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Děláme to pro děti? Ano, ale i pro sebe…
Na titulní stranu květnového Novohradského zpravodaje jsem vybrala fotografie, které mají

jedno společné – děti. Děti při nějakých aktivitách, činnostech, jež je baví či zajímají, mají něja-
ký smysl, hodnotu. A pro dospělého člověka (ať už pro budoucího rodiče, současného rodiče či
prarodiče) je toto určitě pozitivní informace, a to z několika důvodů. Za prvé dobrý pocit z toho,
že děti jsou „středem zájmu“ a že se kolem nich toho hodně „točí“. A za druhé, že z dobře vycho-
vaných dětí vyrostou dobří dospěláci, kteří se ke starším a slabším lidem budou chovat ohledupl-
ně a že po těch současných moudrých dospělácích časem převezmou „správu věcí (nejen)
veřejných“.

A i když ne vždycky a na sto procent se podaří děti vychovat k „dokonalosti“, (rodiče i peda-
gogové vědí své), tak ten „boj“ stojí za to. Tak moc je důležité, aby se o to snažili všichni, kteří si
uvědomují, že je to potřeba a někdy až statečně přijímají za to zodpovědnost. U rodičů se to bere
jako samozřejmost, ale neměli by v tom určitě zůstávat sami. Nepostradatelní na cestě k dobré-
mu člověku jsou i všichni ostatní – pedagogové, vychovatelé, dobrovolníci v zájmových krouž-
cích, správa města, vlastně každý, kdo se na dítě podívá (a jak se podívá).

Tak to mne tedy napadlo při vybírání fotografií na titulní stranu zpravodaje. V duchu jsem
opět děkovala všem, pro které je „starost o děti“ posláním. A napadlo mne toho víc, protože už
dobře vím, jak všechno souvisí se vším, že je potřeba vidět a chápat věci z vícero stran, že je tře-
ba umět naslouchat, správně informovat, společně mluvit a být přiměřeně aktivní.

K tomuto tématu byla příležitost vyjádřit se při dubnové schůzce v Koželužně, kterou inicio-
vala Komise pro rodinu, mládež a seniory a kde se hovořilo o tom, jaké jsou podmínky pro spo-
kojený rodinný život v našem městě. Více se o tom dočtete uvnitř čísla. K. Jarolímková

Pozvánky na květen
2. 5. Vernisáž výstavy „Dětské obrázky

aneb Malování na hodinách“
3. - 4. 5. Memoriál J. Machutky
4. 5. Otevírání hlavní turistické sezony

v Nových Hradech
6. 5. Májový koncert žáků ZUŠ
8. 5. Velká jarní výprava
9. 5. Koncert Novohradského

smíšeného sboru a hostů
10. 5. Soutěž Novohradská flétna
11. 5. Dětská hasičská soutěž Plamen
16. 5. Pasování prvňáčků na čtenáře
17. 5. Komici s. r. o. Miloš Knor

a Ester Kočičková
18. 5. Jízda pro Růži
23. 5. Výlet do Vyššího Brodu

na Zemskou výstavu
25. 5. Dětské rybářské závody

v H. Stropnici
25. 5. Dětský den v Byňově
30. 5. Oslava Dne dětí v MŠ
30. 5. Soutěž Znáš přírodu Novohradska

a ještě v předstihu
1. 6. Dětský den v Zámeckém parku

Jak a čím vším se dá malovat příroda, tak to si
vyzkoušely nejen děti v Koželužně.

(více uvnitř čísla)

Děti z mateřské školy nám odemkly klíčem Jaro. No, už bylo načase!
(více uvnitř čísla)

Natálka Machová vybojovala skvělou stříbr-
nou medaili.                        (více uvnitř čísla)

Co by se mělo udělat s vyvrknutým kotníkem?
Tak i to se dozvěděly děti při názorné ukázce.

(více uvnitř čísla)

A že výstava o básníkovi  Jaroslavu Vrchlickém může být zajímavá?
A proč ne?                                                                  (více uvnitř čísla)
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Zápis z 76. schůze městské rady
ze dne 6. 3. 2013

� 1. Kontrola usnesení z 75. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 75. jednání rady města

� 2. Příspěvky spolkům a zájmovým
organizacím v rámci rozpočtu města
pro rok 2013
Rada města souhlasí s návrhem na přidělení
příspěvků pro spolky a zájmové organizace
v rámci schváleného rozpočtu města pro rok
2013 a postupuje návrh k projednání na jed-
nání zastupitelstva města s doporučením,
aby zbylé finanční prostředky do výše
schváleného v rozpočtu města byly pone-
chány jako rezerva pro případné další žá-
dosti k realizaci akcí dle pravidel pro
přidělování příspěvků.
(Rada města projednala návrh přidělení pří-
spěvků pro spolky a zájmové organizace
v rámci schváleného rozpočtu města pro rok
2013, kdy byla pro tuto podporu vyčleněna
částka 1,3 milionu korun. Návrh byl zpraco-
ván MěÚ Nové Hrady, Investičním a majet-
kovým odborem na základě došlých žádostí
a vyúčtování příspěvků za rok 2012. Návrh
následně projednala finanční komise. Rada
souhlasila s návrhem přidělení příspěvků
s tím, že zbylé finanční prostředky do výše
schválené v rozpočtu města doporučuje po-
nechat jako rezervu pro případné další žá-
dosti k realizaci akcí dle pravidel pro
přidělování příspěvků. Rada postupuje ná-
vrh k projednání zastupitelstvu města.)

� 3. Předfinancování a kofinancování
projektu Novohradské občanské
společnosti
Rada města souhlasí s předfinancováním a
kofinancováním projektu "Kulturní dědic-
tví Novohradska - síť stálých expozic" dle
návrhu a postupuje jej k projednání na jed-
nání zastupitelstva města.
(Rada projednala žádost Novohradské ob-
čanské společnosti ve věci předfinancování
a kofinancování projektu "Kulturní dědictví
Novohradska - síť stálých expozic", podpo-
řeného v rámci Programu rozvoje venkova
(Ministerstvo zemědělství ČR). Projektová
žádost byla před podáním schválena radou
města a byla uzavřena dohoda o partnerství
k realizaci projektu, který řeší zpracování
libreta a zajištění exponátů pro městské
muzeum, část aktivit projektu je věnována
přípravě expozic v okolních obcích. Rada
souhlasila s předfinancováním projektu ve
výši 337 000,- Kč na aktivity týkající se
městského muzea v Nových Hradech a sou-
hlasila s kofinancováním "novohradské čás-
ti" projektu dle pravidel PRV. Tato částka
bude krácena o 5 000,- Kč jako kompenzace
za využívání kanceláře v objektu Spolkové-
ho domu - výše kofinancování projektu tak
bude ve výši 86 000,- Kč.)

� 4. Smlouva o spolupráci s Národním
památkovým ústavem
Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci
s Národním památkovým ústavem, Územní

památkovou správou v Českých Budějovi-
cích, na poskytnutí prostor nádvoří Státního
hradu Nové Hrady a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela od Národního památkového
ústavu, Územní památková správa v Čes-
kých Budějovicích návrh Smlouvy o spolu-
práci na poskytnutí prostor nádvoří Státního
hradu Nové Hrady, za účelem pořádání ne-
ziskových kulturních akcí na nádvoří hradu.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
1. 4. 2013 do 31. 12. 2013.)

� 5. Žádosti o granty, podpory a příspěvky
od Jihočeského kraje
Rada města schvaluje podání žádosti Jihoče-
skému kraji o poskytnutí dotace Jihočeského
kraje v rámci Akčního plánu Programu roz-
voje kraje pro rok 2013 na projekt: Revita-
lizace tenisového kurtu a volejbalového
hřiště Nové Hrady.
(Rada projednala návrh žádosti o poskytnutí
dotace z Jihočeského kraje na rekonstrukci
stávajících sportovišť: revitalizace tenisové-
ho kurtu a volejbalového hřiště Nové Hra-
dy. Projekt řeší rekonstrukci tenisových
kurtů v Zámeckém parku, opravu povrchu
volejbalového hřiště a materiálové vybave-
ní areálu. Celkové náklady projektu jsou ve
výši 126.159,- Kč, z toho vlastní prostředky
ve výši 26.158,- Kč.)

� 6. Žádosti o granty, podpory
a příspěvky od Jihočeského kraje
Rada města schvaluje podání žádosti Jihoče-
skému kraji o poskytnutí dotace Jihočeského
kraje v rámci Akčního plánu Programu roz-
voje kraje pro rok 2013 na projekt: Základní
škola pro všechny.
Rada projednala návrh žádosti o poskytnu-
tí dotace z Jihočeského kraje na podporu
venkovského školství: Základní škola pro
všechny. Projekt řeší možnost vstupu tělesně
postižených do budovy školy v Komenského
ulici formou instalace šikmé schodišťové
plošiny. Celkové náklady projektu jsou ve
výši 600.160,-Kč, z toho vlastní prostředky
ve výši 240.064,-Kč.)

� 7. Žádosti o granty, podpory
a příspěvky od Jihočeského kraje
Rada města schvaluje podání žádosti Jihoče-
skému kraji o poskytnutí dotace Jihočeského
kraje v rámci Akčního plánu Programu roz-
voje kraje pro rok 2013 na projekt: Místo
pro rodinu a podporující komunitu.
(Rada projednala návrh žádosti o poskytnutí
dotace z Jihočeského kraje na podporu ro-
dinné politiky: Místo pro rodinu a podporu-
jící komunitu. Předmětem projektu je
rozšíření nabídky pravidelných volnočaso-
vých aktivit dětí a rodičů. Řeší možnost
vlastní angažovanosti a podpory zájmu
o rozvoj dětí a vytváření dobrých vztahů v
komunitě. Celkové náklady projektu jsou ve
výši 47.500,-Kč, z toho vlastní prostředky
ve výši 2.375,-Kč.)

� 8. Žádosti o granty, podpory a
příspěvky od Jihočeského kraje
Rada města schvaluje podání žádosti Jihoče-
skému kraji o poskytnutí dotace Jihočeského
kraje v rámci Akčního plánu Programu roz-
voje kraje pro rok 2013 na projekt: Novo-
hradská hudební trilogie 2013.

(Rada projednala návrh žádosti o poskytnu-
tí dotace z Jihočeského kraje na podporu
živé kultury: Novohradská hudební trilo-
gie 2013. Cílem projektu je uspořádání tří
koncertů v hlavních památkách města Nové
Hrady /kostel sv. Petra a Pavla, hrad a zá-
mek/. Celkové náklady projektu jsou ve
výši 65.000,- Kč, z toho vlastní prostředky
ve výši 19.500,- Kč.)

� 9. Žádosti o granty, podpory
a příspěvky od Jihočeského kraje
Rada města schvaluje podání žádosti Jihoče-
skému kraji o poskytnutí dotace Jihočeského
kraje v rámci Akčního plánu Programu roz-
voje kraje pro rok 2013 na projekt: Výstavy
doprovodným programem v Koželužně.
(Rada projednala návrh žádosti o poskytnu-
tí dotace z Jihočeského kraje na produkty a
služby v cestovním ruchu: Výstavy s dopro-
vodným programem v Koželužně. Projekt
je zaměřený na pořádání výstav v historic-
kém objektu Koželužny a na doplňující
program ke dvěma hlavním letním výsta-
vám. Celkové náklady projektu jsou ve výši
54.000,-Kč, z toho vlastní prostředky ve
výši 17.000,-Kč.)

� 10. Provozní řád víceúčelového zařízení
– pískovna Nakolice
Rada města bere na vědomí podmínky pro-
vozování víceúčelového sportovního zaříze-
ní v části lokality staré pískovny Nakolice.
(Rada obdržela návrh provozního řádu ve
víceúčelovém sportovním zařízení v lokali-
tě staré pískovny Nakolice, pro účely cyk-
lokrosu, bikrosu, kondičních jízd offroadu a
motokrosu. Doprava do uvedené lokality se
uskuteční pouze po veřejné komunikaci na
vlastní nebezpečí. Ve sportovním zařízení
bude stanoven provozní řád a lokalita řádně
zabezpečena závorou.

Zápis z 77. schůze městské rady
ze dne 18.3.2013

� 1. Kontrola usnesení z 76. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 76. jednání rady.

� 2. Prodej pozemku
Rada města souhlasí s prodejem části poze-
mků parc. č. 257/24 a parc. č. 257/27 ( dle
GP parc. č. 257/24 o výměře 342 m2 a parc.
č. 257/37 o výměře 450 m2 ) o celkové vý-
měře 792 m2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů p.
Pavlu Hobizalovi a pí. Marii Hobizalové,
Údolí u Nových Hradů čp. 141. Rada postu-
puje žádost k projednání zastupitelstvu měs-
ta a doporučuje prodej za částku 70,-Kč/m2 +
úhradu nákladů za geometrický plán.
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemku
v k.ú. Údolí u Nových Hradů rada opětovně
projednala žádost. pí. Hobizalové a p. Hobi-
zala o prodej části pozemků parc. č. 257/24
a parc. č. 257/27 /dle GP parc. č. 257/24
o výměře 342 m2 a parc. č. 257/37 o výměře
450 m2/ o celkové výměře 792 m2 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů.)

� 3. Prodej pozemku
Rada města souhlasí s prodejem části poze-
mků parc. č. 402/10 a parc. č. 1490/2 (dle
GP parc. č. 1490/4 o výměře 99 m2) v k.ú.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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Štiptoň pí. Anně Pražákové, České Budějo-
vice. Rada postupuje žádost k projednání
zastupitelstvu města a doporučuje schválit
prodej pozemků za částku 70,- Kč/m2 +
úhradu nákladů za geometrický plán. Z19
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemku
v k.ú. Štiptoň rada opětovně projednala žá-
dost pí. Pražákové o prodej části pozemku
parc. č. 402/10 a parc. č. 1490/2 - dle GP
parc. č. 1490/4 o výměře 99 m2.)

� 4. Pronájem pozemků
Rada města schvaluje pronájem části poze-
mků parc. st. č. 3/1, parc. č. 36/2, parc. č.
37/1 v k.ú. Byňov o celkové výměře 695 m2

pí. Anně Ferenčíkové, Byňov čp. 92 na
dobu pěti let s tříměsíční výpovědní lhůtou
s nájemným ve výši 2,- Kč/m2/rok a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy.
(Rada po zveřejnění záměru pronájmu pro-
jednala žádost pí. Ferenčíkové o pronájem
pozemků v k.ú. Byňov.)

� 5. Žádost o zřízení věcného břemene
Rada města souhlasí se zřízením věcného
břemene práva vedení a oprav kanalizační
přípojky k pozemkům parc. č. 297/25 a
parc. č. 303 v k.ú. Nové Hrady ve vlastnictví
Města Nové Hrady pro nemovitost na st.
parc. č. 817, č.p. 411, jejímž vlastníkem je
p. Libor Hofer a postupuje žádost ke schvá-
lení zastupitelstvu města.
(Rada projednala žádost p. Libora Hofera,
Nové Hrady o zřízení věcného břemene pro
kanalizační přípojku k rodinnému domu
čp. 411 Nové Hrady, na pozemku parc.č.
297/25 a parc. č. 303 v k.ú. Nové Hrady.)

