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Čarování a kouzlení na hradě

Dens s myslivci (více uvnitř čísla)

Divadelní lid prostý a sprostý

Kdo nemá masku, nesmí do lesa... hlavně do
toho zvířátkového (více uvnitř čísla)

Pytloví klokani... při Dětském dni

Sraz rodáků údoláků v Údolí (více uvnitř čísla)

Zahájení Strašidláckých slavností na hradě

Uzavírka Údolí
Jak jsme již informovali v minulém čísle NZ, čeká nás z důvodu celkové rekonstrukce od za-

čátku července dlouhodobá uzavírka mostu v Údolí. Oproti původně uvedeným informacím na-
konec dochází k jedné změně týkající se autobusové dopravy. Vzhledem k nutnosti prořezu
větví a především požadavku ČSAD Jihotrans, aby na objížďkovém úseku (od „Valíčků“ k čis-
tičce) byl položen nový asfalt (dle nacenění zhotovitele v hodnotě cca 2 milióny korun), investor
(Jihočeský kraj) rozhodl, že objízdná trasa pro autobusy povede přes Horní Stropnici. Jihočeský
kraj však vyhověl našemu požadavku na to, aby občanům kvůli objízdné trase nebylo účtováno
vyšší jízdné. Dojde tedy k malému prodloužení jízdy, cena však zůstane stejná.

Oficiální objízdná trasa pro ostatní automobily povede taktéž přes H. Stropnici, díky dohodě
Města Nové Hrady se zástupci investora však dojde i k částečné opravě úseku od čističky smě-
rem přes rybník Bažantník do Údolí („u Valíčku“), osobní automobily si tak budou moci zkrátit
cestu a vyhnou se objížďce.

Již v prvním červencovém týdnu bude postavena lávka pro pěší u pivovaru, samotné bourání
mostu pak začne v týdnu od 9. července. Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Kouzla
Občas se stanou věci nevšední
Co vybočují z všedních dní
Každému se tohle může stát
A nemusí se o tom jenom zdát.

Někdy nás navštíví čáry a kouzla
Hlavně ta příjemná, nejlépe bez zla
Každému se to občas může přihodit
A neměl by tu velkou šanci zahodit.

Není to zase tak velká dřina
I v každém člověku to kouzlo dřímá
Často je úžasné, mocné a nevšední
Stačí jej uchopit a vhodit do našich dní.

K. J.
(Více o kouzlení, čarování a dalších zajíma-

vostech se dočtete uvnitř tohoto čísla)
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Zápis z 52. schůze městské rady

ze dne 14. 5. 2012 – mimořádné jednání

� 1. Kontrola usnesení
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 51. jednání rady města.

� 2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o dílo na realizaci díla: "Investice pro integ-
rovaný rozvoj kultury a kvality společen-
ského a spolkového života – CZ.1.12/
2.3.00/06.02116 – Rekonstrukce spole-
čenského sálu Nakolice stavební úpravy -
nástavba hasičské zbrojnice – Údolí" a po-
věřuje starostu podpisem Dodatku č. 2 ke
smlouvě. (Dodatek řeší provedení dodateč-
ných prací na základě doporučení statika
/rekonstrukce stropu v objektu hasičské
zbrojnice v Údolí/ a prodloužení realizace
díla z důvodu řešení těchto víceprací.)

� 3. Projekty MAS – "Rekonstrukce části
městské hradby a části opevnění"
Rada souhlasí s podáním projektové žádosti
"Rekonstrukce části městské hradby a části
opevnění" v rámci 8. výzvy Programu roz-
voje venkova a souhlasí s kofinancováním
projektu v navrhované výši v případě při-
znání podpory. Rada pověřuje starostu po-
dáním projektové žádosti k MAS Sdružení
Růže.
(Rada byla starostou města informována o
přípravě projektových žádostí v rámci 8. vý-
zvy Programu rozvoje venkova, které jsou
administrovány v rámci programu Místní
akční skupiny Sdružení Růže. Projekt "Re-
konstrukce části městské hradby a části
opevnění" je předkládán v rámci fiche č. 10
- Podmínky pro ochranu a rozvoj kulturního
dědictví venkova, a řeší rekonstrukci objek-
tu bývalé vodárny v Údolské bráně a rekon-
strukci přilehlé části opevnění. Součástí
projektu je zpracování expozice v rekon-
struovaném objektu, vydání brožurky
k tématice opevnění města a uspořádání
vzdělávacího programu k stejné problema-
tice. Celkové náklady projektu jsou stano-
veny na 892 742 Kč, výše požadované
dotace je 520 766 Kč.)

� 4. Projekty MAS – Pojďme ven, aneb
revitalizace veřejného prostranství
Rada souhlasí s podáním projektové žádosti
"Pojďme ven, aneb revitalizace veřejného
prostranství" v rámci 8. výzvy Programu
rozvoje venkova a souhlasí s kofinancová-
ním projektu v navrhované výši v případě
přiznání podpory. Rada pověřuje starostu
podáním projektové žádosti k MAS Sdruže-
ní Růže.
(Rada byla starostou města informována o
přípravě projektových žádostí v rámci 8. vý-
zvy Programu rozvoje venkova, které jsou
administrovány v rámci programu Místní
akční skupiny Sdružení Růže. Projekt "Po-
jďme ven, aneb revitalizace veřejného pros-

tranství" je předkládán v rámci fiche č. 8 -
Podmínky pro kultivaci životního prostředí
v obcích, a řeší revitalizaci veřejného pros-
tranství v blízkosti sídliště Zahradní čtvrť a
ZTV Pod Zámeckým. Celkové náklady pro-
jektu jsou stanoveny na 1 220 303 Kč, výše
požadované dotace je 600 000 Kč.)

� 5. Projekty MAS – Rekonstrukce
obchodu na Náměstí Republiky
v Nových Hradech
Rada souhlasí s podáním projektové žádosti
"Rekonstrukce obchodu na Náměstí Repub-
liky v Nových Hradech" v rámci 8. výzvy
Programu rozvoje venkova a souhlasí s ko-
financováním projektu v navrhované výši v
případě přiznání podpory. Rada pověřuje
starostu podáním projektové žádosti k MAS
Sdružení Růže.
(Rada byla starostou města informována
o přípravě projektových žádostí v rámci
8. výzvy Programu rozvoje venkova, které
jsou administrovány v rámci programu
Místní akční skupiny Sdružení Růže. Projekt
"Rekonstrukce obchodu na Náměstí Republi-
ky v Nových Hradech" je předkládán v rámci
fiche č. 12 - Podmínky pro rozvoj základ-
ních služeb v obcích, a řeší rekonstrukci ob-
chodu v domě čp. 13. Celkové náklady
projektu jsou stanoveny na 824 830Kč, výše
požadované dotace je 549 886 Kč.)

� 6. Projekty MAS – Budujeme zázemí
pro SDH
Rada souhlasí s podáním projektové žádosti
"Budujeme zázemí pro SDH" v rámci 8. vý-
zvy Programu rozvoje venkova a souhlasí
s kofinancováním projektu v navrhované
výši v případě přiznání podpory. Rada po-
věřuje starostu podáním projektové žádosti
k MAS Sdružení Růže.
(Rada byla starostou města informována o pří-
pravě projektových žádostí v rámci 8. výzvy
Programu rozvoje venkova, které jsou admi-
nistrovány v rámci programu Místní akční
skupiny Sdružení Růže. Projekt "Budujeme
zázemí pro SDH" je předkládán v rámci fi-
che č. 7 - Podmínky pro volný čas, a řeší vy-
budování sportovního zázemí pro nácvik
požárního útoku a k pořádání hasičských
soutěží pro sbory dobrovolných hasičů
v rámci areálu bývalé roty pohraniční stráže
v Nových Hradech. Celkové náklady pro-
jektu jsou stanoveny na 501 963 Kč, výše
požadované dotace je 292 811 Kč.)

� 7. Mandátní smlouva
Rada souhlasí s Mandátní smlouvou k zajiš-
tění funkce technického dozoru investora
(TDI) pro akci "Stavební úpravy objektu
Nové Hrady - Statek - úprava pultové stře-
chy" se společností Stavební poradna spol. s
r. o. a pověřuje starostu jejím podpisem.

Zápis z 53. schůze městské rady

ze dne 16. 5. 2012

� 1. Kontrola usnesení
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 52. jednání rady města.

� 2. Stanovisko Stavebního úřadu Nové
Hrady
Rada bere na vědomí stanovisko Stavební-
ho úřadu MěÚ Nové Hrady k investičnímu
záměru "Zázemí pro hasičský sbor" na po-
zemku parc. č. 844/1 v k. ú. Nové Hrady
s tím, že k němu nemá připomínek.

� 3. Oznámení o zahájení vodoprávního
řízení
Rada bere na vědomí Oznámení Městského
úřadu Trhové Sviny, odboru životního pros-
tředí - oddělení vodního hospodářství a ry-
bářství o zahájení vodoprávního řízení ve
věci povolení vodního díla pro akci "ZTV
Nové Hrady - Jižní Město, I. etapa (větev
6), vodovod, kanalizace v k. ú. Nové Hrady,
č. h. p. 1-06-02-045.

� 4. Sdělení k ohlášení udržovacích prací
"LP LP Vyšenského potoka"
Rada bere na vědomí Sdělení Městského
úřadu Trhové Sviny, odboru životního pros-
tředí - oddělení vodního hospodářství k ohlá-
šení udržovacích prací "LP LP Vyšenského
potoka v km 6,450 - čištění toku", parc. č.
1517/4 v k. ú. Vyšné, č. h. p. 1-06-02-051,
čištění koryta, odstranění nánosů, pokosení
travin a odstranění náletových dřevin pro
Lesy ČR s. p.

� 5. Žádost o prodej pozemku
Rada bere na vědomí žádost Rybářství Nové
Hrady s. r. o. o prodej pozemku parc. č.
68/18 v k. ú. Štiptoň a pověřuje místostarostu
p. Šlence provedením místního šetření.
(Rada obdržela od Rybářství Nové Hrady s.
r. o. žádost o prodej pozemku parc. č. 68/18
v k. ú. Štiptoň. Pozemek se nachází v uzav-
řeném areálu sádek a rybí líhně ve Štiptoni a
přímo navazuje na objekty vlastněné spo-
lečností.)

� 6. Avízo o provedené platbě
Rada bere na vědomí Avízo od Úřadu Regio-
nální rady soudržnosti Jihozápad o provede-
né platbě k převodu dotace na projekt: Nové
Hrady – výstavba a modernizace místních
komunikací, ve výši 8,210.447,27 Kč.

� 7. Stavební řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 8. Protokol jednání hodnotící komise
Rada bere na vědomí protokol o jednání hod-
notící komise veřejné zakázky malého rozsa-
hu na akci "Regenerace panelového sídliště
Nové Hrady - II. etapa". Rada schvaluje do-
davatele společnost TANGENTA spol. s r.
o., České Budějovice a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Hodnoceno bylo pět nabídek, s tím, že nejlep-
ší nabídku předložila společnost TANGEN-
TA spol. s r. o. České Budějovice.)

� 9. VZ –vybavení interiéru
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky: Vyba-
vení interiéru v rámci projektu "Nové Hrady
– investice pro integrovaný rozvoj kultury a
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kvality společenského a spolkového živo-
ta". Rada schvaluje dodavatele Daniela
Charváta, Nové Hrady, který předložil nej-
lepší nabídku, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Výběrového řízení se zúčastnili 3 uchazeči,
z nichž nejlépe vyhověl kritériím pan Dani-
el Charvát.)

� 10. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č.
2301/09/5220
Rada souhlasí s Dodatkem č. 3 ke Smlouvě
o úvěru č. 2301/09/5220 mezi Městem
Nové Hrady a Československou obchodní
bankou, a. s. a pověřuje starostu jeho podpi-
sem.
(Rada obdržela od Československé obchod-
ní banky, a. s. Dodatek č. 3 ke smlouvě o
úvěru, který řeší předčasné splacení úvěru,
který město Nové Hrady čerpalo k projektu
rekonstrukce místních komunikací. Na zá-
kladě Dodatku bude úvěr předčasně splacen
k 25. 5. 2012.)

Zápis z 54. schůze městské rady

ze dne 30. 5. 2012

� 1. Kontrola usnesení
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 53. jednání rady města.

