála třídu pracovních fen a
získala v obrovské zahraniční konkurenci titul CAC a v závěrečných
soutěžích se stala 5. nejkrásnějším pracovním jezevčíkem. Stejně tak
druhý den na Světové výstavě jezevčíků svůj úspěch obhájila a vyhrála
opět titul CAC. A největší radost nám udělala její dceruška Countessa
Rosa Celeste Cascata, která na své první výstavě a ve veliké konkurenci
vyhrála třídu štěňat a titul - Velmi nadějná 1 a v závěrečných soutěžích
se stala 3. nejkrásnějším štěňátkem WUT světové výstavy. No řekněte?
Není to světový úspěch pro tak malinkou fenku, které bylo pouze šest
měsíců? Je vidět, že malá Rosa (Růženka) jde ve stopách své velmi
úspěšné maminky.

Další plány které nás v budoucnu čekají: Alien Tiffany Moravia si
na výstavách dodělá Slovenského Grand šampiona a Rakouského
šampiona a v roce 2012 odchová svůj druhý vrh štěňátek. Canni Vlama
odchová svůj čtvrtý a poslední vrh a bude bo-
jovat na výstavách o titul – Veterán šampion a
užívat si zaslouženého důchodu.

Mám velikou radost jak z úspěchů svých
děvčat, tak našich odchovů. Všechny novinky
i plno fotek najdete na našich webových strán-
kách: www.ketyfa.webzdarma.cz

Vlasta Cepáková chs Celeste Cascata

Mezinárodní výstavní šampion C.I.E.
Grand šamiopn CZ, Šampion CZ, SK, Junior šampion CZ, SK
Barvářské zkoušky a zkoušky vloh

Šampion CZ, SK, AT, Barvářské zkoušky

3. nejkrásnější štěně Světové výstavy jezevčíků

rodiče:
Canni Vlama  x  Bright Boy Dachshaus
1 x fena černá s pálením

rodiče:
Canni Vlama  x  Bright Boy Dachshaus
2 x pes a 2 x fena černá s pálením

rodiče:
Alien Tiffany Moravia x Aktsent Rus Bramers
(import Rusko)
2 x pes a 2 x fena červená

rodiče:
Canni Vlama x Aktsent Rus Bramers
(import Rusko)
1 x pes černý s pálením a 1 x fena červená
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Střední škola v Českých Velenicích oslaví v říjnu 65. výročí
Úctyhodné půlkulaté výročí 65 let od své-

ho založení si letos v říjnu připomene Střední
škola v Českých Velenicích, sídlící v ulicích
Revoluční a Vitorazská. Za dobu své existen-
ce prošla samozřejmě řadou změn (původně
byla zřízena jako železniční učiliště) a připra-
vila celkem několik tisíc učňů, studentů a
studentek do dalšího života.

Nebylo jistě náhodné, že dopravní škola
byla již pouhý rok po druhé světové válce zří-
zena právě v Českých Velenicích. Zde byly to-
tiž v provozu tehdy již více než 75 let důležité
železniční opravny a strojírny, které v novém
poválečném období zažívaly opětnou vlnu
konjunktury a potřebovaly proto velké množ-
ství kvalifikovaných pracovníků. Nové učiliš-
tě dodalo strojírnám první absolventy již po
necelých třech letech a právě námi vyučení
kováři, zámečníci, kotláři, svářeči a později
také elektrikáři spoluvytvářeli do velké míry
tehdejší prosperitu podniku. Naši první žáci
byli strojírnám i samotnému městu České Ve-
lenice velmi prospěšní dokonce ještě před
svým vyučením jako nekvalifikované síly.
Jako brigádníci zde totiž odpracovali spolu se
svými učiteli doslova tisíce hodin při odstra-
ňování škod po válečném bombardování.
Město České Velenice pak občanskou angažo-

vanost našich prvních žáků a učitelů po zásluze
ocenilo, když pro potřeby školy vyčlenilo po-
čátkem 50. let velkou budovu ve Vitorazské
ulici, ve které působíme dodnes. Do té doby vý-
uka probíhala ovšem dosti provizorně, tu v are-
álu železničních opraven, tu zase v dřevěných
nádražních budovách, vybudovaných původ-
ně jako záchytný tábor pro německé vojáky.
I taková byla první léta našeho působení
v Českých Velenicích.

Samotné českovelenické železniční oprav-
ny (ŽOS) náležely dříve československému
státnímu podniku ČSD a právě tato skutečnost
vyprofilovala posléze druhé zaměření školy;
k oborům strojnickým a později elektrotech-
nickým přibyly v sedmdesátých letech i obory
dopravní. Ty byly nejprve zcela logicky velmi
úzce spjaty právě se železnicí. Později prošla
výuka dopravních předmětů významnou pro-
měnou, kdy stále více prostoru bylo vyhrazeno
i dopravě silniční, vodní, dopravní logistice,
dopravnímu managementu, apod. Přesto má
železniční problematika na naší škole své
významné místo i dnes – mimochodem – jako
na jediné střední škole v jihočeském regionu.

Všechny dřívější i novodobé změny mají
svá opodstatnění. Jsme si totiž dobře vědomi,
že v současném období rychlých společen-

ských, politických a hospodářských změn je
nutné pružně reagovat na potřeby pracovního
trhu a tomu přizpůsobit vzdělávací nabídku,
zavádět moderní výukové metody, využívat
stipendijní výhody pro žáky, získávat vybave-
ní i finanční prostředky z evropských projek-
tů, zkrátka připravovat naše absolventy tak,
aby byli na trhu práce konkurenceschopní a
žádaní.

Velmi důležitou etapou pro naši školu bylo
rekvalifikační studium v letech 1998 – 2006,
kdy si u nás více než 800 zaměstnanců Čes-
kých drah zvyšovalo kvalifikaci nejdříve
v maturitním oboru Mechanik silnoproudých
zařízení a od roku 2000 také v oboru Operátor
provozu a ekonomiky dopravy. Od roku 2006
běží výuka nástavbových oborů v dálkové
formě.

V současnosti nabízí naše škola pro žáky a
žákyně s ukončenou povinnou devítiletou
školní docházkou tyto obory studia: v denní
formě tříleté učební obory Strojní mechanik a
Komerční pracovník v dopravě, čtyřleté matu-
ritní obory Operátor provozu a ekonomiky do-
pravy, Mechanik elektrotechnik se zaměřením
na silnoproud a Management v dopravě – do-
pravní logistika EU. V dálkové formě vyuču-
jeme obor Provoz a ekonomika dopravy a
nástavbové obory Dopravní provoz, Provozní
technika a Elektrotechnika.

Ale zpět k 65. výročí školy. Jistě Vás zají-
má, kdy přesně je oslavíme a také, co jsme si
pro Vás přichystali. Takže oním slavnostním
dnem bude pátek 14. října 2011. V rámci dne
otevřených dveří si mohou naši absolventi i
další zájemci z řad veřejnosti prohlédnout
školu i domov mládeže, připravujeme vydání
almanachu s doplněním seznamů absolventů
dálkového a rekvalifikačního studia, v KD Be-
seda bude připraven kulturní program. Po-
drobné informace s přesným harmonogramem
budou ještě dále uveřejněny v dalším čísle
zpravodaje.

Již dnes srdečně zveme k návštěvě naší
školy nejen absolventky a absolventy, veřej-
nost, ale i budoucí studenty naší školy. Všich-
ni budete v pátek 14. 10. 2011 vítáni!

RNDr. Milena Elsterová,
Mgr. Jiří Oesterreicher

ZUŠ Trhové Sviny s novým názvem
František Pišinger, profesor Pražské kon-

zervatoře a zakládající člen světoznámého
Dvořákova kvarteta, se narodil (1931) a také
prožil své dětství v Trhových Svinech.

V roce 1948 složil přijímací zkoušku na
Pražskou konzervatoř, kterou absolvoval v roce
1954 koncertem B dur L. Bochceriniho. Již za
studií společně s violistou Jaroslavem Ruisem
založil roku 1950 Kvarteto konzervatoře. Prvé
vystoupení kvarteta hrajícího vše zpaměti, se
uskutečnilo již v lednu 1951 v Sukově síni Ru-
dolfina.

V následujícím období kvarteto získává
souhlas obou synů Antonína Dvořáka i Spo-
lečnosti A. Dvořáka nést jméno „Dvořákovo
kvarteto“.

Roku 1954 jako člen Dvořákova kvarteta
byl F. Pišinger přijat na AMU. Po necelém
roce byl vyškrtnut ze studií pro svůj „třídní pů-
vod“. Následovala dvouletá vojenská služba u
strážního oddílu na Slovensku. Po usilovné
snaze se Společnosti A. Dvořáka podařilo za-
řídit jeho převelení k „normálnímu“ útvaru do
Prahy a po roce do Armádního uměleckého
souboru (AUS). Poskočení prezenční služby
zůstává Dvořákovo kvarteto jako civilní sou-
bor AUSu, poté následuje dvaadvacetiletá
činnost ve svazku Moravské filharmonie.

