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Jsme zrozeni ze vztahu a vztahy nás formují dál
V letošním červnovém čísle zpravodaje je až po okraj „našlapáno“ událostmi, při kterých se

potkali, hodně zažili a něco předali lidé různého stáří, zájmů a dokonce i svého jazyka. Je to vý-
sledek událostí zhruba jednoho až dvou měsíců, které jsme společně prožívali. Dočtete se a uvi-
díte velké množství fotografií z aktivit, které zažily děti ze škol, píšeme o výletech poznávacích,
o čarodějnickém sletu, o plném tanečním parketu, o koncertech a soutěžích, o setkání regionál-
ním, novohradském a dokonce i světovém.

A někdy si možná ani neuvědomujeme, jak moc nás všechna tato, a jim podobná setkávání,
ovlivňují či mění. Někoho inspirují a povznáší, někoho zklamou či překvapí, někoho potěší a
vzpruží. A všechno to zažité jde s námi dál. Je to marné, ať chceme nebo ne, tak před vzájemnými
lidskými vztahy a chováním neutečeme, jsme všeho součástí, jsme jimi ovlivněni. Kéž by těch
dobrých setkávání bylo stále víc a kéž bychom prostřednictvím těch méně dobrých poznali kdo
jsme a kdo nejsme.

Za celou redakci moc děkuji všem přispěvatelům za zaslané příspěvky a fotografie. Toto čís-
lo je vážně „husté“. K. Jarolímková

Pozvánky na červen
2. 6. Dětský den v ŠD
8. 6. Svatodušní pouť na Dobré Vodě
10. 6. Projednávání strategie rozvoje

území SR
12. 6. Závěrečný koncert školních

sborů
13. 6. Koncert pro děti – A. Mišík

a kapela
14. 6. Hradní Buquoyské slavnosti
17. 6. Zahradní slavnost v MŠ
20. 6. Závěrečný koncert žáků ZUŠ č. 1
21. 6. Den ochrany přírody, myslivosti

a rybaření
23. 6. Závěrečný koncert žáků ZUŠ č. 2
27. 6. Výlet za náprstníky

do Novohradských hor
26. 6. Posezení s harmonikou

a Seniorklubem
29. 6. Mezinárodní letní školy
29. 6. Pouť v kostele sv. Petra a Pavla

Společná fotografie účastníků konference Newcastels
of the World na zámeckých schodech. (více uvnitř čísla)
K. J.

I přes nepříznivé počasí byl stan s prezentací měst
s názvem Nové Hrady plný lidmi. Obdivuhodná byla
i vytrvalost při „psaní“ mladých Japonek ze Shinshiro.

Novohradský masopust trochu jinak…

Letošní ročník Novohradské číše měl mimořádně „na-
bitou“ atmosféru. Obsazení soutěže nejlepšími páry re-
publiky a skvělé publikum vytvořilo na sále velmi
atraktivní „taneční kotel“. (více uvnitř čísla) K. J.

Setkání a předání ocenění městům v soutěži Obec
přátelská rodině. Naše město si přivezlo z Brna 1.
místo své kategorie a finanční odměnu. (více uvnitř
čísla) K. J.

V červnovém čísle se s příspěvky ze základní školy
doslova „roztrhl pytel“. A jsou to samé dobré zprá-
vy. Tak, jak to má na konci školního roku správně
být. (více uvnitř čísla) K. J.

Báječný dvoudenní výlet s milou partou lidí – to se
to potom putuje po krajině! A navíc tak krásné, novo-
hradské! (více uvnitř čísla) K. J.

Turistická sezona v našem regionu byla symbolicky
zahájena setkáním lidí z oblasti turistic. ruchu a kul-
turních institucí, a to v Kaplici. Byl to již 6. ročník a
tradičně-netradiční soutěžní disciplíny jsme „vytr-
pěli“ v parku za pěkného počasí a super atmosféry.
(více uvnitř čísla) K. J.
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Zápis ze 111. schůze městské rady
ze dne 15. 4. 2014

� 1. Kontrola usnesení ze 109.
a 110. rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 109. a 110. jednání
rady města.

� 2. Záštita hejtmana KÚ JčK
Rada města bere na vědomí převzetí záštity
hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zi-
moly nad akcí „Mezinárodní konference
Newcastles of the World“.

� 3. Smlouva o spolupráci
Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci
s Národním památkovým ústavem České
Budějovice – správou státního hradu Nové
Hrady při pořádání kulturních akcí a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od NPÚ České Budějovice
– správa státního hradu Nové Hrady návrh
smlouvy o spolupráci při pořádání kultur-
ních akcí v areálu Státního hradu Nové Hra-
dy v období od 25. 4. 2014 do 31. 10. 2014.)

� 4. Pronájem nebytových prostor
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor nám. Republiky čp. 57 p. Pavlu Hr-
volovi ml., Údolí 110, Nové Hrady za část-
ku 600,- Kč/m2/rok na dobu určitou pěti let a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu nebyto-
vých prostor, nám. Republiky čp. 57 rada
projednala došlé žádosti o pronájem těchto
prostor, a to žádost Bc. Romana Schmidta,
který nabídl částku 500,- Kč s tím, že v této
provozovně zřídí kancelář nezávislého fi-
nančního poradenství. Dále předložil nabídku
p. Pavel Hrvola ml. ve výši 600,- Kč/m2/rok,
který zde hodlá zřídit opravnu a prodejnu
kol.)

� 5. Prodej pozemku k. ú. Údolí u Nových
Hradů
Rada města schvaluje záměr prodeje čás-
ti pozemku parc. KN č. 1440/4 o výměře
307 m2 (část pozemku o výměře cca 40 m2)
v k. ú. Údolí u Nových Hradů a pověřuje ta-
jemnici MěÚ zveřejněním na úřední desce
města.
(Rada obdržela souhlasné stanovisko osad-
ního výboru k prodeji pozemku parc. č.
1440/4 v k. ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 6. Pronájem pozemku – k. ú. Byňov
Rada schvaluje pronájem části pozemku
parc. č. 2413 o výměře 600 m2 v k. ú Byňov
pro Místní akční skupinu Sdružení Růže za
cenu 1 Kč/rok na dobu určitou do 30. 6. 2018
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada po přechozím zveřejnění záměru pro-
nájmu projednala žádost Místní akční sku-
piny /MAS/ Sdružení Růže o pronájem části
pozemku parc. č. 2413 v k. ú. Byňov. MAS
má zájem na části předmětného pozemku
/600 m2/ vysadit dřeviny /tradiční místní
ovocné odrůdy/ a bude zajišťovat i násled-

nou péči. Jedná se o pozemek v blízkosti bý-
valé skládky a stromy /32 ks/ budou vysaze-
ny ve vzdálenosti 3 – 5 m od komunikace.
S ohledem na to, že se jedná o společný pro-
jekt Města Nové Hrady a MAS Sdružení
Růže, schválila rada pronájem za symbolic-
kou cenu 1 Kč/rok.)

� 7. Pronájem pozemku – k. ú. Nakolice
Rada schvaluje pronájem části pozemku
parc. č. 1425 o výměře 100 m2 v k. ú Nakoli-
ce pro Místní akční skupinu Sdružení Růže
za cenu 1 Kč/rok na dobu určitou do 30. 6.
2018 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada po přechozím zveřejnění záměru pro-
nájmu projednala žádost Místní akční sku-
piny /MAS/ Sdružení Růže o pronájem části
pozemku parc. č. 1425 v k. ú. Nakolice.
V rámci společného projektu MAS zajistila
stavbu venkovní pece na pečivo a vybavení
třemi sety stolů a lavic. S ohledem na tuto
skutečnost rada města schválila pronájem
za symbolickou cenu 1 Kč/rok.)

� 8. Žádost o pronájem nebytových
prostor
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor Komenského čp. 191 Ing. Janu Ve-
selému, Zahradní čtvrť 340, Nové Hrady za
částku 365,- Kč/m2/rok na dobu určitou pěti
let v tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

� 9. Žádost o příspěvek
Rada města schvaluje příspěvek JUNÁKU
– svaz skautů a skautek ČR, Středisko
SIRIUS Horní Stropnice ve výši 5.000,- Kč.
(Rada obdržela od skautského střediska
SIRIUS Horní Stropnice žádost o příspěvek
na střediskovou Poznávací výpravu do Plz-
ně v termínu 7. 5. – 11. 5. 2014.)

� 10. Veřejná zakázka „Modernizace
obřadní síně“
Rada města schvaluje Zadávací dokumenta-
ci veřejné zakázky malého rozsahu na akci:
„Modernizace obřadní síně v Nových Hra-
dech“.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s. r. o., České Budějovice návrh výzvy k po-
dání nabídky a zadávací dokumentaci na
akci „Modernizace obřadní síně v Nových
Hradech“.)

� 11. Smlouva o zřízení věcného břemene
Rada města bere na vědomí návrh Smlouvy
o zřízení věcného břemene č.: ZP-0149900
17278/001 za účelem zřízení věcného bře-
mene k pozemku parc. č. 991 v k. ú. Nové
Hrady pro stavbu: Nové Hrady Zahradní
176 a postupuje návrh smlouvy ke schválení
zastupitelstvu města, za jednorázovou úpla-
tu ve výši 10.000,- Kč bez DPH.

� 12. Smlouva o zřízení věcného břemene
Rada města bere na vědomí návrh Smlouvy
o zřízení věcného břemene č.: ZP-0149900
16830/001 za účelem zřízení věcného bře-
mene k pozemku parc. č. 817/8 a parc.
č. 1008/2 v k. ú. Nové Hrady pro stavbu:
Příp. STL Nové Hrady Sídl. Míru 414 a po-
stupuje návrh smlouvy ke schválení zastu-

pitelstvu města, za jednorázovou úplatu ve
výši 10.000,- Kč bez DPH.

� 13. Smlouva o zřízení věcného břemene
Rada města bere na vědomí návrh Smlouvy
o zřízení věcného břemene č.: ZP-0149900
17280/001 za účelem zřízení věcného bře-
mene k pozemku parc. č. 1011/8 v k. ú.
Nové Hrady pro stavbu: Nové Hrady –
Česká 65 a postupuje návrh smlouvy ke
schválení zastupitelstvu města, za jednorá-
zovou úplatu ve výši 10.000,- Kč bez DPH.

� 14. Zápis z jednání Komise sociálních
věcí a zdravotnictví
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
komise sociálních věcí a zdravotnictví ze
dne 9. 4. 2014 a zařazuje pí. Jitku Hoblo-
vou, pí. Marii Boukalovou, p. Miroslava
Papouška, pí. Terezii Haškovcovou, pí. Ma-
rii Veselou a pí. Marii Brucknerovou do se-
znamu uchazečů o byt v DPS. Rada na
základě doporučení komise souhlasí s uzav-
řením smlouvy o nájmu na uvolněný byt
0+1 Byňov – Jakule čp. 121, s pí. Jarmilou
Hanzlovou, Borovany.

� 15. Vyúčtování nájemného
z provozování vodného a stočného
za r. 2013
Rada města bere na vědomí Vyúčtování
společnosti ČEVAK a. s., České Budějovi-
ce nájemného z provozování vodného a
stočného za rok 2013.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a. s.,
České Budějovice vyúčtování nájemného
z provozování vodného a stočného za r. 2013
s tím, že doplatek za rok 2013 činí 0,- Kč.)

� 16. Rozhodnutí o prominutí daně
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí Ge-
nerálního finančního ředitelství, Praha o pro-
minutí daně.
(Rada obdržela od Generálního finančního
ředitelství, Praha Rozhodnutí o prominutí
daně vyměřené Finančním úřadem pro Ji-
hočeský kraj.)

� 17. Zápis z jednání pro provedení
komplexních pozemkových úprav
v k. ú. Vyšné
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
sboru zástupců vlastníků pozemků pro pro-
vedení komplexních pozemkových úprav
v k. ú. Vyšné.

� 18. Zápis z jednání pro provedení
komplexních pozemkových úprav
v k. ú. Obora u Vyšného
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
sboru zástupců vlastníků pozemků pro pro-
vedení komplexních pozemkových úprav
v k. ú. Obora u Vyšného.

� 19. Sdělení o podání rozkladu proti
rozhodnutí
Rada města bere na vědomí sdělení Minister-
stva životního prostředí ČR o podání rozkladu
proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o stano-
vení průzkumného území Nakolice – Tetřeví
les a pověřuje starostu dalším jednáním.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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� 20. Správní rozhodnutí, ve kterých je
město Nové Hrady účastníkem řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

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

� 22. Prominutí nájmu
Rada města schvaluje prominutí čtvrtletní-
ho nájemného z nebytového prostoru nám.
Republiky čp. 57 pí. Janě Pupavové, Nové
Hrady.
(Rada obdržela od pí. Pupavové, Nové Hra-
dy žádost o prominutí nájmu z důvodu sta-
vebních úprav, které prováděly Technické
služby města Nových Hradů v prostorách,
které má pronajaté nám. Republiky čp. 57, a
to od 12. 6. 2013 do 29. 9. 2013, neboť
v tomto období nemohla nebytové prostory
využívat.)

Zápis ze 112. schůze městské rady
ze dne 23. 4. 2014

� 1. Kontrola usnesení ze 111. rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 111. jednání rady města.

� 2. Kroniky města
Rada města bere na vědomí zápisy do kroni-
ky města a pověřuje starostu města dalším
jednáním ve věci vedení psané kroniky
města.
(Rada obdržela od kronikářky města zápisy
do kroniky za období 2005 – 2012. Zápisy
do kroniky města byly průběžně konzulto-
vány, nyní došlo k předání čistopisu za uve-
dené období. Kroniky budou uloženy na
městském úřadě.)

� 3. Rozbor a výsledek hospodaření za
rok 2013 MŠ Nové Hrady
Rada města schvaluje zlepšený hospodář-
ský výsledek Mateřské školy Nové Hrady
za rok 2013 ve výši 55 249,28 Kč a schvalu-
je jeho převod do fondu odměn ve výši
15 000,- Kč a rezervního fondu ve výši
40 249,28 Kč.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady žádost o schválení výsledku hospo-
daření za rok 2013. Hospodaření skončilo
ziskem ve výši 55 249,28 Kč, který MŠ N.
Hrady navrhuje převést do rezervního fon-
du a fondu odměn.)