� 6. Žádost o schválení roční účetní
závěrky za rok 2012
Rada města schvaluje zlepšený hospodář-
ský výsledek Mateřské školy Nové Hrady
ve výši 3.302,62 Kč a schvaluje jeho převod
do fondu odměn ve výši 2.600,- Kč a rezerv-
ního fondu 702,62 Kč.
Rada města schvaluje účetní závěrku Ma-
teřské školy Nové Hrady za rok 2012.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady žádost o schválení výsledku hospo-
daření a účetní závěrky za rok 2012. Hospo-
daření skončilo ziskem ve výši 3.302,62 Kč,
který byl navržen převést do rezervního
fondu a fondu odměn.)

� 7. Žádost o schválení účetní závěrky za
rok 2012
Rada města schvaluje zlepšený hospodář-
ský výsledek Základní školy Nové Hrady ve
výši 1.676,92 Kč a schvaluje jeho převod do
fondu odměn ve výši,-Kč a rezervního fon-
du Kč.
Rada města schvaluje účetní závěrku Zá-
kladní školy Nové Hrady za rok 2012.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady žádost o schválení výsledku hospo-
daření a účetní závěrky za rok 2012. Hospo-
daření skončilo ziskem ve výši 1.676,92Kč,
který byl navržen převést do rezervního
fondu a fondu odměn.)

� 8. Hospodaření TSM Nové Hrady
Rada města schvaluje zlepšený hospodář-
ský výsledek Technických služeb města

Nových Hradů ve výši 629.663,98 Kč a
schvaluje zisk použít na krytí ztráty z minu-
lých let.
Rada města schvaluje účetní závěrku Tech-
nických služeb města Nových Hradů za rok
2012.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů žádost o schválení vý-
sledku hospodaření a účetní závěrky za rok
2012. Hospodaření skončilo ziskem ve výši
629.663,98 Kč.)

� 9. Hospodaření Služeb Nové Hrady
Rada města schvaluje zlepšený hospodář-
ský výsledek Služeb Nové Hrady s.r.o. ve
výši 189.221,81 Kč.
Rada města schvaluje účetní závěrku Slu-
žeb Nových Hradů s.r.o. za rok 2012.
(Rada obdržela od společnosti Služby Nové
Hrady s.r.o. žádost o schválení výsledku
hospodaření a účetní závěrky za rok 2012.
Hospodaření skončilo ziskem ve výši
189.221,81 Kč.)

� 10. Zápis z jednání
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
ze dne 14. 3. 2013 ve věci ukončení stavby
"ZTV Nové Hrady - Jižní město, I. Etapa
(větev 6), vodovod, kanalizace."
(Rada obdržela Zápis z jednání ze dne 14. 3.
2013 ve věci ukončení stavby "ZTV Nové
Hrady - Jižní město, I. Etapa /větev 6/, vo-
dovod, kanalizace". Předmětem jednání
byla námitka p. Pavla Vochozky ve věci od-
stranění vad a nedodělků stavby /dořešení
úpravy povrchu/ a skutečného zaměření
stavby.)

� 11. Smlouva o výpůjčce
Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce č.
OS201320000615 se společnosti EKO-KOM,
a.s. Praha a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti EKO-KOM,
a.s. Praha návrh smlouvy o výpůjčce na
sběrné nádoby na využitelné složky komu-
nálních odpadů.)

� 12. Pojistná smlouva č. 206000257 1
Rada města schvaluje Pojistnou smlouvu
č.2060002571 o dodatkovém pojištění vo-
zidel - H73 se společností Kooperativa po-
jišťovna, a.s., Praha a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti Kooperativa
pojišťovna, a.s. návrh pojistné smlouvy
o dodatkovém pojištění vozidel - pojištění
čelního skla.)

� 13. Žádost o vyjádření ke stavbě
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti PRO 22 v.o.s. České Budějovice o vy-
jádření ke stavbě energetického zařízení,
pro územní a stavební řízení a pověřuje mís-
tostarostu p. Šlence místním šetřením.
(Rada obdržela od společnosti PRO 22
v.o.s. České Budějovice žádost o vyjádření
ke stavbě energetického zařízení, pro územ-
ní a stavební řízení na pozemku parc. č. 372
v k.ú. Byňov.)

� 14. Souhlas vlastníka pozemku
Rada města souhlasí s uložením přebytečné
zeminy na pozemcích města pro Povodí Vlta-
vy s.p. České Budějovice na akci: Stropnice,
Tomkův mlýn – Nové Hrady, Revitalizace,
I. Etapa.

(Rada obdržela od Povodí Vltavy, s.p. Pra-
ha žádost o uložení přebytečné zeminy
z akce: Stropnice, Tomkův mlýn – Nové
Hrady, revitalizace, I. Etapa, na pozemcích
ve vlastnictví města.)

� 15. Úřední záznam
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. 431/8 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejně-
ním na úřední desce města.
(Rada obdržela od Osadního výboru Údolí
u Nových Hradů úřední záznam z místního
šetření.)

� 16. Potvrzení o účasti na dopravní
nehodě
Rada města bere na vědomí Potvrzení Po-
licie ČR, dopravní inspektorát České Bu-
dějovice o účasti na dopravní nehodě a
poškození stromů v majetku města.
(Rada obdržela od Policie ČR, dopravní in-
spektorát České Budějovice potvrzení o účas-
ti na dopravní nehodě a poškození stromů
v majetku města - ulice Na Vyhlídce, Nové
Hrady).

� 17. Informace o provozování loterií
a jiných podobných her
Rada města bere na vědomí informaci spo-
lečnosti Bonver Win a.s., Ostrava o odvodu
z loterií a jiných podobných her za IV. čtvrt-
letí roku 2012 ve výši 27.338,- Kč.

� 18. Oznámení o zamítnutí grantu
Rada města bere na vědomí oznámení Jiho-
českého kraje - Krajského úřadu, odboru ži-
votního prostředí, zemědělství a lesnictví
o zamítnutí grantu na projekt s názvem:
Zpracování projektu "Nové Hrady - regene-
race zeleně ve městě a přilehlých osadách".
(Rada obdržela od Jihočeského kraje - Kraj-
ského úřadu, odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví oznámení o zamít-
nutí grantu na projekt s názvem: Zpracování
projektu "Nové Hrady - regenerace zeleně
ve městě a přilehlých osadách".)

� 19. Rozsudek Krajského soudu České
Budějovice
Rada města bere na vědomí Rozsudek Kraj-
ského soudu České Budějovice, č.j. 4To582/
2012-928.
(Rada obdržela Rozsudek Krajského sou-
du České Budějovice ve věci obžalované-
ho J. M.)

� 20. Rozhodnutí o povolení kácení
Rada města bere na vědomí rozhodnutí
Městského úřadu Nové Hrady, odboru ži-
votního prostředí o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les pro žadatele Město
Nové Hrady.

� 21. Rozhodnutí o povolení k nakládání
s povrchovými vodami
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

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

� 23. Masopust Nové Hrady
Rada města bere na vědomí vyúčtování
akce Masopust Nové Hrady 2013 se ziskem
6.735,- Kč.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4

pokračování ze str. 2
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(Rada obdržela od společnosti Masopust
Nové Hrady o.s. vyúčtování masopustu
za rok 2013. Celkové příjmy činily
153.950 Kč a celkové výdaje byly ve výši
147.215 Kč.)

� 24. VZ Regenerace panelového sídliště
Nové Hrady – III. etapa
Rada města bere na vědomí Odborný posu-
dek STAVEBNÍ PORADNY spol. s r.o.
České Budějovice k veřejné zakázce: Rege-
nerace panelového sídliště Nové Hrady - III.
etapa. Rada schvaluje dodavatele společ-
nost Tangenta spol. s r.o., České Budějovice
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
spol. s r.o., České Budějovice odborný po-
sudek k veřejné zakázce na stavební práce
ve zjednodušeném podlimitním řízení na
akci: Regenerace panelového sídliště Nové
Hrady - III. etapa s tím, že navrhuje uzavřít
smlouvu s uchazečem společností Tangen-
ta, spol. s r.o., České Budějovice, která po-
dala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.)

� 25. Žádost o dotaci Jihočeského kraje
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace Jihočeského kraje na rok
2013 na projekt: Rekonstrukce dveří požár-
ní zbojnice Údolí.
(Rada projednala návrh žádosti o dotaci Ji-
hočeského kraje na rok 2013 na investiční
akci: Rekonstrukce dveří požární zbrojnice
Údolí. Současné zastaralé dvoukřídlé dveře
nesplňují požadavky hasičů pro rychlý zá-
sah. Celkový rozpočet projektu je ve výši
127.796,- Kč, z toho podíl města bude činit
38.396,- Kč.)

� 26. Žádost o dotaci Jihočeského kraje
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace Jihočeského kraje na rok
2013 na projekt: Pořízení pneumatik pro ha-
sičský automobil Tatra 148 CAS 32.
(Rada projednala návrh žádosti o dotaci Ji-
hočeského kraje na rok 2013 na neinvestiční
akci: Pořízení pneumatik pro hasičský au-
tomobil Tatra 148 CAS 32. Celkový rozpo-
čet projektu je ve výši 74.152,- Kč, z toho
podíl města bude činit 23.152,- Kč.)

Zápis z 78. schůze městské rady
ze dne 3. 4. 2013

� 1. Kontrola usnesení z 77. jednání rady
města
Rada města bez připomínek bere na vědomí
kontrolu usnesení z 77. jednání rady města.

� 2. Odprodej pozemku
Rada města bere na vědomí nabídku pí.
Ludmily Korgerové k odprodeji pozemku
parc. č. 979/9 v k.ú. Nové Hrady a pověřuje
starostu dalším jednáním.

� 3. Žádost o odkoupení pozemku
Rada města bere na vědomí žádost p. Václa-
va Duspivy o odprodej pozemků parc. č. 72,
č. 73, č. 74, č. 82 a č. 1644/40 v k.ú. Vyšné.
Rada postupuje žádost Osadnímu výboru
Nakolice, Vyšné, Obora k projednání a po-
věřuje p. místostarostu M. Šlence místním
šetřením.

(Rada obdržela od p. Václava Duspivy,
České Velenice žádost o zakoupení poze-
mků sousedících s domem čp. 55 v osadě
Vyšné, který vlastní.)

� 4. Zásady pro poskytování cestovních
náhrad
Rada města bere na vědomí Zásady pro pos-
kytování cestovních náhrad členům Zastu-
pitelstva města Nové Hrady a postupuje je
ke schválení zastupitelstvu města.
(Starosta informoval o nutnosti schválení
zásad pro poskytování cestovních náhrad
členům zastupitelstva města Nové Hrady.
Tyto zásady musí být nově schváleny zastu-
pitelstvem města. Návrh zásad vychází
z pravidel pro poskytování náhrad zaměst-
nancům MěÚ Nové Hrady.)

� 5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru
Rada města bere na vědomí návrh na pro-
dloužení úvěru č. 10230/10/LCD s Českou
spořitelnou, a.s. a postupuje jej ke schválení
zastupitelstvu města.
(Rada projednala Smlouvu o úvěru č.
10230//10/LCD s Českou spořitelnou, a.s.
k projektu Nové Hrady - investice pro integ-
rovaný rozvoj kultury a kvality společen-
ského a spolkového života CZ.1.14/2.3.00/
06.02116 s tím, že konečné datum splatnosti
je do 31. 5. 2013. Dle informací z úřadu Re-
gionálního rady ROP NUTS II Jihozápad do
tohoto data nebude provedeno konečné vy-
účtování projektu, proto je třeba schválit
prodloužení úvěru s návrhem na prodlouže-
ní splatnosti do 31. 9. 2013.)

� 6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru –
KB, a .s.
Rada města bere na vědomí návrh na prodlou-
žení úvěru s Komerční bankou, a.s. k projektu
Modernizace místních komunikací Nové
Hrady – zlepšení dostupnosti a bezpečnosti na
daných úsecích (CZ.1.14/1.5.00/13.02382) a
postupuje jej ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada projednala smlouvu o úvěru s Ko-
merční bankou k projektu Modernizace
místních komunikací Nové Hrady - zlepšení
dostupnosti a bezpečnosti na daných úse-
cích /CZ.1.14/1.5.00/13.02382/, jehož ko-
nečné datum splatnosti je do 30. 4. 2013.
Dle informací z úřadu Regionálního rady
ROP NUTS II Jihozápad do tohoto data ne-
bude provedeno konečné vyúčtování pro-
jektu, proto je třeba schválit prodloužení
úvěru s návrhem na prodloužení splatnosti
do 31. 9. 2013.)

� 7. Rozpočtové opatření č. 2
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2013.

� 8. Závěrečný účet
Rada města bere na vědomí Závěrečný účet
Města Nové Hrady za rok 2012 a postupuje
jej ke schválení zastupitelstvu města.

� 9. Jednorázové odměny
Rada města schvaluje výplatu jednorázo-
vých odměn za výkon funkce členům komi-
sí dle návrhu.

� 10. Smlouva mandátní
Rada města schvaluje Smlouvu mandátní se
STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o. Čes-
ké Budějovice na uspořádání zadávacího ří-
zení veřejné zakázky pro výběr zhotovitele

díla na akci: Rekultivace skládky odpadu
Jižní město - Nové Hrady a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy.

� 11. Smlouva mandátní
Rada města schvaluje Smlouvu mandátní se
STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o. Čes-
ké Budějovice na zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na výběr zhotovitele díla na
akci: Modernizace obchodu v Byňově a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.

� 12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo o dodávce stavebních prací
se společností EUROVIA CS, a.s. Planá, na
Rekonstrukci chodníku podél jižní strany
náměstí a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti EUROVIA
CS, a.s. Planá návrh Dodatku č. 1 ke Smlou-
vě o dílo o dodávce stavebních prací na Re-
konstrukci chodníku podél jižní strany
náměstí s tím, že zahájení prací bude prove-
deno na základě písemné výzvy objednatele
/Město N. Hrady/ do 14 dnů od doručení vý-
zvy, ukončení díla pak bude nejpozději do
2 měsíců od zahájení prací /předpoklad rea-
lizace jaro - léto 2013/.)

� 13. Oprava zřícených městských hradeb
Rada města na základě výběrového řízení
schvaluje výběr společnosti ARCHATT
PAMÁTKY, spol. s r.o. Třebíč jako doda-
vatele stavebního díla: Nové Hrady - oprava
zřízených městských hradeb a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy o dílo.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady zprávu
o průběhu výběrového řízení "Nové Hrady
- oprava zřícených městských hradeb". Os-
loveny byly 4 firmy, do výběrového řízení
se s nabídkou přihlásily 3 uchazeči s tím, že
nejvýhodnější nabídku /nejnižší nabídková
cena/ předložila společnost ARCHATT
PAMÁTKY, spol. s r.o. Třebíč.)

� 14. Darovací smlouva
Rada města schvaluje Darovací smlouvu
SD/KHEJ/199/13 s Jihočeským krajem na
finanční částku ve výši 10.000,- Kč na akci:
35. Ročník mezinárodní taneční soutěže
Novohradská číše a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.

� 15. Oznámení o poskytnutí
neinvestičního příspěvku
Rada města schvaluje Smlouvu o poskyt-
nutí neinvestičního příspěvku SD/KHEJ
/116/2013 s Jihočeským krajem na částku
36.500,- Kč na projekt: Úhrada výdajů spo-
jených se zásahy mimo územní obvod, po-
díl na financování akceschopnosti, pořízení
a obnově požární techniky jednotky SDH
města Nové Hrady a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.