V této době má kvarteto zakázané výjezdy
do ciziny (po celých jedenáct let!). Znamená
to mimo jiné neúčast v řadě prestižních mezi-
národních soutěžích (Lucern, dvakrát Liege
v Belgii, Budapešť).

První výjezd do zahraničí byl Dvořákovu
kvartetu povolen v roce 1962. Vystoupení
kvarteta zaznamenalo mimořádný úspěch na

zahajovacím koncertě v rámci Wagnerova
festivalu v Bayreuthu. Následovala pozvá-
ní do států Evropy, Asie, Jižní Koree,
Hongkongu,…

V roce 1968 dostává Dvořákovo kvarteto
nabídku vyučovat na univerzitě v Torontu,
kterou z vlasteneckých důvodů nevyužívá.

Od roku 1973 dodnes vyučuje prof. Pi-
šinger na pražské konzervatoři. Jeho žáci se
stávají koncertními mistry předních českých
orchestrů (FOK, Národní divadlo, státní ope-
ra) a členy komorních souborů (Nostitz kvar-
tet, Epoque kvartet Ištván kvartet, Art Trio
Praha, Orbis trio). Řada jeho žáků působí
v orchestru České filharmonie, Národního
divadla, Sukova komorního orchestru atd.

Během působení v Moravské filharmo-
nii získává F. Pišinger „Cenu města Olo-
mouc“, v roce 2001 mu výbor Nadace
Život umělce udělil cenu „Senior Price
2001“. V letošním roce oslavil František
Pišinger své osmdesáté narozeniny.

Do dalších let mu přejeme mnoho zdra-
ví, elánu a radosti z výsledků své tvůrčí
činnosti.

Vzhledem k významu této osobnosti
v hudebním životě jsme rozhodli pře-
jmenovat Základní uměleckou školu
v Trhových Svinech s laskavým svole-
ním pana profesora na ZUŠ F. Pišinge-
ra, Trhové Sviny. Tuto volbu posvětilo
MŠMT dne 18. 7. 2011

K tomuto významnému počinu plánuje-
me uspořádat v listopadu tohoto roku slav-
nostní koncert.

Věra Kuthanová, ředitelka školy

E m i l k a   s.r.o.
Martina Kourková

DOMÁCÍ POTŘEBY, ŽELEZÁŘSTVÍ,
ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY,

PAPÍRNICTVÍ,
KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY,

ŠKOLNÍ POTŘEBY

OTEVŘENO od 1.10.2011
nám. Republiky 336, Nové Hrady

kontakt : 724 087 560
e-mail: kourkova.m@seznam.cz

inzerce
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LETNÍ ŠKOLY V NOVÝCH HRADECH
Letos proběhl na zámku v Nových Hra-

dech už 11. ročník Letních akademických kurzů
pro středoškolské studenty, který tradičně orga-
nizuje a zajišťuje Ústav fyzikální biologie JU.

Kurz se konal od 3. do 30.7. a opět byl spo-
lufinancován Evropským sociálním fondem
v rámci projektu „Youth Club – rozvoj spolu-
práce středních a vysokých škol při vzdělávání
mládeže“ a byl směřován hlavně na studenty
z Jihočeského kraje, jako naše podpora zájmu
o studium přírodovědných a technických oborů.
Přivítali jsme studenty hlavně z gymnázií v Čes-
kých Budějovicích, Trhových Svinech, Soběsla-
vi a také ze Střední zdravotnické školy v ČB.

První týden jsme zahájili exkurzemi po vě-
deckých pracovištích a zajímavých místech
v jižních Čechách a Rakousku. V pondělí se
jednalo o pracoviště v Nových Hradech, kde
se studenti seznamovali s prací v jednotlivých
laboratořích (krystalizace proteinů a stanove-
ním jejich struktury, lasery a jejich využití,
biotechnologie, optická mikroskopie a mikro-
skopie se skenovací sondou, analýza obrazu).
Odpoledne se pak pokračovalo botanickou ex-
kurzí v Terezině údolí. V úterý jsme zorgani-
zovali exkurzi na univerzitu ve Vídni na
pracoviště biologických zobrazovacích tech-
nik. Studenti měli také možnost se podívat do
velkých skleníků vídeňské univerzity. Ve stře-
du jsme opět zamířili do Rakouska, tentokrát
do Lince. Návštěva Ars elektroniky se setkala
s velkým zájmem. Ve čtvrtek jsme navštívili
podvodní svět ve Schremsu a naučnou stezku,
která seznamovala s těžbou a využitím žuly v
Gmündu. Na závěr jsme se podívali na Červe-
né blato. Program pak každý den pokračoval
ještě ve večerních hodinách, kdy se studenti
účastnili série přednášek z přírodovědných
oborů. Velký úspěch měla např. přednáška
prof. Zrzavého „Sociobiologie“.

Druhý týden se naplno rozběhla práce na
vědeckých projektech, které si od března do
května studenti vybírali z naší nabídky. Studen-
ti pracovali pod vedením našich doktorandů,
vědeckých pracovníků a dalších spolupracov-
níků ve skupinách maximálně po dvou nebo
třech.

Příjemné zpestření pobytu zajistily taneční
večery, večer u táboráku, šachový turnaj, ale i
dvě divadelní představení, která si studenti
sami sepsali, secvičili a předvedli.

Své práce studenti prezentovali před kole-
gy a hodnotitelskou komisí. Závěr Letních
škol byl velmi slavnostní, ceremonie se
zúčastnila i paní rektorka a další hosté. Stu-
denti své práce předváděli ještě na vystave-
ných postrech, aby se s nimi mohla seznámit i
veřejnost.

Každý rok dáváme studentům k vyplnění
zpětnovazební dotazník. Z něho k naší radosti
opět vyplynulo, že většina studentů plánuje
svou účast i na dalším ročníku Letních škol,
což jistě svědčí o zajímavosti práce na projek-
tech i o úrovni organizace.

Ráda bych poděkovala všem, kteří s pří-
pravou, organizací a realizací Letních škol
pomáhají a pevně doufám, že ochotné spolu-
pracovníky budeme nacházet i nadále.

SCHOLA LUDUS 2011
Od 3. do 31. 7. proběhl v Nových Hradech

10. ročník Scholy ludus, akce organizované
pro vysokoškolské studenty Ústavem fyzikál-
ní biologie JU v Nových Hradech. Letošní roč-
ník byl opět spolufinancován ESF v rámci
projektu „Vzděláváním k posílení konkuren-
ceschopnosti kapacit jihočeského výzkumu a
vývoje“. Zúčastnilo se 29 studentů, kteří pra-
covali na 24 vědeckých projektech. V podve-
čer pro ně bylo připraveno 8 přednášek

v angličtině z fyziky, biologie, matematiky
apod.

MEZINÁRODNÍ LETNÍ
AKADEMICKÉ KURZY

V rámci LAK jsme přivítali v Nových Hra-
dech 25 zahraničních studentů.

Studenti ze Slovenska, Polska, Ukrajiny,
Běloruska, Ruska, Iráku a Mexika se účastnili
práce na 16 vědeckých projektech.

Mgr. N. Štysová

Novohradská flétna 8. ročník 2011
V pátek 13. května 2011 se uskutečnil osmý ročník mezinárodní

soutěže Novohradská flétna. Jako každým rokem soutěž proběhla v bu-
dově Státního hradu Nové Hrady.

Patronem soutěže je prof. František Malotín a hudební skladatelka
Vlasta Bachtíková.

Ze 151 přihlášených soutěžících z ČR a Polska se skutečně dostavi-
lo 132 hráčů na flétny příčné a zobcové. Soutěžilo se dle časového har-
monogramu ve čtyřech soutěžních místnostech. Využita byla i obřadní
síň, za laskavé zapůjčení děkujeme Státnímu památkovému ústavu
v Českých Budějovicích.

Ve čtyřech porotách usedli vynikající odborníci z řad výkonných
umělců a pedagogů (např. Vlasta Bachtíková – hudební skladatelka,
Jan Machat - sólopikolista České filharmonie, Petr Ries – ředitel česko-
budějovické konzervatoře, Stanislav Baranek – profesor Hudební školy
ve Wroclavi…). Každá porota měla k dispozici tajemníka – pedagoga a
dvoučlennou službu z řad starších žáků ZUŠ. Organizačně se na této
akci podílelo dvacetosm zaměstnanců a žáků ZUŠ.

Pro soutěžící byly připraveny hodnotné knižní ceny, diplomy, me-
daile, občerstvení a pro přihlášené i oběd.

