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První tři aneb zima 2013
Po krátkém oddechu se v novém roce opět

rozběhl nejen kolotoč tradičních aktivit, ale
též nových akcí a projektů. V lednu jsme se za-
měřili zejména na přípravu projektových žá-
dostí, dokumentací a také výběrových řízení
pro projekty či akce, kde již byla dotace přislí-
bena. Jednalo se zejména o projekt rekultivace
novohradské skládky, kde máme přislíbenu
dotaci ve výši 15,5 miliónu korun, a spoluprá-
ci na realizaci projektu Povodí Vltavy ve věci
revitalizace toku Stropnice v úseku Štiptoň –
Tomkův mlýn. V případě naší skládky neje-
nom řešíme výkup pozemků pod skládkou, ale
díky novým pravidlům pro zadávání veřej-
ných zakázek jsme též museli zajistit provádě-
cí projekt a dopřesnit rozpočet, abychom
následně mohli přistoupit k výběrovému říze-
ní. Zpracování těchto podkladů bude projek-
tantům trvat do poloviny března, kdy by mělo
proběhnout výběrové řízení.

Projekt revitalizace Stropnice komplikova-
la nutnost vyhledání pozemků pro uložení vy-
těžené zeminy a ornice. Jeden z uvažovaných
pozemků v Horní Stropnici není možno vy-
užít, proto jsme byli Povodím Vltavy osloveni
a jednáme o uložení na náhradním pozemku
v majetku města. V současné době již jsou po-
zemky vytipovány a dle požadavku přísluš-
ných úřadu probíhá zpracování dokumentace.
Pokud vše půjde podle plánu, měla by samot-
ná realizace začít v květnu či červnu a zhotovi-
tel má poté 12 měsíců na dokončení.

Letošní únor bych se nebál nazvat měsícem
plným masopustů – nejprve Údolí, poté pre-
zentace novohradského masopustu v rakous-
kém Unserfrau-Altweitra, dětský družinový
na náměstí, klasický dvoudenní novohradský,
školkový, nakolický a (v době kdy píši tento
článek) nás čeká ještě Byňov. Ohlasy na prů-
běh masopustů jsou vesměs pozitivní a je dob-
ré, že se jejich tradice prezentuje i mimo naše
město (Třeboň, Rakousko). Narůstající nákla-
dy na muziky a také jejich nedostatek pak or-
ganizování komplikují – výsledkem pak jsou
časové posuny za Popeleční středu či nutnost
zavádění „novinek“ (např. tombola), bez kte-
rých již není možné konání ufinancovat. Jsem
však rád, že se tato tradice ve městě i osadách
díky nadšení organizátorů a účastníků i za
podpory města drží a chtěl bych touto cestou
poděkovat všem, kteří se snaží masopust nejen
udržet, ale i přenášet na nastupující generace.

V měsíci březnu nás opět čeká několik spo-
lečenských a kulturních akcí. Na konci měsíce
je to již 35. ročník taneční soutěže Novohrad-

ská číše. Naše soutěž je nejstarší v Jihoče-
ském kraji a jsme rádi, že i v letošním roce
bude ve spolupráci s Českým svazem taneční-
ho sportu pořádána v té nejvyšší kategorii Ta-
neční liga a postupové třídy A pod záštitou
pana hejtmana Mgr. J. Zimoly. Chtěl bych Vás
proto všechny pozvat do hlediště a věřím, že
stejně jako v minulých letech budeme moci
sledovat umění nejlepších tanečních párů Čes-
ké republiky i ze zahraničí.

Novou akcí v našem kalendáři je městský
spolkový bál, na který bych rád všechny míst-
ní i přespolní pozval nejenom jménem svým,
ale též za všechny spoluorganizátory z řad
místních (i osadních) spolků, sdružení a záj-
mových i sportovních organizací. Myšlenka
společného bálu nás napadla v momentu, kdy
jsme viděli, že s výjimkou myslivců je pro
místní organizace finančně velkým riskem sa-
mostatně pořádat takovouto akci. Navíc by-
chom společného bálu využili k tomu,
abychom si připomínali historii našich spolků
a organizací, případně též ocenili nejlepší
sportovce, členy spolků, trenéry či jiné vedou-
cí, kteří se věnují práci s mládeží. Z dosavad-
ních příprav mám zatím velmi dobrý pocit a
věřím, že i díky velmi zajímavé hudební pro-
dukci si místní najdou cestu do hotelu Máj,
kde se akce uskuteční. Těšit se můžeme nejen
na dechovku v podání novohradské Veselé
muziky, ale též na rockovou kapelu GOOD
COMPANY a její hosty ABBA ROCKS
REVIVAL a Just TINA TURNER-CHER.
Ještě jednou tedy všechny zvu na první novo-
hradský spolkový bál a věřím, že se tímto způ-
sobem v dobré náladě rozloučíme se zimou a
vykročíme k jarním měsícům…

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Město Nové Hrady
a Svaz tanečního sportu ČR pořádá

Taneční soutěž
35. ročník

Novohradské číše
Memoriál Karla Hrušky

30. 3. 2013, od 10.00 hod.,
v sále Hotelu Máj Nové Hrady

předprodej vstupenek zajišťuje
KIC N. Hrady a začne od 4. 3. 2013

další informace na tel. 386 362 195

Město Nové Hrady
ve spolupráci

s místními spolky
a zájmovými sdruženími

zve na

Městský spolkový bál
sobota 16. 3. 2013

začátek v 19.00 hodin
Hotel Máj Nové Hrady

Hraje
Veselá muzika

a Kapela GOOD COMPANY
Hosté

ABBA ROCKS revival
a Just TINA TURNER-CHER

Vstupenky 100 Kč

Pozvánky na březen
2. 3. Dětský karneval
10. 3. Oslava MDŽ
16. 3. Městský spolková bál
20. 3. Divadlo „Pojďte s námi

do pohádky“ v MŠ
22. 3. Jarní koncert, Š. Rak
23. 3. Vítání jara
25. 3. Velikonoční koncert žáků ZUŠ
27. 3. Koncert KPH
30. 3. Taneční soutěž Novohradská číše
30. 3. Velikonoční setkání na kovárně
30. - 31. 3. Velikonoční koulení

Novohradský masopust školkový, dětský i dospělý dotancoval. Uvnitř čísla se můžete podívat,
jak si to koledníci i kolednice u nás letos užívali. Ale „tanec“ ještě nekončí. Kdo chce, může si jít
zatančit v březnu na karneval nebo na městský bál. A kdo chce jenom koukat, tak doporučujeme
taneční soutěž Novohradskou číši. K. J.
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Zápis z 72. schůze městské rady
ze dne 21. 1. 2013

� 1. Kontrola usnesení z 69. a 71. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 69. a 71. jednání rady
města.

� 2. Vyloučení zasílání daní na účet ČNB
Rada města schvaluje vyloučení z režimu
speciálních účtů prostředky rozpočtového
určení daní, které budou nadále zasílány na
běžný účet města a pověřuje starostu ve spo-
lupráci s Ekonomickým odborem MěÚ
Nové Hrady dalším jednáním.
(Rada obdržela od Ministerstva financí ČR
informaci o novele zákona č. 218/2000 Sb.,
kdy budou prostředky ze státní pokladny za-
sílány výhradně na účty vedené u České ná-
rodní banky, s možností vyloučení tohoto
ustanovení v rámci výnosu daní v rámci roz-
počtového určení daní.)

� 3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě o výpůjčce s ČR - Ministerstvem
vnitra, Praha a pověřuje starostu podpisem
dodatku.
(Rada obdržela od ČR - Ministerstva vnitra
návrh Dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce are-
álu bývalé roty, kde je zpřesněna výpůjčka
kotců pro psy.)

� 4. Podnikatelský záměr
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor čp. 14 nám. Republiky - Apatyka
u sv. Alžběty společnosti EJA studio s. r. o.,
Pod Zámeckým 421, Nové Hrady na dobu
pěti let s tříměsíční výpovědní lhůtou a ná-
jemným dle návrhu.

� 5. Novostavba prodejny a truhlárny
Rada města souhlasí s přesahem požárního
úseku o 1,28 m na pozemek Města Nové
Hrady parc. č. 159/3 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů pro Jana Fliegera - ATIKA, Údolí
u Nových Hradů.
(Rada obdržela od Jana Fliegera - Atika,
Údolí u Nových Hradů žádost o souhlas s
přesahem požárního úseku na pozemek
Města Nové Hrady parc. č. 159/3 v k. ú.
Údolí u Nových Hradů. Přesah činí 1,28 m.)

� 6. Provozování vodovodů a kanalizací
Rada bere na vědomí návrh společnosti
ČEVAK, a. s. o způsobu vedení evidencí
pro sledování výkonových ukazatelů a ná-
vrh plánu údržby v členění na dílčí části a
stanovení specifických RH výkonových
ukazatelů pro město Nové Hrady.

� 7. Dodržování právních předpisů
Rada města bere na vědomí Závěrečný pro-
tokol o kontrolním zjištění České inspekce
životního prostředí, na dodržování právních
předpisů, týkajících se ochrany přírody a
krajiny s ohledem na výskyt zvláště chráně-
ných živočichů v Nakolické pískovně se

zjištěním, že nebylo zjištěno porušení záko-
na o ochraně přírody.

� 8. Vypořádání pozemku
Rada města bere na vědomí žádost Krajské-
ho úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy
a silničního hospodářství na majetkoprávní
vypořádání pozemku parc. č. 1438/1 v k. ú.
Údolí u Nových Hradů a pověřuje starostu
dalším jednáním.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství žádost na majetkoprávní vy-
pořádání pozemku parc. č. 1438/1 v k. ú.
Údolí u Nových Hradů, v rámci akce Silnice
II/154 - křižovatka silnic II/154 a II/156 a
stavba mostu ev. č. 154-008.)

� 9. Smlouva o nájmu
Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu
prostor ke svatebním obřadům s Národním
památkovým ústavem České Budějovice a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

� 10. Rozhodnutí o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
Městského úřadu Nové Hrady o zrušení
údaje o místu trvalého pobytu opatrovance
p. Milana Matějky.

� 11. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.

� 12. Rozhodnutí o povolení kácení
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
o povolání kácení stromů na pozemku parc.
č. 1009/13 v k. ú. Nové Hrady pro žadatele
Město Nové Hrady.

� 13. Závazné stanovisko
Rada města bere na vědomí souhlasné sta-
novisko Městského úřadu v Trhových Svi-
nech, odboru životního prostředí s kácením
dřevin a terénních úprav na části pískovny
Nakolice.

� 14. Stanovisko MF ke koncesní smlouvě
Rada města bere na vědomí stanovisko Mi-
nisterstva financí ČR k uzavření koncesní
smlouvy se společností ČEVAK a. s. s tím,
že nebyla shledána rizika, která by uzavření
koncesní smlouvy bránila.

� 15. Náklady na provoz odpadového
hospodářství
Rada města bere na vědomí informaci o ná-
kladech na provoz systému shromažďování
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů za rok 2012 s
tím, že výsledná částka na jednoho občana
činila 580,38 Kč.

� 16. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlou-
vě o dílo se společností CHEMCOMEX Pra-
ha, a. s. na zhotovení vrtů HV-1 a HV-2 a
pověřuje starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od společnosti CHEM-
COMEX Praha, a. s. návrh dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo za zhotovení vrtů HV-1 a
HV-2, kdy předmětem dodatku je změna
sazby DPH.)

� 17. Nájemní smlouva č. 128/12
Rada města schvaluje Nájemní smlouvu č.
128/12 s Lesy České republiky, s. p. - Lesní
správa Nové Hrady na pronájem pozemku
parc. č. 1400 o výměře 12 m2 v k. ú. Byňov a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

� 18. Výpůjčka suterénu
Rada města schvaluje záměr výpůjčky sute-
rénu Spolkového a společenského domu
v Nových Hradech o výměře 92,71 m2 a po-
věřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady zveřej-
něním záměru na úřední desce města.

� 19. Výpůjčka Koželužny
Rada města schvaluje záměr výpůjčky Ko-
želužny, Komenského čp. 181, Nové Hrady
dle návrhu a pověřuje tajemnici MěÚ Nové
Hrady zveřejněním záměru na úřední desce
města.