� 16. Vyúčtování nájemného za vodné
a stočné za r. 2012
Rada města bere na vědomí vyúčtování ná-
jemného za vodné a stočné za rok 2012 od
společnosti ČEVAK a.s. České Budějovice.

� 17. Osobní příplatek ředitelky MŠ
Rada města schvaluje osobní příplatek ředi-
telce Mateřské školy Nové Hrady dle návr-
hu, do 31. 7. 2013.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3



květen 2013 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 5

Kolektivní systém ELEKTROWIN se představuje
Novela zákona o odpadech již od srpna

2005 stanovuje výrobcům elektrických a elek-
tronických zařízení povinnost zajistit zpětný
odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci
vyřazených elektrozařízení.

Proto výrobci velkých a malých domá-
cích spotřebičů založili 25. května 2005
ELEKTROWIN a. s., jako provozovatele ko-
lektivního systému, jehož prostřednictvím se
rozhodli plnit své zákonné povinnosti.

O výsledcích hovoří čísla
Od roku 2005, kdy v České republice začal

fungovat systém zpětného odběru vyslouži-
lých spotřebičů z domácností, do konce roku
2012, Češi odevzdali prostřednictvím kolek-
tivního systému ELEKTROWIN k recyklaci
více než 150 000 tun vysloužilců.

Jen počet lednic překročil v loňském roce
hranici dvou milionů. Hmotnost chladniček

má nejvýznamnější podíl na celkovém
množství elektroodpadu.

Za celý rok 2012 putovalo prostřednic-
tvím sběrné sítě vybudované ELEKTROWI-
Nem k recyklaci přes 25 000 tun vyřazených
spotřebičů. Chladicích zařízení z toho bylo
14 250 tun, ostatních velkých spotřebičů typu
praček 8 440 tun, zbytek – 2 350 tun – připadá
na malé domácí spotřebiče, jako jsou třeba
žehličky nebo varné konvice.

Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve
Středočeském kraji, bylo jich 3 197 tun. Nej-
méně - 721 tun - v Karlovarském.

V době, kdy společnost ELEKTROWIN
započala svou činnost, přitom třídily domác-
nosti pouze 1,24 kg elektroodpadů na jednoho
obyvatele. Ve třetím roce činnosti kolektiv-
ních systémů již toto množství dosahovalo
4 kg na obyvatele a v současné době přesáhlo

množství zpětně odebraných elektrozařízení
na jednoho obyvatele hranici 5 kg. Díky tomu
Česká republika splnila již v roce 2008, jako
jediná z nově přistoupivších zemí, požadavek
Evropské unie. O takovém úspěchu si může
třeba Maďarsko nebo Polsko nechat jen zdát.

Nejdůležitější jsou informace
Stále se zlepšující výsledky zpětného od-

běru, odděleného sběru, zpracování a recykla-
ce vyřazených elektrozařízení ovšem nejsou
jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst,
mobilního svozu a navazujících zpracovatel-
ských kapacit. Stejně důležité je neustále zlep-
šovat informovanost veřejnosti o fungování
tohoto systému, o tom, kam je možné vyslou-
žilý spotřebič odevzdat, za jakých podmínek
nebo to, co se z takto vytěžených materiálů
vyrábí.

Těší nás váš zájem o tuto problematiku,
který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu
k ochraně životního prostředí. Máte-li zájem
o bližší informace kdykoli je najdete na inter-
netových stránkách www.elektrowin.cz.

Městský spolkový bál
Spolkový bál, na jehož přípravě se velmi

aktivně za podpory Města Nové Hrady po-
dílely místní spolky a organizace, se usku-
tečnil 16. března letošního roku. I přestože
se jednalo o premiérový bál, při kterém jsme
si museli všichni vyzkoušet, jak složité je
zkoordinovat přípravu a zvládnout i průběh
akce, myslím si, že se celý večer velmi po-
dařil. Po slavnostním zahájení se předsta-
vili s doprovodným programem místní
karatisté, kteří pod vedením Martina Her-
manna předvedli ukázky svého umění (nej-
lepší z nich Tomáš Hermann a Ladislav
Bárta pak byli oceněni a za odměnu obdrží
pobyt ve Francii v rámci návštěvy partner-
ského města Vaulx-Vraucourt) . Poté se až
do pozdních nočních hodin o zábavu velmi
úspěšně staraly dechovka Veselá muzika,
rocková kapela GOOD COMPANY a její
hosté ABBA ROCKS REVIVAL a Just
TINA TURNER – CHER.

Chtěl bych tímto poděkovat všem spol-
kům a organizacím za spolupořadatelství
a přípravu městského spolkového bálu po-
děkovat. Speciální poděkování bych rád
adresoval paní Aleně Haškovcové, Ing.
Ladislavě Bártové, Mgr. Janě Tomáškové
a Marii Dvořákové za pomoc s přípravou
tomboly a výzdobou sálu. Zároveň bych
chtěl poděkovat všem místním i přespol-
ním sponzorům a podporovatelům akce.

Věřím, že jsme společně nastartovali
tradici pořádání tohoto bálu a že v příštím
roce přilákáme k dobré zábavě ještě větší
počet návštěvníků z řad občanů, členů
spolků i přespolních.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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O Z N Á M E N Í
MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí

oznamuje občanům:

Dne 16. 5. 2013 (čtvrtek), proběhne

ČIPOVÁNÍ PSŮ
a zavedení nově čipovaných psů

do evidence MěÚ
Akce se uskuteční v průjezdu MěÚ Nové Hrady

od 15.30 do 17.30 hod.
Cenu mikročipu v hodnotě  180,– Kč uhradí občané na místě.

Aplikace čipu bude uhrazena z rozpočtu města.

V případě zájmu o mezinárodní čip prosím zájemce, aby to osob-
ně nahlásili předem u MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí,
z důvodu objednání potřebného množství čipů a průkazů!

K čipování si vezměte očkovací průkaz psa!

Vzhledem k tomu, že sazba poplatku ze psů dle obecně závazné
vyhlášky č. 1/2012 – Čl. 5, je snížena u vlastníka, který nechá psa
označit systémem radiofrekvenční identifikace (mikročipem), je
nutné mít psa zaznamenaného v evidenci MěÚ OŽP Nové Hrady, a
to včetně čísla mikročipu.

V případech kdy máte:
¡ psa čipovaného dodatečně a nenahlásili jste číslo čipu
¡ pokud má pes jiné radiofrekvenční ID zařízení
¡ došlo k uhynutí Vašeho psa, nebo již psa nemáte
je nutné nahlásit číslo čipu či případné změny k zařazení do eviden-
ce, nebo vyřazení psa z evidence vedené u MěÚ Nové Hrady - odbo-
ru životního prostředí.

OŽP – Nové Hrady

Rada města Nové Hrady
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), a čl. II bodu 5 písm. a) přechodných ustanovení zákona
č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., a v souladu
s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích

oznamuje vyhlášení konkursního řízení

na vedoucí pracovní
místo ředitele/ky

Mateřské školy
Nové Hrady, Hradební 175

Předpoklady pro výkon daného pracovního místa:

¡ stanovené v § 5 odst. 1, § 32a zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,

¡ získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost
dle ustanovení § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů,

¡ délka praxe ke dni podání přihlášky 3 roky

¡ znalost problematiky školských právních a ekonomických
předpisů,

¡ organizační a řídící schopnosti,

¡ znalost práce na PC

¡ občanská a morální bezúhonnost,

¡ dobrý zdravotní stav.

Předpokládaný nástup na pracovní místo 1. 8. 2013.

Jmenování na vedoucí pracovní místo je na období 6 let.

Podání přihlášky:

Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději do 20. 5. 2013 na adresu:

Město Nové Hrady, nám. Republiky čp. 46, 373 33 Nové Hrady

Obálku označte heslem „Konkurs - neotvírat“. Rozhodující je da-
tum doručení přihlášky v zalepené a označené obálce na podatelnu
městského úřadu (nám. Republiky čp. 46, Nové Hrady).

V případě dotazů se obracejte na telefonní číslo 386 10 10 12.

Informace k náležitostem přihlášky a přílohy jsou na
www.novehrady.cz

PIETNÍ AKT
K uctění památky obětí a padlých při příležitosti 68. výročí osvo-

bození Československa a konce 2. světové války se uskuteční ve
středu 8. května 2013 od 18 hodin u hrobu vojáků Rudé armády na
místním hřbitově před hrobkou.

Seniorklub Nové Hrady pořádá zájezd na Hobby do Českých
Budějovic v sobotu 18. 5. 2013. Odjezd v 8.00 hod. od Rezidence a
DPS. Zveme všechny, kdo má zájem se podívat. Členové platí za au-
tobus 40 Kč, nečlenové 60 Kč.

SOUTĚŽ - ZÍSKEJTE ÚSPORNÉ ŽÁROVKY PRO CELOU
DOMÁCNOST ZDARMA A POMOZTE SVÉMU MĚSTU!

Stačí vyplnit dotazník, který obdržíte během května 2013 do Vaší
poštovní schránky a zařadit se do slosování o úsporné žárovky pro
Vaši domácnost a další hodnotné ceny v hodnotě 3 000 Kč, které vě-
noval E.ON. Vyplněním dotazníku pomůžete sobě a svému městu.
Dotazník bude sloužit jako podklad pro vypracování územní energe-
tické koncepce pro Vaše město v rámci projektu EU nazvaného
„Úspora energií, obnovitelné zdroje energie a trvale udržitelný rozvoj
příhraničních oblastí Jihočeský kraj - Horní Rakousko“ (zkratka pro-
jektu: Energie-Obce-Gem), který je spolufinancován EU. Nositelem
tohoto projektu je sdružení Energy Centre České Budějovice. Věří-
me, že také díky vyplnění a odeslání Vašeho dotazníku docílí Vaše
město zajímavé finanční úspory související s efektivním hospodaře-
ním energiemi. Všechny došlé dotazníky budou zařazeny do slosová-

ní, které se uskuteční v polovině června.
Kromě úsporných žárovek a věcných
cen je pro dalšího výherce připraveno
také termovizní měření domu nebo
bytu. Držíme Vám palce, ať vyhrajete!

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat: Energy
Centre České Budějovice, Náměstí Přem. Otakara II. 87/25, 370 01
Č. Budějovice, tel.: 387 312 580, mobil: 773 512 580, www.eccb.cz,
e-mail: eccb@eccb.cz.
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A budou z nás školáci...
Pomalu se blíží konec školního roku a my

děti ze třídy Broučků se již těšíme na léto, pro-
tože po prázdninách se z nás stanou opravdoví
školáci.

Ihned po vánocích nás začaly paní učitelky
napínat tím, že nás již brzy čeká náš velký den.
Hádaly jsme a přemýšlely, co by to mohlo být.
Vždyť už máme za sebou vystoupení v Pečo-
vatelském domě, několikrát jsme přivítaly mi-
minka, na vánoční dílně jsme si pohrály
s rodiči, tak co ještě jiného? Po celé třídě se
objevily rozvěšené malované písničky a bás-
ničky, geometrické tvary, počítaly jsme, kres-
lily a naučily jsme se i některá písmenka. Byly
jsme překvapeny, když nás kamarádi z 1. třídy
s paní učitelkou Tomáškovou pozvali na náv-
štěvu a všichni jsme šli úplně poprvé do školy.
Bylo to prima. Kamarádi nám ukázali, co se již
naučili, ale i my jsme již zvládly spoustu škol-

ních úkolů. Krátce po návštěvě školy přišel
náš den s velkým D – zápis do 1. třídy. A před-
stavte si, i když je nás letos předškoláků
opravdu hodně (34 dětí), vzali nás do školy
všechny. Byly jsme moc pyšné a šťastné.

Ale ani dále nelenošíme. Někteří naši ka-
marádi vystoupili ve Spolkovém domě při pří-
ležitosti MDŽ, opět jsme přivítali miminka,
zúčastnili jsme se soutěže Novohradský zvo-
neček. A nemáme se za co stydět. V recitační
části obsadili 3. místo Veronika Jelínková a
Tadeáš Brousek. V pěvecké části máme tři
4. místa – Veronika Jelínková, Madlen Char-
vátová, Štěpán Charvát a úžasné 1. místo
Karolínky Haňurové.

Měsíc březen je měsíc knihy, proto jsme si
naplánovaly návštěvu knihovny. Paní Císařo-
vá nám ukázala dětské knihy, které jsme si
prohlížely, přečetly jsme si pohádku a ještě
jednu poslechly z gramofonu. My jsme na

oplátku přinesly naše vlastnoručně vyrobené
pohádkové knížky, které jsou v knihovně nyní
vystaveny. Tato návštěva nebyla naše první a
určitě ne ani poslední.

Do konce školního roku se ale máme ještě
stále na co těšit. Momentálně se pilně připra-
vujeme na besídku ke Dni matek a těšíme se
na loučení s předškoláky. Loučení oslavíme
na zahradě při Balónkové show, kde se s námi
rozloučí všechny naše paní učitelky. Rozlou-
čit se přijde i pan starosta. Dostaneme i dárek,
jako památku na všechny své kamarády.

Ještě před prázdninami pojedeme na do-
pravní hřiště do Třeboně. Jsme moc rádi, pro-
tože se naučíme jak se správně a bezpečně
pohybovat na silnici, abychom se, nejen
o prázdninách, nezranily a neublížily si.

Čeká nás i výlet, ale ještě nevíme kam.
Loučí se s Vámi Broučci z mateřské školy.

Čekáme, že po tak dlouhé zimě nám jaro přinese plno elá-
nu do našich školkových aktivit. Proto jsme si odemkli naši
krásnou zahradu, abychom si užili se sluníčkem plno her a
zábavy na pískovišti, houpačkách a na lodi.

Březen – měsíc knihy. Kniha je studnice moudrosti..., tří-
da Žabiček ráda a pravidelně navštěvuje místní knihovnu.
V březnu nám paní knihovnice přečetla bajky a společně
jsme si objasnili ponaučení z nich. Poslechli jsme si také kla-
sickou pohádku ,,O perníkové chaloupce“ z gramofonu, pro-
hlédli jsme si nové pohádkové tituly, zatancovali si na
večerníčkovou píseň a nakonec jsme se společně vyfotili a
dostali jsme sladkou odměnu za slušné chování. Děkujeme
paní knihovnici Císařové za vřelé a milé přijetí. Rádi k Vám
chodíme,  vaše Žabičky.

Předškoláci pravidelně navštěvují keramickou dílnu, kde
vyrábějí nádherné jarní výrobky, pravidelné návštěvují bazén
v Borovanech, kde se naučí nebát se vody, plavat s kruhem a
potápět se pro různé předměty.

Děti z mateřské školy se také prezentovaly v soutěži
Zvonek z novohradských hor. Nejlépe se umístila Monička
Maxová ze třídy Sluníček a to na druhém místě v recitaci
i v sólovém zpěvu. Eliška Brychtová získala
třetí místo v sólovém zpěvu a 4. místo v reci-
taci. Tereza Cséfalvay, Kateřina Jelínková,
Agnes Charvátová a Josef Kubeš se umístili
na 4. místě v obou oborech. I děti od Žabiček
a Koťátek soutěžily ve zpěvu a recitaci, umís-
tily se na 4. místě: Ela Kubátová, Amálka Do-
lanská a Honzík Kaftan. Do výtvarné soutěže
děti namalovaly mnoho krásných obrázků, vě-
říme, že s nimi zabodují.