Tuto soutěž by nebylo možné uspořádat bez podpory a finančních
příspěvků řady subjektů. Děkuji za přízeň Jihočeskému kraji, Nadaci
Bohuslava Martinů, Nadaci Umění pro život, Městu Nové Hrady, Měs-

tu Trhové Sviny, firmě Melodie Voříšek a Dobrá Voda Byňov,
v neposlední řadě i KIC Nové Hrady.

Naši žáci se umístili takto:
Kategorie 1A

Josef Kaftan 2. místo MgA Monika Tuháčková
Marek Rolínek 2. místo Jaroslav Brácha
Gabriela Tlapová Čestné uznání Blanka Dašková
Kategorie 2A

Josef Buřič Čestné uznání MgA Monika Tuháčková
Jana Zikmundová Čestné uznání Blanka Dašková
Kategorie 3A

Denisa Glozneková Za účast Jaroslav Brácha
Kategorie 4A

Michaela Mrázová 3. místo Jaroslav Brácha
Petra Švepešová 3. místo MgA. Monika Tuháčková
Kategorie 6A

Monika Pellová 3. místo Jaroslav Brácha
Markéta Vargová 3. místo Jaroslav Brácha

Všem účastníkům i pedagogům děkuji za vzornou reprezentaci ško-
ly a města.

Věra Kuthanová, ředitelka školy

Nabídka vzdělání
ve výtvarném oboru

ZUŠ Trhové Sviny – pobočka Nové
Hrady nabízí pro školní rok 2011/2012 dě-
tem mateřských škol a žákům základních
škol studium výtvarného oboru.

V přípravném studiu se žáci seznamují
s různými výtvarnými technikami (kresba,
malba, grafika, modelování), poznávají vý-
tvarný jazyk, získávají znalosti z oblasti vý-
tvarné kultury. Rozvíjejí fantazii, tvořivost
a manuální zručnost.

Od 1. ročníku se učí pracovat na rozsáh-
lejších projektech. Učí se o výtvarné práci i
technice diskutovat, učí se spolupracovat.

Žáci 7. ročníku by měli umět zvolit
techniku, vybrat si témata podle svého za-
měření. Znají dějiny výtvarné kultury, chá-
pou souvislosti, chrání kulturní památky.

Po absolutoriu I. sedmiletého stupně,
případně po ukončení II. stupně, mohou
vykonat talentovou zkoušku pro přijetí na
školy  vyššího typu.

Zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle
+420 731 419 759

Bližší informace o škole získáte na
www.zustsviny.cz
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LÉTO S FERDOU MRAVENCEM
Vrcholem každoroční skautské činnosti je letní tábor. Ten náš se ko-

nal v termínu od 23. 7. do 6. 8. 2011 na skautském tábořišti Žumberk
u Nových Hradů.

Celkem se na toto tábořiště sjelo 25 táborníků. Táborníci se nám
sjížděli z různých koutů našeho kraje např.: z Nových Hradů, Horní
Stropnice, Žáru, Trhových Svinů.

Ústředním tématem letošního tábora byla celotáborová hra s názvem
FERDA MRAVENEC. Cílem hry bylo, aby se děti naučily vzájemné
spolupráci, logickému myšlení, poznávání přírody a porozumění jí.

Během celého tábora jsme podnikli řadu výprav do blízkého okolí,
navštívili jsme tvrz Žumberk, koupaliště v Horní Stropnici a také jsme
viděli ukázku činnosti HZS JčK na požární stanici Trhové Sviny.

Největším zážitkem pro nás skauty i neskauty byla středa 27. 6. 2011,
kdy proběhlo na tábořišti Žumberk mezinárodní setkání se skauty
z Belgie, kteří trávili svůj letní tábor na Nových Hradech. Toto celoden-
ní setkání se neslo v duchu soutěží a her (střelba z luku, střelba ze vzdu-
chovky, rukodělné aktivity – práce s keramickou hlínou a největší
třešničkou na dortu bylo mezinárodní utkání ve fotbalu ČR – Belgie).
Řada skautů si navzájem vyměnila na památku své skautské šátky, řada
z nás navázala přátelství. Belgičtí skauti nás na oplátku pozvali do je-
jich města Bruselu. Rádi bychom tuto cestu uskutečnili, pokud se nám
podaří na tuto mezinárodní výpravu sehnat finanční prostředky.

Na táboře nás navštívila i paní šéfredaktorka z Českobudějovického
deníku, paní Hana Svítilová, která přijela zdokumentovat mezinárodní
setkání skautů na tábořišti Žumberk. Článek vyšel v Českobudějovickém
deníku v sobotu 30. 7. 2011
(článek si lze přečíst na: http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_re-
gion/skauti-hostili-na-tabore-kamarady -z-belgie20110815.html)

Rád bych na tomto místě poděkoval následujícím
institucím a osobám, bez kterých by se tábor obtížně
uskutečnil. Děkuji:
− Radě města Nové Hrady za finanční příspěvek na pokrytí nákladu

LT Žumberk 2011 ve výši 7.000,- Kč.
− Zastupitelstvu obce Žár za poskytnutí sponzorského daru na po-

krytí nákladů LT Žumberk 2011 ve výši 3.500,- Kč.
− Obecnímu úřadu Horní Stropnice za poskytnutí propagačních ma-

teriálů pro Belgické skauty.
− Starostovi Města Nové Hrady p. Mgr. Vladimíru Hokrovi za po-

moc při zprostředkování setkání s Belgickými skauty.
− HZS JčK – požární stanici Trhové Sviny pod vedením velitele

stanice p. Bárty za ukázku činnosti.
− Paní Aleně Sochorové, která vedla rukodělné aktivity během set-

kání s Belgickými skauty.
− Panu Vitaly Kolesniku za překladatelskou činnost během setkání

s Belgickými skauty.
− Paní Miroslavě Juráškové z firmy Jan a Alena Sochorovi – šití a

prodej pracovních oděvů za ušití textilních rekvizit sloužících
pro celotáborovou hru.

− Firmě Jan a Alena Sochorovi – šití a prodej pracovních oděvů za
poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí nákladů ušitých textil-
ních rekvizit sloužících k celotáborové hře.

− Paní Jitce Domanské za perfektní „odmoderování“ akcí „Táboro-
vá MISS LT Žumberk 2011“ a „Táborový MYŠÁK LT Žumberk
2011. Také děkujeme za perfektně připravený doprovodný prog-
ram při závěrečné táborové diskotéce.

− Panu Josefu Pokornému alias DJ Pepíčkovi za skvělou závěreč-
nou diskotéku.

− Paní Anně Trachtové za upečení čtyř nádherných dortů pro sou-
těžní družstva.

− Velké dík patří našim kuchařkám a celému kolektivu vedoucích
LT Žumberk 2011.

− Na závěr děkujeme rodičům za důvěru, se kterou nám svěřili a
svěřují své děti do péče a hlavně děkujeme dětem, že nám ukáza-
ly a ukazují opravdový smysl naší práce.

Letošní tábor jsme si skvěle užili a již teď se těšíme na příští rok, jak
se všichni sejdeme na LT Žumberk 2012 a zažijeme spoustu legrace
jako na letošním táboře.

Petr AKSAMIT – HVĚZDÁŘ
Vedoucí skautského střediska SIRIUS Horní Stropnice

Mezinárodní setkání skautského oddílu KOMETA Horní Stropnice
a skautů z Belgie

Náštěva Tvrze Žumberk

Náštěva Horní Stropnice – Koupaliště
Ukázka činnosti HZS JčK na požární stanici
Trhové Sviny

Závěrečná táborová diskotéka pod vedením
DJ Pepíčka
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Loučení s prázdninami
Na poslední srpnovou sobotu připravilo novohradské KIC společně

s Lesy ČR a ÚHÚL Brandýs nad Labem pro děti akci Loučení s prázd-
ninami. Pozvali jsme děti do Sokolího hnízda, kde byly pro ně připrave-
né malé lesní hrátky, to aby si ještě pořádně užily přírody než zasednou
do lavic. Všechno se nám pěkně rozběhlo, ale příroda byla přeci jen
„mocnější“, a tak nás déšť zahnal pod střechu. Díky panu Maierovi,
správci Sokolího hnízda, jsme mohli naše Loučení dokončit. Jediné, co
jsme vzdali, byl táborák, protože obloha „plakala“ tak hodně, že by
nám jej stejně uhasila.

Takže prázdniny papa a hurá zase do dalšího školního roku.
Za pořadatele akce K. Jarolímková
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Hity 60. – 70. let Cliff Richarda a The Shadows
anebo Koncert kapely Gama CB

Uprostřed srpna zavítala na hradní ná-
dvoří kapela GAMA CB, skvělá parta
ostřílených muzikantů, kteří se po letech
opět dali „dohromady“ a dělají radost sobě
i posluchačům skvělou muzikou. Sólový
zpěv jim nyní „dodává“ Otakar Novák, só-
lista opery Jihočeského divadla, ale i sa-
motní muzikanti v doprovodném zpěvu
nezůstávali pozadu.