� 20. Dodatek k pojistné smlouvě
Rada města schvaluje Dodatek č. 5 k pojist-
né smlouvě č. 7720683027 se společností
Kooperativa pojišťovna a. s., Praha a pově-
řuje starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od společnosti Kooperativa
pojišťovna, a. s. Praha návrh Dodatku č. 5
k pojistné smlouvě č. 7720683027, kde se
sjednává nová cena pojištění majetku.)

Zápis ze 73. schůze městské rady
ze dne 28. 1. 2013

� 1. Kontrola usnesení ze 72. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědo-
mí kontrolu usnesení ze 72. jednání rady
města.

� 2. Návrh expozice
Rada města schvaluje návrh expozic "Kraji-
na Novohradska" a "Sklářství", které budou
umístěny v prostorách objektu čp. 74.
(Starosta informoval radu o návrhu expozi-
ce "Krajina Novohradska" v prostorách ob-
jektu čp. 74. V místnosti bude umístěn
vrstevnicový model Novohradska a jeho
ovládací pult, které jsou v současnosti ve
vlastnictví Města Nové Hrady. Novohrad-
ská občanská společnost o. s. zajistí nezbyt-
né opravy tohoto modelu a ovládacího
pultu. Dále zde budou umístěny potištěné
desky s textovými a obrazovými informace-
mi o zajímavostech Novohradských hor.
V další místnosti bude expozice "Sklářství",
která se bude věnovat sklářské tradici v ob-
lasti Novohradska.)

� 3. Aktuální činnost Sdružení
historických sídel Čech Moravy
a Slezska
Rada města bere na vědomí informaci Sdru-
žení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska o aktuální činnosti.
(Rada obdržela od Sdružení historických sí-
del Čech, Moravy a Slezska informaci o ak-
tuální činnosti. Předsednictvo vyhlásilo
výběrové řízení na pořadatele a hostitele
Konference a Národního zahájení EHD
2014, další ročník fotografické soutěže

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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Mladí fotografují památky 2013 a konání
"nultého" ročníku akcí u příležitosti Mezi-
národního dne památek a sídel 2013.)

� 4. Námitka k prodeji části pozemků
Rada města bere na vědomí námitku p. Igo-
ra Grupáče, Nové Hrady k prodeji části po-
zemků parc. č. 257/24 a parc. č. 257/27
v k. ú. Údolí u Nových Hradů.
(Rada obdržela od Igora Grupáče, Nové
Hrady jako zástupce žadatelů námitku
k prodeji části pozemků parc. č. 257/24 a
č. 257/27 v k. ú. Údolí u Nových Hradů
z důvodu postoje žadatelů o prodej části po-
zemků a přístupu po komunikaci k poze-
mkům p. Grupáče a ostatních majitelů, které
zastupuje.)

� 5. Žádost o poskytnutí investiční dotace
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí neinvestiční dotace na věcné pros-
tředky požární ochrany jednotky sboru
dobrovolných hasičů na rok 2013.
(Rada projednala podání žádosti o poskytnu-
tí neinvestiční dotace na věcné prostředky
požární ochrany jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů na rok 2013, JPO II, v celkové
částce 152.700,- Kč. V případě podpoření
žádosti by podíl města činil 45.810,- Kč.)

� 6. Vyúčtování lékařské pohotovostní
služby
Rada města schvaluje vyúčtování lékařské
pohotovostní služby za II. pololetí roku
2012 a pověřuje Ekonomický odbor MěÚ
Nové Hrady proplacením.
(Rada obdržela od Města Trhové Sviny vy-
účtování lékařské pohotovostní služby za
II. pololetí roku 2012 ve výši 33.934,- Kč.)

� 7. Zhodnocení bezpečnostní situace
služebního obvodu OOP Trhové Sviny
Rada města bere na vědomí Zhodnocení
bezpečnostní situace služebního obvodu
OOP Trhové Sviny - okrsek Nové Hrady za
období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.
(Rada obdržela od Obvodního oddělení Po-
licie ČR Trhové Sviny Zhodnocení bezpeč-
nostní situace služebního obvodu OOP
Trhové Sviny - okrsek Nové Hrady za obdo-
bí od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. V roce
2012 došlo ke snížení počtu trestných činů,
většinou se jednalo o majetkovou trestnou
činnost. V roce 2012 bylo pokračováno ve
zvýšení dohledu nad silničním provozem na
území města Nové Hrady, který byl zamě-
řen na parkování vozidel, a to především na
chodníku a v křižovatce. Veškeré přestupky
byly řešeny dle zákona napomenutím nebo
blokovou pokutou.)

� 8. Akceptování žádosti o podporu ze
SFŽP ČR
Rada města bere na vědomí Akceptování
žádosti Státním fondem životního prostředí
ČR, operačním programem životního pros-
tředí na projekt: Snížení energetické nároč-

nosti Centra volnočasových aktivit v No-
vých Hradech.

� 9. Návrh omezení provozu
Rada města bere na vědomí omezení provo-
zu a uzavření Mateřské školy Nové Hrady
v 1. pololetí roku 2013.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady návrh omezení provozu a uzavření
v 1. pololetí 2013. V době pololetních
prázdnin 1. února 2013, jarních prázdnin
4.–10. 2. 2013 a o velikonočních prázdni-
nách 28. a 29. 3. 2013 bude v provozu jedna
třída mateřské školy. Omezený prázdnino-
vý provoz je plánován po celou dobu letních
prázdnin, z toho dva týdny, od 22. 7. do
4. 8. 2013 bude školka úplně uzavřena.)

� 10. Vlajka pro Tibet
Rada města bere na vědomí žádost Občan-
ského sdružení LUNGTA o projednání při-
pojení se k mezinárodní kampani "Vlajka
pro Tibet" dne 10. 3. 2013 a nepřipojuje se
k aktivitě.

� 11. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.

� 12. Žádost o vyjádření
Rada města bere na vědomí žádost Krajské-
ho úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy
a silničního hospodářství, oddělení silniční
dopravy o vyjádření k udělení licence k pro-
vozování veřejné linkové dopravy a pověřu-
je starostu zasláním vyjádření.

� 13. Zápis z jednání
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
ohledně majetkového dořešení pozemků
pod chodníkem v Jakuli a postupuje zastu-
pitelstvu města k projednání koupi poze-
mků v majetku manželů Charvátových, p.
Petra Charváta, p. Jana Kalianka, p. Václa-
va Kalianka.
(Rada byla starostou informována o jednání
v osadě Jakule ohledně projektu "Moderni-
zace místních komunikací Nové Hrady –
zlepšení dostupnosti a bezpečnosti na da-
ných úsecích", kdy realizací stavby došlo
k zasažení chodníku do části pozemků ma-
jitelů manželů Charvátových, p. Petra
Charváta, p. Jana Kalianka a p. Václava
Kalianka. Majitelům byl navržen pronájem
pozemků nebo odkoupení pozemků. Pří-
tomní souhlasili s odkoupením pozemků za
cenu 100,- Kč/m2.)

� 14. Návrh žádosti o poskytnutí dotace
Rada města souhlasí s podáním Žádosti
o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na
rok 2013 na projekt "Nové Hrady – regene-
race zeleně ve městě a přilehlých osadách" a
pověřuje starostu podáním žádosti.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
na rok 2013 na zpracování projektové doku-
mentace na projekt "Nové Hrady - regenera-
ce zeleně ve městě a přilehlých osadách".
Projekt by měl řešit problematiku revitali-
zace a rozšíření sídelní zeleně, odpočinkové

a relaxační zóny. Celkové náklady projektu
jsou ve výši 180.000,- Kč, z toho vlastní
prostředky města ve výši 38.000,- Kč.)

� 15. Návrh žádosti o poskytnutí dotace
Rada města souhlasí s podáním Žádosti
o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na
rok 2013 na projekt "Muzeum Novohradska
- výstavní mobiliář" a pověřuje starostu po-
dáním žádosti.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
na rok 2013 na projekt "Muzeum Novo-
hradska - výstavní mobiliář". Cílem projek-
tu je pořídit výstavní mobiliář pro exponáty,
které budou vystaveny v muzeu v Nových
Hradech. Celkové náklady projektu jsou ve
výši 50.000,- Kč, z toho vlastní náklady ve
výši 15.000,- Kč.)

� 16. Návrh žádosti o poskytnutí dotace
Rada města souhlasí s podáním Žádosti
o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na
rok 2013 na projekt "Muzeum Novohradska
- propagace muzea" a pověřuje starostu po-
dáním žádosti.
(Rada obdržela od Investičního a majetkové-
ho odboru MěÚ Nové Hrady návrh žádosti
o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na rok
2013 na projekt "Muzeum Novohradska –
propagace muzea". Záměrem projektu je vy-
tvořit propagační materiály, které budou
představovat nově vzniklé muzeum. Celko-
vé náklady projektu jsou ve výši 42.000,- Kč
a vlastní podíl města ve výši 12.600,- Kč.)

� 17. Výpověď nájemní smlouvy
Rada města souhlasí s podáním výpovědi
z nájemní smlouvy uzavřené se společností
Digital Media Systems s. r. o. , Hranice na
pozemek parc. č. 2413 v k. ú. Byňov a pově-
řuje starostu zasláním výpovědi.
(Starosta informoval radu o nutnosti podání
výpovědi z nájemní smlouvy na pozemek
parc. č. 2413 o výměře 14796 m2 v k. ú. By-
ňov. Předmětný pozemek bude v rámci revi-
talizace Stropnice terénně upravován, proto
je nutno v současné době smlouvu ukončit a
následně případně opakovaně pronajmout.)

ZÁPIS ze 17. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 14. února 2013

Přítomni:
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, p. Ing. Ludovít Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Michale,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl,
p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.

Omluveni:
Mgr. Jarmila Kubaláková, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Jiří Vicány
Celkem bylo přítomno 12 členů
zastupitelstva.

Zapisovatel:
Jana Káplová – tajemnice MěÚ

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

pokračování na str. 4



4 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ březen 2013

Pan starosta zahájil zasedání, které se konalo
od 18.00 hodin v sále „Koželužny“ v Nových
Hradech. Dále uvedl, že jednání zastupitelstva
bylo svoláno jako mimořádné z důvodu podá-
ní dotační žádosti. Z tohoto důvodu nemohla
být dodržena lhůta pro svolání jednání zastu-
pitelstva dle jednacího řádu zastupitelstva
města Nových Hradů, byla však dodržena lhů-
ta stanovená zákonem o obcích. Informace
o konání jednání zastupitelstva byla zveřejně-
na na úřední desce a internetových stránkách
města.

Bylo přítomno 12 členů zastupitelstva, tj.
nadpoloviční většiny a zastupitelstvo je usná-
šeníschopné. Pan starosta konstatoval, že zá-
pis z 16. zasedání byl řádně ověřen, předán ke
zveřejnění a nebyla vůči němu vznesena žádná
námitka.

Návrh programu:
1. Slib nového člena zastupitelstva
2. Regenerace panelového sídliště

Nové Hrady – III. etapa.
3. Interpelace
4. Diskuse
5. Závěr a usnesení

Další návrh nebyl podán.

Pan starosta uvedl, že je třeba schválit
program jednání a dále, že bude jednáno, přes-
tože nebyla dodržena lhůta pro svolání dle jed-
nacího řádu.

Zastupitelstvo schvaluje konání a jednání
mimořádného 17. veřejného jednání zastupi-
telstva města Nových Hradů. Předložený
program byl schválen – 11 hlasy.

Hlasování:

Pro
11

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, p. Petr Michale, p.
Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef Vochoska,
p. Lukáš Winzberger.

Proti 0

Zdržel se 0

Pan starosta navrhl složení návrhové komi-
se. Návrhová komise ve složení:
p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Emilie Koppen-
steinerová, p. Petr Michale
Návrhová komise byla schválena.
Předsedou komise byl zvolen Mgr. Michal
Jarolímek – 8 hlasy, 3 zastupitelé se zdrželi
hlasování.

Hlasování:

Pro
8

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Ing. Lu-
dovít Kasan, p. Jan Kollmann, p.
Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef Vochoska,
p. Lukáš Winzberger.

Proti 0

Zdržel se 3 p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Emilie
Koppensteinerová, p. Petr Michale

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su ze 17. jednání zastupitelstva:
p. Ivan Dorotovič, pí. Ing. Ladislava Bártová

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-
hu – 9 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování.