� 2. Směrnice rady města
Rada schvaluje Směrnici rady města č.
2/2012 vnitřního kontrolního systému.
Rada obdržela návrh Směrnice rady města
č. 2/2012 vnitřního kontrolního systému
k provádění zákona č. 320/2001 Sb., o fi-
nanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

� 3. Smlouva kupní
Rada schvaluje Kupní smlouvu s p. RNDr.
Jaroslavem Formanem, Černín 63 o koupi
pozemkové parcely KN č. 983 o celkové
výměře 3 524 m2 v k. ú. Nové Hrady a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela návrh kupní smlouvy s p.
RNDr. Jaroslavem Formanem, která vychá-
zí ze Smlouvy o budoucí smlouvě kupní,
která byla schválena zastupitelstvem města
dne 25. 8. 2009.)

� 4. Kupní smlouva o převodu vlastnictví
k pozemku
Rada bere na vědomí návrh kupní smlouvy
na koupi pozemku parc. KN č. 829/21 o vý-
měře 397 m2 a parc. KN č. 829/9 o výměře
478 m2 v k. ú. Nové Hrady od pí. Marie Ka-
sanové a p. Františka Pavlíka a postupuje
návrh smlouvy na koupi pozemků zastupi-
telstvu města.

� 5. Dotační dopis DD/KHEJ/300/2012
Rada bere na vědomí Dotační dopis
DD/KHEJ/300/2012 Jihočeského kraje o
poskytnutí investičního příspěvku na reali-

zaci projektu "Rekonstrukce požární zbroj-
nice SDH Údolí, pořízení požárního zása-
hového vozidla" ve výši 150.000,- Kč. Rada
pověřuje MěÚ Nové Hrady, investiční od-
bor přípravou podkladů pro výběrové řízení
na dodavatele stavebních prací a celkovou
administrací projektu.

� 6. Žádost o pronájem parcely
Rada bere na vědomí žádost p. Radka Ře-
háčka, Nové Hrady o pronájem pozemku
parc. KN č. 827/18 v k. ú. Nové Hrady a po-
věřuje místostarostu M. Šlence místním šet-
řením ve spolupráci se stavebním úřadem
MěÚ Nové Hrady a odborem životního
prostředí MěÚ Nové Hrady.
(Rada obdržela od p. Radka Řeháčka, Nové
Hrady žádost o pronájem pozemku parc.
KN č. 827/18 v k. ú. Nové Hrady, za účelem
skládky paliva a stavebního materiálu.)

� 7. Nedořešená kupní smlouva
Rada bere na vědomí žádost manželů Jurko-
vých, Nové Hrady o prodej části pozemku
parc. KN č. 987/1 v k. ú. Nové Hrady a po-
věřuje místostarostu M. Šlence ve spoluprá-
ci se stavebním úřadem MěÚ Nové Hrady
místním šetřením.
(Rada projednala nedořešenou žádost man-
želů Jurkových, Nové Hrady o prodej části
pozemku parc. KN č. 987/1 v k. ú. Nové
Hrady o výměře 45 m2.)

� 8. Žádost o koupi pozemku
Rada bere na vědomí žádost p. Marie Pro-
cházka Štanglové, Nové Hrady o koupi čás-
tí pozemků parc. KN č. 325/4, 325/28,
325/5, 325/20 v k. ú. Nové Hrady a pověřuje
starostu ve spolupráci se stavebním úřadem
MěÚ Nové Hrady místním šetřením.
(Rada obdržela žádost pí. Marie Procházka
Štanglové, Nové Hrady o koupi částí poze-
mků parc. KN č. 325/4, 325/28, 325/25,
325/20 v k. ú. Nové Hrady, které navazují
na její nemovitost.)

� 9. Žádost o přidělení a prodej pozemku
ke stavbě řadové garáže
Rada bere na vědomí žádost Václava a Ka-
roliny Tošnerových, Nové Hrady o přiděle-
ní a prodej pozemku ke stavbě řadové
garáže v Nových Hradech a zařazuje ji do
seznamu uchazečů.

� 10. Žádost o odkup části pozemku
Rada bere na vědomí žádost p. Güntera
Wörndla o odkup části pozemku parc. KN č.
605/2 v k. ú. Nové Hrady a pověřuje staros-
tu místním šetřením a dalším jednáním ve
věci.

� 11. Žádost o přidělení bytu
Rada bere na vědomí žádost ředitele ZŠ
Nové Hrady o přidělení bytu pro učitele na
ZŠ a postupuje žádost sociální a zdravotní
komisi.
(Rada obdržela od ředitele ZŠ Nové Hrady
žádost o přidělení bytu pro učitele, který by
nastoupil ve školním roce 2012/2013.)

� 12. Stanovení osobního příplatku
Rada bere na vědomí žádost ředitele ZŠ
Nové Hrady o stanovení osobního příplatku
a stanovuje osobní příplatek dle návrhu.

� 13. Žádost o pronájem pozemku
Rada bere na vědomí žádost p. Jiřího Hobi-
zala, Nové Hrady a pověřuje místostarostu
M. Šlence místním šetřením ve spolupráci s
Technickými službami města.
(Rada obdržela od p. Jiřího Hobizala, Nové
Hrady žádost o pronájem pozemku parc.
KN č. 1011/21 v k. ú. Nové Hrady za úče-
lem uskladnění palivového dřeva.)

� 14. Využití keramické dílny žáky
1. stupně ZŠ
Rada bere na vědomí žádost Základní školy
Nové Hrady o příspěvek na využívání kera-
mické dílny Kána a souhlasí s využitím pří-
spěvku na provoz v rámci rozpočtu ZŠ pro
rok 2012 k pokrytí nákladů spojených s tou-
to aktivitou.

� 15. Žádost o poskytnutí finančního
příspěvku
Rada schvaluje p. R. Rusiňákovi, Nové
Hrady příspěvek ve výši 503,- Kč a děkuje
p. R. Rusiňákovi za úspěšnou reprezentaci
města Nových Hradů.
(Rada obdržela od p. R. Rusiňáka, Nové
Hrady žádost o finanční příspěvek k vyúč-
továním nákladů spojených s účastí na zá-
vodech seniorů ve sportovní gymnastice
"Pražskou veteraniádou", které se dne 19. 5.
2012 zúčastnil.)

� 16. Smlouva o obstarání věci
Rada schvaluje Smlouvu o obstarání věci se
Základní školou Borovany na pronájem ba-
zénu ve školním roce 2012/2013 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

� 17. Žádost o sdělení
Rada bere na vědomí žádost Pozemkového
fondu ČR o sdělení podle zákona a pověřuje
místostarostu M. Šlence místním šetřením
ve spolupráci se stavebním úřadem MěÚ
Nové Hrady.
(Rada obdržela od Pozemkového fondu ČR
žádost o sdělení o podmínkách převodu ze-
mědělských a lesních pozemků z vlastnictví
státu na jiné osoby v k. ú. Nakolice.)

� 18. Oznámení o výkonu mapovacích
prací
Rada bere na vědomí Oznámení Vojenské-
ho geografického a hydrometeorologického
úřadu o výkonu mapovacích prací pro pot-
řeby obrany státu.

� 19. Žádost o vyžívání LHO
Rada bere na vědomí žádost společnosti
Mott MacDonald, Praha o využívání LHO a
souhlasí s poskytnutím údajů.
(Rada obdržela od společnosti Mott Mac-
Donald, Praha žádost o využívání LHO při
zpracování plánu péče k evropsky význam-
ným lokalitám Sokolí hnízdo a bažantnice,
Stropnice, s využitím údajů z LHC kód
208802 a 208804.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4

pokračování ze str. 2



4 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ červenec 2012

� 20. Sdělení a informace o způsobu

rozpočtového určení odvodů

Rada bere na vědomí informaci společnosti
BONVER WIN a. s., Ostrava o způsobu od-
vodů z loterií od 1. 1. 2012.

� 21. Žádost zařazení do výběrového

řízení

Rada bere na vědomí žádost družstva
GEOMIN, Jihlava o zařazení do výběrové-
ho řízení na služby související s dotací na
zřízení nových vodních zdrojů z Operační-
ho programu ŽP osa 6.6 a postupuje ji in-
vestičnímu a majetkovému odboru MěÚ
Nové Hrady.

� 22. Výsledek šetření podnětu

Rada bere na vědomí výsledek šetření Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže na postup
při zadávání veřejné zakázky "Buquoyská
hrobka v Nových Hradech".

(Rada obdržela od Úřadu pro ochranu hos-
podářské soutěže výsledek šetření podnětu
na postup při zadávání veřejné zakázky
"Buquoyská hrobka v Nových Hradech".
Vzhledem k tomu, že se jednalo o zakázku
malého rozsahu dle zákona o veřejných za-
kázkách, úřad neshledal důvody pro zaháje-
ní správního řízení z moci úřední a dále se
věcí nezabýval.)

� 23. Vrácení žádosti o poskytnutí

finanční podpory

Rada bere na vědomí informaci o neschvá-
lení žádosti o poskytnutí finanční podpory z
podprogramu "Regenerace panelových síd-

lišť" v roce 2012 z důvodu nedostatečných
finančních prostředků.
(Rada obdržela od Ministerstva pro místní
rozvoj ČR vrácení žádosti o poskytnutí fi-
nanční podpory z podprogramu "Regenera-
ce panelových sídlišť" v roce 2012 s tím, že
žádost nebyla schválena k přidělení dotace
z důvodu nedostatečných finančních pros-
tředků.)

� 24. Stavební řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení.

� 25. Zahájení vodoprávního řízení
o žádosti
Rada bere na vědomí oznámení Krajského
úřadu Jihočeského kraje o zahájení řízení
o žádosti Rybářství Nové Hrady s. r. o.,
o povolení k nakládání s vodami pro chov
ryb, pro rybník Dvorský.

OŽP informuje:

Vytvoření nového místa
pro ukládání tříděného odpadu – Obora

Od 18.6.2012 došlo k vytvoření nového místa v osadě Obora,
kam mohou občané ukládat tříděný odpad: (Nádoby na PET,
PAPÍR, SKLO).

Nové místo separačních nádob bylo vytvořeno v osadě Obora,
kdy po dohodě s osadním výborem byla sada nádob umístěna na vy-
štěrkovanou plochu v místě, kde je umístěn stávající kontejner na
komunální odpad.

Toto místo by mělo rozšířit možnost uložení tříděného odpadu
především trvale žijícím obyvatelům a chalupářům v osadě Obora.
Vývoz těchto nádob bude probíhat podle zavedeného systému svo-
zu, zatím jen v období letní sezóny a dále dle možné potřeby.

OŽP   Nové Hrady

INFORMACE
PRO PODNIKATELE
Velké změny v autodopravě

V souvislosti se změnou zákona č. 111/1994 Sb. o silniční motorové
dopravě platné od 1.6.2012 zveřejňujeme potřebné informace pro pro-
vozování živnosti v budoucím období.

Autodoprava provozovaná vozidly do 3,5 tuny a 9 osob včetně řidi-
če a taxislužby je nově provozována tzv. „malými vozidly“. Pro tento
druh dopravy došlo mimo jiné také ke změně názvu a pro podnikatele
z tohoto nevyplývají žádné povinnosti.

Autodoprava provozovaná vozidly nad 3,5 tuny nebo nad 9 osob
je nově provozována tzv. „velkými vozidly“. Byly změněny zvláštní
podmínky při žádosti o udělení koncese pro nové žadatele. Podmín-
ky musí splňovat i stávající podnikatelé. Stávající podnikatelé musí
požádat o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit splnění zá-
konem stanovených podmínek. Pokud tyto podmínky splní, zůstane
mu rozsah koncese zachován v původním rozsahu. Pokud podmínky
nesplní nebo doloží jen v částečném rozsahu, bude mu také v odpo-
vídajícím rozsahu upraven rozsah koncese živnostenským úřadem.

Zvláštními podmínkami jsou dle nového znění: - usazení, - dobrá
pověst, – finační způsobilost, – odborná způsobilost. Požadavky na spl-
nění jednotlivých zvláštních podmínek byly rovněž změněny. Součas-
ně musí nově podnikatel i jako fyzická osoba ustanovit odpovědného
zástupce, pokud splňuje sám podmínky pro jeho ustanovení, může
ustanovit i sám sebe.