Nejlepší hity Cliffa Richarda a skupiny
The Shadows v jejich podání byly moc
fajn, byl to skvělý „návrat do minulosti“
parádních beatovských začátků.

Další kapela, kterou si mohli ve stejný
večer návštěvníci hradního nádvoří po-
slechnout bylo trio Hastroši. Ti přeladili
na country a v závěru ještě hráli „cokoli“
na přání. A celkem úspěšně je všem plnili.

Kdo nestihl tento letní venkovní kon-
cert, tak bude mít ještě jednu letošní příle-
žitost o poslední zářijové neděli, kdy u nás
zahraje kapela Poutníci.

K. Jarolímková

Přijeli k nám „Mistři Evropy“
V rámci „Jazzových dnů“ vystoupily na náměstí také dvě dechovky, a to „Jižani“ pod vede-

ním „novohradského“ patriota Miroslava Dvořáka a „Kumpánovi muzikanti“ vedeni Vladem
Kumpánem.

Kapela „Jižani“ je velmi mladá dechovka, Míra Dvořák ji postavil teprve na podzim loňské-
ho roku a měl šťastnou ruku při výběru muzikantů. Jednou můžou Jižani patřit k nejlepším
kapelám Jižních Čech.

Vrcholem koncertu byli „Kumpánovi muzikanti“, „Mistři Evropy“, kteří nadchli i Newyor-
skou Carnegi Hall.

Škoda, že bylo při jejich vystoupení úmorné vedro a tudíž přišlo málo lidí. Přesto „Kumpá-
novští“ uhranuli diváky svým uměním a zároveň byli poctěni českým skandovaným potleskem.

Někteří mluví o dechovce jako lehkém, nemoderním žánru. Jsou to lidé, kteří v životě nedrže-
li v ruce žádný dechový nástroj. To, co zde předvedli „Kumpánovi muzikanti“ místy hraničilo
s genialitou, podpořenou tvrdou prací. Sóla, sólíčka, dueta, celá kapela tutto, to všechno znělo
přesně, intonačně dokonalé.

Všichni byli ten krásný večer sólisté, každý člen souboru „uměl“, dá se říci, všechno.
Největší hvězdou byl Vlado Kumpán. Vynikající kapelník a především virtuózní hráč na tu

„svou“ trubku.
Jako bývalý muzikant můžu říci, že on ovládal svůj nástroj „jako Pavel Šporcl“ housle.
Ještě se musím zmínit o zpěvácích, kteří byli taktéž výborní, sourozenci Baťkovi s krásným

moravským zabarvením hlasů.
Ještě bych mohl o koncertě povídat a psát, ale všechno má svůj konec. Jižani a Kumpánovci,

děkujeme za tu nádheru! Miroslav Hruška

KIC Nové Hrady zve na

promenádní koncert
dechové hudby

P O D H O R A N K A

24.9. 2011,
od 11.00 – 13.00 hod.

na náměstí v  Nových Hradech
koncert se uskuteční

v rámci novohradských
Gastro – slavností 2011

(pro účinkující i posluchače zajištěno
zastřešení)

KIC Nové Hrady zve na
poslední koncert pod širým nebem, který se uskuteční

25.9. od 14.00 hod.
na hradním nádvoří státního hradu Nové Hrady

a vystoupí na něm kapela

POUTNÍCI
s písničkami z oblasti americké country a bluegrassu

a zazní i staré „poutnické“ hity
vstupenky 100 Kč (70 Kč – děti od 10 do 15 let a senioři)

Pokud by bylo počasí hodně nepříznivé, přesuneme koncert
do kinosálu Český dům.

KIC Nové Hrady zve
na tradiční

VÁCLAVSKOU
ZÁBAVU

hraje kapela

HYALIT
v sobotu 24. 9. 2011,

od 19.00 hodin
sál Hotelu Máj Nové Hrady

vstupenky 70 Kč

KIC Nové Hrady zve na

zábavnou show

Tomáše
Matonohy

„U piána“
s hostem Josefem Poláškem

a klavírním improvizátorem
Zdeňkem Králem

čtvrtek  27.10. 2011, 19.00 hod.
Kinosál Nové Hrady
vstupenky 270 Kč
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Divadelní čtvrtky na hradním nádvoří
Už druhým rokem připravilo KIC Nové Hrady pro divadelní příz-

nivce čtyři představení na hradním nádvoří. Opět to byly „divadelní
čtvrtky“, které oslovovaly (a úspěšně oslovily) děti i dospělé a zavedly
je do tajemné Prahy (Divadlo Ludvík), potěšily vtipným Kubou a Mar-
jánkou (Divadlo Kapsa), zopakovaly dramatický osud Sněhurky a je-
jích kamarádů trpaslíků (Divadlo Otty Schwarzmüllera) a také
„nastínily“ co se stane, když se z člověka stane Kozlí muž (Divadlo
Studna)… Tak si ještě prostřednictvím fotografií připomeňme letní di-
vadelní náladu, která byla se všemi herci i s vámi diváky moc prima.

Divadelní čtvrtky a tři červencová představení jsme pořádali za fi-
nanční podpory Jihočeského kraje z grantového programu Živá kultura.
Takže dík patří i jemu.

K. Jarolímková

Čekání na divadlo Kapsa jsme si vyplnili šermováním

Focení se Sněhurkou

Focení se ŠmudlouKouzla a čáry tajemné Prahy

Zahajovací ceremoniál divadelního čtvrtka

Spokojené divácké hradní nádvoří

Mladí rytíři učili ještě mladší rytíře základům šermu
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Poslední letní představení přivezlo divadlo Studna

Příběh o kozlím muži

Ušatá hééérečka čte dětem

VÝSTAVA
VÝTVARNÝCH

PRACÍ
z novohradských

Malířských sympozií

14. ročník

4. 8. – 9. 9. 2011
Zámek Nové Hrady

Otevřeno denně, 9.00 – 12.00
a 13.00 – 17.00 hod.

Pořádá Galerie VIDA Č. Budějovice

Divadelní čtvrtky na hradním nádvoří
(pokračování ze str. 13)

Kuba s Marjánkou a velkou kasičkou
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Koželužna v srpnu
Ani o prázdninách novohradská Koželužna nespala, spíš naopak.

O tom, co se dělo v Koželužně v červenci jste se dočetli v minulém NZ,
tentokrát přinášíme fotoreportáž z tvůrčích aktivit a kurzů uskutečně-
ných v srpnu.

K již tradiční letní koželužnové nabídce, kterou bylo malování, ke-
ramika, pedig, potisk textilu a dřevěné tvoření, přibyla letos i výroba vi-
nutých perlí nad kahanem. Kdo se na to přišel podívat, byl nadšený, kdo
si něco sám vyrobil, byl určitě nadšený dvojnásob. Odnesl si totiž na
krku svůj opravdu originální a krásný šperk.

Prostřednictvím fotografií vám přinášíme „svědectví“ tvůrčího nad-
šení, radosti i překvapení z vlastní tvořivé schopnosti všech.

K. Jarolímková

I ze zbytků dřeva se dají vyčarovat  pěkné výtvory

Keramika pro malé i velké Letní malování v Koželužně

Originální letní  trička vytvořená v Koželužně

Malá ale šikovná

Pěkné i praktické košíčky z pedigu mají už své
příznivce

Se dřevem, hřebíčky a kladivem to uměla i děv-
čata Vinuté perle lákaly hlavně ženy a dívky

Osvědčené a stále lákavé keramické tvoření
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Zveme Vás na

Výstavu dětských obrázků
a výrobků dětí z Koželužny

Na výstavě uvidíte obrázky, které namalovaly děti v rámci
festivalu Novohradské Hraní 2011 a práce dětí,

které v průběhu minulého  školního roku navštěvovaly
tvůrčí aktivity Koželužny.

Přijďte se potěšit krásným dětským malovaným světem.
Výstava bude v září otevřená vždy při pravidelných

aktivitách pro veřejnost
(např. každá středa od 13.00 do 16.00 hod. nebo po před-

chozí domluvě)  Vstupné 10,-Kč

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

„Dokonalost je nereálná, ale zdokonalování je možné.“

Snažíte se být zodpovědní, tolerantní a chápající rodiče?

Nevíte si občas rady sami se sebou, se svými emocemi?

Trápí Vás, že někdy nezvládáte své emoce ve vztahu k dětem?

Přáli byste si, aby u Vás doma bylo méně křiku, hádek a vypjatých

situací?