� 4. Rozbor a výsledek hospodaření za
rok 2013 ZŠ Nové Hrady
Rada města schvaluje zlepšený hospodář-
ský výsledek Základní školy Nové Hrady za
rok 2013 ve výši 5 214,49 Kč a schvaluje
jeho převod do fondu odměn ve výši 1 460,-
Kč a rezervního fondu 3 754,49 Kč.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady žádost o schválení výsledku hospo-
daření za rok 2013. Hospodaření skončilo

ziskem ve výši 5 214,19Kč, který ZŠ N.
Hrady navrhuje převést do fondu odměn.)

� 5. Rozbor a výsledek hospodaření za
rok 2013 TSM Nové Hrady
Rada města schvaluje zlepšený hospodář-
ský výsledek Technických služeb města
Nových Hradů za rok 2013 ve výši
847 064,54 Kč a schvaluje jeho převod na
účet neuhrazených ztrát minulých let.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů žádost o schválení vý-
sledku hospodaření za rok 2013. Hospoda-
ření skončilo ziskem ve výši 847 064,54 Kč,
který byl navržen převést na účet neuhraze-
ných ztrát minulých let.)

� 6. Rozbor a výsledek hospodaření
za rok 2013 Služby Nové Hrady
Rada města schvaluje zlepšení hospodářské-
ho výsledku Služeb Nové Hrady s. r. o. za
rok 2013 ve výši 171 629,62 Kč.
(Rada obdržela od Služeb Nové Hrady
s. r. o. žádost o schválení výsledku hospoda-
ření za rok 2013. Hospodaření skončilo zis-
kem ve výši 171 629,62 Kč.)

� 7. Žádost o odkoupení pozemku
Rada města bere na vědomí žádost p. Fran-
tiška Marténeka, Údolí 129 o odkoupení po-
zemku parc. č. 1484/3 v k. ú. Štiptoň, rada
pověřuje místostarostu p. Šlence místním
šetřením a postupuje žádost Osadnímu vý-
boru Byňov, Jakule, Štiptoň.
(Rada obdržela od p. Františka Marténeka,
Údolí 129 žádost o odkoupení pozemku
parc. č. 1484/3 v k. ú. Štiptoň. Tento poze-
mek sousedí s pozemky v jeho vlastnictví.)

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

Zápis ze 113. schůze městské rady
ze dne 7. 5. 2014

� 1. Kontrola usnesení ze 112. rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 112. jednání rady města.

� 2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014
Rada města souhlasí s návrhem Obecně zá-
vazné vyhlášky č. 1/2014, o omezení kon-
zumace alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích a postupuje ji k projednání
zastupitelstvu města.
(Rada projednala návrh OZV o omezení
konzumace alkoholických nápojů na veřej-
ných prostranstvích, jako jednu z možností
pro udržení bezpečnosti a pořádku ve městě.)

� 3. Rozpočtové opatření č. 6/2014
Rada města schvaluje Rozpočtové opatření
č. 6/2014.

� 4. Infotabule
Rada města souhlasí s umístěním infotabule
na pozemku parc. č. 684/3 v k. ú. Nové Hra-
dy pro potřeby cyklotrasy EuroVelo 13.

� 5. Žádost o odprodej pozemků
Rada města bere na vědomí žádost p. Ro-
berta Vojče, České Budějovice o odprodej
pozemků parc. č. 261/3 v k. ú. Údolí u No-

vých Hradů a parc. č. 152/6 v k. ú. Nové
Hrady a pověřuje starostu a místostarostu p.
Šlence místním šetřením.

� 6. Ukončení nájmu zahrady
Rada města souhlasí s ukončením Nájemní
smlouvy ze dne 13. 8. 2010 s p. Jiřím Košte-
lem o pronájmu pozemků v k. ú. Nové Hra-
dy o celkové výměře 875 m2, po uhrazení
všech závazků vyplývajících ze smlouvy.
(Rada obdržela od p. Jiřího Koštela žádost o
ukončení nájmu částí pozemků v k. ú. Nové
Hrady o celkové výměře 875 m2.)

� 7. Žádost o pronájem pozemků
Rada schvaluje záměr pronájmu pozemků
parc. č. 320/1, parc. č. 320/9, parc. č. 320/12,
parc. č. 325/4, parc. č. 325/20, parc. č. 325/25,
parc. č. 325/28 o celkové výměře 921 m2

v k. ú. Nové Hrady a pověřuje tajemnici
MěÚ zveřejněním na úřední desce města.
(Rada města obdržela od Jany a Petra Ma-
cháčkových žádost o převzetí pronájmu po-
zemků v souvislosti s ukončením nájmu
části pozemků manžely Koštelovými o cel-
kové výměře 875 m2.)

� 8. Dodatek č. 1/2014 příkazní smlouvy
Rada města schvaluje Dodatek č. 1/2014
Příkazní smlouvy uzavřený se STAVEBNÍ
PORADNOU, spol. s r. o. České Budějovi-
ce ve věci zajištění zadání veřejné zakázky
na akci: Revitalizace Buquoyské hrobky a
městského opevnění pro rozvoj cestovního
ruchu v Nových Hradech a pověřuje staros-
tu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
spol. s r. o. České Budějovice návrh Dodat-
ku č. 1/2014 Příkazní smlouvy, ve věci za-
jištění zadání zakázky na akci „Revitalizace
Buquoyské hrobky a městského opevnění
pro rozvoj cestovního ruchu v Nových
Hradech“, jímž se mění čas plnění, tj.
předpokládané ukončení činnosti 6/2014
/z důvodu prodloužení předběžné kontroly
zadávací dokumentace ze strany poskyto-
vatele dotace/.)

� 9. Smlouva o užití digitálních ortofot
Rada města schvaluje Smlouvu o užití digi-
tálních ortofot, uzavřenou se Českou repub-
likou – Zeměměřickým úřadem a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od ČR – Zeměměřického
úřadu návrh Smlouvy o užití digitálních or-
tofot, tuto službu bude využívat Stavební
úřad MěÚ Nové Hrady.)

� 10. Návrh na uzavření smlouvy o VB
Rada města schvaluje Smlouvu o věcném
břemeni č.: CB-014130000379/002 s E.ON
Distribucí, a. s. České Budějovice na stavbu:
Nové Hrady K 320/10 – p. Haider – úprava a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti FIERA, a. s.
Jindřichův Hradech návrh smlouvy o věc-
ném břemeni č.: CB-014130000379/002
v návaznosti na dokončení stavby: Nové Hra-
dy K 320/10 – p. Haider – úprava“ Smlouva o
smlouvě budoucí byla uzavřena dne 9. 2. 2012.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

pokračování na str. 4
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� 11. Žádost o schválení smlouvy na VB
Rada města bere na vědomí Žádost o schvá-
lení Smlouvy o věcném břemeni na stavbu:
Nové Hrady – Vitorazká 815/1,2 a pověřuje
p. starostu a p. místostarostu Šlence míst-
ním šetřením.
(Rada obdržela od Geodetické kanceláře
Plavec-Michalec, Písek žádost o schválení
smlouvy na věcné břemeno č. ZP-014990
17276/001 na stavbu: Nové Hrady – Vitoraz-
ká 815/1,2. Smlouvou by byl zatížen poze-
mek parc. č. 1002/5 v k. ú. Nové Hrady.)

� 12. Návrh ochranných pásem zdrojů
podzemních vod
Rada města schvaluje ochranné písmo zdrojů
podzemních vod v Byňově dle návrhu
RNDr. Paštyky (společnost ČEVAK, a. s.):
Návrh ochranných písem zdrojů podzemních
vod studní S-1, S-2, S-3 a vrtu HV-1 Byňov.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.
s., České Budějovice návrh ochranných pá-
sem zdrojů podzemních vod v Byňově.)

� 13. Oznámení o poskytnutí grantu
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí grantu SD/OEZI/1147/2014 s Jihočeským
krajem na projekt „Základní škola pro
všechny – II. etapa“ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

(Rada obdržela od Jihočeského kraje – kraj-
ského úřadu oznámení o poskytnutí inves-
tičního grantu na projekt „Základní škola
pro všechny – II. etapa“. Celková výše pro-
jektu je 170 000,- Kč, z toho podíl grantu
činí 102 000,- Kč. Projekt řeší dokončení
bezbariérového přístupu v rámci budovy ZŠ
v Komenského ulici – z 2. NP do 3. NP.)

� 14. Usnesení o ustanovení opatrovníka
Rada města bere na vědomí ustanovení
Města Nové Hrady opatrovníkem pro doru-
čování pí. Haně Pospíšilové.
(Rada obdržela od Dětského domova, Zá-
kladní školy a Školní jídelny Radenín usne-
sení o ustanovení Města Nové Hrady
opatrovníkem pí. Hany Pospíšilové, pro do-
ručování.)

� 15. Údržbové práce v Zámeckém parku
Nové Hrady
Rada města bere na vědomí údržbové práce
v Zámeckém parku Nové Hrady, jak byly
předloženy Technickými službami města
Nových Hradů.
(Rada obdržela od odboru životního prostředí
MěÚ Nové Hrady vyjádření k seznamu a roz-
sahu prací roční údržby v Zámeckém parku
v Nových Hradech s tím, že nejsou námitky
k předloženému seznamu za předpokladu, že
bude postupováno dle příslušné legislativy.)

� 16. Správní rozhodnutí, ve kterých je
město Nové Hrady účastníkem řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní rozhodnutí.

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

� 18. Obec přátelská rodině 2013
Rada bere na vědomí ocenění Města Nové
Hrady v rámci soutěže Obec přátelská rodi-
ně 2013. Rada schvaluje návrh na využití
neinvestiční dotace poskytnuté Minister-
stvem práce a sociálních věcí a pověřuje
starostu jeho zasláním ministerstvu. Rada
pověřuje starostu města účastí na slavnost-
ním ceremoniálu k předání ocenění dne
15. 5. 2014 v Brně.
(Starosta města informoval členy rady
o ocenění Města Nové Hrady v rámci soutě-
že Obec přátelská rodině 2013, kde naše
město získalo v kategorii 1 001 – 3 000 oby-
vatel 1. místo. Soutěž organizuje Minister-
stvo práce a sociálních věcí. Součástí
ocenění je i prémie ve výši 900 000,- Kč,
kterou může město použít na další rozvoj
prorodinných aktivit. Starosta města infor-
moval o návrhu na využití této prémie
s tím, že návrh byl zpracován na základě
podnětů od místních spolků, organizací,
škol a KIC N. Hrady. Rada schválila návrh
na využití neinvestiční dotace poskytnuté
Ministerstvem práce a sociálních věcí a
pověřila starostu jeho zasláním minister-
stvu. Rada pověřila starostu města účastí
na slavnostním ceremoniálu k předání oce-
nění dne 15. 5. 2014 v Brně.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

MĚSTO NOVÉ HRADY
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Nové Hrady
vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice

Referenta Investičního a majetkového
odboru Městského úřadu Nové Hrady

9. platová třída, doba neurčitá
místo výkonu práce: Nové Hrady
předpokládaný nástup: 1. 7. 2014

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s § 7 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednicích územních samosprávných celků a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Charakteristika pozice:
evidence majetku, příprava, podání žádostí a administrace dotací

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
dosažené vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
obor školního vzdělání: ekonomické, stavební
znalosti oboru: oblast veřejné rozpočty, dotační programy, účetnictví, veřejné zakázky,

stavební právo
jazykové znalosti: znalost cizího jazyka výhodou
další znalosti, dovednosti a předpoklady: dovednost pracovat na PC

(MS Office, Windows, Excel, Internet, práce v GIS (geografický
informační systém) – výhodou, řidičský průkaz skupiny „B“

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR, věk minimálně 18 let, způ-
sobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu ( číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), da-
tum a podpis

Přílohy přihlášky:
strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál pří-
padně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhon-
nost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosažené vzdělání,
souhlas se zpracováním osobních údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete nejpozději do 13. 6. 2014
na adresu: Městský úřad Nové Hrady, tajemnice MěÚ, nám. Republiky čp. 46, 373 33 Nové
Hrady. Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Bc. Jana Káplová, tajemnice MěÚ,
telefon: 386 10 10 12, e-mail: tajemnik@novehrady.cz

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od skončení výběrového řízení
skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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Nové Hrady – 1. místo v soutěži OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2013!!!
Na konci dubna jsme od Ministerstva práce a sociálních věcí obdrželi výsledky ankety Obec přátelská

rodině 2013, do které se naše město na konci loňského roku přihlásilo. Při naší první (a doposud poslední)
účasti v roce 2009 jsme získali 3. místo, v probíhajícím ročníku jsme byli oceněni jako nejlepší Obec přá-
telská rodině v kategorii měst a obcí s počtem obyvatel 1 001 – 3 000! Vyhlašovatelé soutěže ocenili kom-
plexní snahu města o podporu a rozvoj aktivit pro všechny věkové skupiny a celkovou koncepci podpory a
rozvoje prorodinných aktivit.

Osobně si myslím, že je toto ocenění krásným ohodnocením aktivit, které občanům naše město a jeho
školy, spolky, organizace i jednotlivci nabízí. Je oceněním mnoha aktivních lidí, kteří svůj čas věnují ostat-
ním v rámci vedení různých kroužků, sportovních oddílů, spolků či organizací. Je oceněním práce naší ma-
teřské a základní školy, práce jednotlivých pedagogů, kteří se vedle přímého vzdělávání snaží také
o propojení aktivit škol s rodiči či prarodiči. Tuto cenu také osobně vnímám jako hodnocení aktivity vedení
města, zejména při zajištění podpory pro místní školská zařízení, organizace, spolky, v nastavení systému za-
jištění sociální péče, dopravní dostupnosti, při řešení otázky bezpečnosti či informovanosti občanů. Dle
mých informací od vyhlašovatele soutěže též hodnotitelé pozitivně vnímali naší snahu o udržení tradic, velmi
bohatou nabídku kulturních a společenských akcí, oživení „vnitřního“ života osad či zapojení občanů do roz-
hodovacích procesů v rámci řešení aktuálních problémů či dlouhodobého směřování města a osad.