Hlasování:

Pro
9

p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal
Jarolímek, p. Ing. Ludovít Kasan, p. Jan
Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
p. Petr Michale, p. Miroslav Šlenc, p.
Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzber-
ger.

Proti 0

Zdržel se 2 pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič

Po složení slibu hlasoval i 12. člen zastupi-
telstva p. Ing. František Štangl.

� 1. Slib nového člena zastupitelstva
Pan starosta Mgr. Vladimír Hokr informo-

val zastupitele o písemné rezignaci zastupitel-
ky pí. Nataši Návarové. Pan starosta Mgr.
Vladimír Hokr přečetl slib zastupitele dle zá-
kona: “Slibuji věrnost České republice. Slibuji
na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města Nových
Hradů a jeho občanů a řídit se Ústavou a záko-
ny České republiky. ” Pan Ing. Štangl stvrdil
slib pronesením „slibuji“.

Zastupitelstvo bere na vědomí vzdání se
mandátu zastupitelky paní MUDr. Nataši Ná-
varové a složení slibu zastupitele pana Ing.
Františka Štangla – 11 hlasy, 1 zastupitel se
zdržel hlasování.

Hlasování:

Pro
11

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, p. Petr Michale, p.
Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef Vochoska,
p. Lukáš Winzberger.

Proti 0

Zdržel se 1 p. Ing. František Štangl

� 2. Regenerace panelového sídliště Nové
Hrady – III. etapa
Pan starosta uvedl, že ve III. etapě se počítá

s řešením části sídliště mezi obchodem Flop a
tělocvičnou. V případě přidělení dotace by se
řešily povrchy přístupových chodníků + tři
nová betonová schodiště s ocelovým zábrad-
lím. V rámci vybavení se opraví boxy na od-
padní nádoby a i nové prefa boxy. Součástí
komunikací je i oprava rozvodů kanalizace a
nové veřejné osvětlení.

Pí. Koppensteinerová se dotazovala, proč
se upouští od víceúčelového hřiště.

Pan starosta odpověděl, že jednotlivé etapy
se dají prohazovat, takže jsou přesunuty etapy,
protože v této fázi je důležitější oprava kanali-
zace, hřiště v blízkosti tzv. prefáckých byto-
vek není v této fázi prioritou, zatím jsou
dostačující stávající hřiště.

Pan Ing. Štangl se dotazoval, jak velkou
šanci má město, že uspěje se svou žádostí.
V projektu je uvedena pouze oprava kanaliza-
ce, to znamená, že vodovod je v pořádku?

Pan starosta uvedl, že vodovod je dle názo-
ru provozovatele v pořádku. Pokud by se uká-
zalo, že je ho potřeba opravit, řešila by se tato
situace z prostředků města. Šance na získání
dotace je těžké odhadovat, ale díky tomu, že
jsme byli úspěšní v posledních dvou letech,
jsou naše šance relativně vyšší, neboť jsme již
prokázali, že jednotlivé etapy umíme realizo-
vat. V tuto chvíli je nejdůležitější podat žádost
a doufat, že ministerstvo alokuje na program
regenerace dostatečnou částku.

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o fi-
nanční podporu na realizaci projektu „Regenera-
ce panelového sídliště Nové Hrady – III. etapa“
v rámci programu Ministerstva pro místní roz-
voj České republiky na podporu regenerace
panelových sídlišť a v případě přidělení pod-
pory souhlasí s realizací projektu Regenerace
panelového sídliště Nové Hrady – III. etapa
s plánovaným rozpočtem 6 000 695,- Kč a s do-
financováním podílu Města Nové Hrady ve výši
2 000 695,- Kč (30% celkových nákladů projek-
tu) – 12 hlasy.

Hlasování:

Pro
12

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, pí. p. Petr Michale, p.
Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl,
p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger.

Proti 0

Zdržel se 0

� 3. Interpelace

Nebyla podána žádná interpelace z řad za-
stupitelů města ani občanů.

� 4. Diskuse

Další termín zastupitelstva bude 14. března
2013, kde bude rozhodnuto o příspěvcích jed-
notlivým spolkům a organizacím.

Pan Sýkora (občané) se dotazoval, proč se
nejednalo o prodeji části pozemků pod chod-
níky v Jakuli.

Pan starosta odpověděl, že by se z časové-
ho důvodu nestihl tento prodej připravit. Dále
upřesnil, že v rámci projektu modernizace ko-
munikací se s chodníky dostala prováděcí fir-
ma na pozemky v soukromém vlastnictví.
Součástí vyúčtování projektu je i majetkové
vypořádání buď nájemní smlouvou, nebo od-
koupením těchto pozemků. Dle dohody s ma-
jiteli pozemků bude vše vypořádáno na
řádném jednání zastupitelstva v březnu.

� 5. Závěr a usnesení

Starosta města poděkoval všem přítom-
ným zastupitelům i občanům města za účast
na 17. veřejném jednání zastupitelstva Města
Nových Hradů a ukončil jednání zastupitel-
stva.

Jednání Zastupitelstva Města Nových Hra-
dů bylo ukončeno v 18.25 hodin.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3
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MAS rozdělí z Programu rozvoje
venkova poslední peníze

MAS Sdružení Růže
připravuje závěrečnou výzvu pro zájemce o dotaci.

Tentokráte bude podpora směřovat do těchto opatření:

Fiche č. 5: Konkurenceschopnost mikropodniků
Cílem tohoto opatření je zakládání nebo rozvoj mikropodniku v činnostech zařazených do

těchto ekonomických činností – těžba a úprava ostatních nerostných surovin, zpracovatelský
průmysl, stavebnictví, obchod a služby. Žadatelé mohou v tomto opatření získat 50% dotaci
z oprávněných nákladů projektu.

Fiche č. 6: Podmínky pro sociální služby a zdravotní péči
Cílem opatření je zvýšení kvality poskytování sociálních služeb ve spektru určeném Záko-

nem o sociálních službách a zdravotní péče prostřednictvím rozvoje a modernizace infrastruktu-
ry potřebné pro poskytování těchto služeb. Žadatelé mohou v tomto opatření získat 90% dotaci
z oprávněných nákladů projektu.

Fiche č. 12 : Podmínky pro rozvoj základních služeb v obci
(obnova budov a ploch pro veřejnou správu, místních prodejen,
hasičských zbrojnic, poštoven)

Toto opatření je zcela nové. Je zaměřeno především na novou výstavbu a stavební obnovu,
u prodejen smíšeného zboží pak i na modernizaci vybavení. Žadatelé mohou v tomto opatření
získat 90% dotaci z oprávněných nákladů projektu.

Platné znění výzvy včetně podrobností o výši alokovaných prostředků pro jednotlivé fiche
bude zveřejněno nejpozději do 20. března prostřednictvím webových stránek MAS
(http://mas.sdruzeniruze.cz), kde je možno už v současné době se seznámit s předběžným obsa-
hem uvedených opatření (Fichí).

Příjem žádostí bude probíhat počátkem května v sídle MAS SR (v Borovanech). Koncem
března pak nabídneme zájemcům školení a konzultace k přípravě žádosti o dotaci. Cílem školení
je seznámit účastníky se vším, co je spojeno s přípravou žádostí o dotaci a následně s úspěšnou
realizací plánovaných a podpořených projektů. Účastníci školení získají CD s kompletní doku-
mentací potřebnou k sestavování a odevzdání žádosti. Kontaktní osobou pro školení a
konzultace je paní M. Chytrová (608608334, chytrova.magda@gmail.com).

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte sekretariát Místní akční skupiny
(386 927 055, 724 643 050, guthova@cb.gin.cz, cerna@rozmberk.org). V sídle MAS (přístavba
borovanské radnice) poskytujeme také konzultace k Vašim záměrům.

Zuzan Guthová, MAS Sdružení Růže

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ
Komise pro rodinu,

seniory, děti a mládež
Ve středu 10. dubna od 17 hodin

se v Koželužně uskuteční
veřejná schůzka Komise pro

rodinu, seniory, děti a mládež.

Ráda bych tímto otevřela prostor pro dis-
kuzi o tom, co je zájmem skupiny rodičů,
mladých lidí a seniorů v našem městě. Po-
kud máte nějaké náměty k tomu, co by se
v rámci dobrého fungování dalo vylepšovat
nebo měnit, přijďte to povědět a společně se
pokusíme posunout takové názory dál.

Lucie Sovová

Seminář
„Zajímavé modely multikulturního

fungování v Evropě“
Zveme Vás na seminář s expertem zabývajícím se prací v multikulturní

společnosti a prevenci extremismu.

Seminář se uskuteční dne 23. 3. 2013 od 10 do 15 hodin
v Koželužně v Nových Hradech.

Seminář se uskuteční v rámci projektu Společně pro vzdělávání občanů,
reg. číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0252. Je podpořen z Operačního programu Vzdělávání

pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.

Srdečně Vás zveme
na tradiční příjemné posezení

u příležitosti

MEZINÁRODNÍHO
DNE ŽEN

v neděli 10. března 2013
od 14.00 hodin

do sálu v Kulturně-spolkovém
domě N. Hrady.

Hudba, občerstvení
a kulturní program zajištěn.

Zvou pořadatelé

8. března 2013
to bude 5 let, kdy nás opustila

naše obětavá maminka
Mgr. Miloslava Fučíková

učitelka SZTŠ, dlouholetá cvičitelka TJ,
volejbalistka, trenérka a hráčka kuželek

Za vzpomínku děkuje rodina

SBĚR OBNOŠENÉHO
ŠATSTVA

Klášter Božího Milosrdenství oznamuje,
že v době od 15.3. do 15.4.2013 bude opět

probíhat sběr obnošeného šatstva
v rámci humanitární sbírky

OS Diakonie Broumov.

Věci přinášejte, prosíme, v igelitových
pytlích denně od 8.00 do 16.00 hodin.
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Nové Hrady celého světa
5. díl

Kota Bharu
Kota Bharu je město v Malajsii, Jedná se

o královské město a hlavní město kraje Kelan-
tan. Jméno znamená v malajštině „nové měs-
to" nebo “nový hrad/pevnost”. Kota Bharu se
nachází v severovýchodní části poloostrovní
Malajsie v blízkosti hranice s Thajskem a leží
v blízkosti ústí řeky Kelantan.

Kota Bharu se může pochlubit mnoha mešitami, unikátní architek-
turou starého královského paláce (dodnes využívaná sultánem – proto
je pro návštěvníky uzavřený) a bývalých královských budov (přístupné
pro turisty) v centrum města. Je zde také mnoho muzeí. Město leží na
hlavní vlakové trase (East coast line) s vlakovým nádražím ve Wakaf
Bharu (na druhém břehu řeky Kelantan), v nedalekém Pengkalan
Chepa  je pak letiště Sultan Ismail Petra.

Historie
Kota Bharu založil sultán Mohamed II. z Kelantanu v roce 1844

jako hlavní město oblasti Kelantan. Před tímto datem bylo Kota Bharu
nazýváno Kuala Kelantan.
V blízkosti města (asi 10 km) se nachází Pantai Sabak, který byl místem
vylodění japonských invazních sil dne 8. prosince 1941 v jejich obsaze-
ní Malajsie. Tato invaze skončila zatlačením britským vojsk do džungle
a dobytím Singapuru.

Obyvatelstvo a náboženství
Drtivá většina populace Kota Bharu jsou etničtí Malajci. Čínské

menšiny jsou soustředěny v městských částech Kota Bharu, v rámci
dalšího území oblasti Kelantan jsou zastoupeny téměř nepatrně. Oblast
Kota Bharu City je rozdělena do patnácti okresů, kde žije celkem cca.
500 000 obyvatel. Průměrná hustota zalidnění je 1 247 obyvatel/km2.
Populace je ze 70% muslimská a zbytek se skládá především z budhistů
a křesťanů. Domorodé národy, které jsou umístěny v městských okrajo-
vých čtvrtích, ve většině praktikují křesťanství. Většina místní čínské
komunity vyznává budhismus.

Místní státní vláda je vedena Pan-malajskou islámskou stranou,
která prosazuje přísnější formu islámu. Kota Bharu bylo prohlášeno za
islámské město Kota Bharu Bandaraya islam.