Upozorňujeme, že finanční způsobilost dopravce se nově prokazuje
ve lhůtě do 31.7. daného kalendářního roku dopravnímu úřadu, tedy ne
zpětně a nedodržení termínu je důvodem ke zrušení nebo omezení roz-
sahu živnostenského oprávnění. Byly také změněny způsoby jak
finanční způsobilost prokazovat.

Informace o konkrétních požadavcích na splnění jednotlivých pod-
mínek koncese je možné získat na příslušném krajském dopravním úřa-
du nebo živnostenském úřadu.

Vzhledem k rozsahu změn zákona o silniční dopravě doporučuje-
me podnikatelům seznámit se s jeho úplným zněním platným od
1.6.2012.

Městský úřad Trhové Sviny, živnostenský odbor
Mgr. Zdeněk Chovanec, tel. 386 301 470, 725 572 845

Oznámení
Česká pošta, s. p. oznamuje občanům a firmám v Nových Hradech
v jižních Čechách a okolí, že s účinností od 1.8.2012 přistupuje
k úpravě hodin pro veřejnost u své pobočky 373 33 Nové Hrady
v jižních Čechách. Důvodem této změny je zejména reakce na po-
ptávku po službách České pošty, dále pak také optimalizace poštov-
ní sítě v návaznosti na zpracovanou koncepci, která je aplikována
v rámci celé České republiky. I přesto se podařilo zachovat prodlou-
žené hodiny v pondělí a to do 17:30 h.

Nové hodiny pro veřejnost od 1. srpna 2012:
Pondělí 8:00-11:00 13:30-17:30
Úterý 8:00-11:00 13:30-16:00
Středa 8:00-11:00 13:30-16:00
Čtvrtek 8:00-11:00 13:30-16:00
Pátek 8:00-11:00 13:30-16:00

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3
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Sraz rodáků a přátel Údolí u Nových Hradů
Dlouho se mluví, přemýšlí i filosofuje na

různá témata. V našem případě jsme často pro-
bírali sraz Údoláků. Tentokráte impuls vydaný
od rodačky paní Olgy Šavelové nezapadl a
pustili jsme se do práce. Od května 2011 zača-
la příprava. Nejtěžší úkol bylo zmapování oby-
vatel Údolí a sehnání adres na lidi, kteří se
dávno odstěhovali. Tato část naší práce by se
dala nazvat přípravná. Vytvořili jsme si malou
skupinku lidí, kteří byli ochotni pomáhat (Olga
Šavelová, Ivana Hokrová, Zdenka Smrčková,
Anna Bartejsová, Marie Tomková, Zdeněk Ku-
čera, Jaroslav Smrčka a Jiří Matějka). Těch, co
v závěru pomáhalo, bylo více.

Adresy jsme měli pohromadě zhruba
v březnu. Pak začala kontrola, abychom na ni-
koho nezapomněli. To byl asi nejtěžší úkol.
Snad se nám většina adres povedlo sehnat.
Koncem dubna jsme začali dopisy s pozváním
rozesílat a roznášet. Jako upomínku jsme při-
pravili hrnky s motivem vodopádu a pivovaru.
Také jsme připravili malé fotografické zmapo-
vání některých částí Údolí s krátkým komentá-
řem. Velkou podporu jsme našli u Města Nové
Hrady, které nám pomohlo akci zorganizovat
a vedle finančního příspěvku nám zajistilo

také Novohradskou kapelu pod vedením Jose-
fa Vochosky.

Pro místo setkání jsme vybrali pivovar.
Úmyslně. Pro Údoláky to bylo jedno z center
dění jejich tehdejšího života. Velmi zodpo-
vědně jsme se připravovali pro slavností den.
Po různých dohadech jsme se rozhodli připra-
vit celé prostranství slavnostně a důstojně. Nic
jsme nechtěli nechat náhodě. Po úklidu, pří-
pravě ubrusů, váziček s květy a pečení občer-
stvení jsme připravili seznamy s adresami,
které čekaly na podpisy hostů. Údolští hasiči
zajistili stoly, novohradští zase elektřinu
s osvětlením, pan Leštianský s námi setrval
v závěrečných chvílích při zabezpečování
bezpečnosti areálu pivovaru.

V den setkání ale bylo vše nakonec jinak.
Počasí nám nepřálo a těsně před zahájením
jsme museli vše přestěhovat do krytých pros-
tor v pivovaru. Všichni v té chvíli pomáhali -
pořadatelé i hosté. Říká se, že každé zlo je
k něčemu dobré. Snad i tato nepřízeň počasí
možná napomohla ke krásné atmosféře, která
se rozprostřela po celém pivovaru a vstoupila
do duše všem přítomným.

Po zahájení a úvodních skladbách Novo-
hradské kapely, přivítal účastníky setkání sta-

rosta města Nové Hrady pan Mgr. Vladimír
Hokr. Také nás seznámil s historií a zajíma-
vostmi našeho Údolí. Pak se rozproudila zába-
va a povídání bývalých spolužáků a kamarádů.
Někdy také i vzájemné představování a otázka
„A ty jsi...“

A ještě jeden problém nastal. Nikdo neče-
kal takový zájem. V 15.00 hod jsme napočíta-
li 290 lidí a další přicházeli. Nebylo kam si
sednout. Musely se sehnat další lavice a stoly.
I to se podařilo.

Nevíme, kolik bylo hostů celkem, ale
víme, že lidé odcházeli spokojeni a radostni.
A to pro nás pořadatele bylo tím největším po-
děkováním. My zase bychom touto cestou
chtěli poděkovat všem, kteří nám při pořádání
srazu pomáhali. Vedle Města Nové Hrady by-
chom rádi poděkovali našim prvním sponzo-
rům, kteří přispěli k úspěchu naší akce. Jsou
jimi: Jiří Beneš – stavebniny, Vladimír Hokr –
cestovní agentura Mibor a Jaroslav Smrčka –
prádelna.

Tak zase někdy příště.
Pořadatelé
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Zprávičky ze školky
,,Vítáme tě, milé sluníčko, hřej nás, aspoň

maličko, obejmi svým teplem celou zem, ať se
pod tvou vládou zahřejem…“ zpívají děti ve
školce.

30. dubna se slétli čarodějnice a čarodějové
na zahradu školky, kde si zatančili s košťaty,
hráli čarodějnické hry, zpívali, naučili se nové
zaklínadlo a než odletěli, postavili a ozdobili
májku, pod níž si zazpívali Marjánko, stavějí ti
máje.

Na konci dubna se konal zápis nových dětí
do školky spolu s Dny otevřených dveří. Žá-
dost si podali rodiče 37 dětí, přijmout jsme
mohli 33 dětí.

Svátek matek oslavily děti ve svých třídách
společně s maminkami, babičkami, tetičkami i tatínky. Žabičky zahajo-
valy besídky muzikálem ,,Májová pohádka“ a třídou plnou šťastných
dětí, barevných kytiček, písniček a tanečků. Koťátka kyticí písní, básní,
tanečků i cvičení „Milá maminko“, Broučkové: „Sněhurky a trpaslíci“
a Sluníčka ještě navíc byla se svou besídkou potěšit babičky a dědečky
v pečovatelském domově. Učitelky se svými dětmi připravily pestrou
paletu písní, básní, tanců, pohádek a také ručně tvořených výrobků jako
velký dárek a poděkování mamince.

Příjemný zážitek měly děti z výletu 18. května do ,,Malého divadla“
v Českých Budějovicích. Nejdříve jízda autobusem, potom malá pro-
cházka městem a nakonec atmosféra divadla, hlediště, jeviště, herci. Ti
si pro nás připravili loutkoherecké pásmo ,,Špalíček pohádek“ od Fran-
tiška Hrubína. Byl to opravdu kulturní zážitek, kde i děti byly herci, a
nejen děti byly nadšené!

Z rakouských školek se přijely podívat do naší moderně vybavené
školky učitelky a lektorky českého jazyka v rámci projektu Interkulturní
vzdělávání dětí a dospělých. Pan starosta Hokr jim podal fundovaný, za-
jímavý výklad kulturně historického přehledu Novohradska v němec-
kém jazyce.

Na společný školní výlet jsme vyjeli 30.května do ZOO Dvorec a na
divadelní pohádku do Borovanského zámku. Dopravu nám zaplatil
sponzor Motor Jikov, děkujeme za podporu. Na oslavu Dne dětí jsme
uspořádali „Šesté Sportovní hry v MŠ“. Naši malí sportovci soutěžili ve
štafetovém běhu, v hodu na cíl, překonávání překážek, přenášení ke-
límku s míčkem po lavičce, indiánský běh kolem školky, překonávání
strachu ve strachovém pytli a skákání v pytlích. Tato disciplína se líbila
i našim sponzorům a také si zasoutěžili. Děkujeme panu starostovi měs-
ta Hokrovi za sladké odměny a Motoru Jikov za sponzorské upomínko-
vé předměty a sladkosti. Děti samozřejmě všechny zvítězily, obdržely
medaile, diplomy a odměny. 6. června jsme ve školce pořádali společně
se Skautským oddílem Kometa z H. Stropnice „Sportovní odpoledne
pro rodiče s dětmi“. Byl to vydařený slunečný den plný sportovních dis-
ciplín, kde se utkaly děti s rodiči za dohledu a s přispěním skautů a uči-
telek, a kdopak vyhrával v soubojích? Na plné čáře děti, dobře jsme
je vytrénovali! Nakonec jsme si opekli buřty a společně si mile
popovídali. Děkujeme skautům za spolupráci.

Předškoláci, Sluníčka, zakončili předplaveckou přípravu v borovan-
ském bazénu, všichni získali plavecké vysvědčení. V keramické dílně

Den dětí

Plavání

Sportovní hry

SokolníkDopravní hřiště Sokolnice

Čarodějnická showpokračování na str. 7



červenec 2012 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 7

Kniha je studnice
moudrosti

My, ŽABIČKY, pravidelně navštěvuje-
me místní knihovnu a zde seznamujeme
s dětskými knihami i encyklopediemi. Paní
knihovnice nám vždy připraví pohádku
k poslechu a následně taneček na protaže-
ní. Pravidelně dostáváme pochvalu za naše
vzorné chování v knihovně i za znalosti.
Děkujeme knihovnici, paní Císařové, za
příjemně strávené chvíle v knihovně a těší-
me se na další milou spolupráci.

Žabičky

pod vedením zkušené lektorky Lidky Mackové si vyrobili dárek pro
maminku i na rozloučení se školkou. Opravdu překrásná díla si odnesli
domů na památku. Na zakončení školkové docházky přišel starosta,
pan Hokr, dětem popřát úspěchy ve škole a slavnostním aktem „Šerpo-
vání předškoláků“ je pasoval na školáky. Děti si na památku odnesly
knihu s věnováním od p. učitelky Zdeňky Wolzové.

Na hřiště do Sokolího hnízda jsme pozvali sokolníka pana Vondruš-
ku, aby dětem předvedl práci sokolníka a něco o ní povyprávěl. Viděli
jsme v akci krkavce, káně, výra, kterého si děti pohladily i vznešeného
orla. V zrcadlovém sále v zámku jsme si s dětmi prohlédli krásnou vý-
stavu výtvarných prací žáků Základní školy Nové Hrady. Děti ze třídy

Sluníčka a Broučci jely, jako každý rok, do Třeboně na dopravní hřiště,
kde si procvičily pravidla silničního provozu v praxi, znalost doprav-
ních značek a chování v dopravním provozu pod vedením učitele
autoškoly, pana Ille.

Na rozloučení se školním rokem k nám do školky přijela čertice
Ivanka se svou „Čertovskou show“. Děti se vydováděly při hudbě, sou-
těžích a hrách na zahradě a moc si to užily. Hurá na prázdniny!

PŘEJEME VŠEM DĚTEM, JEJICH RODIČŮM
A SPOLUOBČANŮM HEZKÉ PRÁZDNINY
PLNÉ LASKAVÉHO SLUNÍČKA.