Získání nejvyššího stupínku v tomto případě neznamená pouze čestnou medaili či diplom, ale je doprová-
zena jakousi prémií (neinvestiční dotací) ve výši 900 000,- Kč, kterou může naše
město použít na další rozvoj prorodinných opatření a akcí. Přestože nám minis-
terstvo dalo pouze několik dní na zaslání návrhu využití této prémie (s tím, že
celá či drtivá část musí být využita na pouze neinvestiční aktivity), díky rychlé
součinnosti s našimi školami, spolky, organizacemi a ve spolupráci s KIC Nové
Hrady, členy rady a komisemi rady se nám podařilo připravit návrh, který byl za-
slán k odsouhlasení. Tento návrh byl zpracován na základě zaslaných podnětů
k různým akcím a aktivitám a jasně též navazuje na Plán rozvoje rodinné politiky
města Nové Hrady pro období 2014 – 2018. Jako jeden ze zpracovatelů návrhu si
dovolím tvrdit, že rozdělení této prémie pamatuje na všechny věkové kategorie,
přispěje k organizování tradičních i nových akcí a aktivit a jistě přinese další roz-
voj prorodinných (spolkových, společenských, sportovních, vzdělávacích, tvůr-
čích) aktivit v našem městě a osadách pro naše občany.

Přestože si uvědomuji, že k uspokojení všech požadavků bychom potřebo-
vali takových prémií několik, jsem rád, že z této částky budeme vedle podpory
jednotlivých akcí moci řešit i přesun keramické dílny, rekonstrukce či doplnění
dětských hřišť, oživení některých osadních ploch určených k setkávání lidí či
k dovybavení zázemí pro činnost KIC v objektu Kulturního a spolkového
domu (Statky). Část financí bude určena také na udržení masopustní tradice,
nové vzdělávací aktivity (kurzy, přednášky), nákup knih pro knihovnu, kurzy
sebeobrany nebo rozvoj tvůrčích dílen a aktivit v Koželužně.

Slavnostní předání diplomů a symbolických příslibů finanční prémie proběhlo
ve čtvrtek 15. května 2014 v Brně v sídle Nadace Partnerství. Ocenění předávala
osobně paní ministryně Mgr. Michaela Marksová a paní poslankyně Ing. Radka
Maxová (předsedkyně Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní
menšiny Parlamentu ČR) za doprovodu dalších představitelek a představitelů ne-
ziskových organizací, které se věnují rodinné politice. Společně s dalšími oceněný-
mi v dalších kategoriích jsme se shodli, že finanční prémie není hlavní motivací
pro naše přihlášení do této soutěže. Soutěž i finanční prémii vnímáme spíše jako
určitou zpětnou vazbu či hodnocení prorodinných opatření jednotlivých obcí a
měst a především jako motivaci k další práci v této oblasti. Vedle finančně podpo-
řených aktivit se tak i nadále budeme snažit o rozvoj spokojeného života všech vě-
kových kategorií rodin a občanů ve městě a osadách, což je aktivita, která nikdy
nekončí, neboť každodenně přináší nové a nové podněty a potřeby…

Ale o nových plánech a aktivitách spíše někdy příště v dalším článku.
Závěrem mi dovolte, abych osobně i jménem rady města poděkoval všem, kteří

přispěli a přispívají k tomu, že naše město díky rozsahu prorodinných aktivit získa-
lo toto krásné a významné ocenění. Vedle pedagogů, vedoucích organizací, spol-
ků, kroužků, trenérů, zaměstnanců KIC a MěÚ Nové Hrady, zastupitelů, členů
komisí, osadních výborů a mnohých dalších aktivních osob bych rád speciálně po-
děkoval těm, kteří se společně se mnou přímo podíleli na zpracování anketních do-
tazníků, přípravě Plánu rozvoje rodinné politiky města Nové Hrady pro období
2014 – 2018, přípravě přihlášky do soutěže Obec přátelská rodině 2013 a také pří-
pravě specifikace využití finanční prémie. Toto poděkování proto patří (v abeced-
ním pořadí): Jitce Duspivové ml., Květě a Michalovi Jarolímkovým, Lucii Sovové
a Lence Wegerové.

V příloze tohoto článku přikládám návrh akcí a aktivit, které jsme po schvá-
lení radou města zaslali k odsouhlasení Ministerstvu práce a sociálních věcí. Po
schválení tohoto návrhu budou jednotlivé organizace a partneři akcí osloveni a
bude upřesněna forma a výše podpory.

Ještě jednou děkuji všem a velmi rád tlumočím osobní gratulaci paní minis-
tryně našemu městu k tomuto velkému úspěchu v oblasti péče o spokojené ro-
diny a občany. Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Nové Hrady celého světa na návštěvě u nás
Jak jsem již v posledních měsících pravidelně informoval, staly

se v letošním roce Nové Hrady místem dalšího setkání měst stejného
názvu. Naše pozvání přijalo celkem 12 měst z deseti zemí celého
světa, z důvodu neudělení víz pro tlumočnici však nakonec nedorazi-
li zástupci z Gruzie. Na přelomu dubna a května se tak mohli místní
občané i turisté setkávat s „Novohradskými“ z Japonska, Lotyšska,
Dánska, Německa, Švýcarska, Velké Británie (2x), Jižní Afriky,
Kanady a také s našimi jmenovci z Pardubického kraje.

Týdenní konference, kterou jsme poctivě plánovali a připravo-
vali již od loňského roku, utekla doslova jako voda. Jaké jsou tedy
její výsledky a co přinesla nejen pro občany našeho města? Mluvit
o výsledcích konference by se dalo velmi dlouho, stejně tak vyjme-
novávat všechny aspekty. Dovolím si proto shrnout ty (alespoň
z mého pohledu) nejdůležitější, a to jak z pohledu celého společen-
ství „Newcastlů“, tak z pohledu našeho města.

1) Konference úspěšná
Nejen s ohledem na ohlasy od téměř osm-

desáti přímých účastníků konference mohu
jako první uvést, že konference byla všemi
městy hodnocena jako velmi úspěšná, někteří
dokonce hovořili, že se jednalo o nejlepší kon-
ferenci či společné setkání. Pokud si odmyslí-
me jistou diplomatičnost při vyjadřování
účastníků, je pravdou, že vedle pracovní části
zahraniční účastníci hodnotili velmi pozitivně
zejména rovinu osobních setkání, přátelského
přijetí a představení našich tradic. Velmi
kladně o konferenci informovala také média
(a to nejen česká).

Projekt: Nové Hrady – soubor prorodinných opatření v rámci soutěže Obec přátelská rodině

Aktivita č. 1
Uspořádání akcí se zaměřením s jasným prorodinným
charakterem – cílené zejména na děti, rodiče a děti,
děti a prarodiče, seniory
− Turnaj v kuželkách pro děti a rodiče
− Den ochrany přírody a krajiny
− Rybářské závody pro děti
− Kurz sebeobrany pro všechny věkové kategorie
− Kurz práce s fotoaparátem a videem
− Tvůrčí kurzy v Koželužně
− Tvůrčí dílny a aktivity pro děti a rodiče v MŠ + Rozloučení s MŠ

pro předškoláky
− Vystoupení  školního pěveckého sboru  –  Neuburg an der Donau
− Předvánoční setkání pro seniory

Aktivita č. 2
Materiálové zabezpečení tradičních novohradských aktivit
s prorodinným charakterem
− Masopustní kroje a materiál  pro dětský masopust
− Masopustní kroje a materiál pro tradiční masopustní veselice
− Sbor pro občanské záležitosti – vítání občánků

Aktivita č. 3
Dovybavení a rekonstrukce dětských hřišť a veřejných
prostranství ve městě N. Hrady a osadách

− DH Navrátilova ulice

− DH Školní družina

− DH Mateřská škola

− Vyšné

− Nakolice

− Obora

− Paluba N. Hrady

Aktivita č. 4
Dovybavení Knihovny a Kulturně-spolkového domu
pro další rozvoj prorodinných
(spolkových, kulturních a společenských) aktivit

Aktivita č. 5
Přesun a dovybavení keramické dílny do objektu
Centra volnočasových aktivit

Slavnostní večer zahájilo kvarteto Calypte čes-
kou státní hymnou

Účastníci konference v Divadelním sále novohradského zámku

Vyvrcholením večera byl koncert houslového
virtuosa Jaroslava Svěceného

Úvodní slova tradičně patřila starostovi hostitelského města, zakladateli setkání p. Morinori
Wadovi a prezidentu aliance Davidu Faulknerovi

pokračování na str. 7
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2) Naše město nejen jako organizátor, ale především
jako plnohodnotný člen rodiny Newcastlů

Ve své konferenční zahajovací řeči jsem se snažil přítomným vy-
světlit, že jedním z našich cílů je plnohodnotné začlenění do této „novo-
hradské rodiny“. Naše přijetí na minulé konferenci v Anglii sice bylo
vstřícné, nicméně jsem cítil, že k lepší spolupráci musíme naše jmenov-
ce více seznámit s naším městem a zároveň alianci více přiblížit našim
občanům. Osobně jsem přesvědčený, že obojí se podařilo. Zahraniční
účastníci si během týdne u nás mohli udělat jasný obrázek o našem
městě, o specifičnosti života v blízkosti státní hranice dříve i dnes, o na-
šich památkách a jejich využití, o naší historii i současnosti, o našich
tradicích a především o tom, jací lidé zde žijí. Z pohledu seznámení
našich občanů s aliancí našich jmenovců je výsledek také velkým pří-
slibem. Na výzvu zapojit se do přípravy konference pozitivně zarea-
govalo několik desítek osob a navíc byly některé aktivity v rámci
konference koncipovány tak, aby se co nejvíce zájemců mohlo aktiv-
ně či pasivně setkávat s účastníky konference nebo přímo být součástí
jejího programu. Z tohoto pohledu asi nejvíce zaujaly sobotní akce na
náměstí, které se přes deštivé počasí zúčastnilo několik stovek návštěv-
níků, a středeční kulturní večer, jehož vrcho-
lem byla ukázka novohradského masopustu
(tajně jsem doufal, že se nám podaří alespoň
část zahraničních návštěvníků zapojit do maso-
pustního kolečka – výsledek mnohokrát před-
čil moji představu, neboť postupně se zapojili
téměř všichni přítomní).

Pěvecký sbor Fermata měl za své vystoupení velký a zasloužený aplaus

Odpoledne navštívili účastníci konference ně-
které novohradské památky, mimo jiné kovárnu

Večer nás na hradě přivítal pan kastelán Mgr.
J. Smolík se zástupkyní NPÚ České Budějovice

Diváci hradního večerního programu
Prohlídka hradu s hranými scénkami zdejší historie, které předvedli studenti Gymnázia
T. Sviny #'&(

Nové Hrady celého světa na návštěvě u nás (pokračování ze strany 6)

pokračování na str. 8
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Jedním z nejdůležitějších důkazů pro plné
začlenění našeho města jsou nabídky k další
spolupráci s jednotlivými městy. Vedle konfe-
rencí, které se konají každé dva roky, totiž pro-
bíhá mnoho menších vzájemných aktivit,
které si organizují některá města v jakési rovi-
ně partnerství jednotlivých měst. Zájem o užší
spolupráci s naším městem projevili například
zástupci z lotyšského Jaunpilsu, anglického
Newcastle upon Tyne, německého Neuburgu,
švýcarského Neuch>telu či dánského Nybor-
gu, a to zejména v oblasti výměnných pobytů
studentů, kontaktů mezi školami, cestovního
ruchu, spolupráci spolků či nabídkami na ofi-
ciální partnerství nebo vzájemná setkávání při kulturních či jiných akti-
vitách. Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům na vystoupení školního
pěveckého sboru při slavnostním zahájení jsme se již domluvili na prv-
ní návštěvě bavorského Neuburgu an der Donau, kam se plánujeme vy-
dat na konci června (pro členy pěveckého sboru a studenty zapojené do
přípravy konference to bude zároveň jistá forma odměny za jejich úsilí,
další volná místa pak budou doplněna dalšími zájemci, takže se případ-
ně můžete přidat).

3) Sekce Youth – Mládež
Jedním z nejvíce kladně hodnocených aspektů bylo zapojení mla-

dých lidí. Mladá (mládežnická) sekce měla svůj samostatný pracovní
program, během kterého se nejen věnovala některým tématům, která
projednávali i „dospělí“, ale především plánovala další vzájemnou spo-
lupráci a vlastní aktivity v rámci uvažovaného společného projektu
(ERASMUS+). Více o programu této sekce
přidá Michal Jarolímek ml., přesto si i já
v souvislosti s našimi „mladými“ dovolím jed-
nu poznámku. Jedním z témat celé konference
bylo překonávání bariér a určitých předsudků –
před konferencí jsme se obávali, že u našich
studentů může být problémem jazyková ba-
riéra, postupně jsme si však opravovali názor
a odbourávali jeden z vlastních předsudků
o tom, že úroveň ostatních států v angličtině
bude mnohem vyšší než naše. Musím tedy po-
chválit pedagogy za dobrou jazykovou přípra-
vu a naše mladé nejen za jejich angličtinu, ale
též za celkový přístup k přípravě konference a
k výbornému zvládnutí jejího průběhu.

4) Naplnění programu
hlavních jednání

Jak jsem již naznačoval v minulých člán-
cích, je tato konference nejen o setkávání lidí,
ale též o jasném pracovním programu, při kte-
rém se řeší konkrétní problémy či společné ak-
tivity. Všechna zúčastněná města připravila
své prezentace se zaměřením na cestovní ruch
a ukázku tzv. příkladů dobré praxe (best prac-
tice). Tuto část jsme z naší iniciativy rozšířili i
o sdílení projektů, které se ne úplně povedly či
zatím nenaplnily očekávání. Nešlo tak pouze
o chlubení se tím nejlepším, ale i určité varo-
vání před možnými problémy. Diskuse u jed-
notlivých informačních panelů pak patřily
k těm nejzajímavějším a přinášely i podněty
k dalším možným společným aktivitám.