Část policie sleduje dodržování pravidel a morálky dle islámu a je
zde časté i zatýkání lidí za chování, které policie vyhodnotí jako „ne-
morální“. Nařízení se týkají např. vhodného oblékání. Nemuslimské
ženy nemusí nosit tudung (šátek přes vlasy), ale muži i ženy by měli
mít oblečení, které zakrývá kompletně horní část těla.

Kultura
Kultura celé oblasti Kelantan je vzhledem k blízkosti hranic silně

ovlivněna thajskou kulturou.  Silné jsou i vlivy čínské kultury.
Tradiční tance jako Mak Yong a Wayang Kulit, které byly v minu-

losti velmi rozšířeny, jsou nyní aktivně potlačovány místními úřady,
protože jsou vnímány jako podpora hinduistických myšlenek, což je
v rozporu s většinovým náboženstvím - islámem. V oblasti se používá
písmo Jawi. Jedná se o původní arabskou abecedu, která byla později
nahrazena latinkou. V oblasti Kelantanu je tato původní abeceda použí-
vána pro náboženské a kulturní účely, používá se pro označení názvů
ulic a restaurací. Místní konzervativní islamisté Jawi považují za
významnou součást národního dědictví.

Podnebí
Kota Bharu se, stejně jako celá Malajsie, nachází v oblasti tzv. per-

humidního klimatu. Podnebí je typicky tropické – horké a vlhké v prů-
běhu celého roku. Jedná se o horké rovníkové klima. Na území
Malajsie se teploty po většinu roku pohybují v rozmezí 24 - 34°C, prů-
měrná teplota v Kota Bharu činí 23,53°C. Počet slunečních hodin je
2 536 za rok. Vydatné srážky jsou rovnoměrně rozloženy během celého
roku. Málokdy však prší celý den.

Kota Bharu má za rok průměrný úhrn srážek více než 2600 mm.
Nejvíce však prší v období od srpna do ledna. Mírně nižší teploty oproti
průměru zažívá město od prosince do února, než je tomu ve zbytku
roku.

Jídlo
Místní kuchyně je silně ovlivněna kuchyní thajskou a indickou. Vět-

šina potravin je pikantní, základem místní stravy je rýže. Za speciality
jsou považovány zejména Nasi dagang (skládá se z rýže vařené v koko-
sovém mléce s rybím kari a dalšími přísadami), které se připravuje zej-
ména v době muslimského svátku Eid ul-Fitr (konec ramadánu). Další
specialitou je Nasi kerabu. Je to modro-barevná rýže s kouskem sušené
ryby nebo smaženého kuřete, sušenkami a kyselou okurkou. Toto jídlo
je vařeno ze speciální modré rýže, která získává zabarvení z okvětních
lístků hrášku, může se však použít i klasická bílá rýže.

Vedle rýžových jídel jsou velmi oblíbené i sladké koláče, sladké i
slané sušenky nebo pečené banány Pisang goreng.

Pláže
Silný příboj ohrožuje všechny hlavní pláže v blízkosti Kota Bharu.

Město proto ve snaze chránit pobřeží realizuje vlnolamy z obrovského
množství balvanů. Z hlediska cestovního ruchu je nejznámější pláží
Pantai Cahaya Bulan.

Vrak potápění
Potápění v Kota Bharu je poměrně novou aktivitou. Velmi atraktiv-

ní je zejména potápění u vraku japonské transportní lodě, která byla po-
topena v období II. světové války.

Turistické zajímavosti a muzea
Kota Bharu nabízí mnoho muzeí v blízkosti náměstí Nezávislosti

(Padang Merdeka). Několik muzeí je také nedaleko centrálního krá-
lovského paláce Istana Balai Besar.Jawi -  nápis “Makam Diraja Langgar” na královském mauzoleu

Hlavní trh Pasar Besar

Místní specialita Nasi kerabu

pokračování na str. 7
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Bývaly „Akce Z“
Patřím mezi pravidelné čtenáře Zpravodaje,

protože se stále zajímám, co a proč se v Nových
Hradech děje. Internet a rozhovory s Novohra-
ďáky jsou zdrojem mých informací. Chtěl bych
se vyjádřit k těmto třem záležitostem z poslední
doby:

Slova Jána Dorotoviče v jeho článku jsou
nejen nostalgií jak píše, ale skutečnou historií,
která se stala a kterou budou zjišťovat ti nej-
mladší, pakliže budou mít zájem poznat histo-
rii svého města, protože: „Historia magistra
vitae “ (Historie učitelka života).

Ať chceme nebo nechceme, nemůžeme vy-
škrtnout poválečné období, odsun, budování
socialismu a od roku 1989 kapitalismu. Dou-
fám, že oznámené založení muzea správně a
pravdivě ohodnotí co se událo, aby poznaná
pravda o minulosti vydržela staletí, jako tomu
bylo u Rožmberků.

Nemíním se vyjadřovat, ani mi nepřísluší,
k působení Jána Dorotoviče jako vojáka a ne-
chci hodnotit jeho ideové přesvědčení. Faktem
je, že když se před lety blížily obecní volby,
tak N.H. stále neměly svého kandidáta na
předsedu městského národního výboru. Nikdo
nechtěl předsedou být. Teprve na poslední
chvíli na sebe vzal tento úděl Ján Dorotovič.

S jeho jménem je spojena i řada „Akcí Z“, na
kterých se podíleli občané N.H. On to byl, kdo
měl za akci Máj za několik milionů odpověd-
nost, on to byl, kdo rozhodl o zvětšení sálu
o jeden modul a přes různé obtíže měl zásluhu,
že toto potřebné zařízení bylo dobudováno a
mohla se organizovat Novohradská číše.
„Máj“ dobře zapadá do areálu pod zámkem.

Jaký je to rozdíl oproti době po roce 1989,
kdy se pozice starosty stává lukrativní tak, že
se o ní „bojuje“, neboť umožňuje v nové de-
mokracii moc nad občany, přístup k dotacím,
grantům, privatizaci, ovlivňování rozpočtu
města a přehled o „cvrkotu ve městě“.

Já osobně jsem se Jánu Dorotovičovi obdi-
voval, když jako předseda MěNV a zároveň
ochránce přírody se postavil proti přípravě
zplanýrování a likvidaci alejí na Janovkách.
Postavil se tak k necitlivým zásahům proti
stromům, které rostly po staletí. Planýrování
bylo zastaveno.

A „Akce Z“? Dávno neexistuje! Vždyť pře-
ce platíme státu daně, tak ať se stát stará! S ak-
tivitou občanů se nepočítá.

Dále bych chtěl požádat vedení KIC, aby
zveřejňovalo v Novohradském zpravodaji
společenské události, které zajímají široký
okruh lidí. Je přece normální, když se lidé do-
zví, co nového se v novohradské společnosti

děje, komu se narodila ratolest, kdo umřel,
kdo komu přeje a co k významnému jubileu.
Je to přece normální, když jde o městské zprá-
vy. Je chybné a hloupé považovat tyto spole-
čenské události za utajované, i když se kdysi
o tom uvažovalo. Celá řada místních časopisů,
pokud je mi známo, je zveřejňuje.

Dále bych chtěl říci, že titulní strana zpra-
vodaje, jako u každé tiskoviny, slouží k zve-
řejňování nejzávažnějších sdělení, důležitých
pro všeobecnou informovanost. Proto považu-
ji článek o Kocourkově za nevhodný, natož,
když v dalším obsahu jsou o Kocourkově další
informace. Výlevy citů a pocitů na přední stra-
nu nepatří. Četnost článků a malý počet při-
spěvatelů budí dojem, že Novohradský
zpravodaj byl zprivatizován.

Sám jsem zvědav, jak se změnil vnitřek
statků, chválím jeho koncepci včetně záměru
vybudovat muzeum, i když statky měly být
jako druhá etapa přičleněny k lázním. Chvá-
lím záměr střediskového vedení Junáka ve
Stropnici, že chce založit junácký oddíl v No-
vých Hradech a využívat tak pro svoji činnost
přidělené klubovny. Skauting je tou nejlepší
cestou k výchově mladých lidí i dospělých.
Má jasné cíle a metody výchovy.

Ing. Josef Maryška

Vysvětlující Informace k článku
Ing. J. Maryšky (bod 2)

K připomínce p. Ing. Josefa Maryšky bych chtěla uvést, že podle zá-
kona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který se týká i orgánů územní sa-
mosprávy smí správce dat zpracovávat osobní údaje pouze v souladu
s účelem, k němuž byly shromážděny. Zpracovávat k jinému účelu lze
osobní údaje, pouze pokud k tomu dal subjekt údajů předem souhlas.
Osobním údajem podle zákona je jakákoliv informace týkající se urče-
ného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za ur-
čený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo
identifikovat. Zjednodušeně řečeno, zákon městskému úřadu nedovo-
luje údaje o narození, úmrtí a výročí občanů poskytovat pro účely zve-
řejnění v Novohradském zpravodaji neboť se jedná o citlivé údaje. A i
spousta oslavenců si nepřála sdělovat informaci o svém výročí veřej-
nosti. J. Káplová, tajemnice MěÚ N. Hrady

Pozn. redakce:
Novohradský zpravodaj zprivatizován nebyl. K „výtce“ o četnosti člán-
ků a přispěvovatelů nemám v tuto chvíli co říct. Nemám žádnou přes-
nou statistiku, kde a kolik článků a přispěvovatelů v poměru na velikost
místa je, do jaké míry jsou jiné místní zpravodaje obsažné či neobsažné.
Uveřejňujeme všechny do redakce příchozí články z MěÚ (výpisy
z rady města a zastupitelstva, informace z jednotlivých odborů MěÚ),
dále příspěvky ze škol (MŠ, ZŠ, ŠD, ZUŠ), od zástupců místních spol-
ků a sdružení, z městské knihovny, z KIC (kulturní – společenské udá-
losti, turistické informace), ze sportovních oddílů (TJ N. H., TJ Sokol),
od přispěvovatelů z okolí (zprávy, které se nějak bezprostředně dotýka-
jí našeho města či osad), atd. Zkrátka od všech, kteří mají a chtějí něco
sdělit. Nikoho však nemůžeme nutit, sdělování společenských informa-
cí z „novohradského života“ není povinné. Redakce NZ (zaměstnanci
KIC a knihovny) informuje především o své vlastní práci a dále zpraco-
vává informace příchozí (příjem článků, jazykové korektury, sestavo-
vání každého čísla do podoby vhodné pro tiskárnu, distribuce NZ, atd.).
Pro další informace ze společnosti je už třeba zavítat například do míst-
ních hostinců, postát na náměstí či se účastnit akcí, protože tam všude
se lidé potkávají a informace vyměňují. K. JarolímkováHodinová věž

Pravděpodobně nejúžasnější stavbou ve městě je centrální trh
(Pasar Besar). Je to osmiboká stavba v centru města, kde je každý
den pestrý a živý trh. Nedaleko je malé náměstí, které se pravidelně
mění na tržnici s potravinami ve večerních hodinách (Pasar Malam
= Noční trh).

Pro zájemce o historii a kulturní dědictví Kelantanu stojí za náv-
štěvu Muzium Negeri Kelantan (Kelantan State Museum), dále též
Muzeum řemesel s prodejnou rukodělných výrobků, Královské mu-
zeum nebo Muzeum lidových tradic Kelantanu nabízející velmi
zajímavé artefakty kulturní historie oblasti.

Z turistického hlediska jsou velmi zajímavé budhistické chrámy
v okolí města.

Další informace na http://www.mpkb.gov.my/ nebo
http://en.wikipedia.org/wiki/Kota_Bharu

Mgr. Vladimír Hokr

Nové Hrady celého světa – Kota Bharu
(pokračování ze str. 6)



8 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ březen 2013

Novohradský masopust 2013 si prohlédněte
prostřednictvím několika fotografií, které vy-
stihují opakující se „masopustovou“ atmosfé-
ru. Ta k našemu městu už nerozlučně patří….
Tak ať žije! K.J.

Novohradský masopust 2013
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Školková masopustní veselice

Již potřetí pořádaly děti a učitelky masopustní veselici na masopust-
ní úterý 13. 2. 2013, tentokrát v sále Kulturně-spolkového domu. Po-
zvány byly tradičně děti, jejich rodiče a učitelky z partnerské školky
v Großschönau. Hradecké děti – koledníci požádali starostu o povolení
koledovat a umně vytáčeli jedno kolečko za druhým pod vedením do-
spělých koledníků.

