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Otevírání turistické sezóny
Turistická sezóna začala otevřením nové stezky Novohradské příhraniční rybníky. Projekt

nové stezky připravilo město Nové Hrady ve spolupráci se značkou Dobrá Voda.

Trasa je určena především pro pěší. Mohou ji absolvovat i cyklisté, rodiny s kočárky či senioři.
Je fyzicky i orientačně nenáročná a je vhodná pro všechny věkové kategorie. Délka v jednom smě-
ru je 4 km, tam a zpět tedy 8 km, návštěva všech rybníků u hranice ji prodlouží asi o 2 km. Projít ce-
lou stezku zabere asi dvě až čtyři hodiny, ale u rybníků je snadné strávit i celý den. Část stezky
vede přírodním chráněným územím (mezi Přesličkovým, Hejškovým a Veverským rybníkem).

První panel trasy najdete u autobusového nádraží. Od něj stezka pokračuje dolů k Zevlovu
mlýnu, dál po nově opravené cestě kolem Zevlova rybníka až do Mordovky. Odtud pokračuje
směrem k Veverskému rybníku s tím, že z bývalé signálky se odbočuje k jednotlivým rybníkům
u státní hranice – Kamenný, Přesličkový, Hejškův. Stezka končí u Veverského rybníka. Návrat
do N. Hradů je možný stejnou trasou, po bývalé signálce k celnici nebo přes Veveří.

Na trase je celkem pět informačních panelů: 1 – Úvodní, 2 – Zevlův rybník, 3 – Mokřad,
4 – Mordovka a 5 – Veverský rybník. Ke stezce však byl vydán i leták s krásnými fotografiemi a
textem, který je možno získat v Kulturním a  informačním centru Nové Hrady.

Nová stezka byla slavnostně pokřtěna Dobrou Vodou za účasti starosty města Vladimíra
Hokra, ředitele výrobního závodu Dobrá Voda Václava Jakše a autora stezky Milana Koželuha.
I přes deštivé počasí se na slavnostním otevření nové stezky sešlo několik desítek lidí, kteří se
ihned vydali na trasu za doprovodu jejího autora, který jim poskytl nejpovolanější výklad.

Součástí otevření nové stezky byla i prohlídka části Skanzenu ochrany státní hranice, po které
následoval večerní program a posezení s hudbou ve skanzenu a na celnici. Expozice skanzenu
bude ještě doplněna a po dokončení bude součástí nabídky Novohradského muzea. Skanzen byl
vybudován za podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu malých
projektů Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko v rámci Operačního programu Cíl 3
Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 a základ jeho expozice
tvoří exponáty z bývalého skanzenu vybudovaného panem R. Markem a jeho přáteli v Borova-
nech. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří přispěli k instalaci expozice, zejména
panu J. Dorotovičovi, Mgr. V. Markovi, F. Leštianskému, Z. Vaňkovi, A. Bártovi a zaměstnan-
cům TSM Nové Hrady.

Již první společná procházka ukázala, že díky nové stezce mohou v těsné blízkosti města ne-
jen turisté, ale i mnozí najít neznámá či opomíjená místa. Věříme, že nová stezka i skanzen přilá-
kají mnohé zájemce a přispějí k rozšíření nabídky příjemných vycházek spojených s poznáním
přírodních krás i připomenutí historie. Mgr. V. Hokr

Pozvánky na červen
1. 6. Dětský den v zámeckém parku

7. – 8. 6. Mistrovství republiky ČOS
v kuželně

8. 6. Dětské rybářské závody
na Zevlově rybníku

13. 6. Balónková show
na závěr roku v MŠ

14. 6. Závěrečný koncert žáků ZUŠ I.

15. 6. Hradní – Buquoyské slavnosti

17. 6. Závěrečný koncert žáků ZUŠ II.

22. 6. Den ochrany přírody,
myslivosti a rybářství

27. 6. Koncert pro žáky ZŠ

27. 6. Letní pohádka v MŠ
29.6. Festival NewCastles

29. 6. Koncert v rámci „Novohradská
hudební trilogie“ v kostele
sv. Petra a Pavla

30. 6. Pouť sv. Petra a Pavla
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Zápis ze 78. schůze městské rady
ze dne 3. 4. 2013
(dokončení z�min čísla)

� 18. Informace pro zápis dětí do MŠ
Nové Hrady
Rada města bere na vědomí informaci ředi-
telky Mateřské školy Nové Hrady o usku-
tečnění zápisu do mateřské školy ve dnech
24. a 25. dubna 2013.

� 19. Žádost o vyřešení nedoplatku
Rada města nesouhlasí s�prominutím nedo-
platku na nájemném za dva měsíce p. Vác-
lavu Koukolovi, Hranice.
(Rada obdržela od pí. Jany Juráňové a p.
Václava Koukola žádost o vyřešení nedo-
platku na nájemném po podnájmu bufetu
panem Králem a žádají o prominutí nájem-
ného za dva měsíce.)

� 20. Poskytnutí  motivačního příspěvku
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Dolanských o vyplacení motivačního pří-
spěvku po dokončení stavby rodinného
domu a stanovisko advokátní kanceláře
k�této žádosti. Rada postupuje žádost man-
želů Dolanských k�projednání zastupitel-
stvu města.
(Rada projednala žádost manželů Dolan-
ských a stanovisko advokátní kanceláře
k�poskytnutí motivačního příspěvku ve
výši 100.000,- Kč. Manželé Dolanští požá-
dali město Nové Hrady o vyplacení moti-
vačního příspěvku po dokončení stavby
rodinného domu. Rada města konstatovala,
že neexistuje právní vztah mezi Městem
Nové Hrady a manželi Dolanskými, neboť
žadatelé nekoupili stavební pozemek od
Města Nové Hrady. Tuto skutečnost potvr-
dilo i stanovisko advokátní kanceláře.)

� 21. Upozornění vlastníkům a uživatelům
nemovitostí
Rada města bere na vědomí upozornění spo-
lečnosti JIPEX, Skály na ořez, odstranění
dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý
provoz zařízení distribuční soustavy v�k. ú.
Nové Hrady, Údolí u Nových Hradů, Vy-
šné, Nakolice.

� 22. Předání vytyčené hranice
v�k. ú. Údolí u Nových Hradů
Rada města bere na vědomí pozvánku Stát-
ního pozemkového úřadu Č. Budějovice na
předání vytyčené hranice parc. č. 1254/45
v�k. ú. Údolí u Nových Hradů.

� 23. Vytyčení hranice po KPÚ
Rada města bere na vědomí dokumentaci
od Státního pozemkového úřadu Č. Budě-
jovice k�vytyčené hranici parc. č. 1211/11
v�k. ú. Údolí u Nových Hradů.

� 24. Komplexní pozemkové úpravy
v�k.ú. Obora u Vyšného
Rada města bere na vědomí zápis Státního
pozemkového úřadu Č. Budějovice z�úvod-
ního jednání ke komplexní pozemkové úpra-
vě katastrálního území Obora u Vyšného.

� 25. Komplexní pozemkové úpravy
v�k. ú. Vyšné
Rada města bere na vědomí zápis Státního
pozemkového úřadu Č. Budějovice z�úvod-

ního jednání ke komplexní pozemkové
úpravě katastrálního území Vyšné.

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

� 27. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 28. Zrušení výběrového řízení
Rada města schvaluje zrušení zadávacího
řízení na akci: Dodávka a instalace vnitřní-
ho vybavení obchodu v�Byňově.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ N. Hrady zprávu o prů-
běhu zadávacího řízení na akci: Dodávka
a instalace vnitřního vybavení obchodu
v�Byňově. Do výběrového řízení se přihlá-
sila pouze jedna firma, proto s�ohledem na
nutnost alespoň tří nabídek /dle pravidel
poskytovatele dotace/ navrhla rada zruše-
ní výběrového řízení a vyhlášení nového
řízení.)

Zápis z 79. schůze městské rady
ze dne 8. 4. 2013

� 1. Kontrola usnesení z 78. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 78. jednání rady města.

� 2. Oznámení vyhlášení konkursního
řízení
Rada města schvaluje vyhlášení konkursní-
ho řízení na vedoucí pracovní místo ředite-
le/ky příspěvkové organizace Mateřské
školy Nové Hrady, Hradební 175.

� 3. Přívěs na odvoz palivového dříví
Rada města bere na vědomí informaci ředi-
telky Technických služeb města Nových
Hradů o poškození přívěsu na odvoz palivo-
vého dříví a možnosti jeho opravy.

� 4. Žádost o přezkoumání
Rada města bere na vědomí žádost pí. Pupa-
vové, EJA studio Nové Hrady o přezkou-
mání vysoké spotřeby elektrické energie
v pronajatém prostoru čp. 14, nám. Republi-
ky a pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od pí. Pupavové, EJA studio,
Nové Hrady žádost o přezkoumání vysoké
spotřeby elektrické energie v pronajatém pros-
toru čp. 14, nám. Republiky. V prostorách prů-
jezdu domu a celý prostor záchodku je napojen
na elektroměr k pronajatým prostorám, ale není
dle smlouvy součástí tohoto pronájmu.)

� 5. Trestní příkaz
Rada města bere na vědomí Trestní příkaz
Okresního soudu v Českých Budějovicích,
č. j. 31T 28/2013 ve věci odcizení měděné-
ho okapového svodu v majetku Města Nové
Hrady.

� 6. Žádost o povolení umístění
elektrického zařízení
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti FIERA, a. s. Jindřichův Hradec o umís-
tění elektrického zařízení na akci: Štiptoň č.
p. 24 - kabel NN v k. ú. Štiptoň, na poze-
mích parc. č. 975/14, č. 975/2, č. 980/3 v k.
ú. Štiptoň a pověřuje místostarostu p. Šlen-
ce místním šetřením.

� 7. Veřejná zakázka malého rozsahu –
Oprava střechy a krovu objektu Statek
Rada města bere na vědomí odborný posu-
dek STAVEBNÍ PORADNY spol. s r. o.,
České Budějovice veřejné zakázky: Opra-
va střechy a krovu objektu Statek. Rada
na základě výběrového řízení schvaluje
jako dodavatele společnost ARCHATT
PAMÁTKY spol. s r. o., Třebíč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. Rada souhlasí
s realizací akce v rámci Programu regene-
race městských památkových rezervací a
městských památkových zón a souhlasí s ko-
financováním podílu města z rozpočtu města
pro rok 2013 dle pravidel určených poskyto-
vatelem dotace (tj. 50% nákladů + DPH).
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PO-
RADNY s. r. o., České Budějovice odbor-
ný posudek pro posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsa-
hu: Oprava střechy a krovu objektu Statek.
Výběrové řízení bylo vyhlášeno v souvis-
losti s návrhem realizace akce jako součást
Programu regenerace MPR a MPZ v letoš-
ním roce, kde Město Nové Hrady získalo
dotaci ve výši 400 000,- Kč. Výběr doda-
vatele provedla komise složená z členů
finanční komise rady města. Do výběro-
vého řízení bylo přihlášeno 10 nabídek,
z nichž 3 byly navrženy k vyřazení z dů-
vodu nedodržení zadávacích podmínek.
Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou za-
slala společnost ARCHATT PAMÁTKY
spol. s r. o., Třebíč.)