Velkým tématem konference byl rozvoj
cestovního ruchu. Již před dvěma lety byla ak-
tivně diskutována forma jakési novohradské
slevové karty, která by motivovala občany
jednoho Newcastlu k návštěvě jiných N. Hra-

Kapela Bakchus na večerním hradním nádvoří
(mj. vítěz loňského festivalu středověké hudby
u nás) Šermířská skupina Vítkovci v akci

Lotyšská delegace byla z Vítkovců nadšená

Společná fotografie všech účastníků na zámeckých schodech

Nové Hrady celého světa na návštěvě u nás (pokračování ze strany 7)

Odpoledne jsme navštívili Skanzen železné opony  s ukázkou vojenské techniky

pokračování na str. 9
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dů. Vše však dlouho komplikovaly debaty nad
administrativním zajištěním a rozsahem karty.
Jsem velmi rád, že jsme během jednání dospě-
li ke shodě na dalším postupu a byl odsouhla-
sen náš návrh na vytvoření kontaktních osob
(např. zaměstnanci informačních center, za-
městnanci úřadů, cest. kanceláře či jiné fir-
my), na které by se mohl potenciální turista či
skupina obrátit a konzultovat s ním svůj záměr
navštívit dané město či zemi. Osobně jsem to-
tiž přesvědčený, že ten, kdo se vydá stovky, ti-
síce či desetitisíce kilometrů, aby navštívil
jiné Nové Hrady, nepotřebuje klasickou slevo-
vou kartu se slevou na vstup do muzea či mi-
nislevu na ubytování nebo jídlo. Mnohem
důležitější je, aby mu někdo poradil s plánová-
ním jeho cesty, se zajištěním dopravy a ubyto-
vání, doporučil co a jak jíst nebo pomohl při
případných problémech. A pokud poté ještě
dostane nějakou slevu či výhodu, je to spíše
bonus…

Jako modelový příklad jsme uvedli prog-
ram naší konference a balíček služeb, které
účastníci dostali po zaplacení konferenčního
poplatku. Výsledkem jednání bylo stanovení
kontaktních osob (v našem případě KIC a Spo-
lečnost Rožmberk) a shoda na oficiálním
spuštění projektu Newcastles card, který však
bude možno adaptovat i do místních podmí-
nek a pro jakékoliv jiné zákazníky či návštěv-
níky ze zahraničí.

5) Finanční efekt pro město
Konference Newcastles of the World jsou

postaveny na tom, že si hlavní výdaje (doprava,
ubytování, stravování, pronájem konferenčních
prostor, vstupné apod.) platí účastníci konferen-
ce formou zaplacení konferenčního poplatku.
Hostitelské město zajišťuje doprovodný kul-
turní program, který bývá většinou pokryt díky
sponzorům či partnerům konference. Stejně
tomu bylo i v našem případě. K poplatku a fi-
nancím od sponzorů jsme připojili i dotační
tituly a výsledek je takový, že konference ne-
bude stát naše město žádné vlastní peníze
z rozpočtu města (dle našeho propočtu bude
dokonce i plusová, ale to uvidíme až po zapla-
cení všech faktur).

Velmi důležité je, že většina finančních
prostředků přinesla přímý efekt našemu městu
formou čerpání služeb od místních firem. Po-
kud k těmto službám připočteme to, co odha-
dem každý účastník utratil při nákupu suvenýrů
a produktů, můžeme hovořit o obratu cca. je-
den milión korun, který díky konferenci po-

Pantomimické představení Ptáci v podání di-
vadla Studna #&$

Novohradská masopustní koleda zatancovala
jedno kolečko pro každé město a vedoucí kaž-
dé delegace se dobrovolně a rád zapojil – skvě-
lý zážitek pro všechny #&"(

Divadlo Studna si diváky vychutnalo i v Zrcad-
lovém sále

Taneční večer se protáhl dlouho do noci!#$

Nové Hrady celého světa na návštěvě u nás (pokračování ze strany 8)

pokračování na str. 10
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mohl místním firmám a svým způsobem i přímo městu formou zaplacených daní, které se
následně projeví plusově v rozpočtu města. Tento finanční přínos konferencí podobného typu si
uvědomují i někteří partneři, proto byla konference podpořena např. i Czech Tourismem nebo Ji-
hočeským krajem.

6) Team
Jako jeden z velkých plusů konference vnímám to, že se v našem městě (a nejbližším okolí)

dala dohromady parta lidí, která nejenom připravila letošní konferenci, ale má i zájem pokračo-
vat v prohlubování navázaných kontaktů či jiných projektů a aktivit. Tento tým tvoří převážně
mladí lidé, kteří si ověřili, že jsou schopni aktivně komunikovat, získali nové zkušenosti a jsou
též připraveni zapojovat do těchto aktivit další zájemce a i jim předávat své zkušenosti či jinak
otevírat cestu. Osobně jsem velmi rád, že díky této partě lidí je myšlenka pokračování zapojení
našeho města v rámci aliance Newcastlů životaschopná, neboť není přímo závislá na jedné či
dvou osobách.

K dalším výsledkům, dojmům a ohlasům ke konferenci se jistě vrátíme i v dalších NZ. Na zá-
věr tohoto článku mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří přispěli k úspěšnému zvládnutí orga-
nizace letošní konference. Chtěl bych poděkovat všem sponzorům a
partnerům, kteří nám umožnili zajistit pro účastníky konference velmi
kvalitní doprovodný program. Chtěl bych poděkovat všem novohrad-
ským organizacím, spolkům či firmám, které svojí troškou přispěli
k zajištění konference. Velké poděkování patří organizačnímu týmu, se
kterým jsme na úkor vlastního volného času společně strávili desítky
hodin při plánování, přípravách a hlavně v průběhu konference. Spe-
ciální poděkování patří: Květě Jarolímkové, Jitce Duspivové ml., Mar-
cele Kotrčové a jejímu příteli Mirkovi, Marii Polákové (GTS T. Sviny),
Hance Šáchové, Tondovi a Laďce Bártovým, paní Lence Říhové (kon-
ferenční centrum), paní Monice Šnokhausové (Hamr) a především dvě-
ma nejaktivnějším a nejzasloužilejším: Robertu Dulferovi (Společnost
Rožmberk – Novohradská kovárna) a Michalu Jarolímkovi ml. Všem
moc děkuji a těším se na další společné aktivity.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Výlet na Mandelstein dostalo dobrodružný ná-
dech, když nás při návratu zastihlo krupobití

Podepsání společné deklarace

Exkurze v Budějovickém Budvaru

Večer jsme se zúčastnili galavečeru Novohrad-
ské číše, někteří z delegátů měli i čest předat
ocenění

Pan Wada přebírá klobouk, který mu věnovala
novohradská masopustní koleda

Přes zimu a déšť se trh na náměstí povedl. Nej-
větší ohlas měly pochoutky, které přivezla lo-
tyšská delegace a zejména byla obdivuhodná
výdrž japonských děvčat oblečených pouze
v tradičních kimonech, která celé odpoledne
zájemcům „malovaly“ například jména

Nové Hrady celého světa na návštěvě u nás (pokračování ze strany 9)



Pasování na rybáře si na náměstí užili zástup-
ci všech pozvaných měst i diváci #&($
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K poslechu hráli a zpívali Novohradský smíšený sbor, Calypte, Podho-
ranka a Pražský hradčanský orchestr #$

Nakolická koleda všem delegátům předvedla
svůj šavlový tanec

Potlesk ve stoje jako poděkování za zorganizovanou konferenci

Japonští přátelé nám na oplátku připravili
svůj rituál pití zeleného čaje

Na závěr nám předala Jennifer Stycuk oficiál-
ní pozvání na konferenci v roce 2016, která se
uskuteční v Newcastlu v Kanadě

Nové Hrady celého světa na návštěvě u nás (pokračování ze strany 10)
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Konference a mladá sekce
Již tradiční součástí konference Newcastles of the World se stala pa-

ralelní sekce diskuzí mladých účastníků, kterým je zpravidla mezi 16 a
24 roky. Ani letos tomu nemělo být jinak. Protože však Nové Hrady ne-
disponují jako ostatní větší města potřebným zdrojem v podobě střední
školy či dětského parlamentu, rozhodli jsme se již na začátku příprav,
obrátit se na nejbližší vhodnou školu a oslovit ředitele Gymnázia Trho-
vé Sviny Mgr. Františka Slípku s žádostí o spolupráci a možností zapo-
jení studentů do aktivit konference. Pan ředitel nám plně vyšel vstříc
a při osobní schůzce s vyučujícími angličtiny přislíbila pomoc s koor-
dinací a přípravou paní učitelka Mgr. Marie Poláková. Oběma peda-
gogům bych chtěl tímto poděkovat za jejich vstřícnost, čas a úsilí, které
přípravě věnovali.

Prvním úkolem studentů bylo připravit si scénky z novohradské his-
torie a pověstí, které by v angličtině předvedli zahraničním hostům, bě-
hem jejich večerní prohlídky hradu. Studenti
si museli nejprve vybrané kapitoly dějin a po-
věstí nastudovat, vybrat z nich vhodné námě-
ty, napsat a přeložit dialogy a nakonec vše
společně secvičit. Do této aktivity se zapojilo
necelých 30 studentů, kteří Nové Hrady a hrad
během přípravy několikrát navštívili. Při pro-
hlídce, která se nakonec uskutečnila v úterý
večer, tak naši hosté spatřili tajemné mnichy a
modrou paní, slyšeli zpěv Luisy Gollové a
hudbu Jana Tomáška a náramně se bavili při
tom, když hraběnka Magdaléna zjistila, že ji
ve sklepení okrádají bratři Stradenové. Úterní
večer měl u cizinců značný úspěch za což pat-
ří všem hercům i organizátorům velký po-
tlesk. Stejně tak bych chtěl poděkovat všem
zaměstnancům hradu v čele s kastelánem Mgr.
Janem Smolíkem, kteří se na přípravě i samot-
ném večeru podíleli.

Druhou zásadní úlohou gymnazistů bylo
zapojení se přímo do diskusí mladé sekce.
K této aktivitě proběhlo na škole několik schů-
zek, kde jsme si postupně upřesňovali obsah a
formu diskusí. Především ale zájem studentů převýšil naše očekávání a
zejména kapacitu, a bylo tak nezbytné, abychom spolu s paní učitelkou
Polákovou provedli určitý výběr. I díky mírnému navýšení počtu jsme
nakonec dali dohromady skupinu tří studentů a pěti studentek z 5. až
7. ročníku. Přednost dostali zejména komunikativní a aktivně reagující
jedinci, kteří již dva měsíce předem navázali e-mailový kontakt se svými
zahraničními kolegy. Těm, kteří se nakonec nevešli do onoho výběru,
bych chtěl poděkovat za projevený zájem a věřím, že se v budoucnu na-
skytnou další příležitosti spolupráce.

Svou mladou delegaci k nám vyslala města z Japonska, Švýcarska,
Německa a Velké Británie. Dohromady 16 účastníků doplnila osmička
našich gymnazistů, jmenovitě Eliška Benediktová, Vendula Bílková,
Dominik Čeněk, Petra Jarošová, Radek Ježek, Kristina Kropáčková,
Lenka Kunzová a Ondřej Slípka. Od počátku se na přípravě a organizaci
mladé sekce plnohodnotně podílela studentka českobudějovického
gymnázia Hana Šáchová z Nových Hradů a Juliette Fras z jihofran-
couzských Pyrenejí, která u nás byla na pětiměsíční stáži. Všem z nich
bych chtěl poděkovat za perfektní spolupráci a bezchybnou reprezen-
taci našeho města, regionu a země.

Vzhledem k tomu, že k samotnému moderování diskusí jsem se dos-
tal až jako záskok krátce před začátkem konference, chtěl bych ještě na
tomto místě vyzdvihnout nepostradatelnou pomoc neformálních vedou-
cích mladých delegací Vânii Carvalho ze Švýcarska, Tomoko Tamai
z Japonska a zejména Monjera Rashida, který si přivezl bohaté zkuše-
nosti z moderování konference mladých před dvěma lety v Anglii.

A jak samotný týden z pohledu sekce mladých probíhal? Stejně jako
před dvěma lety v Anglii, absolvovali účastníci odpolední a večerní do-
provodný program společně se svými dospělými kolegy, avšak dopo-
lední diskuse probíhaly odděleně.

pokračování na str. 13
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Většina našich studentů dorazila již na pondělní oficiální zahájení a
hned po prvních pěti minutách dokázali, že naše obava z jejich ostychu
mluvit byla naprosto zbytečná. A tak zatímco jsme si s Monjerem a To-
moko po koncertě pana Svěceného ještě sedli, abychom doladili náš
program, „děcka“ začala spontánně bořit jazykové bariéry okolo
kulečníkového stolu.

Úterní dopolední blok patřil prezentacím jednotlivých měst, po
němž jsme se poprvé samostatně sešli v Modrém sále zámku, abychom
se všichni navzájem představili a seznámili. Skutečná práce pak začala
v sále Kulturně-spolkového domu, kam jsme se přemístili ve středu
ráno. Úvodní hodinu jsme věnovali prezentacím, které si připravili pá-
nové z gymnázia o jejich pohledu na možnosti podnikání mladých lidí,
Antonín Bárta o jeho zkušenosti se získáním zaměstnání v Akademic-
kém a univerzitním centru a Juliette o její stáži a programu Leonardo.
Krátce nás také přišel pozdravit senátor Tomáš Jirsa. Poté již Monjer za-
dal úkol rozdělit se do skupin a sepsat témata a
oblasti, která jednotliví účastníci považují za
důležitá. Během debaty a následném hlasování
byly vybrány tyto oblasti: vzdělávání, neza-
městnanost, cestování a aktivity pro mladé.
Následně všichni studenti dostali úkol rozdělit
se do čtyř skupin podle zájmu o jednotlivá té-
mata a přijít s námětem aktivity resp. projektu
v dané oblasti. Smyslem zadání bylo přijít
v rámci každého tématu se záměrem, který by
byl alespoň zpočátku realizovatelný samotný-
mi mladými lidmi a bez větších finančních
prostředků. Každé skupině se během středeč-
ního odpoledne podařilo takový námět vy-
myslet a sepsat.