Přijďte se o své zkušenosti s výchovou dětí podělit
s ostatními rodiči na besedu:

„EMOCE VE VZTAHU“
především rodič – dítě

Zaručený návod na to, jak vychovávat děti neexistuje. Neexistuje
ani desatero dokonalého rodiče. Každý z nás je ve své rodičovské
roli naprosto jedinečný a stejně tak jsou jedinečné i naše děti. Proto
musíme odpovědi na své rodičovské tápání hledat především sami
v sobě. Často ale setrváváme ve stereotypu neužitečných řešení ur-
čitých situací, které nás stále dokola vyvádějí z míry. Nedaří se
nám najít cestu z „bludného kruhu“. A možná stačí jen podívat se
na tyto situace z jiného zorného úhlu. Ať už okem nezúčastněného
pozorovatele nebo třeba právě okem dítěte.

Rodičovské setkání Vám nabídne jednak prostor ke sdílení rodi-
čovských starostí ale i radostí. Pomůže Vám o něco lépe se zoriento-
vat ve Vašich emocích, odhalí příčinu některých zažitých stereotypů,
ukáže způsoby, jak efektivněji řešit vypjaté situace nejen s Vašimi
dětmi ale i s partnerem nebo třeba kolegy na pracovišti. Osvobozují-
cí pro Vás možná bude i zjištění, že v tom nejste samiJ

Tato beseda je určena jak rodičům, kteří absolvovali Kurz efek-
tivního rodičovství, tak i těm, kteří se o efektivní výchovu teprve za-
jímají a rádi by účinněji komunikovali se svými dětmi.

Místo a termín: 16. 9. 2011, od 15.30 v Koželužně.

Lektorka: Mgr. Ing. Eliška Vondráčková, Centrum pro rodinu a so-
ciální péči v Brně, www.efektivnirodicovstvi.cz

Informace: Lucie Sovová, tel.: 777 986 676,
email: lu.sovova@seznam.cz

AKTIVITY V KOŽELUŽNĚ
¢ Pondělí

Deskové hry druhé generace
15.00 – 17.00 hod. (začínáme od 12.9.)
Vhodné pro všechny děti, které si chtějí procvičit postřeh, předsta-
vivost, logické myšlení anebo se nudí. Aktivita pro děti zdarma.
(zajišťuje Petr Šimek)

Prorodinné aktivity
14.00 – 16.00 hod. (začínáme 12.9.)
Pestrý program vhodný pro celou rodinu, trávení času při spo-
lečném tvoření. Aktivita za dobrovolný poplatek.
(zajišťuje Lucie Sovová)

¢ Středa
Výtvarné tvoření pro nejmenší (děti do 10 let)
13.00 – 15. 00 hod. (začínáme 14. 9. 2011)
Pokračování výtvarných aktivit pro nejmenší.
(zajišťuje Lucie Sovová)

Výtvarné tvoření pro větší
(děti od 10 let, mlaďoši i dospěláci)
15.00 – 18.00 hod. (začínáme 14. 9. 2011)
Výtvarné aktivity a tvoření kulis, kostýmů a dalších předmětů
pro akce pořádaných kulturním centrem.
(zajišťuje Květa Jarolímková)

¢ Čtvrtek
Orientální tanec pro děvčata
17.00 – 18.00 hod.
Závazné přihlášky do 16. 9. 2011,
cena školního kurzu 1 000 Kč/ 1 os.
Tento kurz bude zahájen pouze v případě, pokud bude přihláše-
no 10 děvčat a bude zaplaceno kurzovné na celý školní rok. Při-
hlášky a další informace na KIC N. Hrady.
V případě zahájení kurzu bude první taneční hodina 25. 9. 2011.
(zajišťuje Martina Kubešová)

¢ Co dále připravujeme:
Beseda „EMOCE  VE  VZTAHU“
především rodič – dítě
16. 9. 2011, od 15.30 v Koželužně

Od října začnou přednášky
v rámci Univerzity třetího věku
25. 10. 2011

Předvánoční kurz pedigu
(výroba pěkného a originálního dárku)
5. 11. 2011
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INFORMACE Z KNIHOVNY
Výzvy k výtvarné soutěži „Lesy a příroda kolem nás“, pořádanou

jihočeskými knihovnami spolu s Lesy české republiky s. p. a ZOO
Ohrada, si povšimly paní učitelka ze 4. třídy ZŠ Petra Vyhlídková a ředi-
telka MŠ Eva Heřmanová a v červnu přinesly do naší knihovny vystavit
úžasné práce svých svěřenců. Výstava stále trvá a návštěvníci mohou po-
moci ohodnotit nejlepší práce. Tři nejzdařilejší obrázky z obou kategorií
budou 5. září převezeny na další výstavu a další hodnocení do Jihočeské
vědecké knihovny v Č. Budějovicích.
Co ještě bude do konce roku?
¡ V říjnu, jako každý rok, zařídí Městská knihovna pro „deváťáky“

exkurzi do Jihočeské vědecké knihovny. Výlet určitě zase spo-
jíme s návštěvou nějaké galerie nebo jiného zajímavého místa.

¡ 4. listopadu čeká mladší školáčky povídání o Dobrodružstvích
kapříka Metlíka s autorem knihy Janem Opatřilem přímo u nich
ve třídách.

¡ 8. listopadu přijede za staršími školáky opět pan Jiří Mára s pro-
mítáním a besedou o tom, jak se synem Jirkou na invalidním vo-
zíku procestovali půl světa. Minule nás seznámili s Novým
Zélandem, tentokrát to bude jiná země.

¡ V sobotu 26. listopadu bude zahájena Prodejní výstava knih,
zde bude možno v den zahájení a dále vždy ve výpůjční době
(pondělí, středa, pátek) až do Vánoc nakoupit knihy (třeba jako
vánoční dárek) a udělat radost sobě nebo svým bližním.

¡ Od 1. prosince do Vánoc čeká hříšníky Adventní amnestie, kdy
budou promíjeny pokuty za pozdní vrácení knih a nově přihláše-
ným čtenářům bude prominut roční poplatek.

Začíná září a v knihovně se zase začnou každý první čtvrtek v měsíci
scházet maminky s malými dětmi, třídy dětí z MŠ a ZŠ budou knihovnu také
znovu navštěvovat a i dospělým začne běžný život. Na všechny se těším.

Knihovnice Drahomíra Císařová

Okénko do knihovny
Polášek, Jan – Adieu, bike?

V této knize sledujeme osudy Radky a
Martina a prožíváme s nimi jejich lásku –
k cyklistice i k sobě navzájem. Můžeme jim
tiše závidět jejich studentská léta a rozvíjející
se vztah, který vrcholí narozením dítěte. Autor
barvitě líčí prostředí cyklistických závodů a
například průběh etapového závodu žen popi-
suje velice zasvěceně. Poučné jsou i pasáže
o tréninku a výživě. Kniha je určena především
mladým čtenářům, ale i ostatní vyznavači kol a
cyklistiky si v ní příjemně počtou.

Vrábková, Helena

Co vařily naše babičky a co jsme
my zapomněli

Recepty a vyprávění s vůní vzpomínek.
Volné pokračování knihy Co věděly naše ba-
bičky a co jsme my zapomněli nás tentokrát
zavádí do kuchyně našich předků. Není to ku-
chařka v pravém slova smyslu, recepty “jsou
tu kvůli příběhům”, jak píše autorka, nicméně
jsou to recepty, nad nimiž se sbíhají sliny a
které si možná pamatujeme z dětství.

Erskinová, Barbara – Dům ozvěn
Veliký starodávný dům na anglickém ven-

kově získala Joss Grantová dědictvím po
matce, kterou nikdy nepoznala. Když se pak
s manželem a malým synkem do bývalého ro-
dinného sídla přestěhují, začnou se dít záhad-
né věci. Vylekaná Joss postupně odhaluje
dávná tajemství historie rodu, na němž ulpělo
prokletí, a snaží se ochránit svou rozrůstající
se rodinu i přátele. Reálný svět, zalidněný

sympatickými postavami, je v příběhu kon-
frontován s temnou středověkou minulostí.

Erskinová, Barbara

Dědictví minulosti
Děj románu postavila autorka opět na pro-

línání dvou časových rovin - v té historické se
vrací o dvě tisíciletí zpět, do Británie osídlova-
né Římany v dobách počátku křesťanství a
jeho střetů s vírou keltských druidů. I současná
hrdinka Abi Ruthefordová, vikářka anglikán-
ské církve, musí hned ve svém prvním půso-
bišti na farnosti v Cambridgi čelit předsudkům
nejen pro své mládí a vzhled, ale hlavně pro
své neobvyklé léčitelské a vizionářské schop-
nosti.

Lustig, Arnošt – Dívka s jizvou
Próza vznikla přepracováním stejnojemn-

né povídky. V příběhu se setkáváme s Jitkou
Thelénovou, vychovávanou v Pražském ústa-
vu pro rasově čisté dívky. Tam se dostala po
smrti svých rodičů, kteří se stali obětí teroru po
atentátu na Heydricha. V hlavní hrdince se
sváří právě probuzená ženskost s nenávistí
vůči všem, kdo se podíleli na ztrátě jejích
nejbližších.