� 8. Veřejná zakázka – Dodávka
a instalace serveru pro MěÚ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí Protokol o ote-
vírání obálek veřejné zakázky: Dodávka a
instalace serveru pro MěÚ Nové Hrady a
vyhodnocení předložených nabídek v rámci
výběrového řízení. Rada na základě doporu-
čení výběrové komise schvaluje jako doda-
vatele společnost IT FRIENDS s. r. o., Praha
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetkové-
ho odboru MěÚ N. Hrady Protokol o oteví-
rání obálek k veřejné zakázce: Dodávka a
instalace serveru pro MěÚ Nové Hrady. Vý-
běr dodavatele provedla komise složená
z členů finanční komise rady města. Do vý-
běrového řízení bylo přihlášeno pět nabídek,
z nichž pouze jedna byla kompletní, a to od
společnosti IT FRIENDS, s. r. o. Praha.)

� 9. Darovací smlouva – E. ON Česká
republika, s. r. o. - fotbalové branky
Rada města schvaluje darovací smlouvu se
společností E. ON Česká republika, s. r. o.
jako dárcem ve věci daru movité věci - 2 ks
kompozitní bezpečné branky pro kopanou v
celkové hodnotě 49 920,- Kč (včetně DPH)
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Rada města děkuje společnosti E.ON Česká
republika, s. r. o. za poskytnutí daru.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Česká
republika, s. r. o. návrh darovací smlouvy,
na jejímž základě by společnost E.ON Čes-
ká republika, s. r. o. darovala Městu Nové
Hrady 2 ks kompozitní bezpečné branky
pro kopanou v celkové hodnotě 49 920,- Kč
/včetně DPH/. Rada souhlasila s návrhem
darovací smlouvy a přijetím daru, který bude
využíván v areálu TJ Nové Hrady k trénin-
kovému procesu místních fotbalistů.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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Zápis z 80. schůze městské rady
ze dne 15. 4. 2013

� 1. Kontrola usnesení ze 79. jednání rady
města
Rada provedla kontrolu usnesení ze 79. jed-
nání rady a neměla k nim připomínek.
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 79. jednání rady

� 2. Prodej nemovitosti
Rada města bere na vědomí žádosti p. Zdeň-
ka Maxy a p. PhDr. Luďka Vlčka o koupi
pozemku parc. č. 431/8 v k. ú. Údolí u No-
vých Hradů a postupuje žádosti k rozhodnu-
tí a schválení zastupitelstvu města. Rada
doporučuje zastupitelstvu prodat pozemek
panu Z. Maxovi za částku 70,- Kč/m2.
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemku
parc. č. 431/8 v k. ú. Údolí u Nových Hradů
na základě původní žádosti pana PhDr. L.
Vlčka rada obdržela žádost o koupi tohoto
pozemku od p. Zdeňka Maxy, H. Stropnice
a p. PhDr. Luďka Vlčka, České Vrbné.
Osadní výbor pro Údolí u Nových Hradů
nedoporučil prodej panu PhDr. Vlčkovi, ne-
boť o předmětný pozemek s malým rybníč-
kem dlouhodobě pečuje rodina Maxů, která
v minulosti do údržby a oprav rybníčku in-
vestovala vlastní prostředky.)

� 3. Žádost o povolení umístění
elektrického zařízení
Rada postupuje zastupitelstvu města k pro-
jednání a schválení Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu se společností E.ON
Distribuce, a. s. pro akci "Štiptoň č. p. 24 -
kabel NN" za jednorázovou úplatu ve výši
10.000,- Kč bez DPH.
(Po provedeném místním šetření rada opě-
tovně projednala žádost společnosti
FIERA, a. s. Jindřichův Hradec o povolení
umístění elektrického zařízení společnos-
ti E.ON Distribuce Česká republika na po-
zemcích parc. č. 975/1, č. 975/2 a 980/3 v
k. ú. Štiptoň v rámci akce "Štiptoň č. p. 24
- kabel NN".)

� 4. Drobné památky
Rada města bere na vědomí informaci p. Dr.
Michala Valenčíka, Běhounkova 45, Praha
13 týkající se změn v možnosti oprav po-
škozených drobných památek v souvislosti
s úpravou občanského zákoníku a zákona
o katastru nemovitostí a pověřuje starostu
dalším jednáním.
(Rada obdržela od p. Dr. Michala Valenčí-
ka, Běhounkova 45, Praha 13 informaci
týkající se změn v možnosti oprav poško-
zených drobných památek v souvislosti
s úpravou občanského zákoníku a zákona
o katastru nemovitostí. Jedná se o úpravy
vlastnictví drobných památek nacházejí-
cích se na cizím pozemku. Dle nového zá-
kona bude vlastník pozemku automaticky
i vlastníkem drobné památky /kaplička,
boží muka apod./, pokud nebudou mít tyto
stavby před 1. 1. 2014 jiného vlastníka.)

� 5. Žádost o jmenování člena komise
Rada města jmenuje paní Janu Pupavovou
členkou Komise pro zaměstnanost, podni-
kání a cestovní ruch.
(Rada obdržela žádost paní Jany Pupavové
o jmenování do Komise pro zaměstnanost,
podnikání a cestovní ruch. Žadatelka podni-
ká v N. Hradech již od roku 2006 a má zá-
jem zapojit se aktivně do práce komise.)

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

� 7. Objekt Rezidence
Rada bere na vědomí informaci společnosti
Rezidence Nové Hrady, a. s. ve věci možné
žádosti o poskytnutí výjimky z pravidel
o poskytnutí dotace a pověřuje starostu za-
sláním dotazu k Ministerstvu financí ČR.
(Rada obdržela informaci od společnosti
Rezidence Nové Hrady, a. s. ve věci možné
žádosti o poskytnutí výjimky z pravidel
o poskytnutí dotace. Město Nové Hrady by
po případném podání žádosti a odsouhlase-
ní Ministerstvem financí ČR mohlo dokon-
čit prodej objektu Rezidence dříve, než bylo
stanoveno v podmínkách o přidělení dotace
na rekonstrukci objektu. V případě udělení
souhlasu ze strany Ministerstva financí ČR
by společnost Rezidence Nové Hrady, a. s.
doplatila zbývající částku z kupní ceny a do-
šlo by k prodeji dle dříve uzavřené smlou-
vy.)

� 8. Záměr pronájmu – pizzerie
Rada bere na vědomí ukončení nájemního
vztahu k�nebytovým prostorům v�části
domu čp. 14 v�Nových Hradech (pizzerie).
Rada schvaluje záměr pronájmu nebyto-
vých prostor v�části domu Husova 14,
Nové Hrady a pověřuje tajemnici MěÚ
Nové Hrady zveřejněním záměru pronájmu
předmětných prostor na úřední desce. Rada
pověřuje starostu města dalším jednáním ve
věci předání nebytových prostor od stávají-
cího nájemce.
(Rada byla starostou informována o ukon-
čení nájemního vztahu k�nebytovým pros-
torům v�části domu čp. 14 v�Nových
Hradech /pizzerie/. Po vypršení platnosti
nájemní smlouvy byl nájemce /p. Pavel
Bendl/ upozorněn na to, že nájemní vztah
nebude prodloužen. Rada konstatovala, že
další provozování pizzerie je možné pouze
po výběru nového nájemce na základě zve-
řejnění záměru pronájmu. Na základě zve-
řejnění záměru se s�nabídkou může přihlásit
i stávající nájemce. Rada vzala na vědomí
ukončení nájemního vztahu k�nebytovým
prostorům v�části domu čp. 14 v�Nových
Hradech /pizzerie/ a pověřila tajemnici
MěÚ Nové Hrady zveřejněním záměru pro-
nájmu předmětných prostor na úřední des-
ce. Rada pověřila starostu města dalším
jednáním ve věci předání nebytových pros-
tor od stávajícího nájemce.)

Zápis z 81. schůze městské rady
ze dne 29. 4. 2013

� 1. Kontrola usnesení z 80. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 80. jednání rady města.

� 2. Zveřejnění záměru prodeje
Rada města souhlasí s prodejem pozemků
parc. KN č. 980/1 o výměře 1581 m2 a parc.

KN č. 975/1 (dle GP parc. č. 975/3 o výměře
197 m2) v k. ú. Štiptoň manželům Kordino-
vým, Jižní Město 279, Nové Hrady. Rada
doporučuje zastupitelstvu schválit prodej
pozemků za částku 70,- Kč/m2 a postupuje
žádost k projednání zastupitelstvu města.

� 3. Odprodej pozemku
Rada města souhlasí s koupí pozemku parc.
č. 979/9 o celkové výměře 1 413m2 v k. ú.
Nové Hrady od pí. Ludmily Korgerové,
Nové Hrady za částku 45,- Kč/m2 a postu-
puje návrh koupě pozemku k projednání za-
stupitelstvu města.

� 4. Výpověď nájmu nebytového prostoru
Rada města schvaluje ukončení nájemní
smlouvy s Mgr. Petrou Kropíkovou, Such-
dol nad Lužnicí na pronájem nebytových
prostor nám. Republiky čp. 57, Nové Hra-
dy, dohodou k 30. 6. 2013.
(Rada obdržela od Mgr. Petry Kropíkové,
Suchdol nad Lužnicí výpověď nájmu neby-
tového prostoru v přízemí domu č. p. 57,
Nové Hrady. Dále žádá o ukončení nájem-
ního vztahu dohodou.)

� 5. Darovací smlouva
Rada města schvaluje záměr darovat poze-
mek parc. č. 1438/1, ostatní plocha o výmě-
ře 5 246 m2 v k. ú. Údolí u Nových Hradů a
pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním zá-
měru na úřední desce města.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje návrh
darovací smlouvy na darování pozemku
parc. č. 1438/1 ostatní plocha, o výměře
5246 m2 v k. ú. Údolí u Nových Hradů, kte-
rý je ve vlastnictví města a je zastavěn stav-
bou silnice II/154.)

� 6. Smlouva o obstarání věci
Rada města schvaluje Smlouvu o obstarání
věci se Základní školou Borovany - plavec-
kou školou na školní rok 2013/2014 a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Základní školy Borova-
ny - plavecká škola návrh smlouvy o obsta-
rání věci na pronájem plaveckého bazénu
při základní škole ve výši 28,- Kč za výuko-
vou lekci a žáka, ve školním roce
2013/2014.)

� 7. Smlouva o příspěvku
Rada města schvaluje poskytnutí finanční-
ho příspěvku pro Sdružení Růže, z. s. p. o.
Borovany ve výši 23 100 Kč a pověřuje sta-
rostu podpisem příslušných smluv dle návr-
hu.
(Rada obdržela od Sdružení Růže, z. s. p. o.
Borovany návrhy Smluv o příspěvku na
úhradu příspěvků ve výši 6.700,- Kč a
16.400,- Kč, na vytvoření zdroje na podpo-
ru rozvoje území Sdružení Růže. Z vybra-
ných příspěvků budou spolufinancovány
obecně prospěšné a neziskové aktivity
v rámci mikroregionu Sdružení Růže.)

� 8. Navýšení počtu plastových nádob
Rada města schvaluje pronájem kontejnerů
na separovaný odpad a vybudování nového
místa ke sběru a třídění separovaného odpa-
du v ulici Vilová.
(Rada obdržela od Odboru životního pros-
tředí MěÚ Nové Hrady návrh na navýšení
počtu plastových nádob pro ukládání třídě-
ného odpadu, které přinese vytvoření nové-
ho sběrného místa pro separovaný odpad
v ulicích Vilová a Pod Vodárnou.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

pokračování na str. 4
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� 9. Žádost o přesunutí tabule
Rada města souhlasí s přesunutím tabule č.
15 na školní naučné stezce Sokolí hnízdo
dle návrhu.
(Rada obdržela od ZO Českého svazu
ochránců přírody Nové Hrady žádost o pře-
sunutí tabule č. 15 na školní naučné stezce
Sokolí hnízdo, z důvodu poškozování této
tabule. Tabule bude přesunuta blíže k ma-
teřské škole /před modřín/ na pozemek ve
vlastnictví města Nové Hrady.)