Velikonoční dílna je přípravou na svátky
jara, kde se maminky s dětmi naučí různé zdo-
bení vajec, pletení pomlázek a vystřihnou si
ozdobné motivy na výstavu nejen domů, ale i
do školky. I děti se učí poznávat tradice a zá-
roveň se učí zodpovědnosti a komunikaci s ro-
diči při plnění úkolů, toleranci k druhým a
zručnosti při výrobě velikonočních přáníček
a vajíček, opravdu si děti vytvořily originální
výtvory.

Mateřská škola INFORMUJE

Vítáme jaro ve školce: Odemyky, zamyky, odmykáme trávníky, …

pokračování na str. 8
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Také jsme navštívili velikonoční výstavu v hradu, kde jsme se se-
známili s tradicemi a zvyky našich předků. Hezká a zajímavá výstava a
nakonec si děti odnesly i velikonoční perníček. Děkujeme.

Co na nás ještě čeká ve školce?
¡ Ukliďme svět…
¡ Zdobení máje a Čarodějnění
¡ Besídky pro maminky
¡ Výlety nejen do přírody …

Nástup jara prožívejte vesele, ať Vás hřeje na duši i na těle!
Vaše školka

V úterý 16. 4. se v rámci měsíce bezpečnos-
ti uskutečnila beseda o první pomoci s názor-
nými ukázkami. Pan Petr Aksamit, vedoucí
skautského střediska SIRIUS Horní Stropnice,
si za pomoci jedné žákyně z Horní Stropnice
a šesti žáků naší páté třídy připravili velmi
realistická zranění, na kterých si děti mohly vy-
zkoušet to, jak na zranění zareagovat a násled-
ně ránu ošetřit. Děti si prakticky vyzkoušely,
jak zavolat záchrannou službu, jak ovázat ránu,
ošetřit tekoucí krev z nosu a zavěšení zlomené
ruky do trojcípého šátku. A co na to děti? Čtě-
te dál.

Poučila jsem se, že když teče krev z nosu,
má se dávat hlava dopředu.

Adéla Němcová 2. B
Včera jsem musel zastavit tekoucí krev

z nosu. Chcete vědět, jak se to dělá? Musíte si
chytit kořen nosu, přidržet si hadřík na čele a
vazu. Adam Švejda 2. B

16. dubna při odpoledním vyučování jsme
šli na besedu o první pomoci. Konala se v malé
tělocvičně v Základní škole Nové Hrady. Žáci
z 5. třídy se namaskovali jako zranění. Jeden
měl vyvrknutý kotník, druhý rozřízlou ruku,
třetí odřené koleno, čtvrtý byl opařený horkým
čajem. Žáci je ošetřovali podle pokynů.

Jan Pávek 2. B

Mě se to rozhodně líbilo a taky jsem ráda,
že můžu někomu zachránit život.

Barbora Čadová,  4. třída

Překvapilo mě, že na rozbité koleno se taky
používá kartáč. Michal Homer, 2. A

Mohli jsme si vyzkoušet všechna poranění
ošetřit. Vypadalo to skutečně. Bylo to zajímavé.

Lukáš Capl, 2. A

Dne 17. dubna jsme se šli podívat, co udě-
lat, když se stane úraz. S první pomoci nás se-
známil Petr Aksamit. Dozvěděli jsme se, jak

MŠ informuje pokračování ze str. 7

Školní družina INFORMUJE

pokračování na str. 9
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ošetřit úraz. Když se někdo řízne, musíme si nasadit rukavice, pak mu
omýt ruku, vydezinfikovat a pak zalepíme náplastí. Když je to veliká
rána, přiložíme polštářek a zavážeme obvazem. Když se někdo opaří,
není nutno dělat nic, kromě toho, že to budeme chladit dokaď to nepřes-
tane pálit. Můžeme tam dát pantenol. Když si někdo odře koleno, musí-
me si obléct rukavice, umýt, vydezinfikovat kartáčkem s mýdlem to
očistíme od kamínků a zavážeme. Když si někdo vyvrkne kotník, sun-
dáme mu ponožku, vezmeme stahovací obvaz a zavážeme.

Timotej Kolesnik, 4. třída
Moc se mi to líbilo, protože jsem se toho hodně dozvěděla.

Veronika Machová, 3. B
Pan Aksamit nám vysvětloval, co dělat když se řízneme a potom

jsme museli zasáhnout v akci. Nikdo se nepořezal, byla to umělá krev,
ale naučili jsme se jak zasáhnout, aby někdo nevykrvácel.

Vladimír Princ, 3. B
Pan Aksamit nám říkal, že vždycky když ošetřujeme otevřenou

ránu, máme si brát rukavice, popřípadě igelitové pytlíky. Vždycky
máme na zraněného mluvit. Maxmilián Šolle 3. B

16. 4. na Nových Hradech v ZŠ v Hradební ulici jsme se učili první
pomoci. Byli tam všichni. Žáci, učitelé a přednášející pan Aksamit,
člen skautského oddílu. Naučili jsme se tam ošetřit vyvrknutý kotník a
jak zastavit tekoucí krev z nosu. Moc se mi to líbilo, protože udělali pře-
svědčivě tu krev. Marek Rolínek, 3. B

Byly tam paní učitelky a hlavně pán, který to přednášel. Jeho jméno
je Aksamit. Je to nejhlavnější jméno a hlavně nejhlavnější osoba celé
besedy. Jo abyste věděli, že to není žádný záchranář, nýbrž vedoucí
skautského oddílu. Matěj Kučera 3. B

Pro děti je důležité se seznámit s první pomocí, protože v budoucnu
mohou opravdu svým zásahem někomu zachránit život. Budeme ale ra-
ději doufat, že to nebudou potřebovat.

Moc děkujeme panu Aksamitovi a jeho figurantům.
Vedoucí vychovatelka ŠD Nové Hrady  B. Vochosková

Školní družina INFORMUJE
pokračování ze str. 8
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Malování obrázků na téma
„Příroda kolem nás“

V sobotu 20. dubna proběhlo v Koželužně malování obrázků. Ačko-
liv byla tato akce uveřejněna v Novohradském zpravodaji, sešlo se nás
pouze 7 dospělých a 13 dětí. Děti si mohly vybrat, zda budou malovat
pastelkami, vodovkami, obyčejnou tužkou nebo fixy. Každé z dětí si
vybralo jiný námět na svůj obrázek a tak jsme mohli spatřit srnky, med-
vědy, psy, společně s motýly a ptáky. Zastoupena zde byla velkou mě-
rou příroda a to květinami i stromy, pod kterými byly vidět i houby.
Některé děti zvolily malování zeměkoule a kouzelného lesa. Nejmladší
malíř – Vašík B. použil ke svému malování své dlaně a prsty. Snad za
všechny mohu říci, že se nám malování povedlo, líbilo a někdy příště si
něco podobného určitě zopakujeme. Láďa Starý

Jak jsme šli hledat jaro
Letošní hledání jara připadlo na sobotu 13. 4.

a tak jsme se sešli na autobusovém nádraží ve
13 hodin a cestou směrem k Zevlovu rybníku
se vypravili jaro hledat. Tařici se nám najít ne-
podařilo, na jejím kvetení se určitě podepsala
dlouhá zima. Nevadí, našli jsme další známky,
že jaro už je tady. Pomalu se ukazují blatou-
chy, orseje, sasanky a také rozkvetlé kočičky.
Nad Zevlákem jsme si zahráli panáka a kolem
bývalého mlýna po cestičce došla naše druži-
na na tábořiště Sokolího hnízda, kde jsme si
zastříleli z luku na balonky. Naše odpolední
výprava spojená s hledáním jara se nám vcel-
ku vydařila a dva ze tří letošních projevů jara
jsme našli. Naše konstatování proto zní –
JARO UŽ JE TADY!

Zdraví Mladí myslivci a ochránci přírody
z Nových Hradů

Velká
jarní
výprava

Mladí myslivci a ochránci přírody z No-
vých Hradů zvou milovníky přírody, na
jarní výpravu do Novohradských hor. Akce
se koná ve středu 8. 5. 2013.

Odjezd z autobusového nádraží z Nových
Hradů je v 9.00 hodin, návrat je v 16.30 ho-
din. Na výpravu si vezměte vhodné oblečení
do přírody, peníze na jízdné, svačinu, pití a
dobrou náladu.

Za pořadatele Petr a Láďa
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Kulturní a informační centrum Nové Hrady zve
na  společenský večer  s humorem
aneb

Komici s.r.o.
Komik Miloš Knor
a jeho host Ester Kočičková
(znáte z pořadu „Na stojáka“)

17. 5. 2013, 19.00 hod.
Kulturně spolkový dům N. Hrady,

120 Kč (předprodej 100 Kč)

Občerstvení v předsálí otevřené
již hodinu před akcí.

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

Kultura informuje…
A už je to za dveřmi, už je to skoro tady. Čas májový a za chvilku i letní. Čas zahrádek, výletů

a také venkovních kulturních akcí. O výletech do přírody či za poznáním, které si nenechte ujít,
se dočtete na jiné straně našeho zpravodaje. Následujícími řádky bych Vás chtěla pozvat na tro-
cha venkovní kultury a zábavy, a to na tradiční Dětský den v zámeckém parku (1. 6.) a
Hradní-Buquoyské slavnosti na hradním nádvoří (15. 6.).

Obě akce patří se svým programem pro veřejnost bez rozdílu věku, tedy jsou určitou příleži-
tostí, kdy celá rodina může „vyrazit“ na akci, pobavit se, poslechnout hudbu, podívat se na di-
vadlo, vyzkoušet si nějaké dovednosti, hrát si, občerstvit se, potkat se s přáteli, nechat se bavit a
užít si obyčejných radostí.

S laskavým svolením majitele zámku budeme moci i letos využít ideální prostor zámecké
louky pro setkání rodin ke Dni dětí, který se v různých obměnách slaví snad všude, kde jsou ně-
jaké děti a vůle k tomu. U nás by ten letošní Dětský den měl být v duchu netradičně-sportovním,
disciplíny budou šité na míru dětem od nejmladšího věku, budeme zase chtít nějakou malou ak-
tivní činnost na začátku her, přichystáme pohoštění a necháme Vás všechny užít si tento nádher-
ný a romantický venkovní prostor v dobré pohodě. Přejme si tedy dobré počasí a správné
naladění pro dětské dovádění.

O čtrnáct dní poté, v sobotu 15. 6., uspořádáme další venkovní akci, a to tradiční hradní slav-
nosti. Množným číslem ve slově „uspořádáme“ chci zdůraznit to, že je to akce jednak ve spolu-
práci se Stáním hradem N. Hrady a s podstatnou pomocí dobrovolníků, že se v pestrém programu
střídají účinkující a umělci profesionální, že se stále snažíme poskládat program tak, aby v něm
bylo něco dobrého z „místní novohradské kuchyně“ – například další pokus o uvedení nového
divadelního představení o tom, jak na náš hrad Buquoy přišel… Tak uvidíme, jak všechno do-
padne, zda  dojde ten správný generál. Podrobný program se dočtete v příštím čísle NZ.

Přeji všem krásné květnové dny, příjemné těšení na léto a i já se těším na viděnou při některé
novohradské kulturní akci. Za KIC Nové Hrady Květa Jarolímková

Loňský dětský den Loňské slavnosti

Máte rádi švýcarský sýr, grilované
maso, opečené brambory

a nakládanou zeleninu k tomu?

Pokud ano, zveme Vás
ke strávení příjemného
večera při RACLETTE,
k příležitosti svátku maminek

dne 11. května
v 17 hodin

Při pěkném počasí je možné
večeřet i venku

Stoly budou připraveny pro 4 osoby
a pro dámy máme malý dáreček

Cena za osobu činí 130 Kč

Prosíme o rezervaci
na tel. č.: 722 148 589

nebo 728 363 317
Penzion a restaurace Hamr,

Tereziino údolí
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Koncert k 15. výročí založení
Novohradského smíšeného sboru

čtvrtek 9. 5. 2013, od 18.00 hod.
Kulturně-spolkový dům Nové Hrady

Program koncertu
¡ 18.00 hod. Zahájení
¡ 18.10 hod. Školní pěvecký sbor pod vedením Mgr. Jany Štorové
¡ 18.30 hod. Novohradský smíšený sbor, Lidové písničky a písně v úpravě
¡ 19.00 hod. Zpívající brněnští bakaláři, Operní a operetní melodie věčné krásy
¡ 19.45 hod. Novohradský smíšení sbor a společné zpívání na závěr

¡ 20.00 hod. Občerstvení, společenská zábava a promítání záznamů z koncertů sboru

Hosté: posluchači JAMU  H. Tamelová, soprán a R. Hoza, baryton,
Klavírní doprovod Prof. PhDr.  M. Schnierer,
Program: skladby G. Verdiho, G. Puccini, G. Gerschvina, O. Nedbala, G. Bizeta

Kulturně spolkový dům, ul. Česká 74, N. Hrady,  vstupné dobrovolné

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

Portréty hostů
koncertu
Helena
Tamelová
Sopranistka Helena Ta-
melová se narodila 12.
4. 1986 v Poličce. V le-
tech 2002-2008 studo-
vala zpěv na Konzerva-
toři v Pardubicích ve
třídě Bc. Martiny For-
štové. Od roku 2008 je
posluchačkou HF JAMU v Brně nejprve
u doc. Marty Beňačkové, nyní pod vede-
ním doc. Jaroslavy Janské. Účastní se řady
mistrovských kurzů a workshopů známých
osobností operního světa. Její repertoár za-
hrnuje díla operní, operetní, oratorní a také
písňové cykly. Vystupuje pravidelně na
festivalech Theatrum Kuks, Smetanova
Litomyšl, Mladé podium atd. Je členkou
vokálně instrumentálního pardubického
souboru Rebelcanto.

Roman Hoza
Barytonista Roman Ho-
za svůj pěvecký talent
začal rozvíjet v ZUŠ
Hulín u Mgr. Dany
Zapletalové. Nyní stu-
duje čtvrtým rokem
JAMU v Brně u doc.
Zdeňka Šmukaře. Ab-
solvoval pěvecké kur-
zy světových sólistů, Toma Krauseho,
Petera Dvorského, Gabriely Beňačkové,
Snezany Neny Brzakovic a Petera Mause
v německém Beeskowě, Evelyn Tubb a
konečně letní kurzy ve třídě Adama Pla-
chetky.

Roman Hoza hostuje v brněnském Ná-
rodním divadle, kde zpívá Papagena v upra-
vené verzi Kouzelné flétny (Papageno hraje
na kouzelnou flétnu) a v Janáčkově Osudu
roli Konečného.

Malé sborové ohlédnutí
Novohradský smíšený sbor vznikl na pod-

zim 1996. U zrodu stála Ivana Sedláková, kte-
rá měla na starost kulturu tohoto regionu.
První veřejné vystoupení bylo 5. 5. 1997 při
Koncertu sborů v Českém domě zde v Nových
Hradech za klavírního doprovodu Petra Šimka
a sbormistrině Mgr. Hany Kudrnové, která
vede sbor dodnes.