Vaše školka

Čarodějnění

Sportovní odpoledne

Knihovna

Malé divadloZOO Dvorec
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Z velmi dobrých zdrojů jsme se dozvěděli,
že Harry Potter navštíví Česko. Dostali jsme
dokonce i typy na to, kde bychom ho mohli
zastihnout. Vydali jsme se tedy na dalekou
cestu po jeho stopách. Bohužel hned na první
zastávce v Muzeu strašidel v Pelhřimově jme
od něj dostali zprávu, že musel Čechy opustit,
ale má pro nás připravené zprávy s důležitým
úkolem. Další informace jsme získali v muzeu
rekordů kde jsme viděli například největší
botu, klubko, největší bundu, kartáček a mno-
ho dalších rekordů. Další místa, které jsme
v Pelhřimově navštívili, byla vyhlídková věž a
muzeum šikovných ručiček. Na věži si pan ři-
dič M. Vicány a Hubert Ottenschläger vy-
zkoušeli jako tamější věžní vynést až na
vrchol kozu, kterou zde choval a každý den ji
snášel na pastvu. To, jak dokážou být někteří lidé trpěliví a šikovní, nás překvapilo v muzeu ši-
kovných ručiček. Mnoho věcí vyrobených ze sirek a to jak ze dřívek, tak i pouze z hlaviček, háč-
kované historické postavičky, drátkované předměty, obrázky z rýže. A byli bychom tu ještě
dlouho, než bychom všechno vyjmenovali. Další zprávu nám předala průvodkyně na hradu Ká-
men, který nás překvapil svou krásou ve spojení s holým kamenem. Své jméno nezapře. Ale také
expozicí motorek. Dokonce jsme si mohli zahrát na piano v hradebním hudebním salónku. Ve-
runka Volková zahrála krásnou skladbu. Naše další cesta vedla do kempu Valek, kde jsme pře-
nocovali a ráno se vydali do Chýnovských jeskyní. A nakonec jsme navštívili ZOO Větrovi
u Tábora. Zoologická nás překvapila svou rozlohou a blízkostí zvířat. Lvy a tygry jsme měli tak-
zvaně na dosah ruky. Zajímavý program pro nás připravili místní animátoři a my se dozvěděli
mnoho zajímavých informací o zvířátkách a mohli jsme si vyzkoušet své znalosti a schopnosti.
Zde jsme také získali poslední zprávu od Harryho. Co jsme se vlastně od Harryho dozvěděli?
Máme najít jistou osobu, které řekneme heslo a ona nám předá dar od něj.

Jaké bylo překvapení, když hledanou osobou byla skutečná Hermióna, která na nás čekala
před budovou školy a za heslo nám předala sladkou odměnu.

Děkujeme o. p. s. Humanitas za příspěvek na výlet, panu H. Ottenschlägerovi a v neposlední
řadě panu řidiči M. Vicánymu za to, že nás v pořádku a bezpečně dovezl domů. A doufáme, že
s námi příští rok zase pojede.

Přejeme všem dětem  krásné prázdniny!
Vychovatelky školní družiny  „U Klouzajícího sluníčka“

Hrad Kámen

Muzeum strašidelMuzeum rekordů

Chýnovská jeskyně

Hubert s kozou Na Pelhřimovské věži ZOO Větrovi animační program

Výlet ŠD aneb putování za Harrym Potterem
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Obrazem ze školní družiny „U Klouzajícího sluníčka“

Zumba párty 30. 5. hg

Dětský den  1. 6. hi

Kouzelníci na Strašidláckých slavnostech

24. 5. 2012  Besídka ke dni matek hkgm
Na začátek vystoupili dva kouzelníci Martin a
David, dále zatancovali děti z červeného oddě-
lení. Také oranžové oddělení si připravilo
krásné vystoupení. Děvčata z aerobiku roztan-
čili pódium a kolem táborového ohně usedly
děti z kroužku Zpívání pro radost.
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„Zvonek z Novohradských hor“ – finále
Novohradský zámek ožil 23. května 2012

dětskými hlasy ze základních škol, které se za-
pojily do víceoborové přehlídky zájmově
umělecké soutěže (ZUČ) „Zvonek z Novo-
hradských hor“. Žáci ze ZŠ Benešov nad Čer-
nou, ZŠ Malonty, ZŠ Horní Stropnice, ZŠ
Nové Hrady a ZŠ Rapšach se představili
v oboru recitace, zpěvu a výtvarné výchovy.

Před vystoupením hostů a startem samotné
soutěže se představil pěvecký soubor „Sluníč-
ko“ z Horní Stropnice pod vedením Mgr.
Vítka Golombka.

Celé dopoledne se neslo ve slavnostní at-
mosféře. Po zahájení garantkou soutěže přiví-
tal soutěžící i hosty ředitel Akademie věd
docent R. Ettrich, který popřál dětem pěkné
chvíle a hezké zážitky z vystoupení v Nových
Hradech.

Naše přehlídka má velkou podporu od zá-
stupců měst a obcí jednotlivých škol. Za město
Nové Hrady přišel děti i hosty přivítat starosta
města Mgr. Vl. Hokr. Svými slovy potvrdil
hlavní myšlenku soutěže - rozvíjet zájmovou
aktivitu dětí a umožnit jim setkávat se, ať už na
poli uměleckém či sportovním. Pozdravit a
popřát hodně úspěchů všem dětem přišla sta-
rostka Benešova nad Černou, která je taktéž
patronkou soutěže. Přehlídku a soutěžící dále
přišli podpořit a povzbudit pan starosta Horní
Stropnice Václav Kučera a ředitel ZŠ Horní
Stropnice PaeDr. Jaroslav Baláš, ředitel ZŠ
z Rapšachu Karel Snětina, ředitel ZŠ Nové
Hrady Mgr. Karel Kříha a zástupkyně ředitele
Mgr. Jana Štorová. Doprovodily sem děti i
paní učitelky, které je připravovaly: Mgr. Mir-
ka Sommerová, PaeDr. Zuzka Krátká, Mgr.
Lenka Mudrová, Mgr. Hanka Kudrnová, Mgr.
Martina Bartáková. Poděkování patří všem
pedagogům, kteří děti připravují.

K zdárnému průběhu a radosti dětí přispěli
také letošní sponzoři: Od 1. ročníku je naším
spolupořadatelem a sponzorem pan MVDr. P.
Kypet, spolu se svou dcerou Markétou, kteří
jako první soutěž svým jménem zaštítili a je-
jich sladké odměny vítězům určitě udělaly
radost.

Do II. ročníku se zapojili: Jiří Macek (pe-
kařství), Pavel Heidinger (pohostinství), Pav-
lína Heidingerová (kadeřnictví), Jana
Pupavová (kosmetika „Eja“), Rybářství Nové
Hrady, Ing. Ladislava Bártová (zastupitelka

města Nové Hrady), nákupní středisko „Tre-
fa“, manželé Jana a Libor Tomáškovi, pan
Günter Cepak (Cepakomin – Rauchfangkeh-
rermeister) a paní Waltraud Lintner z Weitry.
Ne na posledním místě bych chtěla poděko-
vat paní Aleně Hromasové a Ing. Milaně Hro-
masové, které nás vlastně podporují také již
druhým rokem, dnes tedy oficiálně. Květiny
zajistil a osobně předal Ing. Zdeněk Dorschner.
Poděkování patří také Mgr. Anitě Župčanové.
Všem moc děkujeme.

Pak už začala samotná přehlídka. O přestáv-
ce proběhlo vyhodnocení a předání cen ve vý-
tvarné soutěži. S výsledky nás seznámil ředitel
ZŠ Nové Hrady Mgr. Karel Kříha a Mgr. Ka-
teřina Vítovcová.

Než stanuli žáci na divadelním podiu v no-
vohradském Zámku, zúčastnili se školních
kol, z kterých postoupili do oblastních a ti nej-
lepší se představili na závěrečné přehlídce
v Nových Hradech. Někteří reprezentovali své
školy i na úrovni okresních a krajských kol.
Připomeňme alespoň zástupce Benešova nad
Černou. Evelína Chender a Mitko Kolev vy-
hráli ve své kategorii v oboru zpěv všechny
soutěže „Zvonku“, první místo v okresní pře-
hlídce a třetí místo v kraji. Za Malonty bojova-
ly dívky v oblasti country zpěvu. Z nich
Žaneta Součková má šanci se dostat na celo-
státní přehlídku do Prahy. Z Horní Stropnice
obsadily první místa ve výtvarné soutěži žáky-
ně poslední kategorie Linda Šenkárová a
Eliška Maxová.

Marek Rolínek z Nových Hradů, zástupce
kategorie mladších účastníků s přehledem vy-
hrál všechna místní, oblastní i okresní kola a
postoupil do krajského kola, kde byli vybráni
tři nejlepší a on byl mezi nimi. Z Rapšachu při-
pomeňme Vojtěcha Nistora, který se umístil
na předním místě v oblastním kole a zastupo-
val svoji školu i na okresní přehlídce.

Soutěž „Zvonek z Novohradských hor“ se
z prvního loňského ročníku rozšířila o dvě
školy, a to ZŠ Malonty a ZŠ Rapšach. Tím se
soutěž stává záležitostí tří okresů (Český
Krumlov, České Budějovice a Jindřichův Hra-
dec). Také jsme v tomto roce získali podporu
od Jihočeského kraje a věříme, že v rámci
grantového programu bude soutěž Jihočeský
kraj podporovat i v budoucnu.

Jsme moc rádi, že naše přehlídka napomá-
há novým talentům v jejich rozvoji. Hlavní
myšlenkou „Zvonku z Novohradských hor“
však i nadále zůstává probudit zájem všech
dětí o uměleckou činnost. Nemusí to být vždy
favoriti. Stačí, když se nám podaří vzbudit
zájem dětí o básničky, písničky či malování.
A jestli se budou děti z této činnosti těšit, pak
budeme spokojeni i my pořadatelé.

Těšíme se na III. ročník soutěže Zvonek
z Novohradských hor“.

Ivana Hokrová, Růžena Lepšová
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MEMORIÁL RNDr. S. KUČERY – 19. ROČNÍK
ZNÁŠ PŘÍRODU NOVOHRADSKA 2012

Poslední den v měsíci květnu – ve čtvrtek 31. 5. 2012 se na Nových
Hradech konal již 19. ročník soutěže ze znalosti přírody z okolí z No-
vých Hradů. Celou noc před soutěží vydatně pršelo, ale čtvrteční ráno
nás vítalo slunečními paprsky.

Soutěžící družstva přivítal starosta Nových Hradů Mgr. Vladimír
Hokr, který popřál všem zúčastněným hodně štěstí v soutěži. Dále pro-
mluvil nestor soutěže pan Ján Dorotovič a na poslední chvíli se svým
pozdravem přispěchal též jihočeský vicehejtman pan Ing. František
Štangl. Letošní soutěž odstartovala paní Mgr. Marie Holakovská.

V praktické části, která probíhá na školní stezce Sokolího hnízda,
soutěžila družstva v poznávání živočichů, rostlin, hub a minerálů.
V teoretické části soutěžil již každý sám za sebe, kdy v testech prokazo-
val své znalosti z botaniky, zoologie, biologie a ekologie.

V nejmladší kategorii 4. a 5. třída zvítězilo družstvo ze ZŠ Benešov
nad Černou. Nás potěšil svým druhým místem v jednotlivcích Václav
Pávek a celkově družstvo MOPíků skončilo taktéž na druhém místě.

V kategorii – mladší žáci 6. a 7. třída zvítězilo družstvo ze ZŠ a ZUŠ
Bezdrevská z Českých Budějovic. Naše družstvo obsadilo třetí místo.

V nejstarší kategorii 8. a 9. třída první místo obsadilo družstvo ze ZŠ
Benešov nad Černou. Tuto kategorii jsme letos neobsazovali. Škoda
jen, že předávání diplomů a cen nám pokazilo počasí, neboť se opět
silně rozpršelo.

Naše poděkování patří městu Nové Hrady, zastoupené starostou
Mgr. Vladimírem Hokrem, hlavním garantem soutěže.

Hlavní sponzor letošního 19. ročníku soutěže byl v zastoupení kraje
jihočeský vicehejtman Ing. František Štangl.

Další sponzoři naší soutěže ZNÁŠ PŘÍRODU NOVOHRADSKA,
kterým tímto děkujeme jsou: Trefa Jednota České Budějovice, Český
rybářský svaz Nové Hrady, Asekol, .A.S.A., Ecobat a Marius Pedersen.