� 10. Veřejná zakázka – Snížení imisní
zátěže z dopravy
Rada města bere na vědomí usnesení Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže o zahájení
správního řízení ve věci veřejné zakázky
"Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě
Nové Hrady" a pověřuje starostu ve spo-
lupráci s Investičním a majetkovým odbo-
rem MěÚ Nové Hrady zasláním stanoviska
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a
následným jednáním se Státním fondem ži-
votního prostředí.

� 11. Námitky proti vyloučení
Rada města bere na vědomí námitku proti
vyloučení společnosti C SYSTÉM CZ a. s. ,
Praha a společnosti TranSoft a. s., České
Budějovice z veřejné zakázky na "Dodávku
a instalaci serveru pro MěÚ Nové Hrady".
Rada města nevyhovuje námitce proti vy-
loučení společnosti C SYSTÉM CZ a. s.,
Praha z důvodu nesplnění podmínek výbě-

rového řízení. Rada města nevyhovuje ná-
mitce proti vyloučení společnosti TranSoft
a. s., České Budějovice z důvodu nesplnění
podmínek výběrového řízení. Rada pověřu-
je starostu ve spolupráci s Investičním a ma-
jetkovým odborem zasláním informace
o zamítnutí námitky.
(Rada obdržela od společnosti C SYSTEM
CZ a. s., Praha námitku proti vyloučení
z veřejné zakázky malého rozsahu na "Do-
dávku a instalaci serveru pro MěÚ Nové
Hrady". Stěžovatel namítá, že i když nedo-
ložil reference tak jak byly požadovány,
zadavatel nespecifikoval žádné technické
kvalifikační předpoklady. Námitku podala
také společnost TranSoft a. s., České Budě-
jovice z důvodu, že dle jejich názoru doloži-
ly veškeré požadované podklady. Rada
projednala obě námitky a konstatovala, že
obě společnosti nesplnily podmínky výbě-
rového řízení, a proto těmto námitkám ne-
bude vyhověno.)

� 12. Kontrolní prohlídka
Rada města bere na vědomí pozvánku
ke kontrolní prohlídce, spojenou s ústním
jednáním, ke stavbě v areálu společnosti
SOHORS spol. s r. o. a pověřuje starostu a
místostarostu p. Šlence účastí na jednání.
(Rada obdržela od MěÚ - stavebního úřadu
Nové Hrady pozvánku ke kontrolní prohlíd-
ce, spojenou s ústním jednáním, na základě
požadavku Osadního výboru Údolí u No-
vých Hradů ke stavbě v areálu společnosti
SOHORS v Údolí u Nových Hradů.)

� 13. Záznam o usnesení o postoupení věci
poznamenaném do spisu k návrhu na

pořízení změny územního plánu Nové
Hrady
Rada města bere na vědomí záznam MěÚ -
stavebního úřadu Nové Hrady o usnesení
o postoupení věci poznamenaném do spisu
k návrhu na pořízení změny územního plá-
nu Nové Hrady a pověřuje starostu zaslá-
ním odpovědí.
(Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady -
stavebního úřadu záznam o usnesení o po-
stoupení věci poznamenaném do spisu
k návrhu na pořízení změny územního plá-
nu Nové Hrady. Jedná se o návrhy společ-
nosti SOHORS s. r. o. a p. M. Řehouta na
změnu územního plánu.)

� 14. Komplexní pozemkové úpravy
v k. ú. Vyšné
Rada města bere na vědomí pozvánku
Státního pozemkového úřadu České Bu-
dějovice ke zjišťování hranic pozemků ke
komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Vy-
šné, Obora u Vyšného a pověřuje starostu
města účastí na jednání.

� 15. Žádost o spolupráci
Rada města schvaluje Dohodu o zřízení
stavby na pozemku parc. č. 1009/18 a parc.
č. 1009/20 v k. ú. Nové Hrady, s p. Janem
Loukotkou, České Budějovice na obnovu
náhonu Zevlova mlýna.
(Rada obdržela od společnosti VH-TRES
spol. s r. o. , České Budějovice žádost o spo-
lupráci a případné uzavření dohody o zřízení
stavby - obnova náhonu Zevlova mlýna.)

� 16. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 17. Zápis z jednání komise
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
komise sociálních věcí a zdravotnictví ze
dne 29. 4. 2013 a zařazuje pí. Vlastu Bica-
novou do seznamu uchazečů o byt v DPS.
Rada souhlasí s přidělením uvolněného
bytu č. 3 v DPS p. Jiřímu Homerovi. Rada
na základě doporučení komise sociálních
věcí a zdravotnictví souhlasí s uzavřením
smlouvy o nájmu na uvolněný byt 1+1 By-
ňov č. 68 s p. Zdeňkem Pitzlem.
(Rada obdržela Zápis z jednání komise so-
ciálních věcí a zdravotnictví konané dne
29. dubna 2013, s doporučením a návrhem
pro radu.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

Pietní akt
Na začátku května navštívil naše město zástupce obchodního zastoupení Ruské federace v České

republice pan Pavel Kotov. Nejen on, ale i jeho další kolegové monitorují stav pohřebišť a jiných míst
připomínajících padlé a zemřelé vojáky Rudé armády. Pan Kotov poděkoval představitelům města
za péči spojenou s údržbou hrobu vojáků. V doprovodu starosty města, místostarosty M. Šlence a p.
J. Dorotoviče poté uctil památku vojáků Rudé armády položením květů k jejich hrobu.

Dne 8. května se uskutečnil pietní akt k připomenutí konce II. světové války. Představitelé
města a hosté si připomněli památku všech obětí války a již tradičně položili květy nejen k hro-
bu vojáků Rudé armády, ale též k hrobům tehdejšího starosty F. Schmotze a ředitele školy
F. Schatzla, kteří byli gestapem popraveni v květnu 1945. Mgr. V. Hokr

VÝLETY SE SENIORKLUBEM
Možná si někdo ze čtenářů vzpomene na krásný výlet do Čimelic v roce 2011. Byl to vý-

let na prodejní výstavu květin, kde bylo možno zhlédnout krásně aranžované květiny, neuvě-
řitelné výpěstky a vůbec spoustu nádhery. V letošním roce se v Čimelicích tato akce koná
zase a my bychom chtěli být opět u toho. Abychom mohli takový výlet uskutečnit, potřebuje-
me znát alespoň částečně, jestli by byl mezi obyvateli města a přilehlých osad takový zájem,
že by se obsadil autobus.

Proto prosíme všechny milovníky krásných květin a zahrad, aby svůj zájem nahlásili na
telefonní číslo 608 776 951 – p. Badošková nebo 725 713 655 – p. Hambergerová. Výlety
se netýkají pouze členů seniorklubu, ale všech obyvatel i jejich příbuzných. Do Čimelic by se
jelo 22. 8. 2013.

Další krásnou podívanou bychom chtěli absolvovat asi tak v září. Bylo by to Lipno a jeho
atraktivní STEZKY V KORUNÁCH STROMŮ. Možná už leckdo tuto zajímavost viděl,
ale kdo ještě ne, může se podívat na www.stezkakorunamistromu.cz nebo se poptat mezi přá-
teli apod. Zúčastnit se opět mohou všichni zájemci i mimo seniorklub. Tuto cestu v korunách
stromů mohou absolvovat i vozíčkáři, maminky s kočárky a pochopitelně i opravdu málo
zdatní jedinci. Zájem o tento výlet, prosím, také sdělte na výše uvedená tel. čísla.

Na cestování s Vámi se těší výbor seniorklubu

Děkujeme všem, kteří se dne 3. 5.
2013 přišli naposledy rozloučit do smu-
teční obřadní síně na místním hřbitově
s paní Růženou Šillerovou.

Děkují pozůstalí
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GPN – rakousko-český
příběh o úspěchu

Firma GPN je v České republice činná již
20 let. V červenci 1993 převzala léta fungující
nástrojárnu firmy Gama v Trhových Svinech.
S 50 zaměstnanci začala měnit výrobu pro vy-
užití v oblasti extruzní techniky. Speciální
know-how přišlo z firmy Greiner, rakouského
koncernu, který má úspěchy po celém světě
s nejrůznějšími výrobky – od plastů přes pěno-
vou hmotu až po výrobu nástrojů.

Požadavky na zaměstnance byly velmi vysoké, ale bylo možno na-
vázat na stávající dovednosti českých zaměstnanců a tak se rychle vy-
tvořila dobře fungující firma, která dodávala komponenty výborné
kvality nástrojárně v Rakousku, dnešní GPN GmbH.

Novostavba na zelené louce
Po krátké době se výroba nemohla do stávajících prostorů vejít a

bylo rozhodnuto o stavbě nového závodu o rozloze s více jak 10 000 m2

na zelené louce. V roce 1997 se mohla nástrojárna v Trhových Svinech
přestěhovat do Husovy ulice. V tuto dobu již zaměstnávala přes 100 za-
městnanců.

Tento úspěšný příběh se nyní píše již 20. rokem a v současnosti je
v České republice ve firmě GPN zaměstnáno více než 200 zaměstnanců.
Mateřská společnost v Rakousku vlastní další dceřiné společnosti v USA,
Číně a Německu a je největším výrobcem extruzních nástrojů na světě.

V roce 2011 se výroba rozšířila o výrobu strojů, kterou firma GPN
převzala od firmy SPG a v současnosti ji vede pod názvem GPN strojír-

na. Vyrábí se zde stroje pro výrobu plastových profilů, které nacházejí,
stejně jako extruzní nástroje, využití po celém světě.

Expanze pokračuje
„Jsme hrdí na naše kvalifikované a loajální zaměstnance, kteří hrají

v úspěchu celého podniku důležitou roli“, říká Ing. Jiří Šimek, ředitel
firmy GPN v České republice. Aby mohla firma nadále rozšiřovat výro-
bu, hledá zkušené zaměstnance v oblasti techniky kovů, především me-
chaniky seřizovače kovoobráběcích strojů, nástrojaře, konstruktéry,
pracovníky do montáže a přípravy výroby.

Zájemci a jejich rodiny mohou využít příležitosti nahlédnout při Dni
otevřených dveří dne 29. 6. 2013 od 9:00 do 13:00 hodin za kulisy naše-
ho úspěšného nástrojářského podniku.

GPN v dobrých rukou!
Jako součást koncernu Greiner (celý holding zaměstnává po celém

světě více než 8 300 zaměstnanců a vykazuje obrat ve výši 1,3 miliardy
eur) má GPN ekonomicky významnou oporu, která firmě zajišťuje bez-
pečnou budoucnost.
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Poděkování
za SDH Nové Hrady

Děkujeme za krásný sponzorský dar ve for-
mě triček s potiskem pro mladé hasiče, které
nám věnoval p. Miroslav Gregor z Nakolic.
Věříme, že se nám bude dobře dařit reprezento-
vat nejenom jeho jméno, které na tričkách nosí-
me, ale i dobré jméno města Nové Hrady.