Kde všude jsme vystupovali
První vystoupení byla v rámci obce a to

nejčastěji v kostele, v domově důchodců a při
různých schůzích. Nejraději vzpomínáme na
delší zájezdy Broumovice – jižní Morava, Sud-
kov u Šumperka – severní Morava a naposledy
Litoměřice – severní Čechy, dvakrát i Rakous-
ko. V jižních Čechách jsme zpívali v Českých
Budějovicích a Českém Krumlově, ve Zlivi,
v Rapšachu, na Svaté Trojici u T. Svinů, Rych-
nově u N. Hradů, v Křemži, na Dobré Vodě
u H. Stropnice, v H. Stropnici, v Olešnici, v Le-
denicích, v Borovanech, v Římově.

Spolupráce
Pravidelně spolupracujeme s žesťovým or-

chestrem Dvěstě žestě, dříve Brass Collegium,
jehož umělecký vedoucí býval můj bratr a
v minulosti učitel v ZUŠ N. Hrady pan Jiří
Novák.

Proč slavíme až letos s ročním
zpožděním?

Jaro loňského roku bylo pro nás plné kon-
certů. Nejprve jsme zpívali v Křemži a v Čes-
kém Krumlově na festivalech pěveckých
sborů. V červnu jsme zahájili projekt Koncer-
tů pěveckých sborů v N. Hradech a po prázd-
ninách ve Weitře a Borovanech. Kromě tohoto
projektu jsme se zúčastnili i velmi povedené

akce Večer lidského hlasu ve Zlivi. Před Vá-
noci nás čekal maratón vánočních koncertů –
v zámku v Nových Hradech, v Horní Stropnici
a v Olešnici.

Když si uvědomíte,
že na všechny koncerty
jsme měli jiný prog-
ram, zajisté ohodnotíte,
kolik práce jsme měli.
A nyní Vás tedy všech-
ny zveme na slavnostní
koncert Novohradského
smíšeného sboru v No-
vých Hradech, který se
koná 9. května 2013.

Za Novohradský smíšený sbor
Mgr. Hana Kudrnová
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Novohradská hudební trilogie

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

Koncert na nádvoří
Státního hradu Nové Hrady

26. 7. 2013

Středověké hudební klání
za podpory výmluvného

„středověkého moderátora“

Koncert v kostele
Charakteristika skladeb P. Chalupy

(pokračování z minula)
P. Chalupa svou kompoziční činnost zamě-

řil výhradně na skladby náboženského charak-
teru. Jedná se vesměs o zhudebněné německé
nebo latinské církevní texty, které se staly
předlohou pro mnoho skladatelů dřívější
doby. Autor byl do značné míry ovlivněn pozd-
ně romantickým hudebním slohem, který se
v jeho skladbách zřetelně projevuje v hojném
používání alterovaných akordů, v četných
chromatických postupech a v oblibě spojů
akordů chromatické terciové příbuznosti.
Charakteristickým znakem kompozice je vy-
užití modulací na velmi malé ploše nebo tonál-
ních skoků, které tak někdy působí velmi
bizarně. Romantizujícím vlivům podléhá i dyna-
mika vystavěná na mnoha kontrastech. Autorovi
zřejmě velice záleželo na výsledném provedení
díla. Vyplývá to z podrobně vedených dynamic-
kých a tempových údajů v notách, které jsou
navíc pro přehlednost zvýrazněny červeným
inkoustem. (Ukázka z diplomové práce Mgr.
L. Suchánkové.)

V současné době má Novohradský smíše-
ný sbor vybrané skladby, které se učí a na

Tak jako Jiří František Buquoy financoval V. J. Tomáška ve prospěch
jeho skladatelské, pedagogické a umělecké činnosti, tak stejně podpo-
roval Vilém z Rožmberka svou Rožmberskou kapelu. Na našem čer-
vencovém středověkém festivale budeme míti i my příležitost uslyšet
Rožmberskou kapelu a přenést se na chvíli  do konce 16. století.

červnovém koncertě je nabídne posluchačům. Budou čtyři, jednu
skladbu by mělo zazpívat i kvarteto Calypte a několik dalších skladeb
bude provedeno pouze na varhany. Podrobný program bude s pozván-
kou na koncert otištěn v červnovém NZ.

Pokračování ze životopisu V. J. Tomáška
Skladatel zůstal ve hraběcích službách 18 let. Střídavě pobýval

v Praze nebo na letních sídlech hraběte na Nových Hradech a na Čer-
veném Hrádku. Místo bylo pro skladatele výhodné po stránce finanční i
profesní. Tomášek mohl nyní celý svůj čas věnovat komponování, impro-
vizaci i zdokonalování své klavírní techniky. Hrabě velkoryse ponechal
Tomáškovi volnost a oba měli mezi sebou přátelský vztah. Na svých čet-
ných soukromých cestách se skladatel seznámil a později udržoval styky
s významnými osobnostmi tehdejšího hudebního světa. Ve Vídni navštívil
například J. Haydna i L. v. Beethovena. Dále se znal osobně s C. M. We-
berem, L. Spohrem nebo J. N. Hummelem. Dále od roku 1804 udržoval
styky s J. L. Dusíkem, hrávali společně čtyřručně své skladby.

V roce 1823 odešel Tomášek ze služeb hraběte a oženil se s Vilemí-
nou Ebertovou. Usadili se v soukromém bytě v Tomáškově ulici na
Malé Straně. Toto místo se pak stalo významným střediskem pražského
uměleckého života v letech 1820 – 1840. V salonu rodiny se konaly pra-
videlné pondělní koncerty, kde vystupovali četní skladatelovi žáci, mezi

které patřili například Alexander Dreyschock
nebo Jan Hugo Voříšek. Koncerty navštívili i
významní evropští hudebníci R. Wagner, N.
Paganini nebo C. Schumannová. Tomáškovo
pedagogické působen mělo v Praze velký vý-
znam. Jeho studenti klavírní hry a kompozice
patřili mezi elitu pražského kulturního života.
Například Jan Bedřich Kittl se stal ředitelem
pražské konzervatoře. V tomto zajímavém
česko – německém prostředí se setkávaly
osobnosti i z jiných uměleckých a vědeckých
oborů, např. František Palacký a další obro-
zenečtí básníci. (Ukázka z bakalářské práce
M. Halžové DiS.) (pokračování příěte)

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 Víšek
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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 fyzioterapeutkou Ivou Blížencovou

Ó Čtvrtek 14.30-16.30 hod.
Divadelní kroužek pro děti (8-10 let)
Večerní Přástky pro ženy, 1x měsíčně

Další informace Lucie Sovová, tel. 774 766 676

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

Koželužna v Nových Hradech

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

S 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,
e-mail: lu.sovova@seznam.cz)

J Těšíme se na TebeJ Lucka a Hel

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 přijímání a vydávání zvuků netradičních hudebních nástrojů. Tedy
takových, které za pravé hudební nástroje úplně nepovažujeme. Zkrátka prázdninová zá-
bavná 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 věnovala lidové hudbě (ale ne-
bojte 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“.

Organizaci 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, www.kicnovehrady.cz

Veřejné setkání Komise pro rodinu,
mládež a seniory

Ve středu dne 10. 4. se uskutečnila v Koželužně schůzka Komise
pro rodinu, mládež a seniory. Proběhla formou veřejného setkání s cí-
lem nasbírat podněty a nápady, které jsou vnímány jako podpůrné pro
rodiny v Nových Hradech.

Skupina 15 účastníků projednávala činnosti, které již fungují a zdají
se jim být prospěšné a navrhovala aktivity, které jim schází a ocenili by
jejich realizaci.

Náměty postoupí komise ve svém zápise Radě města a nabídne ke
zpracování strategie MAS Sdružení Růže.

Pokud Vás nějaký nápad oslovuje a máte chuť vložit svou sílu do
jeho realizace, dejte to vědět. Je to významná možnost, jak věci posou-
vat dál. Lucie Sovová

Náměty prospěšné komunitě:
Ženské kruhy – tvůrčí aktivity, semináře
Cvičení pro dospělé, Kurzy šití
Kulturní akce přístupné pro celou rodinu
Cvičení s dětmi (předškolní děti s rodiči)
Aktivity pro předškoláky, Veřejné hřiště, Veřejné ohniště
Jazykové kurzy Aj a Nj pro předškolní a ml. školní děti
Aktivity během prázdnin ve formě příměstského tábora

(sportovní kluby?)
Cyklistický kroužek
Mezigenerační propojení -  společné aktivity (čtení, háčkování…)

Kde na to vzít?:
Oslovit rodiče, veřejnost –kdobymohlpomocineboseorganizacezhostil.
Vypracovat plán potřeb a oslovit firmy v regionu.
Vlastní produkce – prodej výrobků nebo nabídka služeb.

Informovanost o nabídce:
Využít moderní technologie oslovení veřejnosti o probíhajících

událostech (soc. sítě, email marketing)
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Poděkování Komisi pro rodinu, seniory, děti a mládež města Nové Hrady
Jmenuji se Irena Haňurová a je mi 46 let.

Neznám všechny členy komise pro rodinu, se-
niory, děti a mládež, ale předpokládám, že bu-
dete více či méně stejného věku jako jsem já.

Proč mluvím o věku? Myslím, že doba, kdy
jsem byla dítětem já nebo Vy se velice liší od
dnešní doby. V každém směru. Neliší se pou-
ze tím, že se stále rodí a rodí malé děti. A o dě-
tech a kroužcích pro ně chci dneska mluvit.

Můžete říct, že bylo o děti „v naší době“
postaráno. Byli tady Mladí ochránci hranic
(alternativa pionýru), včelaři, rybáři, nějaký
čas i divadelní a recitační kroužek, fotografo-
vé. Výtvarný kroužek ale jako takový žádný.
Pokud jste chtěli rozvíjet kreativitu svého dítě-
te (chcete-li talent), mohli jste mu zaplatit jedi-
ně Lidovou školu umění v Trhových Svinech a
platit jste museli (to vím od svých rodičů), ať
bylo dítě nemocné či nikoli. Ale i tato Lidová
škola umění byla určena POUZE pro děti
ŠKOLNÍHO VĚKU. Prostě všechny tyto akti-
vity byly zaměřeny na relativně rozumné děti,
tedy děti školního věku. Předškolákům byl
určen pouze kyblík s lopatičkou, bábovičky a
písek …. :-(

Přitom ale každý ví, že se dítě nenaučí dr-
žet svou první tužku či pastelku v první třídě a
stejně tak, že jej v první třídě nenaučí mluvit a
umění vyjadřovat se. S těmito dovednostmi
dítě již do první třídy přichází a musíte je tomu
naučit doma. Jemnou motoriku ale nemůžete
u malého dítěte drilovat pouhým obtahováním
nějakých čar. To přestane bavit brzy každého.
Na tož tak malé děti, které své soustředění roz-
hodně hodinu nebo déle v kuse neudrží. Pokud
jejich pozornost neupoutá něco pro ně
zajímavého.

A právě tyto „zajímavosti“ aktivity pro děti
v Koželužně nabízejí. Jako spousty a spousty
rodičů chci i já pro své dítě lepší podmínky a
myslím, že tomu tak bylo vždy po generace
vzad. Většinou každý rodič miluje své děti a
chce pro ně získat něco lepšího, co by jim
mohl do života dát.

Byla jsem vděčna, že Město Nové Hrady
pokrokově smýšlelo a umožnilo rodičům ma-
lých capartů, aby rozvíjeli dovednosti svých
dětí v různých kroužcích, které „Koželužna“
nabízí. Koželužna umožňuje podmínky k tvor-
bě, kterých doma nedocílíte. Popravdě, člověk

ani nezvládá několikrát týdně vymyslet nové
dovednosti, kterým by se děti mohly naučit,
tak jako je tomu v současném vedení aktivit
Koželužny. Přístup k dětem, všeho věku, je
tady velice laskavý, vnímavý, tolerantní, ale
přitom má i svůj řád, který děti vzali za svůj a
dodržují jej.

Výsledky malých výtvarníků ukazují, jak
se hodinu od hodiny zlepšují a jejich doved-
nosti jsou přesnější, jemnější a propracovaněj-
ší. Získávání motorické „jistoty“ je patrné, ať
už se díváte na výsledek práce batolete nebo
předškoláka. Že je tato práce smysluplná do-
kazují její malý návštěvníci, kteří do
Koželužny nechodí z povinnosti, ale s radostí
a nadšením.

Jestli to není z mého dopisu patrné, tak věř-
te, že jsem Vám chtěla touto formou poděko-
vat. Děkuji za Váš prozíravý přístup a při
volbě vedení aktivit Koželužny. Děkuji za za-
chování těchto aktivit Koželužny a jejich další
možné rozvíjení. Děkuji za všechny rodiče a
malé děti. Vždyť v dětech je naše budoucnost a
co bychom pro ně neudělali

Děkuji, Irena Haňurová

Nejen koželužnové ohlédnutí
Když jsem v úvodníku psala o tom, že všechno souvisí se vším a že

je dobře, když se kolem dětí všechno točí, nechtěla jsem rozhodně tzv.
moralizovat. Jenom na toto téma upozornit v souvislosti s uspořádanou
schůzkou, kterou iniciovala paní Lucie Sovová (předsedkyně Komise
pro rodinu, mládež a seniory) a na kterou jsme v předchozích NZ otiskli
pozvánku. Chtěla bych nyní ještě k tomuto setkání a k podnětům tam
vysloveným něco doplnit a poinformovat či nabídnout.

Malé koželužnové ohlédnutí
Ohlédnutí bude opravdu malé, neboť připomenout všechno, co se

v Kožleužně událo cca od roku 2007 a co mohu komentovat, by bylo na
celý zpravodaj. K našemu tématu vypíchnu alespoň něco. Do roku
2010 se na pravidelných aktivitách pro děti (zejména malování) podíle-
la výtvarnice Vlaďka Jirásková. A protože se poté přestěhovala do Pra-
hy, hledala jsem náhradu, která by navázala na započaté aktivity. Paní
Sovová se do našeho města naopak přistěhovala a vzhledem k tomu, že
měla z předchozí doby zkušenosti s prací s dětmi a vlastně hledala i
svoje smysluplné uplatnění, domluvily jsme se, že bude v Koželužně
pokračovat v práci pro děti a veřejnost. V roce 2011 pracovala jako za-
městnanec v Koželužně za finanční podpory úřadu práce. Od roku
2012, kdy byly činnost a finanční rozpočet KIC N. Hrady začleněny
pod Město N. Hrady, jsou náklady na tvořivé výtvarné činnosti pro děti
zahrnuty do rozpočtu KIC. A to včetně mzdových nákladů, neboť tako-
véto pravidelné aktivity pro veřejnost (včetně dětí) nelze dělat dlouho-
době dobrovolně. A ačkoli se k tomuto záměru zpočátku rada města
stavěla opatrně, nakonec dala šanci a finance na pokračování v „rozdě-
lané práci“. Sice se změnila tzv. cílová skupina (od dětí starších se pře-
šlo k těm nejmenším), což bylo paní Sovové osobně bližší, avšak cíl
zůstal stejný – tvoření s dětmi, rozvíjení jejich výtvarných dovedností a
všeho dalšího, co pobyt v dětském kolektivu při nějaké činnosti přináší.
Pokud mluvím za KIC, tak více v současné době rozvíjet a podporovat
pravděpodobně nebude možné, a to vzhledem k letošnímu schválené-
mu rozpočtu KIC.