Poděkování patří všem dospělým členům naší organizace ČSOP, kteří
se významně podíleli jak na přípravě, tak i na realizaci letošního ročníku.

Za výbor ČSOP Nové Hrady Ladislav Starý

Výtvarný zážitek nejen pro děti
Ve čtvrtek 7. června se uskutečnila zase jedna pěkná akce pro děti,

kterou uspořádala místní základní škola, respektive Mgr. Petra Vyhlíd-
ková. Ta již podruhé připravila a zorganizovala výstavu dětských prací
žáků novohradské školy pro veřejnost, tentokrát v krásných zámeckých
prostorách. Největší zastoupení na výstavě měly děti především z I. stup-
ně, a byla to výtvarná díla opravdu krásná, až jsme my, dosplěláci, moh-
li jenom  závidět  a rozplývat se nad barvami, tvary a nápady.

A protože k zahájení každé výstavy patří i její slavnostní otevření,
tedy vernisáž, byli rodiče pozváni na čtvrteční podvečer, aby se společně
s dětmi na výstavě potkali a mohli začít tu výtvarnou nádheru obdivovat.
Děkuji za sebe i za další rodiče za pěknou, výtvarnou, smysluplnou,
společenskou a barevnou akci. K. Jarolímková
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Den myslivosti a ochrany přírody –  0. ročník
Dne 24. 6. 2012 od 13:00 hodin proběhl

v zámeckém parku u novohradského zámku
nultý ročník akce s názvem Den myslivosti
a ochrany přírody. Tato akce pořádaná MS
Nové Hrady a ZO ČSOP Nové Hrady byla za-
měřena hlavně na mládež a tomu bylo téměř
vše podřízeno. Na padesát soutěžících dětí si
procvičilo své znalosti o přírodě a myslivosti,
zastřílely si ze vzduchovky a luku, zaházely si
míčky na koš a hlavně se dověděly spoustu no-
vého a zajímavého nejen o myslivosti, ale i
o chráněných rostlinách a stromech, ohrože-
ných živočiších apod. Dále si mohly děti vy-
zkoušet jízdu lodí po jezírku a jízdu na koni.
Celá tato akce by se ovšem nemohla uskuteč-
nit bez pomoci a podpory sponzorů a vedení
města Nové Hrady. Proto bychom na tomto

místě rád poděkoval starostovi města Mgr.
Hokrovi, paní Květě Jarolímkové z KIC N.
Hrady, paní Aleně Kedrušové a panu Horalí-
kovi z Technických služeb města N. Hrady,
panu Kamilu Vlčkovi z Hotelu Máj, Monice
Šnokhausové z penzionu Hamr, Rybářství
Petrův zdar, vedení Akademie věd ze zámku
v Nových Hradech zastoupených Petrem
Hambergerem, MVDr. Kypetovi a jeho ko-
lektivu, členům ČSOP a to především organi-
zátorovi Ladislavu Starému za obětavou
pomoc. Dále Jirkovi Plouharů, Zdeňku Staré-
mu, paní Šáchové a dalším. Velké poděkování
zaslouží za obětavou práci pro mládež členové
MS Nové Hrady pan Josef Máša, Michal We-
ger, Ladislav Kopřiva, Stanislav Hanuš, Fran-
tišek Štangl ml., Jindřich Šnokhaus, Lubomír

Brychta, Karel Ottenschläger, Milada Brych-
tová, Jana Brychtová, Josef Škornička st. a ml.
a vedení MS Nové Hrady. Závěrem bych rád
poděkoval jménem obou pořádajících organi-
zací malým i velkým návštěvníkům a pozval
je na příští první ročník akce Den myslivosti a
ochrany přírody. Doufáme, že uvedená akce
přivede do řad ochránců přírody a mladých
myslivců nové tváře, které budou v budoucnu
tvořit novou generaci strážců naší přírody a
myslivosti. Pro ty, kteří se na akci nedostali,
připomínáme odkaz na Mladé ochránce příro-
dy www.mopici-novehrady.estranky.cz, kde
budou ke shlédnutí i fotografie z celého
krásného dne.

Myslivosti a ochraně přírody zdar!!
Za MS Nové Hrady Martin Brychta

A ani romantikcá plavba nemůže chybět...

Dětský den zvířátkový v zámeckém parku
Jak jsme společně slavili letos Den dětí? No přece jako zvířata, tedy zvířátka. Na louce za

zámkem jich v sobotu 2. června běhalo tolik, že by i na statku či v ZOO záviděli. Některá šplhala
po provaze, skákala v pytlích, pouštěla vlaštovku, prolézala pavučinou, vytahovala se jako žirafa
anebo dupala jako slon. A za tohleto dovádění a občas i neplechu dostávala zvířátka i odměnu –
buchty, koblížky, perník, cukroví a kdovíco ještě. A pro ty nejodvážnější zvířátka byla ještě při-
chystána  plavba loďkou po jezírku nebo jízda na koni.

Věřím, že na odpoledním rodinném programu se vyřádily jak děti, tak i dospěláci, a že jim
trochu zvířecí, tedy zvířátkové, rozpustilosti a hravosti zůstalo taky i do dalších nesvátečních
dnů.  Určitě se to bude hodit.

Děkuji všem pořadatelům za zvířecí, tedy zvířátkový, výkon a rodičům za tvůrčí spolupráci
při výrobě zvířecích masek – byla radost se na vás všechny dívat. A také i letos děkuji za pečení
dobrot Hance Staňkové a za sladké dary, které daly Pekařství M. Vondrová, Cukrárna Kousek a
Cukrářská výroba D. Němcová. Děkuji i za pitnou Dobrou Vodu a Rybářství Nové Hrady za za-
půjčení loďky, která nás povozila po vodě zámeckého jezírka a také AVČR za využití zámeckého
parku. Tak hodně radosti, hravosti a dalších pěkných dětsko-zvířátkových dnů. K. Jarolímková Cesta přes pavoučí síť

Tak trochu jako žirafa...
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TRHY
na kovárně

POKRAČUJÍ
Trhy na kovárně budou

od června probíhat
každou sobotu od 10 do 17 hod.
V nabídce jsou různé řemeslné

výrobky a produkty z ovčího mléka
–  různé druhy sýrů,
jogurty a tvarohy.

Mimo tuto dobu lze
kovárnu navštívit po domluvě

na tel.: 602 471 653, nebo e-mailu:
cerna@rozmberk.org.

Na laně u opice...

Tak co vlaštovka - poletí nebo nepoletí...

I letos byly pro děti přichystané dobroty za po-
hádkové penízky

Krokodýlí stezka na ostrůvku

Cesta
k mýtinské kapli

V sobotu, kdy jsme uspořádali setkání u kap-
le v Mýtinách, od rána usedavě pršelo.

Den nijak ideální pro příjemnou vycházku
ani pochod s holemi nebo vyjížďku na kolech.
Do kaple zatím nezatéká, ale cesta k ní zname-
ná jistotu promoknutí.

A přeci – přijíždí a přichází 20 lidí, které
osud kaple zajímá a přejí si být jí nějak užiteč-
ní. S takovým odhodláním to nemůže být ji-
nak, než moc příjemné setkání lidí, kteří
dokáží ve všem udělat víc, než je nutné a při-
nést mnohem více, než je viditelné.

Určitě si ke kapli někdy zajděte, hodně ze
setkání tam zůstalo na pořád.

L. Sovová

KIC Nové Hrady zve na akci

LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ
PODVEČER

ve středu 25. července,
18.00 - 21.00 hod.

Kovárna a Koželužna: čtení nejen
novohradských pověstí

a
od 21.00 hod.

Hudební vystoupení sester Raabových,
akordeony a zpěv před kovárnou

vstupné dobrovolné

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

Páni kluci... Na návštěvě u pštrosa...

Rybářské místo u jezírka

Dětský den zvířátkový pokračování ze str. 12
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Setkání s přírodou
Od 8. do 17. června se na řadě míst České republiky se konal 4. roč-

ník Setkání s přírodou, v Nových Hradech konkrétně Setkání s lesními
rybníky.

V neděli 10. června ráno slunce chvíli bojovalo s mlhou a mraky,
pak to ale nad Hrady vzdalo a svítilo raději jinde. Před devátou hodinou
už bylo jisté, že den bude (opět) deštivý. Navzdory tomu se nás, přátel
přírody, sešlo deset. Vydali jsme se na vycházku k rybníkům mezi No-
vými Hrady a Veveřím. U Kamenného rybníka jsme pozorovali poláka
chocholačku, na rybníce Přesličkovém kromě kriticky ohrožených lekní-
nů bělostných také bazanovec kytkokvětý. U Veverského rybníka jsme
viděli spousty malých žabiček kuněk, které právě dokončily přeměnu
z pulce a, některé ještě s ocáskem, opouštěly vodu a stěhovaly se na souš.
Cestou nás dr. Kučerová nechala nahlédnout do opomíjeného světa lišej-
níků, mechů a játrovek a ukázala nám, jak překvapivě mnohotvárné tyto
organismy jsou. Bylo toho hodně k vidění, od miniaturních lístků mecho-
rostů po mnohatunové žulové balvany. Pak ale vodní živel nabyl převahy
a donutil nás k ústupu. V praxi jsme si tak ověřili známou zkušenost, že
není špatné počasí, je jen nevhodně oblečený člověk. J. Š.

Rybářský potěr se učil
a pak závodil

Místní organizace Českého rybářského
svazu Nové Hrady ani letos nezapomněla na
dětičky. Nejdříve jsme na doporučení výboru
MO při hodnocení činnosti kroužků doporučili
vyřešit práci vedení kroužků. Uznali jsme, že
dosavadní systém, kdy kroužek na Nových
Hradech, ale i v Horní Stropnici, vedl pan
Mgr. Petr Kroupa z Horní Stropnice, což bylo
pro něj i pro děti zejména časově ale i organi-
začně náročné, je potřebné dořešit. Pokusili
jsme se proto vytipovat z řad členů MO ochot-
né „odvážlivce“, kteří mají vztah k dětem i
chuť se tohoto úkolu zhostit. A našli se, pánové
Pavel Michale a Bohuslav Poles. Iniciativa
s jakou se do akce pustili byla obdivuhodná, dr-
žíme jim palce a také pomůžeme aby vydrželi.
Začátek nám však téměř vyrazil dech, zájem
projevilo přes 30 dětiček. Nové duo dobrovol-
ných šéfů kroužku však dech neztratilo a zača-
lo plnit svou roli. Nejdříve se zjistilo, že
převážná většina dětiček je ve věku jen něco
málo přes 7 let.

Vzhledem k již vzpomenutému věku zá-
jemců bylo nutné do hry zapojit i rodiče a bylo
obdivuhodné jak zejména maminky ochotně
vodily dětičky na kroužek, jak úzce spolupra-
covaly a pomáhaly. Již na začátku cesty jsme
však počítali s úpadkem aktivity některých dě-
tiček, které poznaly, že se asi trošku přecenily
ve výběru zájmové činnosti a radši to vzdaly,
to jsme očekávali, a proto jsme nebyli překva-
peni. Postupně se vytřídili ti, co opravdu ryba-
řina zaujala od těch, kteří by radši něco jiného
a oněch rybářů zůstalo více jak 25. Výbor MO
schválil pro začátek nákup psacích prostředků,
zapůjčil, počítač, tiskárnu a počítá s další pod-
porou jejíž forma bude odvislá od další čin-
nosti a aktivitách. Samozřejmě pomůžeme,
jak formou dotací tak pokud bude potřeba,
řada z členů MO  i osobně.

Dětičky jak jim v rybářské terminologii rádi
říkáme „rybářský potěr“ se učil teorii zejména

v poznávání celého roz-
sahu rybářského spor-
tu, poznávání vod, ryb,
rybářské techniky, ži-
votního prostředí, chová-
ní u vody, trpělivosti a
dodržování všech pra-
videl sportovního ry-
bolovu.