Ještě jednou veliké díky.
Za SDH N. Hrady

Radek Bandík a Milan Drbout

Dětská hasičská soutěž
v Nových Hradech

V sobotu 11. května se uskutečnilo jarní kolo dětské hasičské soutěže.
Tato soutěž se skládá ze čtyř disciplín. Štafeta 4 x 60 m, štafeta CTIF,

štafeta požárních družstev a požární útok. Po podzimním kole se naši
SOPTÍCI umístnili v kategorii starších na 4. a 5. místě a v kategorii
mladších na 1. místě. Celkové pořadí se pro nás ani po jarní soutěži ne-
změnilo. Do okresního kola, které se koná 25. května ve Zlivi, postupuje
pouze družstvo mladších. Již podruhé za sebou si děti mohou poměřit
síly a vědomosti s těmi nejlepšími týmy z budějovického okresu. Všem
dětem, vedoucím, rozhodčím i organizátorům patří velká poklona, že to
v takovém počasí zvládli. Jenom pro představu nezasvěceným, takovéto
soutěže se účastní přibližně 170 lidí. Velké díky náleží také sponzorům:
Dobrá Voda, KIC N. Hrady, TJ N. Hrady, TS N. Hrady, starostovi města
p. V. Hokrovi a p. L. Prášilovi.

Za SDH N. Hrady Radek Bandík a Milan Drbout

Nové Hrady celého světa
Newcastle, KwaZulu-Natal, Jižní Afrika

Newcastle v Jižní Africe je třetím největším městem v provincii KwaZulu-Natal
s populací kolem 570 tisíc obyvatel. Newcastle leží v severozápadním rohu provincie
podél řeky Ncandu a na zdejší poměry se jedná spíše o průmyslové město.

Historie
Newcastle byl původně vybudován jako

strategická pevnost mezi přístavem Durban a
Johannesburgem. Roku 1854 pevnost založil
hlavní zeměměřič Natalské provincie Dr. Sut-
herland. Ale až roku 1864 se pevnost skutečně
stává městem pojmenovaným po britském mi-
nistrovi, vévodovi z Newcastlu.
Britové město používali hlavně jako skladiš-
tě během první a druhé Búrské války. V roce
1881 zde probíhali přípravné práce k Pretorij-
ské úmluvě, kterou skončila první Búrská
válka. První vlak přijel do města roku 1890,
a o rok později po nálezu uhlí začala nová
éra prosperity a ambiciózních stavebních pro-
jektů.

Ekonomie
Obyvatelé města se živí zemědělstvím, a to

především pěstováním kukuřice a chovem
hospodářských zvířat, především mléčného
skotu. Najdeme zde však i celosvětově známé
firmy, jakou je Mittal steel, zabývající se hut-
nickým průmyslem. Pro zajímavost firma pro-
dukuje více jak 1,5 milionu tun výrobků
z oceli ročně. S tímto průmyslem úzce souvisí

i již zmíněná značná těžba uhlí v této
oblasti. Newcastle přivítal také mnoho
Číňanů a Tchajwanců, kteří zde zalo-
žili textilní továrny.

Zdravotnictví
Newcastle má tři nemocnice, dvě

státní a jednu privátní. Je zde však
mnoho dalších specializovaných kli-
nik včetně domova pro seniory.

Společnost a kultura
Místní kultuře vévodí Carnegiho umělec-

ká galerie, kde jsou zastoupeni významní ji-
hoafričtí umělci, ale stejně tak i místní
umělci. Město je domovem sboru mládeže
KwaZulu-Natal-provinčního sboru s meziná-
rodním renomé. Jednou ročně se pořádá Zimní
Festival, také známý jako ,,Newcastle show“ ,
která nabízí k poslechu celou řadu místních
kapel a umělců, ale i vzdálenějších kapel z již-
ní Afriky. Určitě nesmíme zapomenout se
zmínit o muzeu Pevnost Amiel, které je typic-
ké viktoriánským stylem a bylo vyhlášeno Ná-
rodní kulturní památkou. Místní obyvatelé
hrají hlavně rugby a fotbal, ale klidnější pova-

hy se raději věnují rybaření. Rugbyový klub
nese jméno Newcastle Highlanders Rugby a
rybářský klub Challengers Angling Club.

Antonín Bárta
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Ahoj všichni, tak už máme za sebou květen a zbývá nám poslední
měsíc letošního školního roku, ve kterém nás čeká náš každoroční dvou-
denní výlet, tentokrát do Dinoparku Vyškov a Punkevních jeskyní. Ale
o něm až v příštím čísle.

Květen se nám docela naplnil nejrůznějšími akcemi a soutěžemi.
Nejprve jsme místo pálení čarodějnic, které v letošním roce vyšlo na

úterý, kdy máme odpolední vyučování, uspořádali Čarodějnické koulení
o ceny. Koulení se zúčastnily všechny děti ze ŠD i ty, které nechodí na
kroužek kuželek.

Jak to dopadlo: v kategorii dětí, které chodí na kuželky vyhrál P. Do-
lejší se 40 kuželkami, druhý byl R. Haider s 39 kuželkami a třetí F. Bláha
se 38 kuželkami.

V druhé kategorii dětí, které nechodí na kuželky získal první místo
M. Bican 33 kuž., druhé místo P. Silmbrod a D. Michal se 30 kuž. a třetí
místo L. Koderová a N. Tošnerová s 27 kuž. Na fotografii bohužel chybí
P. Silmbrod a N. Tošnerová, protože odcházeli domů dříve.

V tomto měsíci jsme také navštívili výstavu prací žáků ZŠ Nové Hra-
dy v Koželužně, kde jsme našli jak naše práce ze ŠD, tak si skoro každý
našel nějaké to dílko ze školy. Výstava se nám velmi líbila a děkujeme p.
uč. Vyhlídkové za její uspořádání.

13. 5. se uskutečnilo Závěrečné koulení o ceny, kde jsme se pro letoš-
ní školní rok rozloučili s kuželnou.

Závodili opět jak děti, tak rodiče. Velké poděkování patří paní Slad-
ké za to, že s námi trávila každé pondělí a dala nám mnoho rad jak správ-
ně hrát, připravila pro nás veliké překvapení v podobě medailí pro vítěze
a krásných cen. Také chceme poděkovat TJ Sokol a městu Nové Hrady
za umožnění využívání prostor kuželny. V neposlední řadě patří podě-
kování panu starostovi p. Hokrovi za podporu a ceny do soutěže pro
rodiče. Děkujeme.

Školní družina INFORMUJE

pokračování na str. 8
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Závěrečné koulení o ceny – výsledky:
Hra na deset hodů

Děti: Do plných 1. místo  P. Vochoska 44 kuželek
2. místo J. Koriťák 42 kuželek
3. místo P. Fritz 41 kuželek

Dorážka 1. místo  P. Vochoska 20 kuželek
2. místo J. Koriťák 18 kuželek (rozhoz 5)
3. místo M. Volek 18 kuželek (rozhoz 3)

Dospělí: 1. místo pan Hanousek 45 kuželek
2. místo T. Kříhová 44 kuželek (rozhoz 5)
3. místo pan Fritz 44 kuželek (rozhoz 3)

Všechny děti se velmi snažily, a i když nevyhrály, jejich výsledky
jsou skvělé a neustále se zlepšují. Doufám, že budou i nadále rády do
kuželny chodit.

15. 5. jsme navštívili místní hasičkou zbrojnici. Provedl nás zde pan Radek Ban-
dík. Ukázal nám velmi zajímavé prostory této budovy a vyprávěl nám o práci míst-
ních hasičů a jejich výzbroji a i některé zážitky ze zásahů.

Děkujeme moc za pěknou exkurzi. BV

Školní družina INFORMUJE
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KIC Nové Hrady zve na

Dětský den
aneb

Netradiční dětská olympiáda

sobota 1. června 2013, 14.00 hod.
Zámecký park Nové Hrady

soutěže na zámecké louce
skákací hrad

občerstvení pro děti za sportovní výkony
tradiční občerstvení pro rodiče

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

Vernisáž výstavy v Koželužně
Na začátku května uspořádala Mgr. Petra Vyhlídková, učitelka výtvarné výchovy ZŠ N. Hra-

dy, už třetí ročník celoškolní výstavy výtvarných prací žáků zdejší základní školy. A letos (s roč-
ní pauzou, kdy byla výstava umístěna v zámku), opět v prostorách Koželužny. Výstava byla
zahájena pěknou vernisáží, kde vystoupili žáci 6. třídy a školní pěvecký sbor. Nechybělo ani
symbolické přestřižení pásky, poděkování všem vyučujícím, kteří výtvarné práce žáků vybrali a
ani pohoštění pro rodiče a hosty.

Kdo se ještě nestihl v květnu na výstavu podívat, zejména rodiče dětí, které na výstavě mají
obrázky, můžou tak učinit do 24. června 2013. K. J.

1. ročník
Den ochrany přírody,
myslivosti a rybářství

Srdečně zveme všechny příznivce
přírody z blízkého i širokého okolí na

1. ročník Den ochrany přírody,
myslivosti a rybářství,

který se uskuteční v zámecké zahradě
na Nových Hradech dne 22. 6. 2013, kdy

proběhne ve 13:00 hodin slavnostní
zahájení s předpokládaným koncem do

19:00 hodin. Pokud bude počasí deštivé,
akce se přemístí do Hotelu Máj.

A co návštěvníky čeká? Dechová hudba
vedená panem Josefem Vochozkou, soutěže
pro děti u deseti zastavení, kde bude prověřena
jejich znalost přírody, myslivosti, ochrany pří-
rody, rybářství, kynologie a zručnosti. Tato
soutěž je vedena myšlenkou, že kdo ví - vyhrá-
vá a kdo neví - vyhrává také, protože mu bude
otázka vysvětlena a tak bude naplněn smysl
celého dne, tedy ochrana přírody ve všech po-
dobách. Pochopitelně vyhrává každé dítě,
které projeví zájem o přírodu.

Pro dospělé je připravena soutěž v hodu
polenem za divočákem, kdy si výherce, který
dohodí polenem nejdále, vyzvedne poukaz na
divoké prase. Dále bude připravené bohaté ob-
čerstvení, jak grilovaných ryb, tak pochoutek
u stánku s dobrým točeným pivem a dalšími
pochoutkami. Pro návštěvníky bude připrave-
na exhibice mistra Evropy Davida Síly v sou-
těžích s motorovou pilou, ruční pilou a
sekerou. Akci bude doplňovat přehlídka
trofejí z honiteb sousedících s honitbou MS
Nové Hrady.

Celý den se ponese v duchu oslav měsíce
června, který je měsícem myslivosti a ochrany
přírody a významného jubilea MS Nové Hra-
dy, které oslaví již své 50. výročí existence.
Akce si klade za cíl propagaci ochrany příro-
dy, myslivosti a rybářství, sjednocení v duchu
kamarádství nejen členů mysliveckých sdru-
žení a spolků, ale hlavně osvěty a dobré zába-
vy. Na vaši účast se těší organizátoři MS Nové
Hrady, Místní organizace sportovních rybářů
a Místní organizace ochránců přírody.

-Bry-
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Komici nás bavili
v pátek 17. května

Tvrdí se, že doktor léčí, příroda uzdravuje a co smích? Smíchem si
prý prodlužujeme život. Kéž by to tak bylo a my všichni, kteří jsme se
bavili při vtipných výstupech Miloše Knora a Ester Kočičkové, jsme si
snad ten svůj čas díky nim trochu „nastavili“. Jejich popisované a vtip-
ně zpracované životní situace, „hlášky“, komické skeče a přirozená ži-
velnost pobavila určitě všechny přítomné diváky. Bránice se nám
rozhýbaly během téměř dvouhodinového maratonu a i při závěrečném
focení či podepisování fotografií byla jejich přítomnost velmi sympa-
tická. Stejně jako publikum, které si komiky opravdu vychutnalo. K. J.