Po koledě následoval karnevalový rej, tanec a hry. Všichni se dobře
bavili, masopust se opět vydařil. Děkujeme panu Dibďákovi za hudební
doprovod, kolektivu žen z KICu za pomoc, vedoucím a dětem ze skaut-
ského oddílu Kometa za pomoc při přípravě a úklidu, za organizaci a
zajištění hudby, velký dík našemu sponzorovi Hotelu Rezidence za ob-
čerstvení hostům. Děkujeme Vlastovi Maxovi a jeho kolegům za od-
borné vedení koledy. Vaše školka



10 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ březen 2013

Frodyho pravěké okénko do masopustní družiny

Dětský masopust 8. 2.

Dům s pečovatelskou službou Nové Hrady 14. 2.
Foto MarieVochozková

Tak to vám byl šupec, hned po vánocích se začali ve družině zpívat veselé písničky, pochodo-
vat a tancovat. Vůbec jsem nechápal co se to děje, ale děti mi to vysvětlily. Chystal se totiž Ma-
sopust a oni nacvičovaly masopustní koledu. A jak se jim to nakonec povedlo, podívejte se na
fotografie.

Velké poděkování patří Mladé kapele a panu Vochoskovi, panu Pupavovi, paní Bláhové a
panu Bláhovi, KIC Nové Hrady, panu starostovi Hokrovi, paní Staňkové a jejím pomocníkům
za skvělé pohoštění a krásnou výzdobu jídelny, panu Šebelovi, paní Vochozkové, paní Zemano-
vé a všem zaměstnancům domova pro seniory Dobrá Voda, paní Smrčkové a všem kteří na naší
koledu přispěli. Největší zásluhy však mají děti, protože vše zvládly na jedničku a s přehledem.

Domov pro seniory Dobrá Voda 21. 2.



Cestovatelské promítání i pro děti
Ve čtvrtek 21. února měli žáci tříd 7. A i B příležitost navštívit

Pákistán. Nejednalo se o žádný školní výlet, ale o návštěvu Kože-
lužny a v ní shlédnutí cestovatelského promítání a povídání o této
zemi. Zajímavé vyprávění z vlastní cesty po Pákistánu, svoje postře-
hy a krásné fotografie nabídla Mgr. Alena Nedorostová. Ta je mo-
mentálně „úča zemáku“ na jedné jihočeské škole a o prázdninách se
věnuje cestování. Prostřednictvím jejího vyprávění si tak sedmáci
mohli celkem „bezbolestně“ zopakovat nejen učební látku, ale do-
zvědět se o zemi mnohem víc „živých“  zajímavostí. K. J.
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NOVOHRADSKÝ ZVONEK
Ve středu 13. února 2013 se na Základní škole v Nových Hradech

uskutečnil již 3. ročník všeoborové soutěže „Zvonek z Novohrad-
ských hor“. Místní kolo v oboru recitace bylo zahájeno ve 14.00 hodin.
Téměř  50 recitátorů se utkalo v pěti  kategoriích.

I když porota, (ve složení: Mgr. Štěpánka Hanusová, Mrg. Ivana
Pelechová, Mgr. Jana Štorová, DiS., Mgr. Jana Tomášková) měla vel-
mi těžkou práci, protože výkony jednotlivých soutěžících byly vyrov-
nané, vyhráli  ti nejlepší  a všichni  účastníci  byli oceněni.

Organizátoři soutěže velice děkují kuchařkám školní jídelny za
sladké ceny pro soutěžící a za ochotu připravit na soutěžní odpoledne
malé občerstvení. Poděkování patří také KIC N. Hrady, které věnovalo
úspěšným  recitátorům hodnotné ceny.

Pro všechny účastníky soutěže zajistila pěkné odměny obecně pros-
pěšná společnost Humanitas.

Myslím si, že všichni, nejen soutěžící, ale i diváci a rodiče strávili
příjemné odpoledne  s  českou poezií a prózou.

Umístění žáků ZŠ Nové Hrady v recitaci „Zvonek z Novohrad-
ských hor“ 13. 2. 2013

Kategorie Jméno Třída

0. – nepostupová 1. Václav Kučera 1.

2. Monika Maxová MŠ

3. Tadeáš Brousek
+ Veronika  Jelínková

MŠ

1. kategorie 1. Marek Rolínek 3.B

2. Tadeáš Janeček 2.B

3. Tereza Kučerová 3.B

2. kategorie 1. Vojtěch Švarc 5.A

2. Václav Pávek 5.A

3. František Bláha 5.A

3. kategorie 1. Eliška Rolínková 6.A

1. Kristýna Polesová 6.A

2. Sára Deberová 7.A

3. Sabina Spálenková 7.B

4. kategorie 1. Kateřina Strejčková 9.A

2. Adéla Schmidtová 8.A

3. Hana Buštová 9.A

3. Daniel Kotrč 9.A

Držme pěsti účastníkům oblastního kola, kteří se utkají s recitátory
z okolních  škol! Mgr. Jana Tomášková

Kulturní a informační centrum
Nové Hrady zve děti i rodiče
na tradiční

Dìtský

Karneval
Plný pohádkových her a soutěží,
písniček a tanečků

v sobotu 2. března 2013,
od 14.00 hodin
v Kulturně-spolkovém domě N. Hrady
Masky vstup zdarma, dospěláci 30 Kč

Gymnázium Trhové Sviny
přijímá pro školní rok 2013–2014

žáky do I. ročníku osmiletého studia
Pozor! Podle současné právní úpravy se

o doručení přihlášky starají  samotní
uchazeči a jejich zákonní zástupci!

Uzávěrka přihlášek je 15. března 2013.
Přijímací zkouška se koná 22. a 23. dubna 2013.

Více informací na www.gymtrhovesviny.cz

ZO ČSOP Nové Hrady pořádá

Vítání jara
v Nových Hradech

Setkání všech účastníků, dětí i dospělých je

v sobotu 23. 3. 2013, před školní družinou ve 13.00 hod.
Je potřeba vzít s sebou dobré oblečení a obutí do přírody.

Naše akce je vhodná jak pro malé, tak i pro starší děti i pro dospěláky.
Při letošním Vítání jara budeme hrát hry a plnit různé úkoly

zaměřené na přírodu
Zveme všechny, kdo má rád přírodu, přijďte s námi přivítat jaro

Za organizátory Zdeněk
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Jarní koncert
se Štěpánem Rakem

22. 3. 2013, 19.00 hod.,
Kulturně-spolkový dům N. Hrady

Přijďte na Jarní koncert a nalaďte se.

Štěpán Rak, světově proslulý kytarista a
skladatel, profesor pražské Akademie mú-
zických umění. Je osobností, která si své
posluchače podmaní intenzitou prožitku,
interpretačním mistrovstvím splynutím in-
terpreta a skladatele v jedné osobě, s duší
hudby.

Dále účinkují Václav Návrat, skladatel
a sólista na barokní a klasicistní housle,
který spojí své umění v pásmu hudby s prů-
vodním textem o alchymických tajem-
stvích. Společně s nimi vystoupí hráč na
bicí nástroje Vladimír Sosna.

V programu uslyšíte výběr ze suity Ště-
pána Raka Znamení zvěrokruhu v podání
autora, jejíž sedm částí se dotýká astrolo-
gického výkladu symboliky Prahy starých
alchymistů. Jednotlivé části se budou stří-
dat s cyklem Alchymie Václava Návrata
pro barokní housle a bicí nástroje, který
zachycuje etapy alchymického procesu
přeměn hmoty: “Veselá věda - Adept -
Ora et labora - Alchymická zahrada - Dat
rosa mel apibus - Nigredo - Mlčenlivost
dělníka umění - Kámen mudrců."

Vstupenky 70 Kč (děti zdarma)

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

Hudební týden pro děti
2. ročník, 22. – 26. 7. 2013

V loňském roce jsme uskutečnili první otevřený „Hudební týden pro
děti“. Byl to týden ve znamení rytmu a radosti z něho, hraní na různé
rytmické nástroje a bubny. Děti si mohly vyzkoušet jiný způsob přijí-
mání a vydávání zvuků netradičních hudebních nástrojů. Tedy tako-
vých, které za pravé hudební nástroje úplně nepovažujeme. Zkrátka
prázdninová zábavná hudební výchova.
Tento rok bychom v tom rádi pokračovali a nabídku ještě rozšířili.

A co bychom tedy chtěli nabídnout?
Chceme vytvořit 3 (zpočátku) samostatné hudební partičky.
Hudební partička č. 1 – pro děti, které rády hrají na jakékoli hudební
nástroje, mají již nějaký základ třeba ze základní umělecké školy. Tato partička by se věnova-
la lidové hudbě (ale nebojte se – moderně pojaté)

Hudební partička č. 2 – pro děti, které hrají na smyčcové nástroje a už také něco dovedou

Hudební partička č. 3 – pro děti, které chtějí opět hrát na rytmické nástroje, ale už se chtějí
naučit o něco víc než v prvním roce (zejména perkuse)

Tyto tři hudební partičky poté spojíme v jeden velký orchestr a budeme hrát jak sami sobě
pro radost, tak v závěru hudebního týdne i pro radost našich rodičů, kamarádů i posluchačů.
Závěrečný koncert na náměstí  by měl naše muzicírování opět zakončit.

¡ Hudební týden mohou navštívit nejen děti z Nových Hradů a okolí, ale i jejich kamará-
di, sestřenice, bratranci, …

¡ Lektoři Hudebního týdne budou zkušení hudebníci, kteří se podobným aktivitám a pro-
jektům věnují, rádi předají své zkušenosti a naučí malé muzikanty „novým kouskům“.

Organizační zajištění hudebního týdne bude zajišťovat KIC N. Hrady, K. Jarolímková.
Přihlásit se můžete už nyní. Podrobnější informace můžete zjistit na KIC N. Hrady,
kic@novehrady.cz, tel. 386 362 195, 602 150 208

Talk show s historikem a spisovatelem

Vlastimilem Vondruškou
26. dubna 2013,

v Kulturně-spolkovém domě Nové Hrady

Vlastimil Vondruška, PhDr., CSc. se literatuře s přestávkami
věnuje od mládí. Dosud publikoval více než 50 vědeckých studií a článků o dějinách hmotné
kultury, 15 knih vědeckých a populárně naučných, více než 30 historických románů pro do-
spělé a několik knih pro mládež. Je autorem dvou divadelních her a filmu Jménem krále. Dle
jeho románů vznikly dvě rozhlasové hry, vydané rovněž na CD. Za své dílo byl oceněn Zla-
tou stuhou IBBY, cenou knihovníků SUK a získal 5 cen čtenářů nakladatelství MOBA. Od
roku 2009 se věnuje výhradně spisovatelské činnosti. Kromě literatury patří mezi jeho zájmy
horolezectví (aktivně se mu věnoval více než 20 let), rekreační sporty, cestování, fotografie,
štípání dřeva a jeho pes.

Pořádá KIC N. Hrady, tel. 386 362 195, www.kicnovehrady.cz

KIC N. Hrady připravuje
aneb Co nenajdete ve stolním kalendáři

Vzhledem k tomu, že v novohradském stolním kalendáři nebyl u některých
kulturních akcí v čase jeho vydání stanoven přesný termín, upřesňujeme nyní.

Ó Společenský večer  s humorem
Komik  Miloš Knor
a jeho host Ester Kočičková
17. 5. 2013, 19.00 hod.,
Kulturně-spolkový dům N. Hrady,
120 Kč (předprodej 100 Kč)

KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208, kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady,cz
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Novohradská hudební trilogie
Velké dějiny našeho národa a země, důležité mezníky v datech a

skutcích, panovníci i generálové, kteří ovlivňovali a měnili životy lidí
nebo hodnoty, pro které se umíralo. O tom všem se učíme už na zá-
kladní škole. Postupujeme od jednoduchých interpretací dějin, až se
postupně dostaneme k informacím obsažnějším.

Vracet se k časům minulým není vůbec marné. Jednak proto, že
„historie se často opakuje, byť v jiných kulisách“, a tak si můžeme
lépe vysvětlit a pochopit současnost, a také proto, abychom třeba i
sami sebe někam zařadili nebo se něčemu vymezili. To už je samo-
zřejmě velmi osobní a privátní věc, to je hodně v našich rukou a v naší
mysli.