Vedoucí kroužku
mladých rybářů po-
stupně seznamovali dě-
tičky se vším co s ryba-
řinou souvisí, mimo
jiné jim například sjednali exkurzi na sádkách ve
Štiptoni, společný výlovu rybníka Olejový ,
vysazování pstruhových násad do pstruho-
vých vod atd. Připravovali je na zkoušku z teo-
rie i praxe. Po provedených prověrkách
teoretických znalostí jim byly předány Povo-
lenky k lovu a dostali příležitost vyzkoušet
svoje vědomosti i v praxi.

Rybářský kroužek začne opět naplno pra-
covat s příchodem nového školního roku již
v nových prostorách budovy bývalých statků,
a to s větší iniciativou než doposud. Máme při-
slíbenou účast instruktora v přívlači a v lovu
na umělou mušku. Pokud se to povede, poje-
deme na exkurzi do rybí líhně v Kaplici a do
rybářské školy ve Vodňanech.

Dne 9. června byl Místní organizací ČRS
organizován Dětský rybářský závod na spor-
tovním revíru Zevlův rybník.

Na přípravě společně s vedoucími kroužku
se podíleli i další členové MO, kteří zajistili
vše potřebné až na jednu důležitou podmínku,
kterou se stalo počasí. Téměř vytrvalý dešť byl
nepříjemný, ne však pro nadšené a v očekává-
ní nažhavené dětičky. I tady potvrdily, že je
sportovní rybařina zaujala a nemůže je odradit
ani nějaký déšť. Zaslouží si za to obdiv, a to
včetně doprovodů rodičů a zase překvapivě

z poloviny maminek, které také zaslouží obdiv
za výdrž. Předcházející deště zvedly hladinu a
v nemalé míře zřejmě i přísun potravy pro ry-
bičky. Nic naplat, závod je závod, a tak se za-
čalo, rozbalíme nádobíčko a jde se na to.
Úlovků sice nebylo moc, ale každý byl ohod-
nocen radostí a rozhodčími i obodován. Chyti-
li se plotičky, cejni, amuři, kapříci, pstroužci a
největší chycenou rybou byl kapr o délce
55 cm a váze 3 kila. Odhodlání ani radost ne-
chyběla a když se doplnili přísunem sladkostí,
buřtu na grilu a pití. Počasí se stalo sice nepří-
jemnou ale až podružnou záležitostí. V závěru
to vzdal i dešť a mohlo proběhnout závěrečné
vyhodnocení. Vítězem byli všichni. Pouze
bodově vyhráli ti šťastnější i zkušenější, kon-
krétně nejvíce bodů získali Petr Matějka
(9 let), Jan Šabatka (10 let) a Jan Švambera
(7 let). Oceněni byli všichni soutěžící, do jed-
noho, cenami byly, rybářský prut, naviják,
podběrák, vezírek, háčky, splávky, olůvka a
celá řada dalších cen do vybavení mladých
rybářů. Nutno poděkovat za podporu i Městu
Nové Hrady, které poskytlo dotaci na
zakoupení cen – Díky.

Závěrečné hodnocení – vydařilo se – bude-
me pokračovat.

Ing. Ludovít Kasan, předseda MO ČRS

Prší, ale s tím si taky umíme poradit.
(další foto na www. mocrsnovéhrady.cz)
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Račte vstoupit na náš strašidelný hrad...

Vlevo dlouhý Vítek

Příprava kouzelných hůlek na večerní strašení...

Pohádka o Černé paní...

Rytířská pauza...

Kejklíř Vítek a zároveň moderátor slavností...

Novohradské čarodějky při prvním vystoupení...

Kouzelné kouzlení a čarování s hůlkami...

Prapory létaly hodně vysoko a večer také ohně... Kousek Afriky na hradním nádvoří...

Historicko-strašidlácké slavnosti na hradě na Hradech
Průběh slavností popisovat slovně je v tuto chvíli nadlidské (je po uzávěrce a NZ už musí být

na pultě…) i skoro nemožné, protože některé události a jevy se zkrátka popisovat nedají. Hlavně
ty kouzelné. Tak alespoň ve fotoreportáži se podívejte, jak nám to některým na slavnostech slu-
šelo, zpívalo, hrálo a tancovalo…
A kdo všechno se zasloužil o letošní Historicko-strašidlácké slavnosti na hradě Hradech?
Za strašidla: M. Sergejevová, E. Hriňová, D. Morongová, J. Duspivová, B. Cáplová, M. Maje-
rová, M. Kunz, M. Cápl, D. Jarolímek, J. Plch, J. Plouhar, P. Krejča, M. Mrázová, S. Vochosko-
vá, O. Hejl, T. Jarolímek, D. Koprna, V. Kortus, P. Rehák, P. Axamit a banda dětí.
Za divadelníky: M. Bártová, B. Cáplová, D. Císařová, J. Duspivová, M. Hrbáčková, K. Jarolím-
ková, P. Krejča, J. Plch, P. Vyhlídková, J. Pařízek, R. Hron, muzikanti Pražského hradčanského
orchestru, rytířský potěr Radek, Štěpán, David, Martin, Patrik, Petr., hasič C. Miškej a paní Slad-
ká pomáhala s tvorbou kostýmů, stejně tak hlavní garderobiérka D. Císařová.
Kouzelnické hůlky s dětmi vyráběli  L. Sovová a B. Vochosková.
Pavučiny, pavouky a lampionky vyrobily páťáci se svou učitelkou P. Vyhlídkovou.
Za účinkující: Kejklíř Vítek, Divadlo Fr. Kreutzmanna, M. Jindrová a Novohradské tanečnice,
malí čarodějové ze školní družiny, Fedrfechtýři,  kouzelník P. Kasnar, taneční skupina Faryda
Další pořadatelé: kuchaři L. a P. Hofferovi, L. Stañková, H. Staňková, u kolotoče M. Dvořáková,
H. Žiáková,
Technické zajištění: hasiči Papouškovi, hlavní elektrikář J. Horalík, M. Vojtěch a TSM N. Hrady
a firmě Doppler za látkový materiál.

Děkuji tedy všem pořadatelům, účinkujícím, strašidlům, správci státního hradu a dalším li-
dem za velkou pomoc, podporu a skvělou atmosféru a také za to, že jsme si to všichni společně
užili (a občas i báli).

Tak snad zase za rok, když bude dost kuráže… K. Jarolímková
(více fotek a  video ze slavností na www.kicnovehrady.cz)
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Rytířská parta zahajovala divadelní poředstavení... Koho pak to asi kojí...

...a pokračujem dovadlem "Na kuráž a na muziku" pokoračování ze str. 15

Každý začátek je těžký, jenom v lásce je to na-
opak... Kde se vzali, tu se vzali...muzikanti

Boj o muziku na hradě na Hradech

Pradlenka Maruška v akci...

Prozatím alespoň na kuráž...

Lid prostý a sprostý

Hradní pán přichází na akt, no však on ještě
uvidí...

Tak kdopak nám asi pomůže, tady na hradě
na Hradech...
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Cesta k čarodějkám byla tak trochu ne-bezpečná...Tak tohohle se někteří báli i za světla...

Čarodějky ze sklepení se musely jít zhřát na
sluníčko...

A je to tady – bubububák...

Malé velké strašidlo hned u vstupu
na hradby... Kdopak to na  hradbách vřískal... Máte chuť se seznámit... Ale fuj, takhle číhat za rohem...

A ještě jeden hradní duch... Ani palouk za hradem nebyl osiřelý...

Bílá paní byla z těch příjemnějších překvapení...

Další duch k seznámení...

...a kdopak to na hradě na Hradech strašil pokoračování ze str. 16
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Kulturní a informační centrum Nové Hrady informuje v předstihu, než začnou letní prázdniny:

Další informace na KIC Nové Hrady, tel. 386  362 195 a www.kicnovehrady.cz

Festival Novohradské

Hraní 2012

¡ Pondělí - neděle, 2. - 8.7., 10.00-16.00 hod.

Malování na náměstí
s výtvarnicí Vlaďkou Zítovou-Jiráskovou
Zveme všechny děti i dospělé, kteří si chtějí na chvíli posedět na ná-
městí s barvami a namalovat si svůj obrázek.

¡ Středa 4.7., 18.00 hod.

Pohybový podvečer v zámeckém parku u jezírka
Tai-chi s V. Zítovou (znáte možná i z časopisu Regenerace),
Orientální tanec pro koukání i vyzkoušení a další hejbání

¡ Čtvrtek 5.7., 18.00 hod.

Divadelní představení „Vodnická pohádka“, Divadlo Koňmo
na ostrůvku  zámeckého jezírka
(při špatném počasí v zámeckém divadle), 50 Kč

¡ Pátek 6.7., 19.30 hod.

Koncert Nezmaři a Jihočeská komorní filharmonie
státní hrad, 200 Kč
Jeden z mála koncertů, při kterém můžete slyšet v dokonalé souhře
folkovou kapelu a čtyřicetičlenný orchestr. V případě nepříznivého
počasí se koncert přesune do sálu Hotelu Máj.

¡ Sobota 7.7., 19.30 hod.

Koncertní mix open air –
Jana Vébrová, Žamboši, Bonsai č. 3
na ostrůvku v zámeckém parku
(při nepříznivém počasí v zámeckém divadle), 50 Kč
Snad se nám podaří navázat na skvělou koncertní atmosféru z loň-
ského léta, kdy na ostrůvku zněly perkuse a didgeridoo. Tentokrát to
bude čistý folk, harmonika i osobitá písničkářská výpověď.

¡ Neděle 8.7., celý den

Vernisáž obrázků a fotografií
z festivalu na novohradském náměstí
Nebude-li pršet, nezmoknem a vystavíme na náměstí obrázky a fotky
z průběhu celého Hravého týdne.

foto z loňského festivalu

Festival Novohradské

Poznávání 2012

¡ Středa 1.8., od 10.00 a 14.00 hod.

Komentovaná prohlídka městem
„Za novohradským pokladem“
kvízová hra na trase, díky které objevíte o našem městě to,
co ještě nevíte…
vhodné pro děti i dospělé
poplatek 50 Kč, prezentační materiály pro účastníky zdarma

¡ Čtvrtek 2.8., 18.00 hod.

Promítání starých fotografií
Nových Hradů a Novohradska s komentářem, Koželužna, 30 Kč

¡ Pátek 3.8., 9.00 hod.

Komentovaná vycházka do Tereziina údolí
průvodce stezkou Mgr. M. Krumholz, cca 10 km
Poplatek 50 Kč, prezentační materiály pro účastníky zdarma

¡ Pátek 3.8., 19.30 hod.

Koncert Paul Batto jr.
park Tereziino údolí u Penzionu Hamr, 50 Kč

¡ Sobota 4.8., 9.00–16.00 hod.

Cykloputování po trase Pamětí Novohradska
Kvízová hra na trase, kterou objevíte to, co ještě o Novohradsku nevíte…
startovné 50 Kč (děti zdarma), cca 50 km,
prezentační materiály pro účastníky zdarma.
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Letní kurzy v Koželužně 2012
Ó 6. – 11.8., , 10.00 – 16.00 hod.

Týden se šperky, sklem (vinuté perle), hedvábím
a módními doplňky
Aktivní tvoření pro ženy a dívky.
Lektorky J. Pašková, Mgr. P. Vyhlídková, L. Sovová, poplatek
dle rozsahu práce
Završením tohoto týdne budou 11. 8. Zámecké slavnosti, při
kterých se uskuteční zámecký trh šperků a módních doplňků.

Ó 13. – 18.8. , 18. – 21.00 hod.

Týden s malbou a keramikou
Lektorka  V. Zítová – Jirásková
poplatek dle rozsahu práce (především u keramiky)
Závěrečné výtvarné párty s dobrým jídlem 18.8. od 18.00 hod.

Ó 20. – 25.8., 10.00 – 16.00 hod.

Týden tisku – linoryt
Přenosný lis bude k dispozici celý týden, v rámci něhož může-
te navštívit i výstavu výtvarných prací studentů SUPŠ Bechy-
ně, možná inspirace pro žáky základních školy, než se budou
rozhodovat o dalším studiu (získáte zde cenné informace)
www.supsbechyne.cz
Lektoři budou studenti SUPŠ Bechyně
Závěrečné výtvarné párty s dobrým jídlem 24.8. od 18.00 hod.