Koncert k 15. výročí založení Novohradského
smíšeného sboru měl pěknou atmosféru

Ve čtvrtek 9. 5. se konal koncert, na kterém účinkovaly místní pěvecké sbory a jako hosté za-
zpívali posluchači JAMU z Brna. Koncert se uskutečnil k patnáctiletému trvání Novohradského
smíšeného sboru, který nejspíš znáte z některých kulturních akcí, a který od začátku vede Mgr.
Hana Kudrnová.

Ať už to byl jmenovaný sbor či pěvecké sbory ze základní školy vedené Mgr. Janou Štorovou
anebo mladí zpěváci z JAMU H. Tamelová a R. Hoza s klavírním doprovodem Prof. M. Schnie-
rera, všichni předvedli skvělé výkony. Byla radost je vidět a poslouchat. Skvělé a vnímavé publi-
kum celou sváteční atmosféru výborně dotvořilo, a tak jsme mohli zase jednou prožít pěkný
hudební svátek. Celému sboru ještě jednou blahopřeji ke krásným narozeninám a všem poslu-
chačům děkuji za návštěvu koncertu. K. Jarolímková
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Než přijdete na hrad
V minulém zpravodaji byla otištěna foto-

grafie Rožmberské kapely, která by Vás měla
nalákat na červencové středověké hudební
klání na našem hradě. Zmiňovaná Rožmber-
ská kapela se sice se svojí muzikou tomu tro-
chu vymyká, ale na náš hrad rozhodně patří.
Už jen díky tomu, že Rožmberkům Novohrad-
ské panství patřilo až do roku 1611, a tak bu-
deme mít příležitost si tento významný
šlechtický rod připomenout právě prostřednic-
tvím hudby Rožmberské kapely.

Rožmberkové a hudba
Nemůžeme být dost vděčni Václavu Březano-

vi za jeho bibliografickou přesnost, s níž zachytil
fond rožmberských hudebnin. Prakticky všechny
tisky je možné jednoznačně identifikovat a z větší
části také dohledat jejich dochované exempláře.
Lze tedy učinit poměrně přesný obraz hudebních
preferencí obou posledních Rožmberků. Oba té-
měř jistě hráli na klávesové nástroje. Petr Vok
zaměstnával vedle členů muziky také dvorního
varhaníka a chlapeckého diskantistu, snad byli
určeni nejen pro bohoslužebnou hudbu v zámec-
ké kapli, ale i pro intimnější produkci úprav
madrigalů, canzonett a dalších světských útva-
rů, které jsou v katalogu rožmberských hudebnin
tak bohatě zastoupeny.

Hudební mecenát posledních Rožmberků
nesměřoval jen do řad jejich zaměstnanců.
Už během italské cesty 1551–1552 odměňo-
val Vilém hudebníky až marnotratnými dary.
Již zmíněná velmi nákladná výchova hudební-
ho dorostu byla svěřována hlavně hudebníkům
z pražského císařského dvora. Rožmberkové
podporovali i některé skladatelské osobnosti
z prostředí císařské kapely a několikrát jim
byly dedikovány hudební tisky či jen jednotlivé
příležitostné skladby.

Vztah Rožmberků k hudebnímu umění je
sledovatelný nejpozději od 15. století. Podpo-
ra hudby ze strany posledních Rožmberků
přesahuje svou systematičností a vynaložený-
mi prostředky běžné zvyklosti české šlechty
jejich doby. Vzhledem k pramenné základně,
která o těchto skutečnostech svědčí a dosud
nebyla vyčerpána, lze předpokládat, že tato
oblast jejich mecenášství bude i nadále přita-
hovat pozornost nejen muzikologů a historiků,
ale také interpretů historické hudby. K.J.

(Horyna M., úryvek z článku
Rožmberkové a hudba z knihy Rožmberkové,
Rod českých velmožů a jejich cesta dějinami)
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Novohradská hudební trilogie

Koncert na novohradském zámku

9. 8. 2013, 19.00 hod.

„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

Koncert v kostele sv. Petra a Pavla

29. 6. 2013, 19.00 hod.

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 v kostele
sv. Petra a Pavla
29. 6. 2013, 19.00 hod.

PROGRAM
Skladby pátera Raymunda M. Chalupy

v provedení na varhany:
Graduale op. 14 n. 1
Tantum ergo op. 1 n. 3
Tantum ergo op. 13 n. 3
Voglein im Kafig op. 5 n. 1
Schieksalslied op. 8 n. 1

v provedení Novohradského smíšeného
sboru:

Hymnus p. 1 n. 1
Stabat Mater op. 1 n. 2
Tantum ergo op. 13 n. 1
Recordare

v provedení kvarteta Calypte
Offertorium Ave Marie

Barokní skladby (varhany)
L. N. Clerambault: Dialogue
J. K. Kuchař: Adagio
B. Marcello: Sortie
J. K. Vaňhal: Fuga
J. N. Seger: Fuga (Aleluja choral)
K. B. Kopřiva: Fuga

Závěrečná společná skladba
G. F. Händel: Canticorum Iubilo

Koncert na nádvoří
Státního hradu Nové Hrady

26. 7. 2013, 19.00 hod.

Středověké hudební klání
za podpory výmluvného

„středověkého moderátora“
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Prázdninové kulturní akce KIC Nové Hrady
¢ Červenec
¡ 4. 7., 15.00 hod.

Pohádka O kohoutkovi a slepičce,
Divadlo Pnutí prostranství u kovárny
(při špatném počasí v Koželužně), 50 Kč

¡ 4. 7., 19.00 hod.
Divadelní představení  Labyrint světa,
Divadlo Víti Marčíka
hradní nádvoří
(při špatném počasí kinosál), 50/70 Kč

¡ 5. 7., 19.00 hod.
Festivalový mix na hradním nádvoří,
kapely Fleret, Kupa, Svítání
hradní nádvoří, 100/120 Kč

¡ 11. 7., 19.00 hod.
Literárně - hudební podvečer
host spisovatel David Jan Žák a hu-
dební doprovod Sunny Band
na dvorku Kulturně-spolkového domu,
vstupné dobrovolné

¡ 19. 7., 19.00 hod.
Koncert Fabrica Atomica
– Oskar Petr a Jiří Vopava
na dvorku Kulturně-spolkového domu,
50/70 Kč

¡ 22. - 27. 7.
2. ročník Hudebního týdne pro děti
s kapelou Bardolino
týden s hudbou v prázdninovém duchu a
společným závěrečným koncertem
na náměstí, pro děti od 8 do 16 let,
přihlášky do 26. 6. 2013 na KIC N. Hrady

¡ 26. 7., 19.00 hod.
Festival středověké hudby
s doprovodným slovem kejklíře Vítka,
kapely Bardolino, Bakchus, Euphori-
ca, Rožmberská kapela
hradní nádvoří, 50/70 Kč

¡ 29. 7.,
Malíř a ilustrátor Adolf Dudek
v zábavně-poučné art-akci
novohradské náměstí,
při špatném počasí v Koželužně,
vstupné dobrovolné

¢ Srpen
¡ 2. 8. , 19.00 hod.

Koncert kapely Gama CB
novohradské náměstí,
vstupné dobrovolné

¡ 8. 8., 18.00 hod.
Pohádka „Princezna se zlatou hvězdou“
Divadelní ochotnický soubor
Odvaha z Libochovan
hradní nádvoří, 50 Kč

¡ 9. 8., 19.00 hod.
Koncert „Eklogy V. J. Tomáška
a hudba romantismu“,
v provedení klavíristy Tomáše Víška
zámek Nové Hrady, 50/70 Kč

¡ 15. 8., 18.00 hod.
Pohádka „Syndibád“,
Divadlo Studna, www.divadlo-studna.cz
hradní nádvoří, 50 Kč

¡ 22. 8., 18.00 hod.
Pohádka „O Jankovi a jeho zvířátkách“
Divadlo Kapsa, www.divadlokapsa.cz
hradní nádvoří, 50 Kč

¡ 23. 8., 19.00 hod.
Koncert Z. Vřešťál, V. Sázavský – recitál
na dvorku Kulturně-spolkového domu,
50/70 Kč

¡ 29. 8., 18.00 hod.
Strašidlácké bubnování a Pohádka
„Perníková chaloupka“, Muzeum
strašidel www.muzeumstrašidel.cz
hradní nádvoří, 50 Kč

Prázdninová výtvarná Koželužna
Ó 1. 7. – 31. 8. Výstava obrazů „Trochu štěstí“, Daniela Plocková
Ó 5. – 31. 8. Výstava obrazů „Stromy a jejich léčivá síla“, Vlaďka Jirásková

Doprovodným programem výstavy bude 7. 8. setkání s výtvarnicí na téma „Síla stromů
a zdravý životní styl“.

Ó 5. – 9. 8. 2013, 10.00 – 16.00 hod. Ptačí týden v Koželužně
Nezbedné ptačí předlohy D. Plockové k vymalování a dotvoření. Setkání s výtvarnicí
v tomto týdnu dle aktuální možnosti.

Ó 12. – 16. 8. 2013, 10.00 – 16.00 hod. Týden tvoření (nejen) pro ženy
po – ŠPERKY, fimo-hmota, lekt. P. Vyhlídková
út – MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ, lekt. P. Vyhlídková
st – RUČNÍ VÝROBA MÝDLA, lekt. V. Jirásková, materiál celý dodáme
čt – PLETENÍ KOŠÍKŮ z pedigu, lekt.  E. Tyrnerová
pá – VÝROBA KULATÝCH „KLOBOUKOVÝCH“ KRABIC, lekt. Věra Kroupová
Kurzovné bude odstupňované dle rozsahu práce a použitého materiálu.
Předběžné přihlášky lze podat na KIC Nové Hrady.

Ó 19. – 23. 8. LAND ART (nejen) pro děti
Týden v tvůrčím spojení s přírodou, v přírodě, na veřejných prostranstvích v Nových
Hradech. Lekt. zajišťuje Vlaďka Jirásková.

Ó 26. – 30. 8. Tvůrčí týden pro děti s Lucií Sovovou
Tradiční týdenní tvoření v Koželužně pro děti, které jsou v ní „jako doma“.

Vstupenky je možné

zajkoupit v IC N. Hrady
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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

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

Výstava výtvarných prací žáků
Základní školy Nové Hrady

3. ročník

v Koželužně N. Hrady

Otevřena do 24. 6. 2013

po, st, čt 10.00–17.00 hod., so 14.00–17.00

vstupné dobrovolné

Poděkování
Děkuji Vám p. Jarolímková. Velice obdivuji rodiče a všechny ostatní, kteří se ve svém vol-

ném čase věnují dětem.
Jenom okolo sebe na Nových Hradech jich vnímám spoustu (myslivci, skauti, ochranáři, ha-

siči, karatisti...). Práce s dětmi mě stále naplňuje a to již 36 let, kdy pracuji v MŠ. I když se vrátím
zpět do jiných MŠ, které jsem navštívila, nikde se práce učitelky nezúžila pouze na „kyblík, ob-
tahování čar nebo na dril“!