Klass, Perri – Doktorka Lucy
Hlavní hrdinka, dětská lékařka Lucy Weis-

sová, je typicky úspěšná, pracující matka, kte-
rá spolu s manželem vychovává milované děti
na předměstí velkoměsta. Její vlastní životní
osud ji však vyřazuje z průměru. Prožila těžké
dětství v pěstounské péči, je až přehnaně úz-
kostlivá v zaměstnání, kde pracuje s podobný-
mi pacienty v ohrožení, jako bývala sama, a
jejich rodinami. Autorka vypráví příběh o tom,

jak velice důležitá je péče o děti. Práce zavádí
Lucy do světa rodin žijících na okraji společ-
nosti, kdy se každodenně musí rozhodovat,
zda to, čeho se určití rodiče dopustili, je nato-
lik nekompetentní - nebo tak hloupé - že to
ohrožuje jejich děti. Jejím úkolem je přijít a
zakročit, když musí. Lucy se snaží udržet rov-
nováhu mezi svou prací a svou rodinou, užívat
si času s vlastními dětmi a pohlížet na ostatní
rodiny se smyslem pro humor, spravedlivě a
laskavě.

Körnerová, Hana Marie

Stanice odložených lásek
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...

Hardenová, Helena

Smrt nenachází slova
Když si vezmete za manžela cizince, nikdy

si s ním nebudete dokonale rozumět. To
ovšem nevylučuje fakt, že onoho cizince mů-
žete milovat. Ale co když přijde den, kdy zjis-
títe, že svého muže znáte daleko méně, než
jste si doposud myslela? Zuzanin život na Ka-
nárských ostrovech plyne již třetím rokem
svým tempem. Zuzana by si vlastně mohla
užívat klidného života, kdyby ji její zvědavost
občas nenutila strkat nos do věcí, do kterých jí
vůbec nic není. Touha přijít věcem na kloub je
však silnější, a tak se naše hrdinka brzy ocitá
ve smrtelném nebezpečí.
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Informační centrum Nové Hrady informuje

¡ Pokud se chcete podívat na fotografie z letních kulturních akcí,
které pořádalo KIC Nové Hrady, navštivte naše webové stránky
www.kicnovehrady.cz nebo se přijďte podívat o posledním zářijo-
vém týdnu na Výstavu  „FOR FOTOGRAFIE“ v průjezdu novo-
hradské radnice.

¡ V měsíci říjnu bude na KIC Nové Hrady omezený provoz z důvo-
du čerpání řádné dovolené a náhradního volna.
Děkujeme za pochopení.

Zavírání letní
turistické sezony

aneb Gastroslavnosti

v Nových Hradech

v sobotu 24. září 2011
náměstí v Nových Hradech

dopoledne – Trh regionálních produktů

11.00 – 14.00 hod.

¡ KUCHAŘSKÁ SHOW  PETRA STUPKY
¡ Rožmberské recepty, ukázka výroby kapřích hranolků,

divácká soutěž, ochutnávky
¡ Občerstvení pro návštěvníky akce
¡ Speciality na retrogrilu, pokrmy z ryb, nápoje
¡ Ukázka výroby trdelníků a jejich prodej

Promenádní koncert dechové hudby
PODHORANKA

¡ Vyhodnocení letní ankety „Zavařené restaurace“,
předání glejtů „Chutná restaurace“ a dárků místním pohos-
tinským zařízením.

14.00 – 17.00 hod.

¡ Soutěž 5-členných družstev v netradičních
gastro-disciplínách

¡ V letošním roce budou disciplíny pro účinkující více jedlé,
doporučujeme družstva smíšená, přihlášky do soutěže do
19. 9. 2011 na KIC Nové Hrady.

Těšíme se na všechny jedlíky a jedlíkyně!
Zastřešení  pro kapelu, kuchařskou show a diváky.

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

kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz

Doprovodný program
10.00 – 12.00 hod. Vyjížďky na koních v zámeckém parku.

Nástupní místa zámecké schodiště nebo u tenisových kurtů.
V době akce lze navštívit výstavu FOR FOTOGRAFIE, která

dokumentuje kulturní a společenské akce pořádané KIC Nové Hra-
dy v době letní turistické sezony v Nových Hradech. Přijďte se poba-
vit a zasmát nejen sobě…

Akci pořádá KIC Nové Hrady a Agentura Monika

Anketa návštěvníků města o „chutných
restauracích“ aneb Zavařovačky za oknem

novohradského informačního centra
V letošním roce byla v oblasti cestovního ruchu věnována větší po-

zornost službám stravovacím, a to jak samotným pokrmům a jejich
kvalitě, tak nabídce různých místních specialit a receptů („rožmber-
ským dvojnásob“). A dokonce se hodnotilo i to, jak se personál usmívá
na své zákazníky (viz. výňatek z tiskové zprávy Web odstartoval hlaso-
vání o „usměvavých“ restauracích).

Na toto téma gastronomie se pokusilo naladit i naše informační cen-
trum a už od začátku roku k tomu podávalo průběžné informace (infor-
mace o veletrhu Regiontour a téma Ochutnejte Českou republiku), dále
jsme uspořádali „Jedlou“ přednášku v Koželužně, vyhlásili soutěž
o nejlepší koláče Petra Voka podle v NZ otištěného receptu Klubu
tradic z Borovan.

Další způsob, jak jsme chtěli podpořit význam gastronomie, jako zá-
kladní služby cestovního ruchu, bylo uspořádání neformální ankety
„Zavařené restaurace“. Každé místní restauraci jsme vytvořili svou za-
vařovačku, umístili je za okno novohradského infocentra a zbytek ne-
chali na návštěvnících. V průběhu léta tak mohli všichni strávníci a
prázdninoví hosté města vyjadřovat jednoduchým způsobem svoji spo-
kojenost či nespokojenost s jídlem, personálem i prostředím. Stačilo
vhodit žlutou, bílou či modrou kuličku do zavařovačky a hotovo.

Nutno podotknout, že pozornost a zájem lidí (hostů města) o anketu,
kteří zavítali na naše infocentrum, byl poměrně velký a pozitivní, tento
nápad se velmi líbil a nám to zároveň umožnilo nebýt neobjektivní a
pouze jsme radili s tím, kde jakou restauraci najdou.

K datu uzávěrky zářijového NZ nebyly výsledky ještě známé, takže
pokud se nechcete dozvědět vyhodnocení ankety až v říjnovém čísle
NZ, přijďte na novohradské gastroslavnosti 24. 9. 2011, kde bychom
rádi tuto návštěvnickou anketu vyhodnotili a uzavřeli. Samozřejmě bu-
deme velmi rádi, když všechny novohradské restaurace vyšlou na slav-
nosti svého zástupce, abychom mohli předat dárky a „chutné glejty“.

Vše dobré (a nejen na talíři) do posledního letního měsíce přejí
zaměstnanci KIC Nové Hrady

Web odstartoval hlasování o „usměvavých“ restauracích
Ve které jihočeské restauraci se umí chovat nejlépe ke svým hos-
tům? Do kterého hotelu v našem regionu se turisté rádi vracejí a
v jakém informačním centru vás nejvlídněji obslouží? Právě na
tyto otázky odpoví anketa, která v těchto dnech startuje na webu
www.usmejmesenaturisty.cz.

Webový portál vznikl v rámci projektu „Usmějme se na turisty“,
který od července realizují Jihočeský kraj, Jihočeská centrála cestovní-
ho ruchu a další subjekty za finanční podpory Jaderné elektrárny Teme-
lín. Jeho smyslem je upozornit na důležitost vlídného a milého chování
ve vztahu k návštěvníkům jižních Čech. „Důležitost vlídného chování
ve vztahu k turistům potvrdil nedávno také mluvčí Asociace českých
cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura. Zdůraznil, že se pro-
vozovatelé turistických služeb musejí usmívat a být ke svým klientům
milí, a to i v návaznosti na fakt, že Česko přestává být levnou zemí v po-
rovnání se zahraničím. V jižních Čechách jsme si to uvědomili ještě
o trochu dříve a spustili výše zmíněný projekt. Nemyslíme si, že se kon-
krétně Jihočeši mračí více než v jiných regionech, ale o turisty stojíme a
chceme je u nás,“ řekla ředitelka Jihočeské centrály cestovního ruchu

Pavla Konopová.

CB – systém se na našem KIC dobře rozběhnul
Od července si  přímo u nás mohli zájemci zakoupit

vstupenky na koncerty a divadla
v rámci rezervačního systému „CB – SYSTÉM“.

Tuto možnost můžete využít i Vy.
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Sobota 3. 9. 20.00 hod.