Další nabídka v Koželužně
V nabídce KIC jsou i jiné akce a aktivity, o kterých by měli vědět

rodiče starších dětí, a to jsou například prázdninové tvůrčí dílny (rov-
něž v Koželužně) nebo Hudební týden (letos 2. ročník). To vše patří do
oblasti tzv. kulturně-výchovných aktivit a jsou vždy částečně dotovány
z rozpočtu KIC, aby byly dostupné všem dětem. Pravidelně o nich in-

formujeme v NZ, vydáváme propagační materiály a upozorňujeme na
ně při různých příležitostech.

Kulturní akce pro celou rodinu
Při schůzce Komise zazněl i požadavek na akce, které by byly pro

celou rodinu. Pokusím se tedy na toto reagovat a začlenit do nabídky
KIC například koncerty, které by byly vhodné pro děti s doprovodem
rodičů. Trochu tomu nahrává i menší zájem o „výchovné koncerty“ ze
strany ZŠ, pro kterou jsme je zajišťovali, neboť škola sama tyto koncer-
ty pravidelně pořádá. A tak bych „ušetřené“ peníze mohla využít třeba
na hudební pořady pro celou rodinu. Nevím, zda se nám to podaří ještě
v rámci letošního rozpočtu, ale pokud to jen trochu půjde, můžeme to
na podzim vyzkoušet.

K dalším námětům ze schůzky Komise
Pokud by se sešlo na schůzce lidí dvakrát tolik, vymyslelo by se

možná rovněž dvakrát tolik námětů. Druhá věc ale je, zda by se našlo
dvakrát tolik lidí, kteří by měli vůli a čas to zrealizovat. A to nemyslím
jenom lidi z institucí, které se dětem věnují profesionálně, ale i dobro-
volníci, členové sportovních a zájmových kroužků, zapálení nadšenci.
A samozřejmě zda a jak dlouho je únosné po nich chtít, aby to opravdu
dělali kvalitně jenom z dobré vůle bez nároku na odměnu.

Dále jsou samozřejmě aktivity (počíst si, zasportovat, udělat si vý-
let), které není třeba dělat nějak „organizovaně“, ale jenom v rámci
okruhu svých přátel a širší rodiny a kdy se něco rodinně podniká, a to
se určitě stejně děje.

Na závěr si ještě dovolím malou poznámku či doplnění k zamyšlení
paní Ireny Haňurové. Jednak jsem moc ráda, že je s aktivitami v Kože-
lužně spokojená, nicméně je také fakt, že velmi podstatnou „životní ka-
pitolou“ v rozvoji malého človíčka a předškoláka sehrává mateřská
školka. A myslím si, že ta novohradská rozvíjí dětičky opravdu ve
všech směrech, velkou měrou zapojuje do svých aktivit rodiče, vymýš-
lí a připravuje pro děti tolik akcí „navíc“, že i kdybychom Koželužnu
neměli, tak mrňata do školy určitě nepřipravená nepůjdou.

Přeji celým rodinám, ať jednak stíhají a vychutnávají si alespoň ně-
které akce a aktivity, které jsou jim nabízeny a ať vše užívají ve zdraví,
ale také jim přeji, aby nebyli až příliš závislí jenom na tom, co jim nabí-
zí všichni kolem a vědomě si užívali i to svoje soukromé rodinné štěstí.

K. Jarolímková
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Žáci na výstavě básníka
Jaroslava Vrchlického v Koželužně

V měsících březnu a dubnu byla v Koželužně nainstalována výstava o životě a díle Jaroslava
Vrchlického, doplněná některými jeho básněmi a knihami s jeho sbírkami k nahlédnutí. Potěšilo
nás, že tato akce nezůstala nepovšimnuta a že výstavu navštívilo mnoho návštěvníků našeho
města i našich spoluobčanů. Nejvíc ale potěšila návštěva žáků II. stupně naší ZŠ, kterou zorgani-
zovala a fundovaným výkladem doplnila paní učitelka Mgr. Iva Pelechová. Návštěva do světa
Jaroslava Vrchlického byla pojata jako detektivní, pro děti byl připraven kvíz (místy i záludný),
který tyto exkurze trochu okořenil, takže nuda to určitě nebyla. Mimochodem, děti si vedly
opravdu dobře. Doufejme, že J. Vrchlického si budou do budoucna pamatovat a z jeho děl ales-
poň jednu baladu. D. Císařová

Okénko do knihovny
Duchové Šumavy. Pašerácké drama z roku
1946 – Martin Sichinger

Píše se říjen 1946. Bolestné válečné dozvu-
ky se mísí s radostnou přítomností, ale i s tem-
nými tóny naznačujícími budoucnost. Nepřítel
je najednou nejasný. A když už je rozeznán,
jeho kroky jsou naprosto nevypočitatelné. Na
jedné straně stojí Kilián Nowotný, slavný pa-
šerák, Král Šumavy. Na druhé štábní kapitán
Ladislav Kilián, velitel trofejního oddílu mi-
nisterstva vnitra. Oba ví o cenném paši, který
odsunutí Němci schovali v domě pod vimper-
ským zámkem. A mezi nimi se strážmistr Jan
Firman, syn slavného finance, marně snaží od-
halit, co se skrývá ve městě, z něhož všechny
cennosti odvezly americké jednotky...
Netopýr – Jo Nesbo

V Austrálii je nalezena mrtvá norská dívka.
Vše poukazuje na to, že byla znásilněna a za-
vražděna. Oddělení vražd osloského policejní-
ho ředitelství vysílá do Sydney kriminalistu
Harryho Holea, jehož úkolem je sekundovat
místní policii při vyšetřování. Zároveň si zde
má Harry odpočinout od problémů s alkoho-
lem i psychických potíží. Při autonehodě totiž
jeho vinou zemřel mladý kolega. Pasivně při-
hlížet a jen radit však Harry neumí, a tak se ve
vyšetřování začíná navzdory nelibosti austral-
ských kolegů silně angažovat, zvláště poté, co
vyjde najevo, že nejde o jedinou vraždu a že
má policie patrně co do činění se sériovým
vrahem. Harry se postupně dostává do prostředí

pasáků, drogových dealerů, prostitutek, trans-
vestitů, cirkusáků i boxerů a seznamuje se se
světem a s legendami původních Austrálců a
jejich prostřednictvím také s netopýrem - sym-
bolem smrti.

Smrt Krále Šumavy – Martin Sichinger

Na konci léta 2010 se dvanáctiletý Tomáš
stěhuje se svými rodiči na samotu poblíž Kvil-
dy. Stejně jako jeho otce ho fascinuje pátrání
po skutečném osudu Krále Šumavy, a cesta ho
zavede do bavorského městečka Röhrnbach ke
hrobu Kiliána Nowotného. Právě v Bavorsku se
Tomáš dozví, jakou chybu udělal Král Šumavy
při svém posledním přechodu, proč musel zahy-
nout na plátnech českých kin, a jak lehce kolem
nás vznikají lži, kterým se nikdo neubrání.

Lucemburská zahrada – Michal Ajvaz

Román začíná první den prázdnin, kdy
Paul, učitel na pařížském lyceu, sedí v bytě
v rue Vaugirard, kde žije se svou ženou, u po-
čítače a začíná se připravovat na podzimní vy-
učování. Je zvyklý psát deseti prsty a při
hledání odkazu na internetu se mu stane, že
z nepozornosti položí prsty pravé ruky na klá-

vesnici o jednu klávesu doleva. Z tohoto chyb-
ného pohybu se rozvine celá řada událostí a
Paul prožije nejšťastnější a nejstrašnější oka-
mžiky svého života. Děj se odehrává v Paříži,
v Nice a v Nantes, ve státě New York, v Mosk-
vě, na karibském ostrově Sain Lucia, v sicil-
ské Taormině a ve vybájeném městě Lara.

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné
děti – Ramsom Riggs

Náš příběh začíná děsivou rodinnou tragé-
dií, která přivede šestnáctiletého Jacoba k ces-
tě na vzdálený ostrov u břehů Walesu, kde
objevuje rozpadající se trosky sirotčince sleč-
ny Peregrinové pro podivné děti. Když Jacob
bloumá jeho opuštěnými ložnicemi a chodba-
mi, ukazuje se postupně, že děti slečny Pereg-
rinové byly víc než podivné. Byly možná
nebezpečné. Možná byly na opuštěném ostro-
vě drženy v jakési karanténě z velmi dobrých
důvodů. A nějak - i když to zní jako něco ne-
možného - jsou možná stále naživu. Fantasy
doprovázená strašidelnými starými dobovými
fotografiemi, při které běží mráz po zádech,
zaujme dospělé, teenagery a všechny, kdo
mají rádi temná dobrodružství.

Jak dopadla
Magnesia Litera 2013?

Ve středu 24. dubna 2013 byly v ČT vyhlá-
šeny výsledky letošní literární soutěže Magne-
sia Litera. Pokud jste i Vy hlasovali, můžete se
nyní podívat, jak vaše „tipování“ dopadlo.
A také máte další náměty na zajímavé čtení
v příštích měsících. Knihy Rybí krev Jiřího
Hájíčka a Žítkovské bohyně Kateřiny Tučko-
vé najdete již teď v naší městské knihovně:

Kniha roku:
Jiří Hájíček - Rybí krev (Host)

Litera za prózu:
Zuzana Brabcová - Stropy (Druhé město)

Litera za poezii:
Jakub Řehák - Past na Brigitu (fra)

Litera za knihu pro děti a mládež:
Pavel Čech - Velké dobrodružství Pepík
a Střechy (Petrkov)

Litera za literaturu faktu:
Jiří Křesťan - Zdeněk Nejedlý (Paseka)

Litera za nakladatelský čin:
Ivan Wernisch - Živ jsem byl! (Druhé město)

Litera za překladovou knihu:
Richard Pietrass - Z lemu snu (přeložila Věra
Koubová, Revolver Revue)

Litera pro objev roku:
Jaroslav Žváček - Lístek na cestu z pekla
(Paseka)

Cena čtenářů:
Kateřina Tučková - Žítkovské bohyně (Host)
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Nabídka na autobusovou dopravu
V sobotu 11. 5. 2013 se uskuteční v Kaplici 6. ročník

Otevírání turistické sezony na Novohradsku.
Pokud chcete tuto akci navštívit a spojit ji třeba s dalším svým in-

dividuálním programem v Kaplici a okolí, můžete využít autobuso-
vou přepravu, kterou bude zajišťovat TJ N. Hrady.

Odjezd autobusu z novohradského náměstí bude v 9.00 ho-
din. Zpět z Kaplice je předpokládaný odjezd v 17.00 hod.

Cena za autobus bude cca 50 Kč (dle obsazenosti autobusu).
Kdo budete chtít dopravu využít, ozvěte se prosím na KIC

N. Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208

Otevírání hlavní turistické sezony
v Nových Hradech

s o b o t a 4 . 5 . 2 0 1 3
Zahájení ve 14.00 hodin u novohradské radnice
14.10 – otevření nové naučné stezky

„Novohradské příhraniční rybníky“
14.20 – 17.00 společná procházka po nové stezce
17.00 – příchod na celnici k pobočce Novohradského muzea

– „Skanzen, ochrana státní hranice a železné opony“
17.15 – otevření expozice a prohlídka skanzenu
17.30 – 21.00 posezení s hudbou a občerstvení na bývalé celnici

Výlet do Vyššího Brodu,
Cisterciácké opatství

v rámci Zemské výstavy
„Dávné stopy-Nové cesty“,

Legendární Závišův kříž a další
umělecké poklady minulosti

čtvrtek 23. 5. 2013,
odjezd z N. Hradů z náměstí, v 8.30 h

Poplatek 150 Kč (předpokládaná cena dle
obsazení autobusu), vstupenka na výstavu 120 Kč,

přihlášky na KIC N. Hrady,
tel. 386 362 195, 602 150 208

Infocentrum Nové Hrady informuje…
Letošní duben byl pro naše íčko ve znamení poznávání – začátkem

měsíce jsme se zúčastnili odborného zájezdu (v rámci Asociace turis-
tických a informačních center) do Vyššího Brodu, kde jsme měli mož-
nost prohlédnout si vyšebrodský cisterciácký klášter a více se dozvědět
o první příhraniční Zemské výstavě „ Jižní Čechy – Horní Rakousko“,
navštívit Poštovní muzeum a projít si Opatskou stezku s vodopády Sv.
Wolfganga a poutního místa Maria Rast. Tato exkurze nás inspirovala
k zorganizování výletu i pro vás, kteří byste rádi viděli např. legendární
Závišův kříž – poklad vyšebrodského kláštera, který se řadí svou hod-
notou na roveň Českých korunovačních klenot, nebo krásné prostory
cisterciáckého kláštera. Výlet do Vyššího Brodu se uskuteční ve čtvrtek
23. května 2013 (viz. samostatná pozvánka). Zájemci se mohou hlásit
v KIC Nové Hrady.

Druhé poznávání se týkalo konference Jihočeské centrály cestovní-
ho ruchu konané 17. dubna v Jindřichově Hradci, kde jsme se opět set-
kali s ostatními jihočeskými „íčkaři“ a měli jsme tak možnost dozvědět
se, co nového nabízí i jiná města a jaké kulturní akce chystají pro letošní
sezonu. Součástí konference byla prohlídka jindřichohradeckého
Domu gobelínů, který mohu doporučit všem, a to nejen těm, kteří mají
vztah k textilnímu výtvarnictví. Během konference jsme také byly se-
známeny s projektem „Moderní výuka angličtiny a němčiny pro odbor-
níky v cestovním ruchu“, který je zaměřen na rozvoj jazykových
dovedností pro podnikatele nebo zaměstnance poskytující služby za-
hraničním turistům a mají znalosti jazyka na úrovni A2-B1 (mírně po-
kročilý). Výhodou kurzu je, že zájemci nemusejí dojíždět daleko, ale
při naplnění jednotlivých kurzů (pro 1 kurz max. 6 zájemců) poskytne-
me pro vyučování prostory v Nových Hradech. Zájemci získají bližší
informace v novohradském infocentru nebo na webových stránkách
www.anglictinaprocestovniruch.cz, www.nemcinaprocestovniruch.cz,
www.jhk.cz.

Zemská výstava Jižní Čechy – Horní Rakousko
První přeshraniční Zemská výstava 2013 nese název „Dávné stopy –

nové cesty – Horní Rakousko a jižní Čechy“ a týká se dvou českých a
dvou rakouských měst – Českého Krumlova, Vyššího Brodu, Freistad-
tu a Bad Leonfeldenu. 26. dubna 2013 se otevřely brány této velkolepé

výstavy, kde se představují vzájemná propojení obou regionů – krajina,
doprava ve středověku, doprava soli, gastronomie a lidové zvyky.