Nebudu se rozepisovat o tom, kolik času tráví dítě ve školce, mnohdy i 10 hodin denně a
opravdu je náročné a těžké předložit dětem program na celý den, který každého baví.

Je správné chválit, ale hodnotit něčí práci, aniž bych si jí sama zkusila, byla bych velice opatr-
ná! A proto paní Jarolímková, Vaše myšlenkové pochody byly stejné jako ty moje při čtení pří-
spěvku „Poděkování komisi pro rodinu...“. Já, mé kolegyně i ostatní co ho četli, pochopili stejně.
Vážím si Vaší reakce a ještě jednou Vám děkuji.

Ilona Vicánová, učitelka MŠ Nové Hrady

(Pozn. red.: Příspěvek navazuje na články „Nejen koželužnové ohlédnutí“ a „Poděkování
Komisi pro rodinu, seniory, děti a mládež města Nové Hrady“, které byly uveřejněny v minulém
čísle NZ)

Veletržní kreativní inspirace
Na konci května se v Praze na holešovickém výstavišti konal veletrh

zaměřený na kreativní tvoření, který byl určený pro širokou veřejnost.
Každý, kdo se trochu zajímá o různé výtvarné techniky, o kreativní čin-
nosti, pracuje s dětmi ve výtvarných kroužcích, sám rád tvoří a hledá
nové výtvarné projevy - pro ty všechny mohla být návštěva tohoto vele-
trhu inspirativní. Nejinak to bylo i pro nás. Některé výtvarné techniky a
směry nám byly sice dobře známé, například i z různých tvůrčích kože-
lužnových dílen, ale přesto jsme si načerpali a objevili něco nového, opatřili si nové výtvarné po-
můcky a nasáli tvůrčí atmosféru od jiných šikovných lidí. Už se těšíme, až něco z toho
vyzkoušíme v letní Koželužně ještě letos a jiné a nové výtvarné možnosti a kontakty využijeme
na příští rok. K. J.
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INFORMACE Z KNIHOVNY

Čtenáři roku
Jako každý rok, i letos nastal čas vyhodnotit nejlepší čtenáře naší městské knihovny. Nejjed-

nodušší by bylo vybrat podle počtu půjčených knih jednoho, který jich má na svém kontě za rok
nejvíc. To by však nebylo spravedlivé pro ty, kteří také mají rádi knížky a rádi čtou, ale z nejrůz-
nějších důvodů mají na čtení méně času. Vítěz by nejspíš byl každý rok jen z řad důchodců, pro-
tože ti toho času mají většinou nejvíc (zaslouženě). Proto jsem se letos opět rozhodla vyhodnotit
aktivitu čtenářů v různých kategoriích a výsledek vypadá takto:
− Nejpilnější čtenář z řad mladších dětí je Verunka Machová (96 knih za rok).
− Nejpilnější čtenář do 18 let je Kristýna Kořínková (51 knih za rok).
− Vzorná čtenářská rodina jsou Brychtovi s Kubíkem a Viktorkou (144 knih za rok).
− Dlouholetí, pravidelní a velcí čtenáři jsou pan Ján Dorotovič a paní Marie Staňková

(oba s dlouholetým průměrem kolem stovky knih ročně).
− Naprostý vítěz v počtu přečtených knih (200) za uplynulý rok je paní Růžena Božovská

(kdyby trochu přidala a přečetla o čtyři „kousky“ víc, mohla mít 3. místo v Jihočeském
kraji)

Dárky v podobě knih jsme čtenářům předali na setkání se spisovatelem Vlastimilem Von-
druškou v pátek 26. dubna 2013.

Všem vyhodnoceným i ostaním milovníkům knih a četby přeji, aby je knihy i nadále těšily,
dodávaly radost a poučení a provázely je i nadále životem.

Knihovnice D. Císařová

Výtvarná soutěž
Lesy a příroda

kolem nás
Od března do začátku května byly v kni-

hovně vystaveny dětské výtvarné práce na
téma „les“. Letos se do soutěže přihlásily
všechny třídy mateřské školy: Koťátka, Slu-
níčka a Broučci. Děti namalovaly opravdu
moc hezké obrázky a bylo velice těžké vy-
brat tři nejlepší. V tom nám pomohli naši
čtenáři i ostatní návštěvníci knihovny tím,
že obrázkům přidělovali „bodíky“, po je-
jichž sečtení bylo hned jasné, čí práce budou
odeslány do Jihočeské vědecké knihovny.
A teď již mohu prozradit, které to byly:
1. Na vycházce v lese

od Madlen Charvátové
2. Hajný se stará o zvířátka

od Slavoje Černého
3. Zvířátkový les

od Veroniky Jelínkové
Vítězné práce vyhodnocené v krajském

kole budou vystaveny v JVK v Č. Budějovi-
cích. A právě ve chvíli, kdy píši tento člá-
nek, přichází krásná zpráva: „Vámi zaslaná
výtvarná práce byla odbornou komisí vy-
hodnocena jako jedna ze tří nejlepších v dané
kategorii (děti do 6 let) a na slavnostním vy-
hodnocení bude oceněna.“ Autorkou obráz-
ku je Veronika Jelínková, MŠ N. Hrady,
třída Broučci. Verunko, blahopřejeme!

Ostatní děti nemusí být smutné, jejich
obrázky byly také krásné, moc se každému
líbily a my všichni, kteří jsme je viděli a
hodnotili, se budeme těšit na další obrázky
v příštím roce. Velký dík patří nejen dětem,
ale i paním učitelkám, které si i při nabitém
školkovém programu udělaly čas, dětem
poradily, vybraly barvu papíru, formát, vy-
robily podklad a popisky, hotové práce do-
nesly do knihovny.

Výstavu vítězných prací v krajském kole
naleznete po vernisáži a vyhlášení výsledků
5. června i na www.cbvk.cz. D.C.

Pasování na čtenáře
A je tu zase skoro konec školního roku a pro prvňáčky konec toho úplně první roku v oprav-

dové škole, kde se učí číst, psát a počítat. A je tu zase doba, kdy děti z první třídy přichází na pro
ně slavnostní akt, kdy před knihovnickým králem Knihomolem I., knihovnicí, panem ředditelem
školy a před paní učitelkou musí předvést jak moc dobře se naučily číst. Všechny děti prokázaly,
že celý školní rok nezahálely a opravdu číst umí. Za to je pan král pomocí velkého meče pasoval
na opravdové čtenáře (po složení čtenářského slibu), děti obdržely každý svoji pasovací listinu a
k tomu knížku. Navíc si může každý z pasovaných prvňáčků přijít s rodiči do knihovny založit
bez poplatku průkazku a chodit si půjčovat všechny ty krásné knížky, které tam na ně čekají.

Za pomoc a spolupráci při pasování děkuji starostovi Mgr. V. Hokrovi, řediteli školy
Mgr. K. Kříhovi, paní učitelce Mgr. J. To-
máškové, paní Mgr. A. Bodlákové a foto-
grafovi L. Prášilovi.
Fotky vašich prvňáků najdete
na www.kicnovehrady.cz
ve fotogalerii knihovny.                          D. C.
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Setkání se spisovatelem
Vlastimilem Vondruškou

V pátek 26. dubna navštívil Nové Hrady oblíbený spisovatel histo-
rických detektivních příběhů Vlastimil Vondruška. Ještě před vlastním
začátkem jeho „talk-show“ využila této významné příležitosti naše
městská knihovna k vyhlášení a ocěnění letošních Čtenářů roku.

Vlastimil Vondruška vystudoval národopis a historii na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy. Působil několik let v Československé aka-
demii věd a v Národním muzeu v Praze. V současné době se věnuje
také dějinám skla a sklářské technologii. V Doksech u Máchova jezera
založil sklárnu Královská Huť, která se specializuje na výrobu historic-
kého skla. V. Vondruška se snaží především popularizovat českou his-
torii a dělá to nejen seriózně, ale také zábavně, takže jeho knihy jsou
mezi čtenáři stále žádané. Na setkání seznámil posluchače mimo jiné
s nelehkou prací scénáristy, když líčil peripetie natáčení svého knižního
titulu Ve jménu krále. Ale vyprávění pana Vondrušky se týkalo hlavně
středověku. A protože se jako spisovatel dívá na historické prameny ji-
nýma očima než školní učebnice, dozvěděli se posluchači řadu překva-
pujících skutečností. Jako autor historických detektivek divákům
přiblížil rovněž středověkou spravedlnost na základě skutečných dobo-

vých případů, kdy podle něj soudci nesoudili formálně jako dnes, ale
hledali spravedlnost ve svém srdci. Je toho hodně z odkazu našich
předků, čím bychom se měli podle něj inspirovat. A nejen my, ale
především mocní tohoto světa, protože národ, který zapomene na svou
minulost, ztratí budoucnost.

V příjemné atmésféře, kdy bylo vyprávění proloženo hudbou a zpě-
vem hudebního skladatele Petra Traxlera, večer uběhl rychleji než by-
chom si přáli, přestože pan Vondruška nám věnoval více času oproti
původnímu plánu. Na závěr proběhla autogramiáda a neformální disku-
se, všichni jsme odcházeli nadšeni a spokojeni. D. Císařová

Baba Jaga – Tony Bradman
Užijte si čtení s vaším dítětem! Baba Jaga je čarodějnice, která se objevu-
je v mnoha ruských a východoevropských pohádkách. Naše verze příbě-
hu vypráví, jak laskavá Nataša přelstila zlou čarodějnici. Jako v každé
správné pohádce i v naší vítězí dobro nad zlem. Anglicky – česky

Rumpelstiltskin/ Rampelník – Joanna Nadin
Postava Rumpelstilskina/Rampelníka pochází z německého folkloru.
“Rumpelstilts” byli malí skřeti, kteří dělali hluk. Jako v každé správné
pohádce i v naší vítězí dobro nad zlem. Napínavý příběh mohou číst
děti samy, s rodiči anebo poslouchat ve formě mp3 namluvené rodilými
herci, uložené na webu Albatros Media. Německy - česky

Knoflíková válka – Louis Pergaud
Nově vydaný příběh o nesmiřitelné válce Loverňáků a Velraňáků, dvou
klukovských part ze sousedních vesnic, které se zarputile nenávidí a
bojují proti sobě všemi možnými způsoby.
Knoflíkovou válku je možno si zapůjčit i v komiksové podobě.

Bojoval jsem na nesprávné straně: v Rusku – Josef Grubhoffer
Děj knihy - vylíčení drastických válečných zážitků českého Slezana,
jenž se bez vlastního přičinění stal příslušníkem zbraní SS a jako tako-
vý se podílel na válečném tažení Ruskem - začíná zhruba v době, kdy
Paulusova 6. armáda prolomila střední stalingradský obranný obvod a
německá skupina armád A na Kavkaze ovládla Elbrus, a končí v období
ranných příprav na ofenzívu v kurském oblouku.

Krysáci jsou zase spolu – Jiří Žáček
Daleko na Moravě, uprostřed Valašského království, na malém smetišti
nedaleko Vizovic žijí dva krysáci Hubert a Hodan. Spolu se sádrovým
trpaslíkem Ludvíčkem spokojeně bydlí v zásuvkách starého šicího stro-
je s výhledem na vysavač a všem se jim ohromně stýská Naštěstí na
Edáčka je vždycky spolehnutí, a tak se vrací z Prahy na vizovické sme-
tiště, protože domov je tam, kde jsou kamarádi. Jste zvědaví, jaká nová
dobrodružství zažila čtveřice sympatických kamarádů s ježkem Pan-
čoškou, žábou Dášou, netopýrem Floriánem nebo stonožkou Viktórií?