· Transformers 3
Mimozemští roboti, maskovaní za pozemská
auta, tentokrát ve 3-D kabátku. K tomu navrch
nejkrásnější žena světa (podle prestižního pán-
ského časopisu) v hlavní ženské roli. Režisér
Michael Bay s třetím dílem ságy Transformers
letos připravil všem malým i velkým klukům
Vánoce už na léto.
V originále nese třetí díl Transformers podtitul
„Temná strana Měsíce“. Právě tady před lety po-
sádka první americké měsíční expedice Apollo
11 objevila mimozemské vesmírné plavidlo a
moudře si to nechala pro sebe, respektive pro taj-
né služby. Podle Autobotů, kteří už dvakrát do-
kázali ochránit Pozemšťany před ničivou invazí
jejich zlých konkurentů Deceptikonů, to ale byla
zásadní chyba. Chyba, která by mohla zničit ce-
lou naši civilizaci, pokud nám Autoboti znovu
nepomůžou. Kromě starých známých plecháčů
v čele s Optimem Primem a Bumblebeem se na
scénu vrací jejich největší lidský spojenec Sam
(Shia LaBeouf), životem a bitvami s roboty
otřískaný mladý muž, který chce ze všeho nej-
víc konečně začít žít normální život.
Akční sci-fi, přístupné, český dabing,
154 min., 55,- Kč

Středa 7. 9..

· NEPROMÍTÁME

Sobota 10. 9. 20.00 hod.

· Jana Eyrová
Hrdinka, která nepřestává inspirovat generace
čtenářů a diváků po celém světě, si nyní díky
novému a odvážnému filmovému zpracování re-
žiséra Cary Joji Fukunaga (Sin Nombre) nachází
cestu k nové generaci. V hlavních rolích roman-
tického dramatu se představí Mia Wasikowska
(Alenka v říši divů) a Michael Fassbender (Ha-
nebný parchanti). Režisér Fukunaga vypráví ži-
votní příběh Jany Eyrové (Mia Wasikowska)
prostřednictvím flashbacků, které mapují dra-
matické a pohnuté situace, jež zoufalou a vy-
děšenou mladou ženu přivedly až do domu
duchovního otce Johna Riverse (Jamie Bell),

v jehož harmonické domácnosti se chce nad-
obro odstřihnout od minulosti.
Romantické drama, české titulky,
přístupné od 12 let, 120 min., 55,- Kč

Středa 14. 9. 13.30, 17.00 hod.

· Šmoulové
Rodinná komedie, ve které se pojí animova-
ný i hraný film, uvádí na plátna kin všem
dobře známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý ča-
roděj Gargamel vyžene Šmouly z jejich ves-
ničky a během následného pronásledování
všichni společně projdou kouzelným portá-
lem, který je zavede do našeho světa, přímo
doprostřed newyorského Central Parku.
Malí modří Šmoulové musejí dát hlavy do-
hromady a najít způsob, jak se dostat zpátky
domů do vesničky dříve, než je Gargamel
znovu vystopuje.
Rodinná animovaná komedie, český dabing,
102 min., 55,- Kč

Středa 14. 9. 20.00 hod.

· Hanna
Hanně (kterou si zahrála na Oscara nominova-
ná Saoirse Ronan z filmu Pokání, taktéž v režii
Joea Wrighta) je šestnáct let. Je bystrá, zvída-
vá a je to milující dcera. Je výjimečná svou si-
lou, vytrvalostí a zkušenostmi vojáka – to
proto, že vyrůstala v divočině na severu Fin-
ska, kde ji vychoval ovdovělý otec Erik (Eric
Bana), bývalý agent CIA. Erik Hannu naučil
lovit, podroboval ji extrémnímu výcviku sebe-
obrany a s pomocí pouhé jediné encyklopedie
a knihy pohádek jí nahradil veškerou školní
docházku. Hannin život se nepodobá životu
žádného z jejích vrstevníků – pro ni byla vý-
chova současně i výcvikem, to vše ve snaze
udělat z ní dokonalého zabijáka. Ale Hannina
rodina má ve světě nevyřízené účty a Erik si se
smíšenými pocity hrdosti a obav uvědomuje,
že už svou dceru nemůže dále držet na jednom
místě.Tento okamžik Hannina dospívání je
pro ni velice drsný – je nucena se od Erika od-
loučit a vydává se na misi, která jí byla od sa-
mého počátku souzena.
Akční, české titulky, přístupné od 12 let,
111 min., 55,- Kč

Sobota 17. 9. 20.00 hod.

· 3
Novinářka Hanna a architekt Simon jsou
úspěšný pár žijící v Berlíně v harmonickém
svazku, který trvá již dvacet let. Různé aférky,
plánování dítěte a svatby, každodenní starosti
i radosti mileneckého páru, to vše mají za se-
bou. Až do okamžiku, kdy do jejich života
vstoupí atraktivní Adam. Problém je v tom, že
Hanna ani Simon o svých vzájemných citech
k Adamovi netuší...
Milostný příběh, ve kterém nechybí smysl pro
humor, nečekané zvraty a překvapení je nato-
čen s dynamikou a s citem pro výtvarnou
stránku. Každá část příběhu zapadá do doko-
nalé mozaiky, ve které se osudy tří hlavních
hrdinů propojí.
Komedie, české titulky, přístupné od 15 let,
115 min., 55,- Kč

Středa 21. 9. 20.00 hod.

· Ženy sobě
Rozlučka se svobodou se může nepěkně zvrh-
nout. Neplatí to jen pro pány, jak nás o tom ná-
zorně přesvědčila komedie Pařba ve Vegas,
podobným předsvatebním martýriem můžou
projít i ženy. Zvlášť když je největší kamarádka
nevěsty magnet na katastrofy, který dokáže i
tak prostou věc, jakou je výběr svatebních šatů,
proměnit v horor. O tom všem je komedie Ženy
sobě, v níž exceluje jedna z nejpopulárnějších a
nejzábavnějších komiček současnosti Kristen
Wiig (Zbouchnutá, Kopačky).
Komedie, české titulky, přístupné od 15 let,
125 min., 55,- Kč

Sobota 24. 9. 20.00 hod.

· Harry Potter a Relikvie smrti – část 2
V tomto výpravném finále eskaluje bitva mezi
dobrem a zlem do otevřené války čarodějného
světa. Nikdy nebylo v sázce tolik jako teď. Ni-
kdo už není v bezpečí. Je to ale Harry Potter,
kdo možná bude muset postoupit oběť největ-
ší, když se přiblíží rozhodující bitva s Lore-
dem Voldemortem.
Fantasy, český dabing, přístupný od 10 let,
120 min., 55,- Kč

Středa 28. 8.

NEPROMÍTÁME

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – září 2011

Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Žvýkačky a drobné cukrovinky

Ü Baterie všech druhů

Ü Turistické mapy, známky

Ü Dioptrické brýle

Ü CDR – DVD R

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová

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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Letní soustředění karate 30. července – 6. srpna 2011 Věšín
Letošního letního soustředění se do oblasti Brdských lesů u obce

Věšín u Příbrami již po desáté sjelo na 130 cvičenců bojových umění.
Zastoupeny zde byly školy a kluby z Chomutova, Českých Budějovic,
Plzně, Prahy, Kladna, Nových Hradů a Domažlic.

Program tréninků byl odstartován již tradičně sobotním odpoled-
nem, kdy zde měli prostor hosté z jiných bojových umění. Jujutsu a
Brazilské Jiu Jitsu vyučoval Zbyňek Goralczyk, 4. Dan Jiu Jitsu, se
svým týmem, kdy hlavní náplní jeho tréninkových bloků, při kterých si
mnozí sáhli až na dno svých sil, bylo vyproštění se z držení a především
boj na zemi. Další hosty převážně zastupovali Lukáš Šeršeň, dvojná-
sobný vicemistr světa Kick Box, a Michal Bittner, vicemistr Evropy
2011 v Brazilském Jiu Jitsu, tito trenéři předávali našim cvičencům
cenné zkušenosti ze světových kolbišť a především technické části pří-
pravy na zápasy kumite, ale také figtingu. Důležitou a nedílnou součás-
tí jejich tréninku byla rovněž taktická a psychická příprava závodníka
na soutěž. Tréninkový plán celého týdne byl rozložen do třech bloků, a
to jednak dopolední a odpolední dvouhodinové tréninky (pro děti do
12 let pouze hodina a půl), večer po 19 hodině pak začínal třetí dobro-
volný trénink, na kterém se většina cvičenců připravovala ke zkouškám
na stupně technické vyspělosti. Jednotlivé tréninkové bloky vedli hlav-
ní trenéři, tito měli na starost nejen cvičení, ale během celého soustře-
dění se také střídali ve funkci hlavního vedoucího dne a měli dozor nad
dodržováním všech pravidel pobytu. Trenéři rovněž bděli především
nad dodržováním poledního klidu pro nejmenší a zajišťovali přesun dětí
a mládeže do osmnácti let do chatek po večerce a následně také pravi-
delně kontrolovali dodržování nočního klidu v chatkách nezletilců.
Nutno podotknout, že tato nevděčná a časově náročná činnost probíhala
bez větších problémů. Dalším z úkolů trenérů bylo i ranní bodování
úklidu chatek, kdy oproti minulým letům byl na chatkách udržován
mnohem větší pořádek, zřejmě i proto, že neuklizené chatky pak byly při

hlavním nástupu „ohodnoceny“ až padesáti kliky. O třicetičlennou sku-
pinu dětí ve věku od sedmi do dvanácti let pečovali vychovatelé, kteří se
o naše nejmenší bojovníky starali v čase mimo tréninky, dohlíželi na hy-
gienu, úklid na chatkách a měli pro děti připravený celotýdenní program
her, soutěží a dalších činností, které vyplňovaly volný čas dětí mezi jed-
notlivými tréninky.