Čtvrteční dopolední setkání zahájil profe-
sor Rüdiger Ettrich se svým povídáním o jeho
zkušenostech s překonáváním bariér ve vědě i
společnosti. Poté angličtí delegáti představili
svou vizi projektu, který by se měl na podzim
tohoto roku ucházet o peníze z nového progra-
mu Erasmus+, a na kterém by se mohli aktivně
podílet i naši mladí. Po této úvodní hodině
jsme se opět pustili do práce ve skupinách a
pokračovali s přípravou “projektů”. Zadáním
každé skupiny bylo umístit jejich nápad do
struktury definované pomocí základních otá-
zek: Co by se mělo dělat? Proč? Jak? Kým?
Kde? Kdy? Za jaké peníze? A s jakými riziky?
Tuto strukturu skupiny použily i při vytváření
svých prezentací. A protože nám odpolední
výlet na Mandelsteinu ozvláštnila bouřka a
kroupy, a my tak přišli o možnost sejít se ještě
před večeří, pokračovali jsme v přípravě pre-
zentací ještě dvě a půl hodiny po skončení gala
večeru Novohradské číše.

V pátek přišel čas předstoupení před naše
dospělé kolegy a představení našich projektů.
Na podiu se postupně vystřídaly všechny sku-
piny a každý mladý účastník dostal slovo, aby
představil část svého projektu. Byl jsem velmi
potěšen, když jsem viděl co se nám za těch ně-
kolik dnů podařilo vytvořit a s jakou kladnou
odezvou se naše práce setkala. Přesto platí to,
co jsme si řekli před začátkem konference: za
úspěšnou jí budeme moci považovat až podle
toho, co se během následujících dvou let poda-
ří rozběhnout a zrealizovat. Představení všech
čtyř projektů a jejich hlavních idejí bych chtěl
věnovat článek v příštím čísle NZ. Zároveň
bych Vás chtěl informovat o již navazované
spolupráci a novinkách ohledně přípravy pro-
jektu do programu Erasmus+.

Michal Jarolímek ml.,
organizační tým konference

Newcastles of the World
Od 28. 4. do 4. 5. se konala konference

Nových Hradů z celého světa. Tento rok se
hostitelem setkání staly právě Nové Hrady
v jižních Čechách. Setkání Nových Hradů
se koná již od roku 1992, každé dva roky
v jiné zemi. Dorazilo jedenáct Nových
Hradů z devíti zemí, mezi nimiž byly i
země jako Jihoafrická republika, Japonsko,
Kanada a mnoho dalších. Na programu
byly debaty- tvoření projektů mezi mladou
a dospělou sekcí konference. Cílem těchto
debat bylo poznání nových náhledů na
různá témata, která zahrnovala například
nezaměstnanost, cestování, vzdělávání a
několik dalších. Kromě debat jsme podni-
kali také různé exkurze a i přes nevydařené
počasí jsme si užili výstup na Mandelstein,
výlet do Českého Krumlova a Českých Bu-
dějovic (zvláště Budějovický pivovar byl
pro několik delegací velkou atrakcí).

Program pro studenty z Gymnázia Trho-
vé Sviny začal v pondělí večer na novohrad-
ském zámku, a to uvítacím ceremoniálem.
Zde jsme se také poprvé seznámili se členy
delegací a byli jsme z toho nadšeni! Hlavní
hvězdou večerního programu byl světozná-
mý houslista Jaroslav Svěcený. Po skončení
se všichni odebrali do svých pokojů, buď na
zámek, nebo do Rezidence. Nejdůležitější
událostí druhého dne byl výstup studentů
výše zmíněného Gymnázia na hradě v No-

vých Hradech. Žáci si připravili ztvárnění le-
gend, které souvisejí s místním hradem.

Ve středu se konal výlet na hranici s Ra-
kouskem k Železné oponě a poté, co jsme si
připomněli smutnou historii, jsme se vrátili
zpět na zámek. Večer proběhl masopustní prů-
vod, do kterého byli zapojeni hlavní představi-
telé každého Newcastlu. Kromě tancování a
masopustu se tu konal také raut.

Po dopolední čtvrteční debatě na různá té-
mata jsme se vydali na výše zmíněný výlet na
Mandelstein, kde nás zastihlo velké krupobití.
Večer jsme měli příležitost vidět taneční sou-
těž Novohradská číše, které se zúčastnily nej-
lepší páry z celé České republiky. Po skončení
soutěže jsme navzdory únavě pilně dokončili
naše projekty!

V pátek dopoledne jsme měli příležitost
odprezentovat naše práce dospělé sekci a poté
jsme se vydali do Českého Krumlova, Holašo-
vic a Českých Budějovic.

Celý týden, který utekl jako voda a který
jsme si mimořádně užili, jsme zakončili trhem
na novohradském náměstí, kde příslušné země
prodávaly suvenýry a výrobky spojené s jejich
kulturou. Oficiálním zakončením bylo předání
,,olympijského ohně“, tj. deklarace o příštím
konání Newcastles Conference of the World
2016 v Kanadě.

Ondřej Slípka a Kristina Kropáčková,
studenti Gymnázia Trhové Sviny

Konference a mladá sekce pokračování ze str. 12
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Dominik Nehammer – novohradský barvíř, obchodník a purkmistr
Významným a váženým novohradským měšťanem byl v 19. století

Dominik Nehammer. Přestože nebyl zdejším rodákem, dosáhl význam-
ného postavení ve vedení města a stal se majitelem několika nemovi-
tostí i rozsáhlých pozemků. Jeho úmrtím však toto příjmení v polovině
19. století z Nových Hradů trvale mizí. Přesto každý zdejší rodák i
občan dobře ví, kde stál dvůr Nehammer.

Dominik Nehammer se narodil 5. srpna 1780 v Dolním Rakousku
v lázeňském městečku Laa an der Thaya, ležící dva km od moravského
Hevlína. Jeho rodiče byli Franz Nehammer, barvíř v tomto městečku, a
Terezie, dcera Ondřeje Böhma. Barvířské řemeslo bylo rodinnou tradi-
cí, protože dědeček Dominika, Franz Nehammer, byl také barvířem
v Laa an der Thaya. Dominik Nehammer měl 8 sourozenců.

V roce 1792 se nejstarší syn Franze Martin Nehammer přiženil do
moravského Mikulova. Spolu s ním se zde usadili i někteří další jeho
sourozenci. A to už nebylo tak daleko do Nových Hradů. Dominik Ne-
hammer, zřejmě veden hlavně snahou stát se také barvířem, se v roce
1808 oženil s vdovou po barvíři z čp. 24 v Nových Hradech Václavu
Kriegerovi Terezií. Ta byla dcerou Víta Wolfa šafáře ve Svaryšově.
Sňatek to byl patrně více z rozumu než z lásky. Terezie byla totiž
o 24 let starší než Dominik. To je také důvodem, proč se nedočkal
žádného svého potomka.

Dominik Nehammer se hned po svatbě stal barvířem i vlastníkem
domu čp. 11 nazývaném U Eislerů. Tento dům se nacházel na jižní stra-
ně náměstí. Nový majitel se brzy pustil do opravy domu, v roce 1811
přistavěl první patro. Již v období let 1815 až 1816 byl novohradským
purkmistrem.

V roce 1826 se Dominik dokonce pustil do stavby nového dvoru,
který se až do jeho zbourání v roce 1983 nazýval Nehammer. Dvůr byl
postaven daleko za městem východním směrem na mírném návrší.
Brzy poté byla vedle tohoto dvora postavená městská vodárna. Dvůr
byla přízemní zděná budova o rozloze 16,8 arů (469 čtvr.sáhů). Budova
dostala čp. 139. Na mapách stabilního katastru, shodou okolností ze
stejného období uvedeném na http://archivnimapy.cuzk.cz/, je tento
dvůr poněkud překvapivě nazván Eislerhof. Tedy podle původního ná-
zvu domu čp. 11 jak výše uvedeno. Přední západní strana dvora není
ještě na plánku zakreslena, zřejmě byla dostavěna až později. Dominik
vlastnil i rozsáhlé pozemky od tohoto dvora až téměř k dnešnímu auto-
busovému nádraží po obou stranách Vilové ulice v šířce sahající až do
poloviny dnešní ulice Pod Vodárnou. Další rozsáhlé pozemky vlastnil i
vlevo u dnešního přechodu na Pyhrabruck.

V roce 1829 se Dominik stal vlastníkem, pouze ale na tři roky, domu
na náměstí čp. 59, kde si zřídil železářství. V letech 1834 až 1838 byl
zvolen znovu novohradským purkmistrem. V té době mu zemřela
v 78 letech manželka Terezie. V období let 1840 až 1843 je doložen
jako poštovní administrátor. To mu již bylo 63 let. A zdá se, že se mu
přestalo dařit. Jeho dvůr v roce 1843 zásahem blesku vyhořel. Byl proto
nucen prodat roku 1846 svůj barvířský dům čp. 11 svému nástupci
v poštmistrovském úřadu Karlu Tobischovi z Českých Budějovic.

V roce 1849 se narodila v lékárně čp. 43 na Nových Hradech u lé-
kárníka Josefa Douši Terezie svobodné matce Amálio Schulzové, která
byla dcerou Samuela Schulze a Alžběty rozené Nehammerové z Miku-
lova. Alžběta byla mladší sestrou Dominika, který se rozhodl roku

1852 Terezii adoptovat, což stvrdil svým rozsudkem soud. Terezie Ne-
hammer - Schulzová se provdala v roce 1869 za učitele Vojtěcha
Walného do Českých Budějovic.

V úterý 5. března 1856 Dominik Nehammer ve svém dvoře čp. 139
v 76 letech náhle umírá bez zaopatření i bez zanechání vlastních potom-
ků. Jeho dvůr již trvale nazývaný Nehammerhof zdědila jeho neteř
Amálie Schulzová. Jeho úmrtím trvale zmizelo toto příjmení z Nových
Hradů. Hned za rok prodává majitelka dvůr Georgi Buquoyovi.

A jaké byly osudy dvora až do jeho zbourání? Roku 1880 dvůr zno-
vu vyhořel. Po opravě byla od roku 1899 budova sídlem revírníka Jo-
hanna Witzanyho původem z Bělé u Malont. V roce 1906 byla u dvora
založena velká lesní školka. Při sčítání lidu v roce 1921 žily ve dvoře tři
rodiny. Lesní revírník Johann Witzany se ženou a dvěma syny, dále
vdovec Johann Berger původem z Vídně se třemi dětmi a Petr Košíček
z Údolí se ženou. Všichni byli ve službách Buquoye.

Známým rodákem z tohoto dvora byl Rudolf Witzany, syn výše
zmíněného revírníka. Ten ve svém díle nadšeně přivítal odtržení sudet
v roce 1938 od naší republiky. V té době studoval a pracoval v Ústí nad
Labem, Děčíně a v Praze. V básni Ztracený dům vzdal hold již poněkud
chátrajícímu rodnému dvoru. Nakonec musel narukovat na východní
frontu, kde v lednu 1945 padl.

Po II. světové válce byl majetek velkostatkáře Buquoye zkonfisko-
ván a budovu převzal Státní statek, který zde ubytoval své zaměstnance
a využíval i stáje k chovu zvířat. Budova bez zvláštní údržby vydržela
až do roku 1983, kdy začala její demolice. Za dva roky již stály na místě
dvora Nehammer nevzhledné budovy útvaru Pohraniční stráže.

Dvůr Nehammer tedy byl zbourán díky železné oponě. Škoda, chy-
bělo jen pár let a mohl být zachován. Vojenský útvar zde postavený se
ukázal nakonec jako nepotřebný, pro budovy není dnes vhodné využití.

Použité zdroje:
Matriky SOA Třeboň
Matriky Niederösterreich nördlich der Donau
Mapy Stabilního katastru http://archivnimapy.cuzk.cz/
Teichl Anton - Beiträge zur Geschichte der Stadt Gratzen

©Jiří Plch, jiri.plch@seznam.cz
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Život na zámku… aneb aktuality z vědeckého prostředí
V dnešním čísle ,,Života na zámku“ bych se rád ponořil do oblasti,

která je víceméně nám všem velice příjemná a mnohdy netušíme, že ži-
vot vědce tuto výhodu obnáší. Chtěl bych krátce informovat o možnos-
tech cestování na blízké, ale i zahraniční konference, pracovní stáže a
postdoktorandské stáže. Zkrátka a dobře, toto jsou výhody, které si jako
vědec či vědecký pracovník můžete dopřát.

Dalším bodem dnešního článku je interview s Prof. RNDr. R. Ettri-
chem, Ph.D. ředitelem Ústavu nanobiologie a strukturní biologie Aka-
demie Věd České republiky. Dozvíme se jaký je jeho obor bádání, jaké
školy vystudoval a jaké jsou jeho cíle do budoucna, ale i jeho osobní
motivace pro další výzkum specifické oblasti jeho bádání.

Cestování, aneb motivace k učení
Velkou výhodou tzv. vědeckého života, ať už jste přímo vědec či vě-

decký pracovník nebo asistent vedoucího laboratoře, je možnost
zúčastnit se řady velmi zajímavých a plodných konferencí, které odpo-
vídají tématu, kterému se na vědeckém pracovišti věnují. Dokážu si
představit mnoho lidí, kteří touží cestovat a poznávat svět, bohužel jim
na základní škole nikdy nikdo neřekl, jaké by to bylo, kdyby se věnova-
li více učení (hlavně cizích jazyků) a méně času trávili u sociálních sítí.

Za poslední rok, kdy mám možnost nakouknout pod pokličku na
Ústavu komplexních systémů, jsem opravdu mile překvapen, jaké mož-
nosti jsou pro mladé vědce připraveny. V zásadě si myslím, že je nutné
o těchto výhodách informovat a především pak motivovat mládež, pro-
tože si neumím představit, čím je motivovat lépe. Cestování je obrov-
ským benefitem, který komerční sféra určitě také nabízí, ale v takové
míře jako se s cestováním setkávají Ph.D. studenti a vědečtí pracovníci
určitě ne.