Pak se začtěte do druhého dílu knížky, ve kterém jsou Krysáci zase
spolu. Abyste všechny kamarády na vizovickém smetišti dobře našli,
můžete se řídit velkou a podrobnou vloženou mapou!

Útěky tam a zase zpátky – Lenka Teremová
Knížka je o čtyřicetileté ženě, která se pokouší splnit si svůj životní sen,
utéci z města před stresem a hemžením lidí a nastěhuje se ke svému nové-
mu, čerstvě rozvedenému příteli, se kterým se seznámí přes internet, do
malé vesničky kousek za Prahou. Sama se vypořádává nejen s novým způ-
sobem života, ale i s přizpůsobením se novému partnerovi a novým zcela
odlišným mezilidským vztahům, než znala doposud. Z otevřeného vyprá-
vění hlavní hrdinky, jíž je sama autorka, o sobě samé, ale i o zážitcích oby-
vatel vesničky tak vzniká knížka veselých, ale i vážných příběhů, které vás
jednou rozesmějí, jednou rozesmutní. Kniha je ale především o hledání a
nalezení soukromého Ráje v krajině lidského srdce a citů…

Prázdné místo – J. K. Rowlingová
První román autorky Harryho Pottera pro dospělé čtenáře. Pagford je
zdánlivě idylickým anglickým městečkem s dlážděným náměstím a
starobylým opatstvím. Ale za touto fasádou se skrývá město ve válce –
bohatých proti chudým, mladých proti starým, manželek proti manže-
lům, učitelů proti žákům. Uvolnění místa v městské radě po úmrtí jed-
noho z jejích členů se stává katalyzátorem všech animozit a vášní...

Lesk a bída slavných českých žen – Robert Rohál
V této knize se čtenář seznámí s osudy slavných umělkyň, které zazáři-
ly v trysku minulého století a přesto se dočkaly trpkého konce, ať už
z důvodu nemoci, osamocení, nezájmu okolí či zákazů někdejšího svě-
tového fenoménu, s osudy prvorepublikových hvězd typu Lídy Baaro-
vé, Adiny Mandlové či Nataši Golové. Autora k napsání této publikace
inspirovala známá proklamace Lídy Baarové: „Žádná z mých rolí ne-
byla tak dramatická jako můj život.“

Nově odebírané časopisy:
Diana – Móda, Diana – Háčkovaná móda, Sabrina, Tvořivý Amos

Okénko do knihovny
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V Ý L E T D O R U M U N S K A Z A N A Š I M I K R A J A N Y
Na četné dotazy a v průběhu let i přání mnoha lidí z oblasti našeho příhra-

ničí (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 Slová-
ci 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 budete moci popovídat o historii osídlování níže zmíněných míst
i současném nesnadném životě, kdy po r. 1990 dochází postupně k vylidňování

jak českých tak slovenských vesnic. Nemineme důležitá místa společenského
a kulturního života – některé místní školy, kostely a hospůdky.

V ceně výletu 6 900 Kč na osobu je zahrnuto: doprava autobusem, ubyto-
vání, polopenze, služby průvodců, tištěný manuál s popisem navštívených míst

POZOR! Přihlášení na výlet, doplňující dotazy, způsob platby, nástupní
místa a o vše další, co vám přijde na mysl pište přímo mně na adresu
zeman.ozzy@seznam.cz nebo volejte na mé tel. číslo  602 468 377.
(více informací o programu bude v příštím čísle NZ)

Jaroslav ZEMAN, turistický průvodce po Rumunsku

Nabídka městského rezervačního
systému CBsystem – léto 2013

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

Divadelní představení, muzikály:
¡ 1. 6. – Koncert baletní školy, baletu JD a TCP konzervatoře – DK

Metropol, ČB
¡ 20. 6. – Bordel na ministerstvu – radniční nádvoří, ČB
¡ 12. 7 – 24. 8. – Casanova – zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 23. 8. – Labyrint světa (Teátr Víti Marčíka) – klášter Borovany

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2013:
¡ 6. – 23. 6. – Král duchů a Třeštil aneb jak zkrotit nelidu
¡ 15. 6. – 24. 8. – Pták Ohnivák a liška Ryška
¡ 26. 6. – 15. 7. – Divotvorný hrnec
¡ 18. – 21. 7. – Carmen
¡ 25. – 31. 7. – Rigoletto
¡ 2. – 4. 8. – Romeo a Julie
¡ 6. – 17. 8. – Ženy Jindřicha VIII.
¡ 21. 8. – 7. 9. – Dekameron

Komentované prohlídky:
¡ 14. 6. – Klášterní noc všemi smysly – Klášter Borovany
¡ 11. 7. – 19. 9. – Budějovická ohlédnutí, aneb historií města kří-

žem krážem – ČB
¡ 5. 7. – 27. 9. – Rožmberské nebe – Rožmberk n. Vltavou

Koncerty, zábavné pořady, festivaly:
¡ 14. 6. – DPS Jitřenka: Hurá na prázdniny – DK Metropol, ČB
¡ 17. 6. – Varhanní koncert Ivy Slancové

– Katedrála sv. Mikuláše, ČB
¡ 23. 6. – Svatojánská noc, Midsummer – závodiště Kratochvíle

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

Infocentrum Nové Hrady informuje…

První dvě květnové soboty byly „rezervované“ pro otevírání turis-
tické sezony. Letní, tedy hlavní, turistickou sezonu jsme v Nových Hra-
dech otevřeli 4. května, ani lehký májový deštíček nás neodradil od
plánované vycházky novou naučnou stezkou kolem novohradských
příhraničních rybníků. Od nich jsme vycházku protáhli na celnici k po-
bočce novohradského muzea – ke skanzenu ochrany státní hranice a
železné opony.

O týden později (11. května) jsme měli v Kaplici, s ostatními zástup-
ci měst a obcí novohradského regionu, již pošesté otevřít letní turistic-
kou sezonu na Novohradsku, ale vzhledem k velmi nepříznivému
počasí se tato akce na poslední chvíli zrušila.

Ve čtvrtek 23. května byl plánovaný výlet do Vyššího Brodu na část
1. přeshraniční Zemské výstavy. Cestou do Vyššího Brodu jsme navíc
udělali krátkou zastávku u zříceniny hradu Louzek. Tímto bych ráda
poděkovala všem zúčastněným, kteří využili možnost podívat se s námi
do vyšebrodského kláštera a nakonec i zhlédnout krásný Závišův kříž.
Mezi výletníky padl i návrh naplánovat výlet ještě na další místa Ze-
mské výstavy (zejména rakouskou část – Bad Leonfelden a Freistadt),
ale to vše by záleželo hlavně na zájmu ze strany veřejnosti. Pokud je
mezi Vámi čtenáři NZ někdo, kdo by rád viděl i další části Zemské
výstavy, hlaste se prosím v našem infocentru a o výletě můžeme
zapřemýšlet.

A chystáte-li se na výlet po jižních Čechách a zatím nemáte předsta-
vu, kam je možné se jet podívat, zajděte k nám do íčka pro informační
materiály (které máme od našich kolegů). Jsou připraveny nejen pro tu-
risty a návštěvníky našeho města, ale i pro Vás, místní.

Ráda bych Vás ještě informovala o novince letošní sezony, která
vzešla z návrhu Komise pro zaměstnanost a cestovní ruch – jedná se
o tzv. Novohradskou kartu. Ta opravňuje držitele k čerpání slev u (za-
tím) deseti zúčastněných místních subjektů podnikajících nejen v ces-
tovním ruchu. Karta je určena jak turistům, tak i místním občanům a je
možné ji zakoupit za 10 Kč, buď v našem infocentru nebo u zapojených
poskytovatelů služeb. Bližší informace Vám poskytneme v infocentru.

Krásný červen přeje za novohradské íčko Jitka Duspivová
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GRAND PRIX karate Hradec Králové WORLD CUP 2013
Novohradští závodníci vybojovali zlato, stříbro a bronz

O víkendu 27. – 28. dubna se v Hradci
Králové konal šampionát Světového poháru
Grand Prix 2013. Účast potvrdil rekordní po-
čet jeden tisíc dvě stě závodníků z Polska, Slo-
venska, Německa, Ruska, Litvy, Dánska,
Norska, Holandska, Srbska, Ukrajiny, Koso-
va, Maďarska, Chorvatska, Švédska, Lucem-
burska, Francie, Albánie, Egypta a pořádající
České republiky, nakonec se na tuto prestižní
soutěž sjelo změřit své síly „pouze“ osm set
čtyřicet karatistů ze stylů Shoto Kan, Wado
Ryu, Shito Ryu a Goju Ryju. Jednotlivé styly
se od sebe liší zejména v disciplíně kata, kde
každý styl má zastoupené odlišné sestavy, ale
vždy se závodí podle pravidel World Karate
Federation (WKF). Každý závodník je hodno-
cen za bezchybné a technicky přesné provede-
ní sestavy proti imaginárnímu útočníkům.

V disciplíně kata masters nad 40 let za náš
oddíl závodil Martin Hermann. V prvním kole
porazil se svojí kata Jion soupeře Al Otriho
z SK Kesl Ryu Praha v poměru 5:0 a postoupil
tak do dalšího kola, ve kterém s kata Empi bo-
hužel podlehl protivníkovi Romanovi Lysoň-
kovi z KC Dragons těsně 2:3. Do repasáže
nasadil náš závodník kata Gojushiho Sho, ale
soupeř Brejcha z SK Neratovice dostal o jeden
praporek navíc 2:3 a Martin Hermann tak ob-
sadil pěkné 5. místo.

V kategorii kata tým muži nastoupil náš
tým s kata Jion ve složení Martin, Martin a To-
máš Hermannovi, tento tým získal za technic-
ky přesnou sestavu a shodu v týmu, ale také za
předvedení „bunkai“ praktických sebeobran-
ných prvků v praxi, krásné první místo (viz.
Facebook  tjkaratenovehrady, foto, video).

V odpoledních hodinách začala soutěž ku-
mite, kde ve dvojicích soupeří závodníci ve
sportovním zápase o nejvyšší bodový zisk za
údery, kopy a podmety protivníka. Zápasí se
opět podle pravidel WKF, kdy je vše přísně
kontrolováno pěticí rozhodčích, kteří udělují
body, ale také tresty za nedovolený kontakt.
V kategorii junioři open (bez rozdílu hmotnos-
ti) nastupovalo celkem třicet závodníků. Za
náš oddíl bojoval Tomáš Hermann, který
v prvním kole porazil úřadujícího Mistra svě-
ta (Shoto Kan Unie 2013 Istanbul) Jana Kou-
delku z Fight Clubu České Budějovice 1:0.
V dalším kole nastoupil Tomáš proti repre-
zentantovi Lucemburska Julien Van Schillovi,
kdy tento zápas po těžkých bojích skončil ne-
rozhodně a rozhodčí udělili body 4:1 ve pros-
pěch našeho borce. Tato situace se opakovala i
v dalším klání proti polskému reprezentantovi
Michalovi Chojnowski, zde již byla znát úna-
va obou závodníků, ale rozhodčí se opět při-
klonili na Tomášovu stranu 4:1. O postup do
finále se Tomáš utkal s reprezentantem Polska
Dawidem Stubbou, boj byl hodně vyrovnaný a
až deset vteřin před koncem zápasu soupeř ne-
šťastně skóroval a Tom tedy podlehl o jeden
bod. Nálada v našem týmu nebyla ideální, ale
Tomáš se soustředil na postup do repasáže a na
boj o třetí místo v této hodně náročné katego-
rii. V rozhodujícím zápase o bronz nastoupil
proti Tomášovi Ota Andorfer, člen české stát-
ní reprezentace. Na obou zápasnících byla

znát značná únava, ale náš závodník více kon-
centroval síly, soustředil se na čistou zápaso-
vou techniku a zvítězil. Těžce vybojovaný
bronz v kategorii open poznamenal Tomášův
výkon v kategorii junioři +76 kg, kde se bohu-
žel nepodařil start v prvním kole.