Co však nad tím vším přeci jen trochu převyšuje, je samotný akt
Poznávání. Pokud jsme schopní povznést se nade vše, nesoudit, neod-
suzovat, nesrovnávat a jen čistě poznávat, až tehdy máme šanci poz-

nat. To však neznamená, že poznáme čistou pravdu. Pokud bych to
vzala osobně, tak jaká pravda byla při hodinách dějepisu v době, kdy
jsem já chodila do základní školy a jaká je dnes? Rozdíly by se jistě
našly. Papír snese všechno a výklad událostí je přirozeně ovlivňován
jejím interpretem, dostupností a kvalitou pramenů, konkrétní dobou.

Pokud jsme však schopni čistého a věcného poznávání je to pak
především radost. Radost z toho, že zjišťuji, objevuji, že se něco do-
vím, že občas řeknu to úžasné „Aha!?“. A právě jenom pro tohle
„Aha“ předkládám nabídku, která se jmenuje „Novohradská hudební
trilogie“. Pojďme se na ni vydat a prostřednictvím hudby a života lidí
s ní spojených nahlédněme do našich „malých dějin“, do historie dáv-
né i nedávné, do historie novohradské. Poznáte třeba jenom část a
bude vám to stačit anebo půjdete sami dál. Je to jen na vás.

K. Jarolímková

Trochu z historie řádu servitů
Ještě do roku 2005 patřil novohradský klášter Řádu služebníků panny Marie, servitům (Ordo

Servorum Mariae, OSM). Tento řád se vyznačuje mariánskou úctou, zejména k Panně Marii
Sedmibolestné, patří mezi mendikantské řehole a je založený na ideálu chudoby a prostého způ-
sobu života. Řád servitů založilo v roce 1233 sedm měšťanů italské Florencie a v roce 1249 Pa-
pež Inocenc IV. jejich řád schválil. Do našich zemí přišli první servité již za vlády císaře Karla
IV. a v Praze Na Slupi si postavili v roce 1306 klášter a kostel Zvěstování Panny Marie.

Do našeho města se řád servitů dostává v 17. století, a to díky Ferdinandu Buquoyovi, který
klášter v Nových Hradech zakládá. Bylo to díky jeho slibu, že v případě záchrany svého života
po vojenském tažení proti Turkům a v bitvě u Gottharda u Raabu, založí klášter ke cti Panny Ma-
rie. A tak se také stalo.

První servité přišli do Nových Hradů v prosince 1677 z kláštera Zvěstování Panny Marie
v Rosavě u Vídně. Byli čtyři a o několik dní později zahájili svou činnost na Nových Hradech
slavnostním kázáním a mší. Základní kámen stavby kláštera byl položen 27. 5. 1678, zhruba
o osm let později byla stavba kláštera dokončena. Od této doby až do 20. století, respektive do
počátku 21. století,  jsou Nové Hrady s řádem servitů úzce spojeny.

Poslední, a pro nás současníky, nejvýraznější osobností řádu servitů byl určitě páter Bon-
filius. Rozepsat se nyní o něm, to by vydalo možná na knihu, což ale
není v tuto chvíli naším záměrem. Pozornost obrátíme na jiného člena
z řádu servitů, a to na pátera Raymunda M. Chalupu.

Páter Raymund M. Chalupa – Novohradský regenschori
Páter Raymund se narodil v Nových Hradech 24. 7. 1896 do rodiny

kováře jako nejstarší ze čtyř dětí. Vzdělání získal na německých ško-
lách, v deseti nebo dvanácti letech byl poslán na náklady hraběte Buquo-
ye do církevního gymnázia v Innsbrucku. Poté studoval teologii, získal i
doktorát teologie a po studiích v zahraničí se vrátil zpět do Nových Hra-
dů. Jméno Raymund bylo jeho řeholním jménem, které si zvolil při vstu-
pu do řádu servitů a užíval jej po celý další život.

Věnoval se pastorační činnosti mezi lidmi, náboženství vyučoval
v několika základních školách, které patřily pod novohradskou faru.
Vzdálenost mezi školami překonával pěšky, jak bylo dříve zvykem. Pů-
sobení P. Ryumunda nebylo omezeno jen na život ve zdech servitského
kláštera. Aktivně se také P. Chalupa věnoval hudbě. Na novohradském
kůru plnil funkci varhaníka a sbormistra dohromady. Do repertoáru na-
cvičovaných děl většinou patřily mše (německé) a různé písně pro litur-
gické účely. (pokračování příště)

Na této fotografii můžete vidět titulní stranu
jedněch z not, které se uchovaly v novohrad-
ském klášteře

Mgr. Hana Kudrnová a varhaník Ladislav Šotek při prvním setkání nad
skladbami P. Chalupy

Koncert v kostele sv. Petra a Pavla

29. 6. 2013

Hudba baroka
a skladby P. Raymunda Chalupy,

člena řádu servitů

Tento koncert připravujeme ve spolupráci
s chrámovým varhaníkem Ladislavem Šotkem

a Mgr. Hanou Kudrnovou,
sbormistryní Novohradského smíšeného sboru
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Koncert na nádvoří
státního hradu Nové Hrady

26. 7. 2013

Středověké hudební klání
za podpory výmluvného

„středověkého moderátora“

Na jeden z pátečních červencových večerů
připravujeme středověké hudební klání, mož-
ná až souboj, tří hudebních seskupení. Přije-
dou muzikanti, kteří „propadli“ kouzlu
minulému, kouzlu zašlé slávy středověkých
minissengrů, potulných muzikantů a pěvců.

Otěže souboje by měl v rukou třímat Vám
již dobře známý kejklíř Vítek, který se už těší
na hrad na Hrady.

A jací muzikanti to k nám ze středověku
vlastně zavítají? No tak to se dozvíte až v příš-
tím čísle našeho zpravodaje.

Kejklíř Vítek umí pěkné kejkle, umí pobavit a
nebojí se ohně. Jak dopadne hudební klání na
hradě, bude i v jeho moci.

Aby Vaše zážitky z plánovaného koncertu byly v srpnu více umoc-
něné, nabízíme vám nyní nahlédnout do života V. J. Tomáška. V tomto
i v následujících číslech Novohradského zpravodaje odkryjeme vždy
část jeho života a vztahu k našemu městu.

Václav Jan Tomášek (1774 – 1850) a jeho mládí

Václav Jan Tomášek se narodil jako nejmladší z dětí 17. 4. 1774 ve
Skutči v Čechách do rodiny tkalce a měšťana Jakuba Tomáška. Rodina
zájem o hudbu podporovala, a tak se od devíti let učil hře na housle a
zpěvu. Díky vynikajícím pěveckým výsledkům se stal později vokalis-
tou v klášteře u jihlavských minoritů. Tady pokračoval mimo jiné ve
studiu hudební teorie a okrajově také ve hře na varhany. Finanční pod-
pora ze strany staršího bratra Tomáškovi umožnila odejít za studiem do
Prahy. Absolvoval gymnázium a pokračoval ve studiu na práva na
Karlově univerzitě.

Přestože byl Tomášek v klavírní hře do určité míry samouk, získal
v Praze záhy pověst vynikajícího klavíristy. Již na univerzitě měl něko-
lik žáků ze šlechtických rodin, což mu pomohlo zajistit si důstojné ži-
vobytí. Slušného společenského postavení dosáhl díky své osobní
angažovanosti pro věc, píli a tvrdé disciplíně. Soustavně se věnoval stu-
diu harmonie, klavírní hře i hudební estetice. Začal komponovat, a to
hlavně salonní kusy – tance a písně, nevynechal žádnou důležitou
hudební událost a vyhledával kontakty s hudebníky, kteří navštívili
Prahu.

Právě v době studií v roce 1796 pří-
mo v Praze slyšel poprvé L. v. Beetho-
vena. Byl ohromen hrou tohoto o 4 roky
staršího virtuoza a ve své autobiografii
píše: „Beethovenova velkolepá hra a
hlavně smělé provedení jeho fantasie
otřáslo mnou zcela mimořádně, ba cí-
til jsem se ve svém nitru tak hluboce
pokořen, že po několik dní jsem se klaví-
ru ani nedotkl a toliko nezdolná láska
k umění a rozvážnost přiměly mne k ještě
pilnějšímu cvičení.“ Tomášek se také,
pod tíhou tak silného zážitku, pustil
do komponování své první „romanti-
zující“ skladby na téma Burgerovy
balady Lenory. Skladbu dokončil až
v roce 1805.

Zhudebnění této balady mělo nejen značný úspěch, ale skladba se-
hrála i velmi důležitou roli v Tomáškově osobním životě. Lenora nad-
chla hraběte Jiřího Buquoye, který mu následně nabídl místo
hudebního vychovatele a skladatele ve své rodině. Tomášek nabídku
přijal a studium práv už nedokončil. Rozhodl se naplno věnovat
hudebnímu umění. (pokračování příště)
(ukázka z bakalářské práce Magdaleny Halžové DiS, Václav Jan To-
mášek – charakteristický kus)

V. J. Tomášek

Rodný dům V. J. Tomáška ve Skutči. Město
Skuteč (okres Chrudim) se nachází ve východ-
ních Čechách mezi Pardubicemi a Litomyšlí.
A pro zajímavost, 14 kilometrů od Skutče se na-
chází obec s názvem Nové Hrady u Skutče

Vchod do rodného
domu V. J. Tomáška

Expozice věnovaná V. J. Tomáškovi v jeho
rodném domě připravilo Město Skuteč ve spo-
lupráci s Muzeem české  hudby Praha

Koncert na novohradském zámku

9. 8. 2013

„Václav Jan Tomášek
a jeho generace

aneb
Když skladatelé čeští dějiny hudby předbíhali“

skladby V. J. Tomáška zahraje klavírista
a profesor AMU Praha Tomáš Vojtíšek
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AKTIVITY V KOŽELUŽNĚ
Výtvarné aktivity pro děti
Ó Pondělí

14.00-16.00 hod. Tvoření pro nejmenší (0-6 let s rodiči)

Ó Středa

13.00-14.30 hod. Výtvarný kroužek I., pro menší děti

14.30-16.00 hod. Výtvarný kroužek II., pro větší děti

Ó Sobota

14.00-17.00 hod. Tvoření pro celou rodinu

Další nabídka
Ó Pondělí 16.00-17.30 hod.

Cvičení pro dospělé s fyzioterapeutkovu Ivou Blížencovou

Ó Čtvrtek 14.30-16.30

Divadelní kroužek pro děti (8-10 let)

Večerní Přástky pro ženy, 1x měsíčně

Další informace Lucie Sovová, tel. 774 766 676

Velikonoční tvoření v Koželužně
Zveme Vás všechny dne 30. 3. od 14 do 17 hodin do Koželužny na
zdobení velikonočních vajíček a vyrábění ozdob z barevného filcu.

Přineste s sebou vyfouknutá vajíčka a stavte se načerpat atmosféru i
nápady.

Další informace KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195 nebo 386 362 182

Koželužna pro děti i rodiče
Pro své dvě malé děti (3 a 5 let) jsem dlouho v našem městě hledala

nějaký kroužek, zájmovou činnost či mateřské centrum, kde bychom
mohli společně trávit volný čas.

Až z Novohradského zpravodaje jsem se dozvěděla o činnosti
Koželužny. Zatím Koželužnu nenavštěvujeme dlouho, jen půl roku,
ale i za tak krátkou dobu si moje děti i já, tvůrčí aktivity v Koželužně
oblíbily.

Nenásilnou a hravou formou se zde děti seznamují s různými tvůr-
čími činnostmi a seznamují se s různými materiály. Učí se zde malo-
vat, tisknout, modelovat, lepit, vystřihovat, zkrátka rozvíjí svojí tvůrčí
fantazii.

Mají možnost seznámit se s novými kamarády a učí se začlenit do
kolektivu (rozdělit se s kamarády o barvičky, štětce, společně tvořit na
jeden papír či jen tak si společně hrát).

Já jako maminka mám možnost setkat se zde s ostatními maminka-
mi, popovídat si, vyměnit si názory, poradit a načerpat inspiraci. Zkrát-
ka je to takové zpestření zajetého stereotypu. Nehledě na to, že
v Koželužně vždy panuje pohodová a příjemná atmosféra.