Vyšší Brod – vyšebrodské cisterciácké opatství vystaví Závišův
kříž, který je možné v jižních Čechách spatřit po více než 70 letech. Asi
70 centimetrů vysoký dvouramenný kříž byzantského původu se podle
historiků řadí mezi deset nejvzácnějších relikviářů světa. Jedná se o pa-
mátku, která svým náročným provedením patří k nejpřednějším skvos-
tům zlatnického umění 13. století, jaké se dochovaly na evropské půdě.
Kříž zvaný Závišův náleží bezpochyby k oněm výjimečným předmě-
tům, které nechávali pořídit jen nejmocnější z mocných. Při zhotovení
tohoto nádherného kříže bylo použito neobvykle vysokého množství
drahokamů i perel, neboť byl do jeho středu zasazen ostatek dřeva pra-
vého Kříže, na němž zemřel Ježíš Kristus, představující relikvii nad
jiné významnou. Vyšebrodskému opatství drahocenný relikviář podle
tradice i historických zpráv daroval Záviš z Falkenštejna, patrně v 80.
letech 13. století. Osudy vzácného ostatkového kříže, od roku 2010 ná-
rodní kulturní památky, pak s vyšebrodským klášterem zůstaly spojeny
až do dnešní doby. Vedle vzácného relikviáře zhlédnou návštěvníci
umělecké poklady minulosti, zrenovovaný interiér chrámu, kapitulní
síň a jednu z nejkrásnějších klášterních knihoven České republiky.

Český Krumlov – expozice v Regionálním muzeu je zaměřena na
společně plánované projekty, které však nikdy nebyly realizovány
(např. existoval plán vybudovat pod Rakouskem tunel, kterým by se
bylo možné dostat po železnici na Jadran). V krumlovské synagoze
bude možné posoudit, jak čtyři fotografové z jednotlivých výstavních
míst interpretují na svých dobových snímcích společné znaky regionů.

Freistadt – výstavní aktivity se koncentrují do budovy pivovaru
s tematickým zaměřením od proměny trhů, silnic a cest, přes téma kra-
jiny jako základu pro život lidí až po proměny hranic. V další části pivo-
varu je expozice věnována vývoji města, dějin pivovarnictví a místního
pivovaru.

Bad Leonfelden – zde se výstava nachází v Eyblových domech a týká
se témat silnice, obchodu a dopravy a v budově bývalého měšťanského
špitálu se věnuje lékařství a sociálnímu zaopatření v dřívějších dobách.

Zemská výstava potrvá do 3. listopadu 2013 a bližší informace na-
leznete na: www.zemskavystava.cz

Za novohradské íčko Jitka Duspivová

Národní památkový ústav,
správa Státního hradu Nové Hrady

a Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v.v.i.
zvou na výstavu

Buquoyské Nové Hrady
12. 4. – 30. 6. 2013

výstavní síň hradu Nové Hrady

Fotografie a plány ze sbírek Ústavu dějin umění AV ČR
Výstava je otevřena:

od úterý do pátku vždy 15 min. před začátkem prohlídky hradu
v sobotu a neděli od 9.30 do 11 hod. a od 12 do 15.30 hod.

Tento projekt byl podpořen v rámci Strategického plánu LEADER
realizovaného Místní akční skupinou Sdružení Růže a podpořeného

z Programu rozvoje venkova 2007-2013
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Nabídka městského rezervačního systému CBsystem – květen 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:
¡ 15. 5. – Listování: Merdetour se Stephenem Clarkem

– Malé divadlo, ČB
¡ 28. 5. – Gagarin (host. divadlo Športniki) – Malé divadlo, ČB
¡ 1. 6. – Koncert baletní školy, baletu JD a TCP konzervatoře

– DK Metropol, ČB

Dětské divadelní představení:
¡ 4. 5. – Popelka z krejčovského salónu – Malé divadlo, ČB
¡ 7. 5. – Sto roků prázdnin – Malé divadlo, ČB
¡ 11. 5. – Čarodějka Jennifer – Malé divadlo, ČB

Komentované prohlídky:
¡ 9. 5. – 17. vycházka za historií rodu stavitele Jakoba Stabernaka, ČB
¡ 23. 5. – 18. vycházka za historií významných budějovických

pomníků, ČB
¡ 30. 5. – 19. vycházka za historií 110 let gymnázia Česká, ČB
¡ 27. 6 – 19. 9. – Budějovická ohlédnutí, aneb historií města

křížem krážem, ČB
¡ 28. 6. – 27. 9. – Rožmberské nebe – Rožmberk n. Vltavou

Koncerty, zábavné pořady, muzikály:
¡ 1. 5. – Laco Deczi a Celula New York

– Jazz and Blues Club Highway 61, ČB
¡ 3. 5. – Slavnostní koncert k výročí konce II. svět. války

– Jízdárna zámku, Č. Krumlov

¡ 6. 5. – Keks – DK Metropol, ČB

¡ 7. 5. – Courtney Pine and His Band (UK)
– Jazz and Blues Club Highway 61, ČB

¡ 12. 5. – Hudba královen – Borovany

¡ 17. 5. – Miloš Knor a Ester Kočičková – Nové Hrady

¡ 21. 5. – Petra Janů a skupina Golem – DK Metropol, ČB

¡ 21. 5. – Jakub Šafr, Sving Trio Avalon a Sestry Havelkovy
– Síň Otakara Jeremiáše, ČB

¡ 23. 6. – Svatojánská noc – Závodiště Kratochvíle, Netolice

¡ 12. 7. – 24. 8. – Casanova – Hluboká n. Vltavou

¡ 28. – 30. 6. – Basinfirefest 2013 Open Air – Spálené Poříčí

¡ 16. 8. – Aneta Langerová – Borovany

¡ 5. 9. – Beseda se Zdeňkem Troškou – Borovany

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2013:
¡ Král duchů a Třeštil aneb jak zkrotit nelidu (6. – 23. 6. 2013)

¡ Pták Ohnivák a liška Ryška (15. 6. – 24. 8. 2013)

¡ Divotvorný hrnec (26. 6. – 15. 7. 2013)

¡ Carmen (18. – 21. 7. 2013)

¡ Rigoletto (25. – 31. 7. 2013)

¡ Romeo a Julie (2. – 4. 8. 2013)

¡ Ženy Jindřicha VIII. (6. – 17. 8. 2013)

¡ Dekameron (21. 8. – 7. 9. 2013)

Bližší informace k výše uvedeným představením najdete na
www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.

VÝLET DO RUMUNSKA ZA NAŠIMI KRAJANY
BABÍ LÉTO S RUMUNSKÝMI ČECHY A SLOVÁKY

Na četné dotazy a v průběhu let i přání mnoha lidí z oblasti našeho příhraničí (od V. Brodu po Č. Velenice) jsme
ve spolupráci s cestovní kanceláří DOVOLENÁ BANÁT s.r.o. připravili osmidenní výlet za našimi krajany v Rumunsku.

V období počínajícího babího léta 14. - 21. 9. 2013, kdy je zde teplo a velmi příjemné klima.
Podíváme se, kde a jak nyní žijí rumunští

Češi a Slováci a podnikneme lehké výlety do
nejbližšího okolí. Ubytováni budeme u míst-
ních lidí. Poskytnou nám nejen střechu nad
hlavou, snídaně a večeře, ale především si bu-
dete moci popovídat o historii osídlování níže
zmíněných míst i současném nesnadném živo-
tě, kdy po r. 1990 dochází postupně k vylidňo-
vání jak českých tak slovenských vesnic.
Nemineme důležitá místa společenského a
kulturního života – některé místní školy,
kostely a hospůdky.

Po druhé světové válce po odsunu němec-
kého obyvatelstva v oblasti našeho pohraničí
nastala velká vlna dosídlení právě rumunský-
mi Slováky z oblastí, které navštívíme.

V obou oblastech nám bude k dispozici vý-
klad místních rodáků. Ale zejména pro „slo-
venskou“ oblast předpokládám v autobuse
účastníky, kteří se zde buď narodili nebo tu
mají ještě kohosi z rodiny a jistě se s nimi ne-
jen setkají, ale i s námi ostatními se podělí
o mnoho zajímavého.

Výlet si zpestříme zastávkou u některých
zajímavých míst po cestě i koupáním v termál-
ním bazénu. Na závěr zastavíme na městské
tržnici, kde bude příležitost nakoupit dárky
pro své blízké.

Program:
¡ 14. 9. – Ranní odjezd, přes Rakousko a

Maďarsko a večerní příjezd do rumunské-
ho Banátu – do Svaté Heleny. Přivítání
v prvé z českých vesnic a ubytování
v místních rodinách a první večeře.

¡ 15.–17. 9. – Po snídani výlet v okolí-na
místa původní, již zaniklé vesnice Elizabe-
ta a mezi moderní dominantou okolí -„vě-
trníky“- na úžasnou vyhlídku vysoko nad
Dunaj. Pracujeme i na možnosti výjezdu
do sousedního Srbska do další z českých
vesnic -nedalekého Česko Selo, s návště-
vou místního etnografického muzea. Odjezd
do Dubova – plavba Kazaňskou soutěskou
po Dunaji až k jeskyni Veteránů. Odpo-
lední příjezd do další vesnice – Eibentálu.
Ubytování a výlet do Ujbánie, kde byly an-
tracitové doly.

¡ 18. 9. – Rozloučíme se v Banátu s „Čechy“
a vydáme se severně za „Slováky“ do
Bihorsko-salajské oblasti. Cestou zastávky
- u skalní busty dáckého krále Deçebala, na
tržnici v přístavním městě Oršova a v Baile
Herculane – císařské „Herkulovy lázně“,
procházka historickou kolonádou. Dojezd
do slovenské vsi Čerpotok a ubytování.

¡ 19.–20. 9. – Výlety po vesnicích a okolí–
Nová Huta, Borumlaca, Siplak, Bodonoš a

další. Koupání v termálu Boghis. Návštěva
sídla Svazu Slováků a Čechů žijících v Ru-
munsku. Výjezd do horské oblasti osídlení
do nejmalebnější vsi Gemelčička, která je
svou rozlohou 40 km² jednou z nejrozsáh-
lejších obcí v Rumunsku.

¡ 21. 9. – Loučení a odjezd se zastávkou
v tržnici ve městě Oradea. Večerní dojezd
do České republiky.

Program může být vzhledem k nečekaným
okolnostem (počasí, techn. porucha atd.) mír-
ně upraven.

Není ani povinné se všeho zúčastnit. Po
dohodě si ho můžete v místech ubytování
uzpůsobit dle svého rozpoložení a nálady.

V ceně výletu 6 900 Kč na osobu je zahrnu-
to: doprava autobusem, ubytování, polopenze,
služby průvodců, tištěný manuál s popisem
navštívených míst.

POZOR!

Přihlášení na výlet, doplňující dotazy, způ-
sob platby, nástupní místa a o vše další, co
vám přijde na mysl pište přímo mně na ad-
resu zeman.ozzy@seznam.cz nebo volejte
na mé tel. číslo  602 468 377.

Jaroslav ZEMAN,
turistický průvodce po Rumunsku
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Bude 12. Jízda pro Růži?
Bude 18. května 2013 s odjezdem od radnice v Borovanech v 9:00 hodin, pokud bude při-

jatelné počasí! Doposud nám počasí většinou přálo, ale jednou jsme akci odsunuli. Bude-li se
tato situace opakovat, odložili bychom odjezd o týden, to je na 25. května. Při nejednoznač-
né předpovědi počasí se informujte 17. května před 12. hodinou na borovanském infocentru,
tel. č. 387 001 356, kdy se bude akce konat.

Ostatní podmínky, vžité z minulých ročníků a loňská trasa se nemění. Nové zájemce infor-
mujeme, že se jedná o cykloturistickou vyjížďku na vlastních jízdních kolech, za běžného provo-
zu, kdy navštívíme níže uvedené obce v našem okolí okružní jízdou, ke které je možné se
připojit, nebo jízdu ukončit kdekoliv po trase a to podle volného času a sil jezdců. Doposud se
části jízdy účastnily i malé děti v doprovodu rodičů, ale i senior ve věku 85 let, který ujel celých
73 km. Před startem v Borovanech, a kdo se přidá i v jednotlivých obcích, dostanou účastníci jíz-
dy pamětní list, mapku jízdy včetně základních informací a opět i stravenku na malou svačinku
z restaurace na náměstí v Nových Hradech. Každý jede na své vlastní nebezpečí a proto je nutné
dodržovat platné dopravní předpisy.

Orientační „jízdní řád“ Jízda pro Růži 2013:

Obec Razítkování pamětních listů
Orient.  časy
Příj.       odj.

km

Borovany Před radnicí 9.00 0

Ledenice Parkoviště před hřbitovem 9.25       9.30 5

Mladošovice Na návsi u obchodu 10.05   10.10 17

Jílovice Na návsi  proti hospodě 10.40   10.50 22

Petříkov Na návsi 11.05   11.10 32

Nové Hrady na Štiptoň Na náměstí  v  infocentru 12.45   12.15 42

Horní Stropnice Na náměstí před obecním úřadem 12.45   12.50 49

Do Žumberku  přes  Svébohy V hotelu 13.15   13.35 56

Čížkrajíce Na návsi u autobusové zastávky 14.00   14.05 61

Trhové Sviny Na náměstí v infocentru (budova Komerční banky) 14.15   14.30 65

Borovany 15.05 73

Podrobnější informace můžete obdržet na tel. č. 731 763 333. Josef Malík

Občanské sdružení Silva Nortica Run pořádá

1. června 2013 již 6. ročník závodu vytrvalostních běžců
Jménem pořadatelů prosíme obyvatele a návštěvníky Novohradska, zvláště řidiče motorových vozidel, o opatrnost a ohleduplnost k běž-

cům. Pozornost běžců je po určité době běhu oslabená, a proto budou místa kde se poběží za provozu označena a bude zajištěn zvýšený dohled
policie ČR. Děkujeme Vám za porozumění a zveme Vás na sobotu 1. 6. 2013 odpoledne do sportovního areálu v Horní Stropnici, kde budou od
13.00 hod. běžci dobíhat do cíle. Závod na doběhu moderuje známý televizní sportovní komentátor Michal Škorpil a je zajištěn kulturní program.
Další informace získáte na www.silvarun.eu Děkujeme za porozumění. Pořadatelé, Občanské sdružení SILVA NORTICA RUN

TJ Sokol Nové Hrady informuje:
Dne 19. a 20. dubna 2013 se v naší kuželně konalo tradiční klání O pohár Sta-

rosty Města Nové Hrady, který pořádáme každoročně na jaře. Zúčastnilo se ho
deset čtyřčlenných družstev.
Družstva se umístnila v tomto pořadí:
1. Trhové Sviny -  „A“ výkonem 2007 kuželek
2. Sladký - výkonem 1960 kuželek
3. Novohradská hospoda - výkonem 1913 kuželek
4. TERMS.cz - výkonem 1882 kuželek
5. THB - výkonem 1846 kuželek
6. TRUST - výkonem 1844 kuželek
7. Ženy N. Hrady - výkonem 1768 kuželek
8. MIX s.r.o. - výkonem 1726 kuželek
9. Technické služby - výkonem 1694 kuželek
10. Basketbal - výkonem 1608 kuželek

Přestože pohár Starosty města Nové Hrady je soutěží družstev, nesmíme zapome-
nout ani na nejlepší jednotlivce. Mezi muži se umístili na prvních třech místech tito
borci: 1. Rehák Štěpán, 2. Dvořák Jan, 3. Kříha Karel. Ženy si rozdělily umístění tak-
to: 1. Pavlíková Denisa, 2. Cáplová Blanka, 3. Betuštiaková Stanislava ml.

I letošní ročník proběhl velmi dobře a za velkého zájmu obecenstva.Velmi si ceníme
toho, že do přípravy a organizace se postupně zapojují mladí kuželkáři a kuželkářky.