V disciplíně kumite muži do 21 let dokázal
Láďa Bárta obsadit třetí místo i přes zdravotní
komplikace s lehčím zraněním, které doposud
nemá plně vyléčené.

Zlatým hřebem soutěže byla disciplína ku-
mite týmů, kde Tomáš nastupoval v jihoče-
ském výběru složeném ze dvou závodníků TJ
karate České Budějovice a jednoho závodníka
z Ostravy. Jihočeský tým vybojoval stříbrnou
medaili za týmem výběru Slovenska a Koso-
va, před týmy Ruska a Fight clubu.

Závěrem mohu říci, že na této soutěži, i
přes to, že byla velice dlouhá, se nám líbilo a
jsme rádi, že jsme se jí mohli zúčastnit a kro-
mě medailí jsme pro náš oddíl nasbírali také
cenné zkušenosti z disciplíny kata a dále pak
z vedení boje v kumite a tyto poznatky určitě
využijeme při účasti na dalších soutěžích.

Martin Hermann ml.

TJ Sokol Nové Hrady informuje
Ve dnech 3. 5. – 4. 5. 2013 se uskutečnil další, již 10. tradiční turnaj „Memoriál Josefa

Machutky“, který pořádáme každoročně na jaře, k připomenutí zakladatele kuželkářského
sportu v Nových Hradech. V letošním roce se přihlásilo jedenáct družstev. Mezi těmito druž-
stvy si nejlépe vedlo družstvo TJ Sokol Soběnov „A“, následováno družstvem TJ Sokol Nové
Hrady „A“ a třetí místo obsadilo družstvo Keramtech Žacléř z Krkonoš. V jednotlivcích mezi
muži byl nejúspěšnější Stanislav Sladký na prvním místě, následovaný Jiřím Cigánkem, kte-
rý obsadil druhé místo. Mezi ženami se naše hráčky umístnily na druhém, třetím až šestém
místě, jmenovitě: Romana Kříhová, Jiřina Albrechtová, Milena Šebestová, Ludmila Sladká a
Tereza Kříhová.

Těšíme se na další akce, z nichž nejbližší a nejvýznamnější je celostátní přebor ČOS družstev
mužů, žen a jednotlivců pro rok 2013 v kuželkách, který se koná 7. a 8. 6. 2013. Tato akce je na
úrovni mistrovství České republiky. Na tuto akci zveme všechny občany Nových Hradů.

Stanislav Sladký – starosta TJ Sokol

Zlatý kata tým ve složení Martin, Martin a To-
máš Hermannovi

Tomáš Hermann (vlevo)vybojoval v konkuren-
ci 30 závodníků v kumite juniorů OPEN bron-
zovou medaili

V disciplíně kumite v kategorii junioři bez roz-
dílu vah po těžkých bojích získal 3. místo To-
máš Hermann

Tomáš Hermann získal na GP karate zlatou,
stříbrnou i bronzouvou medaili
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Závodníci TJ Karate Nové Hrady zazářili
na 17. Mistrovství ČR v Allkampf-Jitsu
V sobotu 18. května 2013 se v hale TJ Sokol

v Českých Budějovicích uskutečnilo 17. otevře-
né Mistrovství ČR v Allkampf-Jitsu, na kterém
se sešlo 190 závodníků z celé ČR a Německa.

Allkampf-Jitsu (AKJ) je moderní bojové
umění využívající propracované asijské techni-
ky boje. Je to sebeobranný systém, který využí-
vá údery, kopy, úhyby těla, házení a páčení, boj
ve stoje a na zemi k odražení jakéhokoliv útoku
za účelem ochránění zdraví nebo majetku
obránce. Základní techniky AKJ obsahují obra-
nu proti úderům, kopům, hodům a škrcení a
proti zbraním (nůž, krátká tyč, dlouhá tyč,
pistole).

Po krátké, ale o to intenzivnější přípravě,
kdy naši závodníci zúročili bojové návyky zís-
kané z tréninků karate pod vedením našich skvělých trenérů Jaroslava
Švendy, Petra Zachaře a Tomáše Balíka, doplněnými o tréninky AKJ
s trenéry Martinem Hermannem, Martinem Hermannem ml., Tomášem
Hermannem a nadšeným amatérským fanouškem AKJ Tomášem Rolín-
kem se šestice statečných závodníků – Tomáš Balko, Lukáš Pavlík, Eliš-
ka Rolínková, Marek Rolínek, Adam Zeman a Adéla Zemanová –
posílena o již zkušené přeborníky našeho oddílu – Tomáše Hermanna,
Ládislava Bártu, Denisu Bošanskou a Magdu Pelechovou – vydala na
své první mistrovství ČR.

Ve sportovní disciplíně Randori (začátečníci soutěží pouze v této dis-
ciplíně) – předvedení obranných technik s partnerem – předvedli naši
závodníci fantastické výkony a ve svých kategoriích jednoznačně uspě-
li. Adam Zeman a Marek Rolínek vybojovali 1. místo, Tomáš Balko a
Adéla Zemanová 2. místo, Eliška Rolínková a Lukáš Pavlík 3. místo.
Když k tomu navíc Ladislav Bárta a Magda Pelechová přidali ve svých
kategoriích 1. místo s titulem Mistr ČR, a ihned za nimi s nepatrným od-
stupem se umístili Tomáš Hermann a Denisa Bošanská na 2. místě (zku-
šenější závodníci z důvodu zachování principu univerzálnosti soutěží ve
třech soutěžních disciplínách: Kata – sestavy úderů a kopů, již výše po-
psané Randori a Tameshi-wari – přerážení dřevěných desek – a jsou
hodnoceni až ze součtu jejich jednotlivých výsledků), byl fantastický
úspěch naší výpravy dovršen.

Poděkování patří trenérům, rodičům soutěžících za podporu našich
cvičenců a závodníkům za vzornou reprezentaci. Myslím si však, že mi-
mořádné ocenění a poděkování si zaslouží Martin Hermann, který jako
ředitel celé soutěže připravil se svým organizačním týmem skvělé pod-
mínky a zábavu pro všechny zúčastněné. Martine, díky.

Allkampf-Jitsu je skvělým a praktickým doplňkem pro naše cvičen-
ce. Určitě se vyplatí i nadále se tomuto sebeobrannému systému naplno
věnovat. Zvlášť, když nás na podzim čekají zkoušky na AKJ technické
stupně. Tomáš Rolínek, TJ Karate Nové Hrady

Zmizí v Nových Hradech fotbal?
Neuvěřitelnou novinu jsem slyšel nedávno od činovníků fotbalu.

Starší a mladší fotbaloví žáci končí se závodní činností! Nenašlo se
tedy na „Hradech“ alespoň 15 kluků, kteří by měli rádi fotbal!

Je to smutné, protože to později „odnesou“ dorostenci a možná
také časem i družstvo „dospělých“. Dnes není fotbal jen o brankách a
přihrávkách. Je dobré, že si školák zaběhá, provětrá si plíce, srdce a
třeba svaly. Zahraje si na Hradech na slušném fotbalovém trávníku.

Naše generace hrála léta na škváře a přesto nás fotbal bavil. Rádi
jsme soutěžili se Stropnicí, s Trhovými Sviny, Borovany. Chtěli
jsme sportovně „porazit“ i žáky z Budějovic. Když jsme třeba byli
dobrá patra, tak se „užilo“ nejen o „mistráku“ ale i mimo fotbal.

Víte, fotbal je světový „fenomén“. Hrají ho miliony fotbalistů po celé
planetě. Rádi se díváme na „západ“. Ale právě tam fotbal milují nejvíce.
Mají velkou členskou „základnu“ a moře nadšených fanoušků a diváků.

A u nás v Nových Hradech se nenajde 15 žáků?!
Dále za všechno můžou počítače. Nemusí to být vždycky pravda.

Dám příklad: Můj synovec také seděl až moc u počítače, ale jakmile
měl atletický trénink nebo kluci pro něj přišli, aby si šel s nimi zahrát
fotbal nebo nohejbal, vždycky šel! …a nijak mu to neublížilo.

A na závěr …
Nedávno jsem sledoval v televizi film Karla Kachyni „Kožené

slunce“. Tento film pojednává o fotbale na malém městě. Popisuje
radosti a strasti lidí kolem fotbalu. Když sestoupili fotbalisté do tzv.
„pralesní ligy“, chtěli činovníci skončit s tamním fotbalem.

Jedna starší fanynka poté prohlásila: „Kde není fotbal, tam
chcípl pes!“

A pod toto se podepisuji. Miroslav Hruška

IX. PRAŽSKÁ MEZINÁRODNÍ VETERANIÁDA
18. 5. 2013

R. RUSIŇÁK – 1. místo v kategorii nad 70 roků
P. S. V letošním roce je to už 50 soutěžních roků. Na podzim je

ještě závod v LIBERCI. R.R.

Redakce NZ blahopřeje: Vážený pane Rusiňáku, redakce NZ
před Vámi a Vaším sportovním elánem a výkonem smeká! Jste
opravdu dobrý, jste novohradská sportovní hvězda (dnes se tomu
říká „superstar“). A asi jenom Vy víte, že dokázat ve svém sportov-
ním oboru to, co zvládáte Vy, to se opravdu musí odmakat a hlavně
chtít něco dokázat. Tak sportu zdar a Vám obzvlášť!

Závodníci jsou připraveni z leva Ladislav Bár-
ta, Adéla Zemanová, Eliška Rolínková, Adam
Zeman, Lukáš Pavlík a Tomáš Hermann, v po-
předí Marek Rolínek a Tomáš Balko

Trenéři Tomáš Rolínek a Martin Hermann, dole zleva Adéla Zemano-
vá, Tomáš Balko, Eliška Rolínková, Adam Zeman, Marek Rolínek a Lu-
káš Pavlík

TJ N. Hrady děkuje
Tělovýchovná jednota Nové Hrady děkuje sponzorům letošního

stavění májky, a to p. Václavu Janouškovi za dodání dřeva na oheň a
pekařství M. Čoudková Nové Hrady za výborné pečivo k buřtům.

I. Dorotovič
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řádková inzerce

� Pronájem bytu 3+1 v panelovém domě. Tel.: 728 723 401
� Daruji černobílá koťátka. Tel.: 737 351 376

WELLNESS HOTEL

REZIDENCE
Nové Hrady

Nabízí uplatnění na následující pracovní pozice

– Pokojská –
(na plný nebo částečný úvazek)

– Pomocná kuchařka –
(na částečný pracovní úvazek)

– Číšník/servírka –
(na plný nebo částečný pracovní úvazek)

– Obsluha wellness –
(na částečný pracovní úvazek)

Veškeré potřebné informace obdržíte
při osobním pohovoru, který si můžete v případě zájmu

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