Michaela Brychtová

Lunární seminář pro ženy a dívky
Úplňkové pátky 18 - 21 hod

Koželužna v Nových Hradech

1. březen – Krása a ošklivka sebedůvěra
29. březen – Kněžka – čarodějnice intuice
26. duben – Milenka – prostitutka radost
ze života
24. květen – Matka – Smrtka tajemství života
21. června – Tanec s vlky

Co vše nás čeká?
− tanec, smích, relax, meditace, kruh

sdílení, andělské karty
− dřina, uvolňování a práce s emocí, hle-

dání vnitřního já, vlastní síly a světa

Sebou
− teplé ponožky (pevné přezůvky),

pohodlné oblečení, láhev s vodou
− podložku na ležení, deku

(lze nahradit spacákem), šátek na oči

Kontakt
Lucka (osobně po, st, so v Koželužně, tel.
774 766 676, mail lu.sovova@seznam.cz)

J Těšíme se na TebeJ Lucka a Hel
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Druhé letošní cestovatelské promítání
Druhé letošní cestovatelské promítání v Koželužně se uskutečnilo

ve čtvrtek 21. 2. a jeho prostřednictvím jsme se mohli vypravit až do
Pákistánu. Ačkoli tento stát ve většině z nás vyvolává spíš všeobecné
obavy a strach, tak po setkání s Mgr. Alenou Nedorostovou si možná
někteří svoje představy o Pákistánu přehodnotili. Průvodkyně Alena jej
navštívila vloni v létě, strávila v zemi měsíc a ačkoli se pohybovala po
severním Pákistánu jen se svým přítelem, z jejího vyprávění příliš obav
z této země  cítit nebylo.  Spíše naopak. K. J.

OSHO – meditace
každý pátek 19–21 hod.

Koželužna v Nových Hradech

Meditace jsou vhodné pro
muže, ženy, 15 – 110 let

nepotřebujete žádné zkušenosti, jen chuť objevit něco nového

Co potřebujete sebou
teplé ponožky, pohodlné oblečení na převlečení – triko, tepláky,

sukně, mikina, karimatku (podložku na ležení) + přikrývku (deku),
místo obou lze použít spacák, láhev s vodou, šátek na oči

Kolik vás to bude stát
váš úsměv a čas

Město Nové Hrady nám umožní bezplatný pobyt.

Dotazy, včetně ověření konání akce
tel. 606 641 846, email. sergejevova@seznam.cz

Zve Lucka a Hel

Meditace podle OSHO?
Spojení pohybu, energie, úsměvu, vnitřní lásky, strachu, vzteku,

štěstí do jednoho přítomného okamžiku.
J osvěžující, účinné, jednoduchéJ

Studentka Univerzity Třetího Věku
Dne 12. 2. jsme k naší velké radosti zahájili letní semestr Virtuální

Univerzity 3. věku. Téma jsme tentokrát z nabízených možností vybra-
li, řekla bych, pro naši lokalitu velice příhodné - „Pěstování a využití
jedlých a léčivých hub“.

V našem roztomilém městečku je houbařů jako hub po dešti. A tak
když nastane ten správný čas a průzkumníci vyhlásí „rostou“, chopí se
svých houbařských košíků a promenáda se přesouvá z náměstíčka do
lesních houštin.

My, frekventanti VU3V na to jdeme ovšem přímo od lesa.
Pěstovat si houby doma se snad ani nikdo nechystáme. Chceme ale

vědět o houbách jak žijí, jak a čím léčí, jak se rozmnožují. O jejich his-
torii, o jejich zařazení a o tom, co potřebují ke zdárnému růstu.

Zajímá nás, jak to s nimi vypadá mimo naše lesy, kdo, kde, jak, proč
a v jakém množství se ve světě pěstují.

A úplně nakonec to pro nás nejdůležitější – jsme prima parta zvídav-
ců, studovat je prima a je to zábava.

Nechcete to s námi 16 studenty ještě někdo zkusit? M.T.
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Informace z knihovny

Třetí ročník výtvarné soutěže
v knihovnách

Naše knihovna je opět zapojena do výtvarné soutěže Lesy a příroda
kolem nás. Jedná se o soutěž pro děti z mateřských, základních, spe-
ciálních a uměleckých škol). Návštěvníci knihovny pomohou během
března až dubna vybrat v každé věkové kategorii tři nejzdařilejší práce
a tyto vybrané práce z každé obsazené soutěžní kategorie postoupí do
krajského finále v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovi-
cích, kde při vernisáži výstavy dne 5. 6. 2013 budou vyhlášeny výsled-
ky soutěže a předány odměny vítězům. Oceněné práce budou také
zveřejněny na internetových stránkách pořadatelských organizací
(Lesy České republiky s. p., Krajské ředitelství České Budějovice, Ji-
hočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, ZOO Ohrada Hlu-
boká nad Vltavou a Stezka korunami stromů Lipno).

Magnesia Litera – Kosmas cena čtenářů
o nejlepší českou knihu v roce 2012

Cílem soutěže je propagovat současnou tuzemskou literaturu a po-
moci oceněným knihám k cestě za čtenáři. Knihou roku 2012 se stala
novela Michala Ajvaze Lucemburská zahrada.

Do knihoven, které budou mít o spolupráci zájem, tedy i do té naší, bu-
dou distribuovány korespondenční lístky, na nichž může kdokoliv ze čtenařů
hlasovat http://www.magnesia-litera.cz/ pro (podle něj) nejlepší původní
českou beletrii (próza, poezie, dětská kniha) vydanou v roce 2012.

Čtenář může hlasovat na zmíněném korespondenčním lístku (kni-
hovna může shromáždit vyplněné hlasovací lístky čtenářů a hromadně
je odeslat), nebo prostřednictvím webového formuláře.

V tomto hlasování je třeba uvést název knihy a autora, ale také jmé-
no, adresu a email dotyčného čtenáře (anketa tedy není anonymní). Je
to proto, že každý platný lístek (mail) bude zařazen do slosovaní. Vylo-
sováno bude 500 čtenářů, kteří získají poukázku v hodnotě 200 Kč na
nákup knih v internetovém knihkupectví Kosmas.cz nebo v síti prode-
jen Kosmas. Seznam vyýherců bude uveřejněn na webových stránkách
http://www.magnesia-litera.cz/ .

Ve čtenářské soutěži zvítězí kniha, která do 18. dubna 2013 získá
nejvíce hlasů. Uzávěrka hlasování je 18. dubna. Slavnostní předávání
cen se uskuteční 24. dubna 2013 v prostorách Nové scény Národního
divadla v přímém televizním přenosu.

D. Císařová, knihovnice

Městská knihovna a KIC Nové Hrady
Vás zvou na výstavu

ke 160. výročí narození a 100. výročí úmrtí

Jaroslava Vrchlického
11. března – 26. dubna 2013 v Koželužně

Výstava otevřena:
pondělí, středa, čtvrtek,
od 10.00  do 17.00 hodin

sobota od 14.00 do 17.00 hod.

Za trochu lásky…
(ze sbírky Okna v bouři, 1894)

Za trochu lásky šel bych světa kraj,
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,
šel v ledu – ale v duši věčný máj,
šel vichřicí – však slyšel zpívat kosy,
šel pouští – a měl v srdci perly rosy.

Za trochu lásky šel bych světa kraj,
jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.

Okénko do knihovny

Nejvyšší utajení – Paul Harper

Sanfranciská psychoterapeutka Vera Listová vyslechne na svých se-
zeních se dvěma dobře situovanými ženami, které se navzájem ne-
znají, podezřele podobná vyprávění o tajemném muži, jenž dokáže
odhalit jejich nejintimnější tužby, ale i nezasutější strachy. Není po-
chyb, že jde o jednoho a téhož člověka, a je zřejmé, že někdo krade
terapeutčiny záznamy a využívá jich ke svým cílům. Ale k jakým?
V sázce je soukromí Veřiných pacientek, ale i její pověst. Na scénu
proto vstupuje Marten Fane, diskrétní vyšetřovatel s minulostí ze
státních služeb, a jeho všudypřítomní, ale neviditelní spolupracov-
níci. Pátrání po pochybném milenci se však stává stále nebezpečněj-
ším. A nejen pro ženy, které se pokusil dohnat k sebevraždě.

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel – Jonas Jonnason

Sté narozeniny jsou velkou událostí, která si zasluhuje řádnou osla-
vu. Proto se sjedou různí hodnostáři do jednoho normálního domova
důchodců, kde pokojně žije jubilant, pan Karlsson. Vše je nachysta-
né, gratulanti se začínají řadit do fronty, když tu náhle vyjde najevo,
že jejich oslavenec je fuč. Přesně v den svých stých narozenin pan
Karlsson udělá nečekanou věc. Vyleze oknem ze svého pokoje a
zmizí přesně tak, jak je to v názvu knihy. Rozběhne se pátrací akce,
všichni hledají stoletého staříka, který zmizel ještě před oslavou. A
pan Karlsson mezitím prožívá dobrodružství svého života. Jako dar
z nebe mu spadne do klína kufr plný peněz, který ovšem už předtím
někdo ukradl. Tím pádem je na útěku a jeho pronásledovateli jsou
jak zloději, kteří peníze ukradli, tak policie. Stoletý stařík ale nerea-
guje tak, jak by čtenář čekal a místo aby se lumpů bál a utíkal, po-
stupně si z nich udělá přátele.

Mrtvý v Terčině parku – Jiří Slavíček

Píše se rok 1955. Mladý poručík kriminálky Míla Vlach odjíždí na
jih Čech řešit svůj první případ. Přijíždí do města Nové Hrady, hra-
ničního města několik málo kilometrů od ostře střežené hranice.
Město je zvláštní směsicí dosídlenců, zbytku neodsunutého původ-
ního německého obyvatelstva a také zde sídlí pohraniční útvar. Je
sice již deset let po válce, město by mělo být konsolidované, ale sku-
tečně tomu tak není. Stále se tudy snaží lidé dostat za hranice a
z opačné strany sem pronikají osoby mající zde své poslání. Smrt,
kterou sem přijel mladý poručík vyšetřit, se zdá být banální. Vyšet-
řování vázne na tom, že není jasné jak je to se zavražděným…

Bílá hlína, černá smrt – Jiří Slavíček

Léto roku 2006 kulminuje. Na samotný jih země, do srdce Novo-
hradských hor přjíždí bývalý policista Mila Klenka. Tady před čtvrt
stoletím sloužil jako pohraničář při ostraze státní hranice. Přijíždí po
letech do příhraničního městečka Černá. Už to není místo, kde lišky
dávají dobrou noc. Vše se tu změnilo, vše je jiné, než jak to pamatu-
je. Místo zachytilo zrychlený tep nové doby. V nedalekém hliništi s
bílou hlínou byla nalezena lidská kostra, o které nic není známo. Za-
nedlouho se přidává smrt starousedlíka. Cosi tu naznačuje určitou
spojitost obou případů i přes jejich vzdálený časový horizont. Před
více jak půl stoletím měla tato místa německá jména a žilo tu pospo-
lu české i německé obyvatelstvo. Nyní se jejich hlasy ozývají znovu.
Z hlubin lesa, ze zaniklých lidských stavení, z cest které dnes už ni-
kam nevedou. Ty hlasy ke Klenkovi promlouvají. Dokáže uvěřit
tomu, co děsivého se tu před tolika lety stalo?

Pí a jeho život – Yann Martel

Po tragickém ztroskotání japonské nákladní lodi Tsimtsum, převá-
žející bývalého ředitele zoo s rodinou i jeho zvířata z Indie do Kana-
dy, se na rozbouřené hladině Tichého oceánu pohupuje osamělý
záchranný člun. Posádka člunu se skládá z hyeny skvrnité, zebry (se
zlomenou nohou), samice orangutana Bublinky, dvoumetrákového
bengálského tygra – a šestnáctiletého indického chlapce jménem Pí.
Kulisy jsou připravené pro jeden z nejpozoruhodnějších anglosa-
ských románů současnosti.
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Infocentrum Nové Hrady informuje…

Měsíce leden a únor jsou pro infocentra (a nejen pro ně) ve znamení
veletrhů cestovního ruchu. Ani naše íčko nebylo výjimkou. Jak jsem již
informovala, leden se týkal veletrhů Regiontour Brno a ITF Slovakia-
tour Bratislava, od 7. února se konal 22. ročník veletrhu Holiday World
(HW) Praha.