Kdybych měl popsat jak je na tom v zastoupení naše Laboratoř, tedy
Laboratoř zpracování signálu a obrazu, v tuto chvíli bych musel napsat,
že z šesti členů naší laboratoře je na území České republiky pouze polo-
vina z nich. Vedoucí laboratoře, Ing. Jan Urban, Ph.D. tráví již druhý
měsíc svojí pracovní cestu na Univerzitě v Las Palmas (Kanárské ostro-
vy), kde se zabývá výzkumem mořských koníků a ryb. Z mořských ryb
zkoumá především mladší generaci dobře známé Klauny očkaté, což
jsou přesně ty barevné mořské ryby, které jste mohli vidět ve filmech
jako ,,Hledá se Nemo“. Jan Urban na Kanárských ostrovech předvedl
svůj software a metodu na vyhodnocení změn vybarvení okrasných ry-
biček a tuto metodu dále rozvíjí a upravuje pro potřeby tamního praco-
viště, zejména tedy pro již zmíněné mořské koníky a ,,klauny“.
Výzkum je zaměřený především na vyhodnocení změn barevnosti
u zkoumaného objektu (mořští koníci a ryby), který nám strojově po-
mocí počítačů dokáže spočítat, jak jsou konkrétní diety a potrava účin-
né a jaká směs krmení se pro tento konkrétní druh hodí nejlépe. Právě
pro tento účel se zaznamenává barevnost ryb či mořských koníků.
Každá dieta totiž ovlivňuje vybarvení a to nám dává informaci, zda je
účinná a zda je ryba či mořský koník v kondici či nikoli.

Ing. Petr Císař, Ph.D. je spolu s dalším členem laboratoře Ing. Aliak-
sandrem Pautsinou též na pracovní stáži, tentokrát však v Norsku. Zde
se již dva měsíce snaží vylepšit a propojit metody, které vymysleli. Vy-
vinuli speciální metodu na zachycení rybích hejn pomocí dobře známé-
ho zařízení, které je volně prodejné, a především původně určené pro
herní průmysl (počítačové hry a konzole), jedná se totiž o zařízení Ki-
nect od firmy Microsoft Company. Toto zařízení dokáže ,,vidět“ v části
infračerveného spektra (teplejší objekty mají jinou barvu než studené),

které je našemu oku neviditelné. Jedná se o jednu z nejlevnějších infra-
červených kamer na trhu. Upravená Kinect kamera pak dokáže stejně
dobře zachytit rybí hejna v akváriu a později toto chování analyzovat
pomocí počítačů, jako dokáže zachytit vaše pohyby rukou, když je
napojená na vaší televizi. Zkrátka kreativitě se meze nekladou.

Věděli jste, že…
Kdyby bylo ze 100 000 lidských vlasů upleteno lano,
uneslo by závaží o hmotnosti 12 tun.

Uvedli jsme si konkrétní příklady pracovních cest a stáží a aktivity,
které vědečtí pracovníci vykonávají. Nyní z trochu jiného pohledu, ale
stejně důležitého, si krátce povíme o pracovní cestě v Berlíně, kde se
konala mezinárodní konference SBMC2014 s více jak 150 účastníky,
zaměřená na savčí buňky z pohledu systémové biologie. Systémová
biologie je vědecký směr v biologii silně využívající přístupy dalších
věd, především biochemie, chemie, informatiky a matematiky. Zabývá
se studiem biologických funkcí a mechanizmů vzniklých následkem slo-
žitých interakcí v biologických systémech. Organismus či jeho část
(tkáň, buňka, organela) je chápán jako komplexní systém. Předmětem
zájmu jsou potom interakce mezi částmi tohoto systému a jeho emer-
gentní vlastnosti, tedy takové, které nemohou být vysvětleny pouze na

základě součtu vlastností komponent.

Konference se zúčastnili Mgr. Jindřich
Soukup a Antonín Bárta. A. Bárta zde prezen-
toval poster (plakát) s informacemi o nástroji
BioWes, což je řešení pro správu experimen-
tálních dat a metadat (data o přístrojích, lidech,
nádobách), které bylo vyvinuto zde na Ústavu
komplexních systémů a nyní je šířeno do více
jak 16 zemí z celého světa. Jindřich Soukup
přednesl informace a zkušenosti ze zpracování
a analýzy biologických dat, především mikro-
skopických obrázků.

Berlín – část konference Německo

Klaun očkatý – část Jana Urbana Monitoring of crayfish – část Petra Císaře

Zpracování obrazu – část Jana Urbana

pokračování na str. 16
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Interview s Prof. Rüdigerem Ettrichem
Prof. RNDr., Ph.D., Vedoucí vědecký pracovník, vedoucí oddělení,

ředitel Ústavu nanobiologie a strukturní biologie Akademie věd Česke
republiky v Nových Hradech a profesor biofyziky na Přírodovědecké
fakultě Jihočeské univerzity. Autor více jak 60 publikací.

Jaký je Váš obor bádání? Čím se zabýváte?

U nás na Ústavu nanobiologie a strukturní biologie se zabýváme po-
hledem na biologické systémy na různých úrovních a z různých stran.
Je to směr zabývající se studiem biologických funkcí a mechanizmů
vzniklých následkem složitých interakcí v biologických systémech,
převážně jsou to interakce, na kterých se podílí bílkoviny. Poznáváním
vazby mezi těmito elementy dokážeme popisovat strukturu biologic-
kých systémů. Na Ústavu nanobiologie a strukturní biologie máme pro
tyto účely zřízeno 7 oddělení, která zkoumají složitosti jednotlivých
částí organismů z různých úhlů a zabývají se výzkumem od buněčné
biologie, struktury a funkce proteinů, molekulárních roztoků, až po vý-
početní biologii, která přispěje k interpretaci biologických jevů.

Proč jste si vybral zrovna tento obor?

Už od dob bakalářského studia, kde jsem měl moznost pracovat jako
pomocná vědecká síla v Ústavu fyzikální chemie na Univerzitě v Tü-
bingenu, mě fascinovaly bílkoviny, proteiny, konkrétně interakce mezi
nimi. Na rozdíl totiž od třeba DNA, která slouží jako úložiště dat, prote-
iny jsou molekulární nano-stroje a jako takové jsou na molekulární
úrovni to, co dělá život životem. Ve všech živých organismech to totiž
jsou právě proteiny, které jako molekulární stroje „pracujou“ a hlavně
„spolupracujou“.

Jaké školy jste vystudoval? Kdy jste publikoval svůj první článek?

Začal jsem studovat v roce 1991 Fakultu Chemie na Eberhard-Karls
Univerzitě v Tübingenu v Německu, na které jsem získal “Vordiplo-
my” z fyziky, anorganické a analytické chemie, organické chemie a fy-
zikální chemie, dneska tomu odpovídá, asi titul bakalář v chemii a
rozhodl jsem se přejít na další stupeň studia do ciziny, tím pro mě byla
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem se zabý-
val studiem fyzikální a makromolekulární chemie na katedře, kde způ-
sobili v minulosti Jaroslav Heyrovsky, nositel Nobelovy ceny za
chemii, a Rudolf Brdička, zakladatel české fyzikálně-chemické školy a
autor vynikajících vysokoškolských učebnic, z kterých jsme se učili
v Tübingenu. Po dokončení magisterského studia z fyzikální a makro-
molekulární chemie jsem se rozhodl pokračovat ve vědě pod vedením
Prof. Zdenka Pavlička, už v prvním roce doktorského studia jsem publi-
koval svůj první článek. Postupně jsem získal malý i velký doktorát (ti-
tuly RNDr. a Ph.D, 2002) z fyzikální chemie. Od té doby působím na
Akademii věd na Nových Hradech a po 4 letech, tedy v roce 2006 jsem
úspěšně obhájil habilitační práci na Universitě Palackého v Olomouci
v oboru biofyzika a stal jsem se docentem. V loni jsem byl prezidentem
České republiky jmenován profesorem, a jako profesor také působím dnes
na Přírodovědecké fakultě Jihočeské Univerzity.

Co Vás motivuje na Vaší práci?

Pochopit fungování života na zemi
na molekulární úrovni. Proč se tak děje?
Vždy jsem byl fascinován možnostmi
počítačů, a právě počítačové modelová-
ní v chytrém spojení se škálou experi-
mentálních, biofyzikálních metod je
cesta k pochopení tak složitých proce-
sů. Nejdříve jsme se zaměřili na spojení
molekulárního modelovaní s vibrační
spektroskopií, zvlášť Raman a FTIR, a
další spektroskopické metody. Tento
metodický postup našel svou cestu do mezinárodní učebnice vydané ve
Francii. Další metoda se dostala do prestižní knižní edice „Methods in
Enzymology“, která byla vydána ve Spojených Státech vydavatelstvím
Academic Press. Dneska v naší laboratoři používáme velkou škálu výpo-
četních i experimentálních metod, od molekulární biologie, přes bioche-
mii a biofyziku až ke kvantovým výpočtům. Je to velice náročné pro
všechny členy naší skupiny, protože všichni musíme mít nejen dobré
znalosti ve své úzké specializaci, ale i dodatečně rozumět všem ostatním
technickým věcem, tak abychom se mohli jako tým vzájemně doplnit a
společně objevit další záhady proteinů.

Jaké jsou Vaše cíle do budoucna?

Na prvním místě je samozřejmě budoucnost Novohradského kam-
pusu. Akademie Věd vlastní celý areál zámku a tak odpovídám za
smysluplné využití zámku. To se netýká jen našich vědeckých aktivit,
ale i provoz konferenčního centra, výukové aktivity ale samozřejmě i
stav budovy a areálu. V současné době náš Ústav úzce spolupracuje
s Přírodovědeckou fakultou, máme spolu-akreditaci doktorského stu-
dijního programu biofyziky, ale též se podílíme na přeshraničních
programech Biological chemistry a Bioinformatika. Používáme prosto-
ry zámku na celou řadu kurzů a workshopů. Přivítáme samozřejmě i
další aktivity Fakulty rybářství a ochrany vod v areálu. Co se týká české
kotliny, vědecky se více soustředíme na aktivity Mikrobiologického
ústavu, který převážně cílí na témata biomedicíny. Momentálně pře-
mýšlíme, jak bychom se k Mikrobiologickému ústavu mohli připojit,
protože nyní spadáme pod Centrum výzkumu globální změny, i když
žádný výzkum klimatu se zde neděje. Na evropské úrovni jsme součástí
vznikající infrastruktury Systémové biologie, která se připravuje
k účastí většiny evropských zemí, a jako representant ČR se budu snažit
koordinovat a prvně zapojit aktivity v ČR do této infrastruktury. Mys-
lím, že máme Evropě co nabídnout.

PŘEHLED POPULÁRNĚ-NAUČNÝCH
PŘEDNÁŠEK

červenec 2014

Přednášky pořádáme v rámci Letní školy Ústavu
komplexních systémů v sále Kulturně-spolkového
domu a jsou otevřené veřejnosti a zdarma
¡ 30. 6., 19.30 MUDr. Ing. V. Kříha, Ph.D.

Fyzika mezi životem a smrtí

¡ 1. 7., 19.30 prof. Ing. E. Pelikán, CSc.,
Mohou matematické modely předpovědět globální oteplování?

¡ 2. 7., 19.30 Ing. V. Macho, Život včely medonosné

¡ 7. 7., 19.30 RNDr. A. Špičák, CSc. Sopečná činnost

¡ 9. 7., 19.30 RNDr. P. Zamarovský, CSc. Mýtus nekonečna

¡ 10. 7., 19.30 Ing. L. Sieger, Ph.D.,
Přežití a improvizace I (v Kinosále Český dům)

¡ 11. 7., 19.30 Ing. L. Sieger, Přežití a improvizace II

¡ 14. 7., 19.30 prof. RNDr. J. Podolský, CSc.
O rovnici E=mc2 (povídání o Einsteinovi, jaderných reakcích, kon-
strukci atomové bomby, energii hvězd a vzniku prvků)

¡ 16. 7., 19.30 doc. RNDr. J. Pokorný, CSc., Voda v krajině
Srdečně zve Mgr. Naďa Štysová

Aktuality z vědeckého prostředí
pokračování ze str. 15

NEOBJEDNANÉ PODĚKOVÁNÍ
Patříme mezi starší Pražáky. Jak můžeme, ujíždíme na chatu

vstřebávat pohodu podhůří Novohradských hor. Používáme raději
veřejnou dopravu, ale občas se nevyhneme pohybu v naší letité Felí-
cii. Pololetními servisními prohlídkami si objednáváme její bezpo-
ruchovost. 15 let se nám to dařilo. Až v pátek, 9. 5., v Nových
Hradech spínací skříňka spáchala sebevraždu. Na náměstí náhle ne-
pojízdné auto a my dva před infarktem.

A teď zasloužená chvála. Pánové Martin Liška a Radek Steinhau-
ser z autoopravny v ulici 5. května s úsměvy, ochotou a odbornou
erudicí konali, a to bez ohledu na pozdní páteční odpoledne. Nevá-
hali zajet i do Českých Budějovic pro životem obdařenou skřínku.

Při čekání jsme si prohlíželi každým rokem vylepšující se Nové
Hrady, abychom v podvečer s radostí odjeli v opravené čtyřkolové
stařence.

DĚKUJEME,  DĚKUJEME Dana a Václav Pumprovi

Prof. RNDr. R. Ettrich, Ph.D.
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Informace od Rafaela
Domov pro týrané psy RAFAEL má prvních pět psích obyvatel, kte-

ré jsme zachránily z otřesných podmínek. Majitele, který je bil, kopal a
nedával jim najíst, protože „jsou to přece psi, tak ať si něco uloví“, se
nám podařilo přesvědčit, aby nám psy „daroval“. Jedná se o dvě feneč-
ky ve věku 7 a 9 let a pejska ve věku 3 let, všichni jsou roztomilí zrzaví
kříženečci menšího vzrůstu a dále dvě naprosto úžasná štěňátka, také
kříženečci, chlapečkovi je nyní asi 6 týdnů a holčičce 4 týdny. Všichni
žili v harampádí, mezi střepy a odpadky, ve špíně a jediný kontakt, kte-
rého se jim od člověka dostalo, jim působil šrámy na těle i na duši.

Všichni psíci byli z počátku po příchodu k nám velice ustrašení,
měli snahu utíkat nebo se schovávat a ze strachu také několikrát zaúto-
čili. Svým láskyplným a citlivým přístupem těmto zuboženým pejskům
opět postupně vracíme důvěru v lidi. Zatím ještě mají pořád strach
z mužů, protože ti jim nejvíc ubližovali. V našem domově se jim dostá-
vá nadstandardní péče. Na zklidnění jsou jim také prováděny relaxační
masáže. Zkoušely jsme také perličkové koupele, ale na ty pejskové rea-
govali spíše negativně, protože se bojí vody, takže v těch zatím nepokra-
čujeme. Pro odstranění psychických bloků je jim 3x denně podávána
Bachova květová terapie, tedy kapičky namíchané přímo na míru dle
individuálních potíží.