TJ Sokol N. Hrady děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci akce a samo-
zřejmě soutěžícím i divákům za aktivní účast. Těšíme se na další spolupráci i na vaší účast
při dalších akcích i soutěžních utkáních. Stanislav Sladký – starosta TJ Sokol

TJ Sokol Nové Hrady
a Velikonoční koulení

Dne 30. a 31. března 2013 se v naší kuželně uskutečnilo
tradiční Velikonoční koulení o ceny. Soutěžilo se ve třech
kategoriích a to: registrovaní hráči, neregistrovaní (tedy
každý kdo chtěl) a děti do 14 let. Přestože tato naše pravidel-
ná akce kolidovala s Novohradskou číší, můžeme říci, že
jsme byli zdatnými konkurenty. Na „koulení“ se přišlo podí-
vat a zasoutěžit si 78 diváků a soutěžících. O tradičně zají-
mavé ceny se rozdělili v jednotlivých kategoriích tito borci:

Kategorie registrovaných
1. Kříha Pavel, 2. Silmbrod Petr, 3. Sladký Stanislav

Kategorie neregistrovaných
1. Gregor Ladislav, 2. Bedri Milan ml., 3. Černošek Karel

Kategorie dětí do 14 let
1. Betuštiaková Stanislava ml., 2.Rebanová ml.3.SilmbrodJakub

TJ Sokol N. Hrady děkuje všem, kteří se podíleli na přípra-
vě a organizaci této akce, sponzorům a samozřejmě soutěžícím
i divákům za aktivní účast. Těšíme se na další spolupráci i na
vaší účast při dalších akcích i soutěžních utkáních.

Stanislav Sladký, starosta TJ Sokol

Airsoftové
odpoledne

aneb jak by měl vypadat
bezpečný airsoft

Rádi bychom pozvali malé i velké na
osvětovou akci ohledně sportu airsoft, která
se bude konat 18. 5. od 13.00 hod. Jsme čes-
kobudějovické občanské sdružení a airsof-
tový tým SAJ Hawks o. s. Rádi bychom
vám sport představili a především poučili,
jaké jsou jeho náležitosti a jak jej bezpečně
provozovat. V rámci airsoftového odpoled-
ne se bude konat beseda, kurz zdravovědy
od našeho zdravotníka – profesionála
z českobudějovické nemocnice, dále pre-
zentace doporučeného vybavení a bezpeč-
nostních pomůcek a samozřejmě střelnice
na cíle z airsoftových replik zbraní. Akce
se bude konat na louce Městské – nalevo
od cesty směřující k Zevlovu mlýnu. Akce
bude probíhat i za nepříznivého počasí.
Děti mladší 15 let musí dorazit s dozorem
starší 18 let. Více o našem týmu naleznete
na www.hawks.cz
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TJ Sokol Nové Hrady – oddíl kuželek
bilancuje soutěžní sezonu 2012-2013-

Jednou z náplní činnosti našeho oddílu je účast v soutěžích na úrovni kraje (družstvo „A“) a
meziokresního přeboru (družstva „B“, „C“ a dorostenci). Další naší činností jsou akce pro širo-
kou veřejnost, školní družinu, podniky, firmy a mládež. O kvalitě naší organizační a pořadatel-
ské práce svědčí i skutečnost, že jsme již po několikáté pořadateli celostátního sokolského
přeboru v kuželkách. Tyto aktivity ale nejsou součástí tohoto bilancování, protože o nich pravi-
delně informujeme na stránkách Novohradského zpravodaje. Zaměřím se výhradně na reprezen-
taci oddílu a města v mistrovských soutěžích.

V krajské soutěži KP1 se umístili v sezoně 2012 – 2013 naše družstvo „A“ v polovině tabulky
na celkovém 7. místě, když po podzimním kole z 3. místa bojovali o „pódiové“ umístění. Škoda
jarní části soutěže, kdy řádila mezi hráči marodka a často museli nastoupit k utkáním i
náhradníci.

V meziokresním přeboru jsme zaznamenali velký úspěch, protože vítězem se stalo naše „céč-
ko“ a bude bojovat o postup do krajské soutěže KP2. Další naše družstvo „B“ se ve stejné soutěži
umístilo na 7. místě.

Velmi úspěšně si vedli i naši dorostenci, kteří v konečné klasifikaci obsadili 2. místo. Neztratili
jsme se ani v neoficiální soutěži jednotlivců. V krajském přeboru se umístila Stanislava Betuštia-
ková st. na 2. místě, Milan Bedri st. obsadil 10. příčku a Jiří Cigánek místo 11. V meziokresním
přeboru obsadil Michal Silmbrod pěkné 4. místo, Pavel Kříha 8. místo, Stanislav Sladký 14. mís-
to a Libor Tomášek místo 16. Mezi dorostenci byl Tomáš Kříha třetí, Natálie Betuštiaková osmá
a Stáňa Betuštiaková jedenáctá.

Dá se říci, že uplynulá sezona byla pro naše sportovce velmi úspěšná a proto jim patří dík za
dobrou reprezentaci oddílu a města. Přejme jim, aby úspěchy rozmnožili i v sezoně 2013-2014.

Stanislav Sladký, starosta TJ Sokol Nové Hrady

TJ Sokol – Liga 2013
V sezoně 2012-2013 organizoval náš

oddíl již druhý ročník turnaje s názvem
„Mezipodniková liga“. Turnaj je určen
pro čtyřčlenná družstva firem, organizací i
rodin a jeho hlavním posláním je propaga-
ce kuželkářského sportu u široké veřej-
nosti, vyplnění volného času a získávání
nových zkušeností. Celkem se přihlásilo
devět družstev. Z podniků, firem a organi-
zací to byla družstva TERMS CZ A,
TERMS CZ B, THB Č. Budějovice, Trust
Trhové Sviny, Senior klub Trhové Sviny,
Novohradská hospoda a Technické služ-
by města Nové Hrady. Z rodinných týmů
to pak byla družstva Sladký a Silmbrod.
Závěrečné vyhodnocení ukázalo, že tato
akce nebyla samoúčelná a podle vyjádření
všech účastníků proběhla na velmi vysoké
organizační i společenské úrovni, Účastní-
ci ocenili především aktivní využití vol-
ného času v novém a příjemném prostředí
kuželny a možnost sportovní i společenské
seberealizace. Všechna družstva se vyjádři-
la pro pokračování tohoto turnaje i v příštích
letech a zároveň se předběžně přihlásila do
druhého ročníku. No a jak to dopadlo? Ví-
tězem se stalo rodinné družstvo Sladký,
druhé v pořadí bylo družstvo Senior klub
Trhové Sviny a třetí bylo rodinné družstvo
Silmbrod. Na dalších místech pak byla
družstva Trust T. Sviny, TERMS cz. B,
THB Č. Budějovice, Novohradská hospo-
da, TERMS cz. A a Technické služby měs-
ta Nové Hrady.

Rád bych za naši sportovní organizaci
TJ Sokol N. Hrady poděkoval všem za ak-
tivní přístup k soutěži, podněty k organiza-
ci dalšího ročníku i za čas, který akci
věnovali. Poděkování patří i sponzorům a
těm, kteří se podíleli organizačně na přípra-
vě i průběhu turnaje. Pokud máte zájem
o vyplnění několika odpolední a večerů
hrou v kuželky místo „gaučingu“ nebo sle-
dování stále se opakujících amerických fil-
mů v televizi, domluvte se a my vás s radostí
přivítáme. I pro třetí ročník bude připrave-
na kuželna s poháry pro nejlepší a diplomy
pro všechna družstva.

Stanislav Sladký,
starosta TJ Sokol Nové Hrady

NINJA CUP KARATE
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Naše nejmladší závodnice
vybojovala dvě medaile

V sobotu 20. dubna 2013 se do areálu Gymnázia
olympijských nadějí v Českých Budějovicích sjelo sto
dvacet závodníků z Jihočeského svazu karate, aby změři-
li své síly v disciplínách kata a kumite. Tato soutěž byla
určena pro nejmenší bojovníky do 13 let od nejnižších
bílých pásů až po vyšší žákovský stupeň technické vy-
spělosti v barvě zelené.

V dopoledních hodinách se konala soutěž kata - sou-
borná povinná sestava. Na tatami ve dvojicích 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 bodů.

V disciplíně kata mladší žákyně se po vydařených se-
stavách probojovala do finále
Natálie Machová, po technické
chybě získala stříbrnou medaili.
Je to její zatím nejlepší umístění.

V odpoledních hodinách začala disciplína kumite – sportovní zápas
dvojic podle přísných pravidel Světové federace karate, kdy jsou bodo-
vány zásahy na jednotlivá pásma soupeře, ale závodníka lze za nedovo-
lené zásahy po třech napomenutích diskvalifikovat. V této disciplíně
nastoupila Natálka Machová poprvé a hned do kategorie bez rozdílu
vah, kde předvedla pěkné zápasové techniky a proti zkušenějším
soupeřkám se neohroženě postavila a dokázala vybojovat třetí místo.

V současné době se všichni také připravují na II. kolo Krajské ligy
v karate, které se bude konat v neděli 5. května opět v Českých
Budějovicích.

Děkuji trenérům za náročnou přípravu závodníků, rodičům soutěží-
cích za podporu našich cvičenců a závodníkům za vzornou reprezentaci.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Nadaná závodnice oddílu karate zís-
kala ze soutěže dva cenné kovy

Nátálka Machová vybojovala stříbrnou medaili v kata
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Mistrovství ČR karate dospělých 2013
a finálové kolo Ligy karate kumite týmů ČR

Novohradští závodníci se podíleli na zisku titulu Mistrů ČR
Poslední březnovou neděli se do Hradce

Králové sjelo přes sto dvacet karatistů, z pade-
sáti oddílů, mužů i žen, kteří zde změřili své
síly na Mistrovství České republiky karate
dospělých. Nízkou účast poznamenalo také
téměř aprílové počasí, někteří účastníci, pře-
devším z Moravy, do Hradce nedorazili.

Dopoledne odstartovala disciplína kata,
kde v sestavách prezentovali jednotliví soutě-
žící kryty, údery, kopy a chvaty karate proti
imaginárnímu protivníkovi. V kategorii kata
muži nastoupil Jaromír Švenda, který hned
v prvním kole narazil na vicemistra Evropy
Marka Pohanku a bohužel nepostoupil do dal-
šího kola. K našemu velikému zklamání Ma-
rek nebyl jedním z finalistů (3. místo), takže se
Jaromír nemohl zařadit do repasáže, kde by
v bojích o bronz měl jistě šanci. V kategorii
kata Master (muži nad 40 let) soutěžil Martin
Hermann, který po prohře 2:3 do dalšího kola
nepostoupil.

V odpoledních hodinách se naplno rozběh-
la soutěž kumite – zápas dvojic dle věkových a
váhových kategorií. V kategorii muži nad
84 kg se po tuhých soubojích probojoval do re-

pasáže Ladislav Bárta, který dokázal zúročit
náročnou přípravu na Gymnáziu olympij-
ských nadějí v Českých Budějovicích a obsa-
dil pěkné 3. místo. Po téměř dvouhodinovém
zpoždění začalo finálové třetí kolo soutěže
Ligy karate kumite týmů, kde za jihočeský vý-
běr juniorů nastoupil Tomáš Hermann. Do to-
hoto kola se nominovaly z předchozích kol
čtyři nejlepší týmy. V prvním kole porazil ji-
hočeský tým K Team z Moravy, kde Tomáš
soupeře deklasoval útočnými podmety 9:1. Ve
finále se pak střetl s protivníkem z výběru Krá-
lovehradeckého kraje, kterého dokázal před
časovým limitem porazit 9:0. Tomáš se tímto
skvělým výkonem významně podílel na zisku
titulu Mistrů ČR v lize kumite týmů za rok
2013. Náš závodník se připravoval jak na
tréninku oddílu karate, ale také na trénincích
na Gymnáziu olympijských nadějí, kde
studuje.

V současné době se dospělí závodníci při-
pravují na Grand Prix, které se bude konat pos-
lední víkend v dubnu opět v Hradci Králové.
Držte nám pěsti a děkujeme všem za podporu.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Láďa si připravuje útočnou kombinaci úderů na protivníka

Tomáš s týmovou trofejí a zlatou medailí z Mis-
trovství ČR kumite týmů

Tomáš v obrané pozici, ze které vyráží do protiútoku Tomáš zasahuje soupeře na horní pásmo

Nabídka na autobusovou dopravu
V sobotu 11. 5. 2013 se uskuteční v Kaplici 6. ročník

Otevírání turistické sezony na Novohradsku.

Pokud chcete tuto akci navštívit a spojit ji třeba s dalším svým in-
dividuálním programem v Kaplici a okolí, můžete využít autobuso-
vou přepravu, kterou bude zajišťovat TJ N. Hrady.

Odjezd autobusu z novohradského náměstí bude v 9.00 ho-
din. Zpět z Kaplice je předpokládaný odjezd v 17.00 hod.

Cena za autobus bude cca 50 Kč (dle obsazenosti autobusu).

Kdo budete chtít dopravu využít, ozvěte se prosím na KIC N.
Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208
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Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Žvýkačky a drobné cukrovinky

Ü Baterie všech druhů

Ü Dobíjení mobilů

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová

P R O D E J   S L E P I Č E K
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky

snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý,žlutý, modrý a bílý.

Slepičky pouze z našeho odchovu!!

Stáří slepiček 16.-18. týdnů   cena 159 – 170 Kč/ks
– v začátku snášky 178 Kč/ks

..............................................................................................

Prodeje se uskuteční: v pondělí 13. května 2013

Nové Hrady – parkoviště u potravin – v 11 20 hod

Případné bližší informace
tel.:728 605 840, 728 165 166, 415 740 719

...........................................................................................

Při prodeji slepiček- nová služba- výkup králičích kožek
– cena 22-35 Kč/ks

Nabízím

VÝŠKOVÉ PRÁCE
pomocí horolezecké techniky,

rizikové kácení stromů

Tel.: 721 531 163

řádková inzerce

� Pronájem bytu 3+1 v panelovém domě. Tel. 728 723 401
· Prodám elektrický čtyřkolový invalidní skútr/vozík Meyra City-

liner 408, rychlost ca. 6 km/h, dojezd ca. 25 km, včetně nabíječky
a nákupního košíku. Cena 26.000,- Kč, Tel.: 777 090 715

· Společenství vlastníků jednotek Vilová čtvrť 243 nabízí k odprodeji
prostory za účelem zřízení bytové jednotky. Plocha cca 100 m2.
Informace na tel. 724 820 561

Výběrové řízení
na pronájem Hotelu Černá

v Benešově nad Černou
Vyhlašujeme výběrové řízení na pronájem a provozování
Hotelu Černá. Nabízíme k pronájmu hotelovou budovu,

ve které se nachází zavedená, fungující restaurace s barem
a kuchyní, taneční sál s balkónem a konferenční salónek.

Pro ubytování je k dispozici 19 pokojů.
Podrobné informace o výběrovém řízení naleznete na

webové stránce: www.vyberove-rizeni.wz.cz
Zahájení výběrového řízení: 02.04. 2013

Příjem nabídek do: 15.05. 2013
Výběrové řízení proběhne do: 30.05. 2013
Vyhlašovatel: majitel objektu Hotelu Černá