Čtyřdenní veletrh HW probíhal v areálu holešovického výstaviště,
společně se 7. ročníkem gastronomického veletrhu Top Gastro & Hotel
a s 18. ročníkem veletrhu golfového vybavení a turistiky v České re-
publice Golf Show. Cílem spojení jednotlivých veletrhů bylo předvést
vzájemné souvislosti mezi světy cestování, golfu a stravování a před-
stavit je v co nejširší paletě odborníkům i laikům. Na veletrhu jsem
společně borovanskou kolegyňkou prezentovala Novohradsko a Bo-
rovansko jako celou oblast Sdružení Růže v rámci expozice Jihoče-
ského kraje, resp. Jihočeské centrály cestovního ruchu.

Veletrh Holiday World se přece jen liší např. od Regiontouru tím, že
se nejedná pouze o prezentaci hlavně českých regionů, ale i o expozice
různých zemí a destinací, nejen evropských, ale i pro nás exotičtějších –
např. Dominikánská republika, Taiwan, Vietnam, Indonésie, Thajsko,
Namibie či Venezuela. Celková výstavní plocha veletrhu byla téměř
19 tisíc m2.

Za novohradské íčko Jitka Duspivová

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem – březen 2013

Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se konají
v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky v Kultur-
ním a informačním centru Nové Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení:
¡ 1. 3. – Kivá cadla – Jihočeské divadlo ČB
¡ 1. 3. – S tvojí dcerou ne – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 2. 3. – Hostina dravců – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 2. 3. – Romeo a Julie – DK Metropol, ČB
¡ 4. 3. – Randez-vous s paní Operetou – DK Metropol, ČB
¡ 5. 3. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 6. 3. – Bordel na ministerstvu – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 6. 3. – Slepice – Malé divadlo, ČB
¡ 6. a 7. 3. – Únos ze serailu – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 7. 3. – Sheldon a jeho matka paní Levinová – DK Metropol, ČB
¡ 8. 3. – Pravé poledne – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 8. a 9. 3. – Strašidlo Cantervillské – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 9. 3. – Louskáček – DK Metropol, ČB
¡ 10. 3. – Z nařízení bytové komise, Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 11. 3. – Orfeus v podsvětí – DK Metropol, ČB
¡ 11. 3. – Perfect days – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 12. 3. – Pravé poledne – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 12. 3. – Hello Dolly – DK Metropol, ČB
¡ 12. 3. – Listování: Mrtvý holky (scénické čtení) – Malé divadlo, ČB
¡ 13. 3. – Z nařízení bytové komise, Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 13. 3. – Jihočeská Thálie – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14. 3. – Bez gravitace – DK Metropol, ČB
¡ 14. a 15. 3. – Škola základ života – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14. – 16. 3. – S tvojí dcerou ne – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 16. 3. – Tramvaj do stanice Touha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 19. 3. – Pravé poledne – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 19. 3. – Rigoletto – DK Metropol, ČB
¡ 19. 3. – Divoký tygr přeskakuje strž – Malé divadlo, ČB
¡ 20. 3. – Když se zhasne, Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 20. 3. – Muž sedmi sester – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 21. a 22. 3. – Oidipús – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 22. 3. – Orfeus v podsvětí – DK Metropol, ČB
¡ 23. 3. – Tlustý prase – Malé divadlo, ČB
¡ 25. 3. – Mam´zelle Nitouche – Jihočeské divadlo, ČB

¡ 26. 3. – Rád to někdo horké? – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 26. 3. – Poslední případ Sherlocka Holmese – Malé divadlo, ČB
¡ 27. 3. – Hledám děvče na boogie woogie – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 28. 3. – Soudné sestry – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 28. 3. – Komedianti – DK Metropol, ČB
¡ 28. - 30. 3. – S tvojí dcerou ne – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 5. a 6. 4. – Strašidlo cantervillské – KC Panorama, Hluboká nad

Vltavou

Dětské divadelní představení:
¡ 2. 3. – Čert a kočka – Malé divadlo, ČB
¡ 3. 3. – …A pak se to stalo – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 5. 3. – Tom Sawyer – Malé divadlo, ČB
¡ 16. 3. – Popelka z krejčovského salónu – Malé divadlo, ČB
¡ 17. 3. – O loupežnické princezně – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 23. 3. – Kašpárek v rohlíku 2, Malé divadlo, ČB
¡ 24. 3. – Zapomenutý čert – Divadlo U Kapličky, ČB

Koncerty, plesy, zábavné pořady:
¡ 8. 3. – Muzikantský bál – DK Metropol, ČB
¡ 8. 3. – Monkey Business – Café Klub Slavie, ČB
¡ 14. 3. – Koncert talentů – Koncertní síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 16. 3. – Stabat Mater Dolorosa – Kostel Navštívení P. Marie, Borovany
¡ 21. 3. – Pocta Petru Fialovi – Koncertní síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 22. 3. – Štěpán Rak a Václav Návrat – Kulturně-spolkový dům,

Nové Hrady
¡ 22. 3. – Traband – Café Klub Slavie, ČB
¡ 26. 3. – Michal Prokop a Framus Five – Jazz and Blues Club Hig-

hway 61, ČB
¡ 27. 3. – Hop Trop – Koncertní síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 28. 3. – Velikonoční koncert – Koncertní síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 20. 3. – Halina Pawlowská: Strašná nádhera – DK Metropol, ČB
¡ 23. 4. – Robert Křesťan a Druhá Tráva – Café Klub Slavie, ČB
¡ 29. 4. – Jakub Vágner – Sladkovodní giganti – DK Metropol, ČB
¡ 21. 5. – Petra Janů a skupina Golem – DK Metropol, ČB

Bližší informace k výše uvedeným představením najdete na
www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.
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I. kolo Ligy talentované mládeže v karate
Naši nejmladší závodníci získali stříbrnou medaili

V Českém Krumlově se v neděli 10. února konalo I. kolo Ligy talentů dětí a mládeže v karate.
Na soutěž se sjelo 120 závodníků ze 14. oddílů Jihočeského svazu karate, aby změřili své síly
v disciplínách kata a kumite. Tato trojkolová soutěž je určena pro nejmenší bojovníky do 13 let
od nejnižších bílých pásů (8. kyu), až po vyšší žákovské stupně technické vyspělosti v barvě
zelené (6. kyu).

V dopoledních hodinách se konala soutěž kata - souborná povinná sestava. Na tatami ve dvo-
jicích proti sobě nastupovali soupeři vždy rozlišení modrou a červenou šerpou a z této dvojice
zvítězil závodník, který získal od rozhodčích vyšší počet zvednutých praporků dané barvy, tedy
vyšší počet hlasů.

V kata poprvé startovala mladší žákyně Natálie Machová a podařilo se ji probojovat v silné
konkurenci až do finále, kde si zaslouženě vybojovala stříbrnou medaili, ze které měla velikou
radost a s ní i tatínek, který Natálku na soutěž doprovázel. Mezi mladšími žáky se žlutým pás-
kem předvedl hezkou kata i Tomáš Balko, ale bohužel o jediný bod neuspěl nad domácím soupe-
řem. V repasáži měl Tomáš šanci bojovat o třetí místo, protože závodník, který ho porazil
v prvním kole, byl jeden z finalistů. Zde náš borec neuspěl opět pouze o bod a skončil na pěkném
čtvrtém místě.

Soutěž kumite – sportovní zápas dvojic dle pravidel
WKF se rozběhla v odpoledních hodinách a byly k vi-
dění velice hezké zápasy. Naše barvy hájil opět Tomáš
Balko, který nastupoval v kategorii mladších žáků
+30 kg žluté pásy. Ze začátku zápasu se zdálo, že se
sportovní štěstí obrátilo na Tomovu stranu, ale v závě-
ru díky nedotažené technice podlehl soupeři a bohužel
nepostoupil do dalších soubojů. Přesto byl zápas tech-
nicky velice dobře proveden, náš závodník si v něm
vedl dobře a před soupeřem neustoupil. Z těchto závo-
dů získávají naši nemladší závodníci cenné zkušenosti
a trénují „naostro“ s protivníkem, kterého neznají a
musí reagovat na jeho útoky rychle a přesně.

V současné době se náš závodní tým připravuje na
I. kolo Krajské ligy v karate, které se bude konat
9. března v Českých Budějovicích.

Děkuji rodičům závodníků za podporu našich cvi-
čenců a závodníkům za vzornou reprezentaci.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

TJ Byňov informuje
Dne 12. 1. 2013 pořádala TJ Byňov, oddíl stolního tenisu, tradiční

Novoroční turnaj pro veřejnost v herně areálu ŽPSV Jakule. Tento tur-
naj se pořádá každý rok pro všechny mající rádi pinčes a nejsou nikde
registrovaný (bez hráčů hrajících v nějakém oddíle). Tímto bych podě-
koval tradičnímu organizátorovi panu V. Návarovi. Na turnaji se hraje
na dva vítězné sety, občerstvení je vždy zajištěno. Na každého vyjde i
cena. Věk hráčů není omezen. Spokojeni byli všichni od nejmenších až
po starší pány.

TJ Byňov, oddíl stolního tenisu, má dvě mužstva hrající v RP I a RP II
(regionální přebor) obě mužstva jsou v současnosti v horních částech
tabulky. Děkujeme vedení ŽPSV Jakule za poskytování prostoru býva-
lé jídelny a Městu Nové Hrady za příspěvky na činnost TJ Byňov.

Seznam hráčů a výsledky:
http://stis.ping-pong.cz/htm/index.php?rocnik=2012&oblast=420301

zdendr

Finálový zápas Účastníci soutěže a pořadatelé
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TJ Sokol
oddíl kuželek

INFORMUJE
Dne 16. února 2013 se na několika místech

jihočeského kraje uskutečnily kvalifikační
přebory pro postup na Mistrovství ČR 2013.
Jedním z míst, kde se tato klání uskutečnila,
byla i kuželna v N. Hradech. Tady soutěžily
o postup seniorky z celého kraje. Z našeho od-
dílu si nominaci z okresního přeboru vybojo-
valy pí. Lída Sladká a pí. Jiřina Albrechtová.
Nakonec soutěžila jen Lída Sladká, protože
druhá nominovaná nevydržela nápor chřipky a
tak místo koulení o postup na Mistrovství re-
publiky se „kurýrovala“ doma. I když se žádné
z našich seniorek nepodařilo postoupit, může-
me hodnotit celou akci jako velmi úspěšnou.
Svědčí o tom reakce nejen všech účastnic, ale i
přítomných zástupců kraje.

V kuželně v Dačicích soutěžili junioři. Náš oddíl reprezentoval Jirka
Konárek který se umístil na pěkném 10. místě. V Táboře bojovaly o po-
stup na „republiku“ naše juniorky. I tady jsme měli své zastoupení, kte-
ré můžeme hodnotit jako úspěšné, protože Terezka Kříhová obsadila
krásné páté místo. Do Bystřice se kvalifikoval v kategorii mužů Jiří
Cigánek. Ani on nezklamal.

Ženy bojovaly o postup v kuželně Dynama Č. Budějovice. Naše barvy
reprezentovaly Stáňa Betuštiaková a Renata Žahourová. Tady unikl po-
stup Stáně o pouhých 7 kuželek ze 120 hodů. Stala se tak první náhradnicí.

I když může trochu mrzet, že se žádný z našich neprobojoval na
Mistrovství republiky, patří všem našim zástupcům poděkování za
dobrou reprezentaci oddílu a města. Přejeme našim kuželkářkám a ku-
želkářům ve všech kategoriích, aby byli všichni v příštím roce zdraví a
postup jim již neunikl.

Stanislav Sladký

� Prodám pračku Bosch, je na 5 kilo prádla, velmi moderní a hezká.
Má mnoho programů a při praní se nehne.
Cena dle dohody. Tel. 728 847 705.

� Prodám pánské kolo. Má šest koleček v zadu a tři talíře. Řazení
je možné i v tahu díky šikmým zubům.
Cena dle dohody. Tel. 728 847 705.

� Restaurace Staročeská Trhové Sviny hledá: Číšníka/servírku
/i nevyučené/, Kuchaře/kuchařku, Kontakt: 606 838 774.

� Prodám štěňata Německých ovčáků, bez průkazu původu (mož-
no vidět oba rodiče), očkovaná a odčervená, odběr na velikonoce
2013. Cena dohodou. Tel. 736 689 457.

řádková inzerce
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