Další informace na www.kicnovehrady.cz

¢ Hudební týden pro děti
tentokrát v rytmu bubnů

16. – 21. 7. 2012, 9.00 – 13.00 hod.
Příjemná výuka rytmiky,
bubnování, kolektivní činnost,
prokládáno přestávkami
a dozvuky.
Doporučený věk 6-11 let
Lektoři www.rytmusprozivot.cz
Organizačně zajišťuje KIC N. Hra-
dy, přihlášky tamtéž.
Přihlášky do 30. 6. 2012

V sobotu 21. 7., od 14.00 hod.
Společné vystoupení na veřejném prostranství
v Nových Hradech.

¢ Tvůrčí týden pro děti
27. – 31. 8. 2012, 9.00 – 16.00 hod.
Týden plný barev, tvoření, společ-
ného snažení a radování ze svých
schopností.
Věk do 15 let
Program zajišťuje Lucie Sovová
Přihlášky do 30. 6. 2012

V pátek 31. 8., od 16.00 hod.
Závěrečné tvořivé koželužnové
párty pro děti i rodiče.

Středa 18.7.2012, 20.00 hod.

· Líbáš jako ďábel

Příběh volného pokračování romantické komedie Líbáš jako Bůh začí-
ná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitivní minulostí a
Helena s Františkem se pokoušejí začít nový život. Ovšem pouto s tím
bývalým nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále je tu vaše rodina, vaše
okolí a vaši dřívější partneři do společného soužití nutně patří.

Helenin bývalý manžel, úspěšný spisovatel Karel, se sice konečně od-
stěhoval ze společné domácnosti, může žít naplno svůj život svůdníka,
ale začíná zjišťovat, že mu cosi chybí. Na Františkovu exmanželku Bo-
hunu, energickou dámu, zvyklou vše řídit, pak situace dopadá ještě tíži-
věji. Oba hledají cesty, jak partnery znovu získat pro sebe.

František s Helenou zvolí z nastalé situace jediné rozumné východisko
– rozhodnou se být chvíli sami a daleko, a tak vyrážejí na romantickou
exotickou dovolenou do Maroka. Ale i zde je dostihnou nejen potíže,
ale i jejich bývalí partneři, kteří ve Františkových a Heleniných cestov-
ních lapáliích, k nimž patří ztracená zavazadla, ukradené doklady a
řada dalších problémů, vidí příležitost, jak se vrátit do jejich života. Pro
náš pár teprve teď nastává opravdová zkouška jejich vztahu.

Česká komedie, přístupné, 55,-Kč

Letní Koželužna
Poslední výtvarka v Koželužně už byla úplně prázdninová. Pozvali

jsme si rodiče, abychom jim předvedli vyrobené loutky a kulisy v akci.
A ti na oplátku přinesli spousty různých dobrot a velkou míru shovíva-
vosti, což k přátelské a rodinné atmosféře krásně přispívá.

Obrázky a výrobky ale nebudou teď 2 měsíce opuštěné, budou čekat
na výstavě, kterou od poloviny července přichystáme. Ani děti nemusí
tak dlouho čekat a mohou se zúčastnit prázdninových aktivit, které jsou
připravené.

Ještě připomínám – přihlašte se včas na prázdninové týdny –
Hudební a Tvůrčí – jejich kapacita je omezená.

Lucie Sovová

KIC Nové Hrady zve na výstavu

„Karikatury“ Mirka Kemela
V Koželužně

v červenci otevřeno:  2.–13.7.2012, denně
10.00-16.00 hod.

vstupné 20 Kč, děti zdarma

FILMOVÝ KALENDÁŘ KINA ČESKÝ DŮM
Nové Hrady – červenec 2012
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Informace z knihovny
Pasování prvňáčků

na čtenáře
V pátek 8. června se v naší Městské kni-

hovně konalo slavnostní Pasování na čtenáře,
na které se žáci prvních tříd ZŠ velice připra-
vovali, trochu se těšili, trochu se i báli. Pana
ředitele a knihovnice snad ne, knihovnického
pana krále Knihomola I. možná trochu kvůli
jeho meči, ale spíš to byla obava z něčeho no-
vého. Důležité ale je, že všechny děti prokáza-
ly, že celý školní rok nezahálely a opravdu
umí číst. Za to je pan král pomocí velkého
meče pasoval na opravdové čtenáře (po slože-
ní čtenářského slibu), děti obdržely každý svo-
ji pasovací listinu a k tomu knížku. Navíc si
může každý z pasovaných prvňáčků přijít s ro-
diči do knihovny založit bez poplatku průkaz-
ku a chodit si půjčovat všechny ty krásné
knížky, které tam na děti čekají.

Nakonec jsme všichni řekli “sýr” a společně se vyfotili. Fotky va-
šich prvňáků najdete na www.kicnovehrady.cz ve fotogalerii knihovny.

Okénko do knihovny
S Blbounem do říše pohádek –
Renata Petříčková

Vydejte se s Jeníčkem a Mařenkou do kou-
zelného lesa plného pohádek. Na cestě plné
dobrodružství a neuvěřitelných setkání je do-
provází pták Blboun nejapný. Společně potka-
jí Karkulku, Sněhurku, Budulínka, čerta,
vodníka a mnoho dalších bytostí.

Podraz – James Patterson

Kyle Craig, bývalý pracovník FBI, který
byl odhalen jako mimořádně vynalézavý a
brutální vrah přezdívaný Génius, uprchl z nej-
přísněji střeženého vězení. Teď systematicky

odškrtává na svém seznamu všechny, kdo pů-
vodně byli zodpovědní za jeho dopadení a
uvěznění. Alex Cross, proslulý odborník na
psychiku zločinců, figuruje na jednom z před-
ních míst?

Ohnivý soumrak – Nora Robertsová

Reenu poznamenal v dětství otřesný záži-
tek s ohněm. Aby mu mohla čelit, stala se vy-
šetřovatelkou požárů. I když je neobyčejně
krásná a přátelská, osud jako by byl proti ní.
Každý z mužů, který ji miloval, nešťastnou ná-
hodou zemřel. Žena se pomalu smiřuje s tím,
že lásku už nepotká, když tu jí do cesty vstoupí
sympatický Bowen. Někdo si ovšem nepřeje,

aby Reena byla šťastná, a pokouší se zosnovat
největší peklo jejího života.

Nemám žádné jméno – Dagmar Hilarová

Neuvěřitelný příběh o osudu české básníř-
ky a spisovatelky Hilarové, která jako patnác-
tiletá strávila dva roky v terezínském ghettu.
Knihu vydala pod svým jménem nizozemská
spisovatelka Miep Diekman, která si autorství
neprávem přisoudila poté, co jí skutečná auto-
rka důvěřivě svěřila svůj rukopis. Po více tři-
ceti letech vychází autorské dílo Dagmar
Hilarové, které získalo již tři významná
literární ocenění, v českém jazyce, jak si to
vždy přála.

Městská knihovna Nové Hrady

OZNAMUJE,
že bude z důvodu
čerpání dovolené

UZAVŘENA
od 9. do 27. července 2012

Děkujme za pochopení
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Pět uměleckých směrů
je název výstavy na kterou Vás srdečně zvou její autoři. Výstava před-

staví jednotlivé autory a jejich práce z různých výtvarných oborů. Proč Pět
uměleckých směrů? Pět výtvarníků, pět různých směrů jejich tvorby.

Pavel Vandas – obrazy. V jeho námětech jeho obrazů převládá kra-
jina, zátiší, ale i figurální motivy a městská zákoutí. Krajinářské motivy
hledá zvláště na Doudlebsku a na Šumavě. Rád maluje moře, lodě, pří-
stavy a vysokohorské scenérie. Vystavuje od roku 1980, např. v Lišově,
Třeboni, Hluboké nad Vltavou, Nových Hradech, Zlivi, Českých Budějo-
vicích, Praze. Na výstavě může návštěvník vidět jeho tvorbu jak krajinář-
skou, tak i obrazy od moře. Autorovy obrazy jsou na této výstavě prodejné
a jsou osobitým portrétem krajiny i motivů tak, jak je vidí autor sám.

Miroslav Milec – pečetě a listiny. Jeden z nejplodnějších badatelů
v oblasti sgrafistiky. Autor v průběhu několika desetiletí namaloval de-
sítky tisíc kreseb, ať již šlechtické, občanské, církevní, cechovní, měst-
ské aj., vše podle pečetí, uložených především v jihočeských archívech.
Jeho práce jsou představeny v pěti knižních publikacích. Účastnil se
mnoha výstav a je uznávaným odborníkem v oblasti, která je z badatel-
ského i výtvarného hlediska neocenitelná. Na výstavě představuje část
ze své tvorby pečetí a dobových listin.

Milan Daněk – znaky a erby. Zabývá se rodovou heraldikou, osob-
ními znaky a komunální heraldikou. Je autorem více jak 35 návrhů zna-
ků a vlajek měst a obcí v ČR. Pro fyzické osoby vytvořil více než
12 osobních znaků. Autor je uznávaným v oboru heraldiky. Je vydava-
telem a šéfredaktorem časopisu Jihočeský herold, který poprvé vyšel
v roce 2001. Publikuje v časopisech, je spoluautorem mnoha publikací.
Je stálým dopisovatelem časopisu Veřejná správa. Pořádá přednášky
o heraldice.Vystavoval např. v Českých Budějovicích, Týně nad Vlta-
vou, Ostravě. Na výstavě ukáže své práce heraldických znaků a erbů.

Petr Holický – historické mapy. Sběratel, který se zaměřuje ve své
sběratelské činnosti na kartografii, rytiny, staré české tisky a rukopisy.
Na výstavě představí kopie starých českých map, kde bude možné vidět
Novohradsko jinak, a to z pohledu historické kartografie.

Milan Frajt – malba na skle. Znaky a erby vytvářené na replice
historického skla. Malba vychází z jihočeské tradice 16.-18.století, kde
sklo s takovou malbou bylo jedním z nejvyšších darů mezi šlechtici.
Autor se zabývá sklem a historií skla dlouhodobě, pořádá přednášky a
publikuje. Vystavoval na několika výstavách doma i v zahraničí. Jeho
práce jsou např. na Pražském hradě, ve Francii, Itálii, Německu, Belgii
a jinde. Na výstavě ve spolupráci s malířkou Janou Kolouškovou před-
staví malby městských a šlechtických znaků a erbů.

Výstava na Státním hradě v Nových Hradech potrvá
od 1.7. do 30.7.2012.

Otevřeno je denně od 9.00 – 17.00 hod.
Obrazy Pavla Vandase je možné i zakoupit,

tato část výstavy je prodejní.
Ostatní jeho kolegové Vám mohou nabídnout zpracování

osobní pečeti, znaku, erbu, nebo jejich provedení
na replice historického skla.

Jste zváni a přijďte se podívat na nevšední výstavu.

Sebeobrana je jednou z důležitých dovedností člověka

Bonfido, o.p.s. ve spolupráci
s oddílem karate TJ Nové Hrady uskuteční

v sobotu 25. srpna 2012

KURZ SEBEOBRANY DĚTÍ
v tělocvičně Sportovní haly v Horní Stropnici.

Kurzu se mohou zúčastnit i dospělí.

Zájemci mají možnost se
přihlásit do 15. července 2012 – telefonicky 721 996 663

nebo email - vilibald.rolinek@atlas.cz.

Cena jednodenního čtyřhodinového kurzu je 100 Kč.
Ostatní informace zašleme přihlášeným písemně.

IC informuje a nabízí

Zájezd na Moravu
vinařská oblast „Modré Hory“, Velké Pavlovice

7. – 9. září 2012
cena za ubytování a dopravu: cca 2.000,- Kč (záloha: 1.000,- Kč)

Snídaně je možné domluvit předem (70 – 100 Kč/os/den),
ostatní výdaje si každý hradí sám.

Kulturní možnosti: 5. ročník Putování za burčákem po Modrých
Horách, Pálavské vinobraní v Mikulově, bohatý kulturní program.

Turistické zajímavosti: rozhledna pod Kraví horou,
rozhledna Slunečná, vinařské stezky, vinné sklípky, aj.
Zájezd se uskuteční pouze při počtu minimálně 30 osob,

při větším zájmu se cena zájezdu snižuje.

Bližší informace a závazné přihlášky do 31. 7. 2012 na:

KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195
nebo e-mail: kic@novehrady.cz.