Počasí k nám bylo tento rok bohužel nepříznivé, první tři dny pršelo,
cvičilo se ale v náhradních prostorách jídelny, klubovny a zastřešené te-
rasy. Dvakrát za soustředění byl naplánován odpočinkový blok ve dvou
dnech, který většina cvičících využila k odpočinku a regeneraci, kdy
někteří trávili čas volejbalem, stolním tenisem nebo jinou hrou, další
skupinky odjely do Příbrami nebo Plzně na bazén, kde především vy-
užily sauny a vířivé koupele.

Součástí soustředění bylo i sportovně-branné odpoledne, kdy si všichni
účastníci měli možnost vyzkoušet a soutěžit ve střelbě ze vzduchovky,
hod šurikenem na cíl (hvězdice), zde mělo spoustu účastníků nulu pro zá-
sah rukojmí, dále pak střelbu z luku, lezení po laně upevněného mezi
stromy, hod činkou na cíl, hod 7kg medicimbalem do dálky, střelu mí-
čem na branku aj. V kategorii juniorů zvítězil v této soutěži Tomáš Her-
mann a bodově byl na tom stejně jako vítěz v mužích.

Týden utekl jako voda a byl tu závěr soustředění, který je již tradičně
spojený se zkouškami na stupně technické vyspělosti. Ke zkoušce od 9.
kyu až po 1. kyu AKJ nastoupilo celkem 34 cvičenců. Celá skupina
byla velmi dobře připravena a předvedla velice hezký průřez zkušeb-
ním řádem. Byly zde předvedeny velice pěkné sebeobranné techniky,
údery, kopy, pády, randori, kombinace a kata. Zdeňka Valenzová uspě-
la při zkoušce na 5. kyu (zelený pásek s modrým proužkem) a byla vy-
hodnocena jako jedna z nejlépe připravených cvičenců. Dále pak
vynikla skupina „kladeňáků“ a náš Tomáš Hermann, kteří měli na 3. a
2. kyu – hnědý pásek velmi ztížené podmínky, protože v půli přezkou-
šení začalo hustě pršet a k perfektnímu výkonu technik tak ještě přidali
pěkné bruslařské výkony na mokré trávě a v kalužích. I přes tyto těžké
podmínky všichni bezpečně docvičili randori a fighting, počasí se na-
konec umoudřilo až při konečném přerážení dřevěných desek, kdy
přestalo pršet a zase „vykouklo“ sluníčko. Všichni zúčastnění na tyto
zkoušky jistě nezapomenou, lze říci, že to byly nejtěžší podmínky, kte-
ré nám mohlo počasí připravit. Všichni uchazeči ve zkoušce na technic-
ké stupně uspěli a obdrželi mezinárodně platný certifikát European
Budo Centrum.

Poslední večer opět zazněly diskotékové rytmy a DJ Honza Rych-
novský ani tentokrát své posluchače nezklamal. Děti a mládež do 18 let
opět neuspokojila jako každý rok „pouze“ o hodinu posunutá večerka.
Tak snad příště ....

Závěrem patří poděkování celému realizačnímu týmu, který se na
soustředění podílí.

Za rok již po jedenácté ve Věšíně nashledanou.
Martin Hermann, předseda oddílu karate

Nejsložitější souboje randori a fighting se přezkušovali v největším dešti

Zdeňka Valenzová kope na lapu kop mawashi geri

Tomáš Hermann a Magda Pelechová trénují sportovní zápas AKJ
Fighting
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Mistrovské zkoušky v Allkampf-Jitsu
Magda Pelechová je držitelkou černého pásu

V sobotu 9. července se konaly v Německém Burgau mezinárodní
zkoušky na mistrovské stupně technické vyspělosti v sebeobranném
systému Allkampf-Jitsu. Do tělocvičny European Budo Centra se sjelo
na 30 uchazečů z Rakouska, České republiky a domácího týmu. V pěti-
členné komisi předsedal tvůrce systému Velmistr Jakob Beck 10. Dan a
dále pak další významní členové vedení AKJ, jako je Frietz Kosak
7. Dan aj. Z našich řad se zkoušek účastnili Magda Pelechová a Zbyňek
Vítovec.

Po společné rozcvičce jako první v historii dostali na příkaz Velmis-
tra Becka prostor naši dva cvičenci, aby zde ukázali, jestli jsou na
zkoušku dostatečně připraveni. V následujících 45 minutách předvedli
Magda se Zbyňkem excelentní výkon, kdy zacvičili dynamické kombi-
nace a kata (souborná cvičení), dále výborně předvedli reálné využití a
přezkoušení sebeobranných technik, randori a volné boje byly ukázkou
vysoké připravenosti obou cvičenců na tuto zkoušku. V závěru přezkou-
šení přeráželi naši cvičenci najednou dvě a tři dřevěné desky úderem a
kopy spojenou technikou, tato disciplína se jim rovněž podařila na vý-
bornou. Po předvedení kombinací se teplota v tělocvičně, ve které
zkoušky probíhaly, pohybovala okolo 30 stupňů a vzduch zde byl na-
prosto vydýchaný, ale vzhledem k tomu, že oba naši adepti na mistrov-
ské stupně poctivě trénovali, byli na tyto velice náročné podmínky
dobře připraveni. Velmistr Beck přístup našich cvičenců vysoce ocenil
a osobně udělil Magdě 1. Dan a Zbyňkovi 2. Dan Allkampf-Jitsu.
Gratuluji oběma a těším se na další sportovní výkony.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

TJ Sokol Nové Hrady
INFORMUJE

TJ Sokol Nové Hrady získala v letošním roce finanční podporu
v rámci Jihočeských programů pro podporu sportu pro rok 2011.
Schváleným projektem je „Vybavení kuželny v Nových Hradech po
celkové rekonstrukci a rozšíření z dvou na čtyřdráhu, přístavba šaten
a sociálních zařízení“. V rámci tohoto projektu dojde k výraznému
zlepšení zázemí pro návštěvníky objektu kuželny, která slouží nejen
samotným členům kuželkářského sportu, ale také rekreačním spor-
tovcům, školní tělovýchově a ostatním návštěvníkům kuželny.

Díky finanční pomoci Jihočeského kraje vytváříme odpovídající
podmínky pro sportovní aktivity všem, kteří tento sportovní areál
navštěvují.

Za TJ Sokol Nové Hrady
Stanislav Sladký, starosta TJ Sokol

Zbyněk Vítovec,mistr Jakob Beck, Magda Pelechová po úspěšných
zkouškách na STV Dan AKJ

Tomáš překopává bočním obloukovým kopem při zkoušce na 2. kyu hně-
dý pás AKJZdeňka úspěšně přeráží 2,5 cm desku

inzerce

¡ Koupím les, platba HOTOVĚ, formality zařídím.
Vykoupím kulatinu z těžby za vysoké výkupní ceny.
Dlouholeté zkušenosti. Prodej palivového dřeva (N. Bystřice)
Tel. 608 162 446

¡ Prodám chalupu na okraji obce Nakolice (čp. 55), po celkové
rekonstrukci za odhadní cenu. Tel.: 603 169 767.

¡ Prodám: Očištěné staré cihly 500 kusů, cena 1 000,-
Střešní okno vč. Drátoskla 60x60
Kamna Petry, cena 300,-
El. Sekačku na trávu, cena 300,-
Antistatické lino kostky 50x50, 10 m
Volat na telefon 605 920 010 od 18.00 hodin

¡ Prodám panel. byt v Nových Hradech 3+1, nová kuchyň
a koupelna, 70 m2.  Cena 1 000 000,- Kč. Tel.: 603 728 497

¡ Prodám byt v Nových Hradech 1+1, bez vnitřních úprav, 44 m2.
Cena 600 000,-Kč-. Tel.: 721 007 192.
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