Nyní jsou u nás třetím týdnem a jsou to velcí mazlíci, jelikož si ni-
kdy neužili lásku a pohlazení, nyní se velmi dožadují fyzického kontak-
tu s lidmi, na které si již zvykli. Co se týče výchovy, dělají také
obrovské pokroky.

Jelikož neměli naprosto žádné hygienické návyky, tak nyní usilovně
pracujeme na jejich vytvoření. U feneček se nám to podařilo celkem
rychle, jen Matýsek se občas ještě počurává. Podařilo se nám také od-
bourat jejich panický strach z vodítka a nyní se snažíme, aby se naučili
na vodítku správně chodit. Dále s nimi trénujeme základní povely (sed-
ni, lehni, zůstaň) a přivolání, které jim zpočátku dělalo velký problém,
ale nyní již jej máme vcelku zvládnuté.

Od příštího týdne s nimi začneme chodit na místní cvičák a také
v rámci socializace je začneme brát více mezi lidi a psy. Možná nás pot-
káte třeba v Terčině údolí nebo na procházce ve městě. Sháníme také
dobrovolníky na pomoc s venčením těchto, ale i dalších pejsků.

Dospělí pejskové budou v brzké době nabízeni k adopci. Štěňátka
budou k adopci až cca za měsíc, až trošku odrostou. Naše kritéria pro
budoucí majitele však budou o něco přísnější než v klasickém útulku,
za žádnou cenu totiž nedopustíme, aby se „naši“ pejskové opět
zklamali.
Pro všechny, kteří by nás chtěli podpořit:
Aktuálně velmi urgentně sháníme plechovou boudu nebo zahradní do-
mek, stavební buňku apod. pro uskladnění věcí pro pejsky. Dále uvítáme
deky, pelíšky, pamlsky a vodítka či obojky, zejména na větší pejsky.
Děkujeme také za každý, byť sebemenší finanční příspěvek.
Číslo účtu: 2200502362/2010
KONTAKT: „RAFAEL“ První dočasný domov pro týrané psy –
terapie, léčení a osvěta o.p.s.
Web: www.rafael-ops.cz
Facebook: www.facebook.com/rafael.ops.5
Email: rafael@rafael-ops.cz
Kontaktní osoby:
Iva Volková, zakladatelka a ředitelka o.p.s. – tel. 605 254 813
Šárka Rousková, zakladatelka o.p.s. – tel. 608 222 263

OZNÁMENÍ:

DOVOLUJEME SI VÁM OZNÁMIT,
ŽE RESTAURACE V PENZIONU NA CELNICI

JE NYNÍ OTEVŘENA DENNĚ OD 10 DO 22 HODIN
A BUDE TOMU TAK MINIMÁLNĚ DO KONCE ZÁŘÍ.

TÍMTO VÁS SRDEČNĚ ZVEME
A TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

TOČÍME VÝBORNÉHO PLATANA 11 A TAKÉ OVOCNÉ
PIVO S PŘÍCHUTÍ LIMETKY A POMERANČE.

VAŘÍME DO 21 HODIN KAŽDÝ DEN.

TĚŠÍ SE NA VÁS TÝM PENZIONU NA CELNICI.

Co si pořídíme za peníze
z evropských fondů II

Místní akční skupina Sdružení Růže pokračuje v přípravě strate-
gie rozvoje svého území pro období 2014 – 2020. Připomeňme, že je
to návod k rozdělení mnoha desítek – nejspíš to bude přes stovku –
miliónů Kč, a to z Programu rozvoje venkova, Integrovaného regio-
nálního operačního programu a možná i z operačních programů Za-
městnanost a Životní prostředí.

Abychom ty peníze získali, musíme dobře popsat, co a proč si za
ně chceme pořídit, jak to budeme dělat – a že jsme se na tom jako ur-
čité společenství (lidí, žijících nebo pracujících na území MAS
Sdružení Růže) domluvili.

Vedle užších fór, jimiž jsou kancelář a orgány MAS, jakož i od-
borné pracovní skupiny, představují důležitý prvek celé přípravy
strategie veřejná projednání, otevřená všem obyvatelům regionu.
Konají se dvě vlny těchto projednání, pokaždé ve čtyřech různých
obcích.

V první vlně pracovníci MAS předváděli, co už o území MAS
SR vědí (analýzy) a metodami komunitního plánování potom zjišťo-
vali potřeby (ale i překážky) místního rozvoje od účastníků setkání.
Ty potom shrnuli a soustředili do následující šestice tzv. klíčových
oblastí, na kterých nám nejvíc záleží:
1) Technické podmínky (dopravní, energetická aj. infrastruktura a

její fungování)
2) Ekonomika venkova (podmínky pro podnikání)
3) Zázemí pro rozvoj (infrastruktura pro volný čas a vzdělávání)
4) Sociální služby (pomoc potřebným a jejich podpora, odstraňo-

vání překážek a znevýhodnění)
5) Veřejné služby (zdravotnické i jiné)
6) Náš region (prostředí pro život – přírodní a kulturní dědictví)

Ve druhém kole budeme společně tyto okruhy rozpracovávat a
upřesňovat. Pro Nové Hrady se bude veřejné projednání konat pří-
mo tady (minule bylo v Trhových Svinech), a to v úterý 10. června
od 17 hodin v Kulturně-spolkovém domě (Česká 74).

Všichni obyvatelé Nových Hradů a okolí, kteří nejsou lhostejní
ke svému okolí a mají nápady, jak zlepšit život v našem městě, jsou
srdečně zváni.
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JARO VE ŠKOLCE
Vyšlo slunce, zasvítilo, na nebi se otočilo,
každá kytka maličká, radost má ze sluníčka…

¡ Jaro u nás ve školce jsme přivítali velikonoční dílnou s rodiči, kde
jsme si společně vytvořili jarní výzdobu do svých domovů i do škol-
ky. Při prohlídce velikonoční expozice v hradu jsme se dětmi naladi-
li na sváteční jarní atmosféru.

¡ Jako každým rokem navštěvovali předškoláci plavecký bazén v Bo-
rovanech a na konci výcviku dostali plavecký diplom.

¡ Děti se zúčastnily výtvarné soutěže ,,Zvonek Novohradských hor“,
všichni obdrželi 4. místo.

¡ Staráme se nejen o naší školku, dobrou atmosféru v ní, také o zahra-
du, kterou jsme si odemkli, přivítali tak jaro, ale i o přírodu kolem
nás. Každý rok na jaře se zapojujeme do projektu: ,,Ukliďme svět.“
Vydali jsme se s dětmi do přírody a třídili a sbírali, co do ní nepatří.

¡ 22. 4. přijel do Sokolího hnízda sokolník se svými dravci a seznámil nás s jejich charakteris-
tickými vlastnostmi a ukázal jak létají.

¡ Duben, měsíc bezpečnosti – policisté z Trhových Svinů nás přijeli poučit o bezpečnosti ne-
jen na veřejných komunikacích a v dopravě, ale i o bezpečnosti osobní.

¡ 30. 4. přiletěli do školky čarodějnice a čarodějníci. Společně jsme si ve třídě zarejdili a naučili
se zaklínadla. Venku jsme ozdobili májku a následoval čarodějnický rej v doprovodu hudby.

¡ Během května probíhaly ve školce besídky jednotlivých tříd ke Dni matek, kde děti předved-
ly své znalosti pásmem písní, básní a tanečků, které se naučily. Děkujeme za hojnou účast,
podporu a dárečky za besídku.

¡ Těšíme se na školní výlet do Zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou, nejstarší děti ještě
na dopravní hřiště v Třeboni a do školky v Rakousku.

¡ Ke Dni dětí pořádáme „8. Sportovní hry“ na zahradě na podporu fyzického zdraví a zdravé
soutěživosti dětí.

¡ Závěr školního roku oslavíme na „Zahradní párty se zvířátky“ a rozloučíme se s předškoláky.

Přejeme krásně prožité léto, hodně pěkných zážitků a načerpání sil. Vaše školka
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Školní družina informuje
Ve středu 30. 4. jsme dostali hlášení o rušení pořádku v prostorách před

školní družinou. Ihned vyrazila kontrolní hlídka a situaci zkontrolovala. Byla
zjištěna předem nahlášená akce slet čarodějnic a černokněžníků. A co se tedy
dělo? Létalo se na koštěti, skákalo se v pytlích, tančilo a soutěžilo a také se po-
píjel čarodějný nápoj. Akce byla včas ukončena a nebyl zjištěn žádný přestu-
pek ani spáchání trestného činuJ

V průběhu letošního roku musel být díky velkému zájmu dětí kroužek kuželek
rozdělen na dvě skupiny. Skupina mladších a starších žáků. Proto i závěrečný tur-
naj s rodiči se konal ve dvou termínech a to 5. 5. a 12. 5. Mladší žáci hrají obouruč,
ale starší žáci již trénují hru jednou rukou a jejich rodiče si to mohli vyzkoušet také.
Velmi děkujeme paní Sladké, která s námi celý školní rok trénovala.
Jak turnaj dopadl:
1. skupina
Do plných: 1. místo N. Nedorostová, 2. místo R. Matějka, 3. místo P. Tichovský
Dorážka: 1. místo N. Nedorostová, 2. místo R. Matějka, 3. místo N. Michaleová
Po sečtení výsledku byl vyhlášen absolutní vítěz který získal pohár : N. Nedorostová
Rodiče: 1. místo pí. Kourková, 2. místo p. Tichovský, 3. místo pí. Michaleová
2. skupina:
Do plných: 1. místo P. Fritz, 2. místo J. Koriťák, 3. místo A. Hanousek
Dorážka: 1. místo P. Fritz, 2. místo Š. Hanousková, 3. místo T. Balko
Absolutní vítěz P. Fritz
Rodiče: 1. místo pí. Fritzová, 2. místo p. Kysela,  3. místo  pí. Steinhauserová

22. 5. Jsme s dětmi připravili vystoupení nejen pro maminky. Doufáme, že jsme
alespoň na chvíli zahnali stres všedního dne a udělali trochu radosti. Děkujeme
paní Jarolímkové a B. Cáplové za možnost využití Českého domu, vedení ZŠ
za účast a zapůjčení aparatury a také P. Michaleovi, J. Círalovi, F. Liškovi a M.
Jandovi za její obsluhu a zapojení se do vystoupení.J

1. skupina

2. skupina

Absolutní vítězové 1. skupina Absolutní vítězové 2. skupina

Rodiče 1. skupina Rodiče 2. skupina
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Zvonek z Novohradských hor 2014 ve finále
V prostorách zámeckého areálu Akademie věd v Nových Hradech

se 14. května 2014 sešli finalisté 4. ročníku zájmově umělecké soutěže
„Zvonek z Novohradských hor“. Prostory divadelního sálu a přilehlých
prostorů v tento den patřily dětem, které svůj volný čas věnují mimo
jiné i recitaci, zpěvu a malování. Soutěž byla finančně podpořena gran-
tovým programem Jihočeského kraje pro rok 2014 a záštitu nad ní pře-
vzal radní Jihočeského kraje pan JUDr. Tomeš Vytiska.

Když soutěž před třemi lety začínala, zapojili se do ní žáci tří základ-
ních škol (Benešov nad Černou, Horní Stropnice a Nové Hrady). Na
každé škole proběhla místní kola v daných oborech. Tři nejlepší po-
stoupili do oblastního kola. Ta probíhala v Benešově nad Černou - v re-
citaci, zpěv v Horní Stropnici a výtvarná výchova v Nových Hradech.
Ti nejlepší pak postupovali do finálového setkání do Nových Hradů.

V rámci letošního ročníku, který byl zahájen již na podzim v jednot-
livých školních kolech, se vedle tří zakladatelských škol zapojily i děti
ze ZŠ Malonty, ZŠ Rapšach, ZŠ Besednice, ZŠ Svatý Ján nad Malší a
ZŠ České Velenice. V naší soutěži se tak potkávají děti z okresů Český
Krumlov, České Budějovice a Jindřichův Hradec.

Vítězové jednotlivých oborů pak také postupují do okresních, kraj-
ských i celostátních kol. To však není hlavní myšlenka. Cílem této čin-
nosti je vrátit děti k zájmově umělecké činnosti, mít radost z hezké
básničky, zazpívat si či namalovat jen tak pro radost obrázek. A nemusí
to být vždy na profesionální úrovni.

Ve finálový den už nešlo o soutěžení, šlo de facto o vyhodnocení ně-
kterých kategorií a přehlídku těch nejlepších. V přátelské atmosféře a
náladě zde ti nejlepší předvedli opravdu mistrovské výkony, což nejen
potvrdilo zvyšující se úroveň soutěžících, ale také práci jejich pedago-
gů v jednotlivých školách.

Sponzoři připravili pro děti mnoho pěkných a věcných darů. Po
skončení finálové přehlídky byl pro účastníky ve spolupráci s TJ So-
kol Nové Hrady připraven turnaj v kuželkách a návštěva kosmetické-
ho studia. Program pokračoval ještě následující čtvrtek návštěvou
ve Wellness Hotel Rezidence v Nových Hradech, kde paní Dis. Zdeňka
Dvořáková pro děti zajistila návštěvu bazénu. Poukázky na slavnost-
ním finálovém dni předal ředitel Wellness Hotelu Rezidence Mgr. Ja-
kub Dvořák zástupcům všech zúčastněných ZŠ.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří naši soutěž podporují ve svých
městech a obcích a také byli i hosty slavnostního finálového setkání:
¡ Veronika Korchová, starostka Benešov n. Černou
¡ Jaroslava Štefániková, místostarostka Benešov n. Černou
¡ JUDr. Lenka Cvrčková, starostka  Rapšach
¡ Václav Kučera, starosta Horní Stropnice
¡ Vladimír Malý, starosta Malonty
¡ Mgr. Vladimír Hokr, starosta Nové Hrady

Poděkování patří také vedení jednotlivých základních škol, které dá-
vají zelenou zájmově uměleckým aktivitám, a pedagogům, kteří děti
na soutěž připravují.