Nabídka městského rezervačního
systému CBsystem – léto 2012

Přehled divadelních představení a koncertů a pořadů, které se konají
v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky v KIC
Nové Hrady:

Divadelní představení:
¡ 6. 7. – 21. 9. (pouze pátky a soboty) – Rožmberské nebe –

hrad Rožmberk n. Vlt. – hrané historické obrazy
¡ 8. a 22. 7.; 5., 19., 15. a 22. 8. – Borovanské múzy – Borovany

– hrané historické obrazy
¡ 18. 7. – Příběhy Petra Voka – klášter Borovany
¡ 18. a 19. 7., 1. – 25. 8. – Poslední láska Petra Voka

– zimní zahrada zámku Hluboká n. Vlt.

Otáčivé hlediště 2012, Český Krumlov:
¡ Kocour v botách (20. 7. – 8. 9.)
¡ Komedianti (29. 6. – 2. 7. 2012)
¡ Romeo a Julie (5. – 8. 7. a 27. – 29. 7.)
¡ Jak se vám líbí (11. 7. – 21. 7.)
¡ Sluha dvou pánů (22. – 25. 7.)

Muzikál:
¡ 6. 7. – 1. 9. – Casanova – Nádvoří zámku Hluboká n. Vlt.

Koncerty:
¡ 3. 7. – Laco Deczi a Celula New York

– KD Slavie, Č. Budějovice
¡ 6. 7. – Nezmaři a Jihočeská komorní filharmonie – Nové Hrady
¡ 6. 7. – Hradišťan – Borovany
¡ 7. 7. – Jana Vébrová, Žamboši, Bonsai č. 3 – Nové Hrady
¡ 10. 7. – Pražské dechové kvinteto – zámek Třeboň
¡ 11. 7. – Myslivečkovo smyčcové sexteto,

Viktor Preiss (recitace) – kostel sv. Jiljí, Třeboň
¡ 12. 7. – Leonid Gorokhov, Lada Valešová

– Divadlo J. K. Tyla, Třeboň
¡ 13. 7. – Jiří Korn a 4TET – Třeboň
¡ 14. 7. – Vinobraní na Kamínku – Byňov
¡ 14. 7. – Pocta Emmě Destinové – Třeboň
¡ 14. 7. – Cimbal Classic – Borovany
¡ 15. 7. – Fleret – Borovany
¡ 20. 7. – Inflagranti – Borovany
¡ 22. 7. – Pocta P. M. Karmelské – Borovany
¡ 27. 7. – Romanika – Borovany
¡ 1. 8. – Afrika tančí a zpívá – Borovany
¡ 3. 8. – Václav Koubek – Borovany

Bližší informace k výše uvedeným představením najdete na
www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.
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Celostátní „Přebor ČOS 2012“
družstev mužů, žen a jednotlivců

TJ Sokol Nové Hrady byl pověřen vedením ČOS zorganizováním
celorepublikového „Přeboru ČOS v kuželkářském sportu pro rok
2012“. Přebor byl vyhlášen pro družstva mužů, družstva žen a jednot-
livce. Tato sportovně významná a organizačně velmi náročná akce se
uskutečnila v kuželně v Nových Hradech ve dnech 1. a 2. června 2012.
O jejím významu svědčí i přítomnost paní. Dobešové, mistryně světa,
která celou soutěž zahajovala, dále starosty Města Nové Hrady p. Vla-
dimíra Hokra, místostarostů p. Josefa Vochosky, Miroslava Šlence a
dalších členů vedení města. Mezi účastníky byla, kromě domácích,
družstva TJ Sokol Přemyslovice, TJ Sokol Písek, TJ Sokol Bohumín,
TJ Sokol Mohelnice a TJ Sokol Rudná. Družstva Nových Hradů dosáh-
la mimořádně vynikajících výsledků a stejně
tomu bylo i v soutěži jednotlivců. Mezi druž-
stvy mužů obsadilo družstvo TJ Sokol Nové
Hrady „A“ ve složení Balabán J., Kříž L.,Ci-
gánek J a Bedri M., první místo, družstvo „B“
v sestavě Sladký S., Silmbrod J.st., Silmbrod
P., a Silmbrod M. bylo páté. V soutěži druž-
stev žen družstvo TJ Sokol Nové Hrady ve
složení Betuštiaková S., Albrechtová J., Ža-
hourová R., Šebestová M obsadilo pěkné
druhé místo.

V soutěži jednotlivců mužů získal pro TJ
Sokol Nové Hrady zlatou medaili Jaroslav Ba-
labán. Trochu smůly, vyjádřenou dvěma ku-
želkami manka, si vybral Stanislav Sladký,
který obsadil páté místo (ty nešťastné 2 kužel-
ky ho připravily o bronzovou medaili).

V soutěži jednotlivců žen dominovaly rov-
něž domácí hráčky TJ Sokol Nové Hrady. Zla-
tou medaili získala Stanislava Betuštiaková,
stříbrnou pak Milena Šebestová.

Celkově soutěžilo 11 nejlepších družstev mužů a žen z České repub-
liky a 44 jednotlivců. Z tohoto pohledu je nutné ještě jednou zdůraznit
vynikající umístění a tím i reprezentaci nejen TJ Sokol Nové Hrady, ale
i města Nové Hrady. Všichni zástupci naší TJ Sokol nejen že podali vy-
nikající výkony, ale ukázali, že úroveň kuželkářského sportu v Nových
Hradech je jak po sportovní, tak i organizační stránce na vysoké úrovni.
To potvrdily i jednoznačně pochvalné reakce přímých účastníků a zá-
stupců ČOS ale i zatím neoficiální nabídka na organizaci celostátního
přeboru i v příštím roce.

Závěrem bych rád poděloval všem, kteří se podíleli na přípravě i
vlastním průběhu ať už přímo, či nepřímo, za jejich aktivní přístup, hrá-
čům pak za vynikající reprezentaci naší TJ Sokol Nové Hrady, ale i
města. Zvláštní poděkování patří i Městu Nové Hrady za podporu této
velmi úspěšné akce.

Stanislav Sladký – starosta TJ Sokol Nové Hrady
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Akademické Mistrovství ČR v karate 2012
Na zisku bronzové medaile se podílel novohradský závodník

V rámci 11. ročníku Českých akademic-
kých her se v krásném prostředí brněnského
kampusu Masarykovy Univerzity uskutečnilo
akademické mistrovství ČR v karate. Pořada-
telství závodu bylo pod záštitou ČAUS svěře-
no VUT Brno. Mistrovství se zúčastnilo přes
padesát studentů z 15-ti vysokých škol České
republiky.

Soutěž přinesla celou řadu vydařených a
vyrovnaných soubojů a snad jediným minu-
sem byla menší obsazenost některých váho-
vých kategorií v kumite, kdy se bohužel
několik přihlášených závodníků kvůli zranění
ze závodu odhlásilo. Na této soutěži se stalo
příjemnou tradicí, že se zde mnozí studenti ne-
bojí vyzkoušet obě disciplíny kata i kumite, a
to nejen v jednotlivcích, ale i ve družstvech,
což dodává celému klání specifický náboj.

V disciplíně kumite muži do 68kg závodil
náš cvičenec Pavel Winkler, který i přes to, že
v této disciplině neměl mnoho soutěžních zku-
šeností, odhodlaně nastoupil v nejobsazenější
kategorii závodu proti ostříleným bojovníkům
z výběru reprezentace ČR. Již v prvním kole
bojoval Pavel s mistrem ČR Ondřejem Kří-

žem, v tomto utkání náš borec po vyčerpávají-
cím a také bolestivém zápase podlehl soupeři
7:0. Pavel se tímto zápasem dostal do repasá-
že, kde odolával opět zkušenějšímu borci celé
čtyři minuty a prohrál již pouze o tři body. Zís-
kané zkušenosti vykoupené modřinami
zúročil Pavel na této soutěži hned v následující
disciplíně.

Zlatým hřebem soutěže byla disciplína ku-
mite týmů v neobvyklém složení 3 muži + 2
ženy. Bronzovou medaili vybojoval na tomto
šampionátu tým Jihočeské univerzity II., ve
kterém neohroženě bojoval náš Pavel Win-
kler, který svým kvalitním výkonem přispěl
k zisku medaile. Účast ve finále si pak zajisti-
ly týmy Jihočeské univerzity I. a Vysokého
učení technického, to se proměnilo v jasnou
záležitost týmu Jihočeské univerzity I., který
si po zásluze odnesl trofej ve tvaru sovy jako
symbolu vysokoškolského sportu.

Děkujeme Pavlovi za vzornou reprezentaci
našeho oddílu a věříme, že se mu podařilo zís-
kat další cenné zkušenosti, které využije při
trénování dětí a mládeže v našem oddíle.

Martin Hermann, oddíl karate N. Hrady

Pavel Winkler v soutěži kumite týmů přispěl
k vybojování bronzové medaile na Akademic-
kém mistrovství ČR v karate

Pavel Winkler provádí obraný kop na soupeře Tomáš Hermann zvítězil v juniorské kategorii JI 1

Mistrovství ČR v Allkampf-Jitsu
Dva tituly Mistrů ČR do Nových Hradů

16. Mistrovství České republiky v sebeobranném systému Allkampf
Jitsu (dále jen AKJ) se účastnilo přes sto nejlepších závodníků z celé
České republiky. Šampionát pořádal AKJ Panthers Sokol Písek.

Závodníci se měli možnost prezentovat v jednotlivých kategoriích
jednak podle věkových skupin (žáci, junioři a dospělí), dále podle výše
stupně technické vyspělosti v jednotlivých bojových uměních (žákov-
ské a mistrovské stupně technické vyspělosti).

Soutěžilo se již tradičně formou trojboje a součtem bodů z jednotli-
vých disciplín určovalo konečné pořadí. První disciplínou je Randori
kde prokazovali závodníci svoji technickou zdatnost, kdy ve dvojicích
předvedli čtyři sebeobranné techniky, z nichž je jedna proti ozbrojené-
mu útočníkovi a rozhodčí hodnotí rychlost reakce a technické provede-
ní předvedených obran. Druhou disciplínou je Tameshi wari (přerážení
umělých desek), ta patří k tradičním prvkům soutěží AKJ a je zároveň

divácky nejatraktivnější. V této disciplíně závodníci zvolenou techni-
kou přeráží jednu nebo dvě umělé desky (podle výše technického stup-
ně) o rozměru 30x25 cm předepsané tloušťky, kdy žáci přerážejí desku
silnou 1,5 cm, junioři 2 cm, ženy 2,5 cm a muži 3 cm – zde se hodnotí
technika přerážení a přesný zásah desky. Třetí disciplínou je kata, kdy
cvičenec musí bezchybně a se správným nasazením zacvičit sestavu
krytů, kopů a úderů v předepsaných postojích a celkové hodnocení vy-
chází z tohoto trojboje.

V juniorské kategorii JI 1 (od 6.kyu) zvítězil a vybojoval titul Mistra
ČR Tomáš Hermann. V další juniorské kategorii JI2 (9. - 7.kyu) zvítě-
zil Ladislav Bárta a rovněž získal titul Mistra ČR. Naši závodníci na
tomto šampionátu zúročili náročnou soutěžní přípravu a svými vynika-
jícími výkony v jednotlivých disciplínách potvrdili výbornou formu.

Martin Hermann, oddíl karate TJ Nové Hrady
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WELLNESS HOTEL REZIDENCE Nové Hrady

Přijme

RECEPČNÍ
Nutná znalost německého jazyka na základní komunikační

úrovni

MASÉRY/MASÉRKY/KOSMETIČKU
Možno na různé typy úvazků dle dohody –

SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA
Na částečný úvazek –

REFERENTKU REZERVAČNÍHO
ODDĚLENÍ

Nutná znalost německého jazyka (plynulá úroveň) v písemné
i mluvené podobě podmínkou –

Veškeré potřebné informace obdržíte při osobním pohovo-
ru, který si můžete v případě zájmu sjednat na tel.

602 795 146 případně mailem na dvorak@rezidencenh.cz.

· Prodám byt 3+1,o rozloze 75m2 v Benešově nad Černou v č.p.140,
dva balkony, dva sklepy, krásný výhled, cena 650 000,-Kč
tel.737 559 699

TRA F I K A

Ing. Milana Hromasová