Velké poděkování patří našim sponzorům, díky nimž byly pro děti připra-
veny krásné ceny. Chtěli bychom vám touto cestou poděkovat za Vaší po-
moc. Sponzory soutěže „Zvonek z Novohradských hor“ 2014 byli:
¡ Doc. Rüdiger Ettrich, ředitel Ústavu nanobiologie a strukturní bio-

logie CVGZ AV ČR, v.v.i.

¡ Lenka Říhová, vedoucí Konferenčního centra Ústavu nanobiologie
a strukturní biologie CVGZ AV ČR, v.v.i.

¡ Mgr. Jakub Dvořák s manželkou Zdeňkou, Wellness Hotel Rezi-
dence Nové Hrady

¡ MVDr. Pavel Kypet s dcerou Mgr. Markétou Kypetovou
¡ Alena Hromasová, Ing. Milana Hrabalová - Trafika Nové Hrady
¡ Nákupní středisko Trefa Nové Hrady
¡ Ing. Laďka Bártová
¡ Rybářství Nové Hrady
¡ Martina Kourková - domácí potřeby Nové Hrady
¡ Mirka Vondrová - pekařství
¡ Pavel Heidinger - pohostinství
¡ Pavlína Heidingerová - kadeřnictví
¡ Jana Pupavová - EJA kosmetický salon
¡ Günter a Gelinde Cepak - Cepakkomin Weitra
¡ Raiffeisen Bank Weitra
¡ Waltraud Lintner
¡ Ing. Zdeněk Dorschner - květiny
¡ Jana Macháčková - cukrárna Kousek
¡ Tělovýchovná jednota Nové Hrady (Ivan Dorotovič)
¡ TJ Sokol Nové Hrady (Stanislav Sladký)
¡ Monika Šnokhausová - penzion Hamr
¡ Miloslava Vochosková - Studio Pozdrav
¡ Pavla Valíčková - hračky a anglický textil
¡ Michaela Sojková - hračky a kosmetika
¡ Humanitas (Mgr. Jana Tomášková)
¡ Garant soutěže Ivana Hokrová

Finálové setkání dětí – 14. 5. 2014
V rámci finálového setkání vystoupili vítězové jednotlivých katego-

rií, postupující do okresních kol a další účastníci soutěže, které vybraly
jednotlivé základní školy. Finálového setkání se z časových důvodů ne-
zúčastnila ZŠ České Velenice.

I. kategorie 2. a 3. třída

Recitace:
1. místo: Tadeáš Janeček ZŠ Nové Hrady
2. místo: Karolína Dvořáková ZŠ Rapšach
Karolína Žahourová ZŠ Rapšach
Viktorie Pařízková ZŠ Benešov nad Černou
Tereza Gubániová ZŠ Benešov nad Černou

Zpěv:
1. místo: Barbora Knížková ZŠ Benešov nad Černou
2. místo: Ondřej Šikr ZŠ Rapšach
3. místo: Žofie Pešková ZŠ Besednice

pokračování na str. 21

Besídka ŠD
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II. kategorie 4. a 5. třída

Recitace:
1. místo: Marek Rolínek ZŠ Nové Hrady
2. místo: Alena Lehejčková ZŠ Malonty
3. místo: Kristýna Maršálková ZŠ Horní Stropnice

Ondřej Machač ZŠ Rapšach
Nikola Součková ZŠ Rapšach

Marek Rolínek obsadil v krajském kole soutěže Dětská scéna 2014
43. celostátní přehlídky dětských recitátorů 1. místo a postoupil do
ústředního kola, které se uskuteční v červnu.

Zpěv:
2. místo: Eliška Šafránková ZŠ Besednice

Komorní zpěv ze III. kategorie:
3. místo: Ivana Charvátová, Miroslava Kučerová

ZŠ Horní Stropnice
3. místo: Darina Domanská, Jitka Wágnerová

ZŠ Horní Stropnice
3. místo: Tereza Fritzová, Kristýna Krenauerová

ZŠ Nové Hrady - získaly v okresním kole Jihočeského
zvonku 2014 v komorním zpěvu stříbrné pásmo

III. kategorie: 6. a 7. třída

Recitace:
1. místo: Václav Pávek ZŠ Nové Hrady
2. místo: Eliška Rolínková ZŠ Nové Hrady
3. místo: Natálie Prouzová ZŠ Horní Stropnice

Miroslava Kučerová ZŠ Horní Stropnice
Natálie Gubániová ZŠ Benešov nad Černou

cena poroty: Markéta Tomečková ZŠ Benešov nad Černou

Zpěv:
1. místo: Kristýna Polesová ZŠ Nové Hrady
2. místo: Jan Kupský ZŠ Malonty

Simona Adensová ZŠ Rapšach
Sára Svobodová ZŠ Rapšach

Kristýna Polesová získala 1. místo, tedy zlaté pásmo i v okresním kole
Jihočeského zvonku 2014.

Komorní zpěv: IV. kategorie
1. místo v komorním zpěvu DUO:

Tereza Gondeková, Jitka Wágnerová
ZŠ Horní Stropnice

2. místo v komorním zpěvu DUO:
Adéla Schmidtová, Kristýna Polesová
ZŠ Nové Hrady

DUO: Helena Interholzová, Natálie Trojáková
ZŠ Benešov n. Černou

1. místo v komorním zpěvu TRIO:
Eva Hájková, Kristýna Polesová, Ilona Slepičková
ZŠ Nové Hrady

IV. kategorie: 8. a 9. třída

Recitace
1. místo: Žaneta Součková ZŠ Malonty
2. místo: Věra Dvořáková ZŠ Nové Hrady

IV. kategorie: 8. a 9. třída (lidová píseň)

Zpěv
1. místo: Nikola Kupská ZŠ Malonty
2. místo: Tereza Gondeková ZŠ Horní Stropnice

V. kategorie: 8. a 9. třída (mimo lidovou píseň)

Kategorie populární hudba:
1. místo: Eva Blažková ZŠ Besednice
2. místo: Tereza Gondeková ZŠ Horní Stropnice

Komorní zpěv: V. kategorie
1. místo v komorním zpěvu DUO:

Tereza Gondeková, Jitka Wágnerová
ZŠ Horní Stropnice

2. místo v komorním zpěvu DUO:
Eva Hájková, Ilona Slepičková
ZŠ Nové Hrady

BESÍDKA PRO VŠECHNY,
KTERÉ MÁME RÁDI

Květen je nejen měsíc lásky, ale určitě také i přátelství a kamarád-
ství. Proto jsme se ve třídě domluvili a společně si odsouhlasili, že
uděláme besídku. A nebude to besídka jen pro maminky k jejich květ-
novému svátku, ale i pro tatínky, babičky, dědečky, tetičky, strýčky a
všechny naše kamarády a přátele.

Začali jsme nacvičovat koncem března a to tak, že jsme se vždy
v úterý a ve čtvrtek vrátili po vyučování do třídy a trénovali, trénovali a
trénovali. Někdy to byla legrace, zvláště když jsme nacvičovali tanečky
nebo když jsme se převlékali do „kostýmů“. Byly ale i chvilky, kdy se
nám moc nechtělo, ale když jsme dali celý program poprvé dohromady,
řekli jsme si, že teď to už nevzdáme.J V hodinách HV jsme se naučili
písničky, které jsme pak použili do programu besídky. V hodinách VV a
PV jsme malovali obrázky k pohádkám a písničkám, vyráběli masky,
kytičky pro hosty a pozvánky pro všechny, které jsme na naší besídce
chtěli mít.J

Ve středu 21. května jsme si ráno vše poprvé vyzkoušeli s mikrofo-
ny a aparaturou, kterou nám půjčila kapela SUNNY BAND, a odpoled-
ne měla naše besídka premiéru. J V obecenstvu seděl pan ředitel naší
ZŠ, paní zástupkyně ředitele, paní vychovatelky ze školní družiny a samo-
zřejmě naše maminky, tatínkové, příbuzní, kamarádi a
známí.JCelé představení jsme pojali tak, že všem v hle-
dišti rozdáme radost a myslíme si, že se to podařilo.J

Rádi bychom moc poděkovali Kulturnímu a infor-
mačnímu centru v Nových Hradech za zapůjčení kino-
sálu v Českém domě, kapele SUNNY BAND a panu
Šebelovi, který nám naší besídku natočil a vyrobí nám
DVD.

Naše paní učitelka nám říká, že jsme šikovní prvňáč-
ci. A po naší besídce musíme říci, že má asi pravdu.J

prvňáčci z Áčka a paní učitelka Marie Rolínková
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Recitátorský úspěch
v krajském kole
Dětské scény

Dne 24. dubna se v Českém Krumlově ko-
nalo KRAJSKÉ KOLO CELOSTÁTNÍ
PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ.
Z naší školy se zúčastnil Marek Rolínek, žák
IV. B třídy, který do krajského kola postoupil
z druhého místa, které získal v okresním kole.
Marek si se svým úryvkem Uragán z knížky
Mikulášovy přestávky od René Goscinnyho
vedl velice dobře. Ve své kategorii zvítězil a
postoupil do CELOSTÁTNÍHO KOLA, které
proběhne ve Svitavách 13. – 15. června.
Markovi moc gratulujeme!!!!

Mgr. Marie Rolínková

Divadelní představení
Den matek je svátek, na který si 2. A připravila divadelní představe-

ní „Jak to bylo dál“ aneb „Sněhurka a sedm trpaslíků“. Navázali jsme
na loňskou pohádku. Při výtvarné výchově a pracovním vyučování
jsme vyráběli kulisy a při literární výchově jsme trénovali dramatizaci
pohádky. Všechny děti braly tuto činnost velice vážně. Když si oblékly
kostýmy a stouply si na jeviště před obecenstvo, spadla z nich tréma
a celé představení si pěkně užívaly.

Maminky a babičky měly velkou radost! Mgr. J. Tomášková
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Jihočeský zvonek 2014
Okresní kolo Jihočeského zvonku 2014 se tradičně konalo v aule ZŠ

a ZUŠ Bezdrevská v Českých Budějovicích. Letos odborná porota po-
suzovala celkem 79 přihlášených soutěžních vystoupení v sólovém a
komorním zpěvu z 21 škol okresu. Nejvíce početná byla kategorie II.,
tedy kategorie žáků 6. a 7. tříd a odpovídajících ročníků gymnázií. Prá-
vě v této kategorii nás zastupovala dvě soutěžní vystoupení, v sólovém
zpěvu Kristýna Polesová a v kategorii komorního zpěvu Tereza Fritzo-
vá – Kristýna Krenauerová. Zatímco Kristýna Polesová se Jihočeského
zvonku účastnila již poněkolikáté, pro Terezu Fritzovou a Kristýnu
Krenauerovou to byla na okresní úrovni soutěžní premiéra. Děvčata
prošla „průpravou“ ve školním a oblastním kole pěvecké části Zvonku
z Novohradských hor 2014. I v okresním kole se jim vedlo výborně.
S lidovými písněmi Vždycky mně matička říkávala a Stojí hruška v ši-
rém poli si Kristýna Polesová vyzpívala zlaté pásmo. Tereza Fritzová a
Kristýna Krenauerová za interpretaci lidových písní Měsíček svítí a Po-
děbradská brána získaly pásmo stříbrné. Mgr. Jana Štorová, DiS.

Mladý módní návrhář 2014 v Třeboni
V březnu se tři žákyně naší školy – Hana Vrchotová, Marie Valen-

tová a Adéla Růžičková – zúčastnily finále výtvarné soutěže Mladý
módní návrhář 2014 na SOŠ a SOU v Třeboni.

Vedení školy a její studenti pro nás připravili velmi pestrý a zají-
mavý program. Zahájila jej paní ředitelka, která nám řekla pár slov
o soutěži a o škole. Poté následoval krásný koncert skupiny Třeboňští
pištci. Po koncertě probíhalo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže
v jednotlivých soutěžních kategoriích. Všichni soutěžící, kteří se
úspěšně probojovali do finále, obdrželi diplom a malou odměnu, kte-
rou vlastnoručně zhotovily studentky oboru navrhování a modelování
oděvů. Následovala módní přehlídka studentských modelů. K vidění
byly velice krásné a zajímavé šaty, které předváděla sama děvčata stu-
dující na této škole. Na závěr jsme si prohlédli školu za doprovodu
paní učitelky, která zde vyučuje a jeli jsme domů.

Žákyním naší školy gratuluji k úspěchu a děkuji za pilnou práci a
vzornou reprezentaci naší školy. Mgr. Petra Hejlová

Úspěch mladých zdravotníků
6. 5. 2014 proběhlo v Českých Budějovicích oblastní kolo soutěže

Hlídek mladých zdravotníků. Žáci ze zdravotnického kroužku naší ško-
ly jeli již po několikáté ukázat své znalosti a dovednosti.

Soutěže se zúčastnilo 14 družstev. Naši školu reprezentovali: Eliška
Homolková, Petr Michale, Jana Homerová, Radek Bandík, Jan Círal a
Veronika Volková.

Po slavnostním zahájení se družstva rozeběhla po Výstavišti v Čes-
kých Budějovicích, aby děti na pěti stanovištích ošetřovaly simulovaná
zranění, například otevřenou zlomeninu předloktí, epileptický záchvat, od-
řeniny a popáleniny. Musely správně zareagovat při srážce cyklisty s chod-
cem a ošetřit srdeční selhání. Dokazovaly, jak umí transportovat zraněné.

Na soutěžních stanovištích si družstva balila evakuační zavazadlo a
vyzkoušela sílu svých svalů a přesnou mušku v takzvané „džberovce“.

Pravidelná práce ve zdravotnickém kroužku se vyplatila, naše škola
se umístila na krásném 5. místě.

Všem mladým zdravotníkům děkuji za nadšení a elán, s kterým nav-
štěvují náš kroužek a za dobrou práci. Velká gratulace všem!

Mgr. Kateřina Vítovcová
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Soustředění současných a bývalých
členů a členek Fermaty

Fermatu čekal nelehký úkol!
Poprvé od dob svého vzniku se dětský pěvecký sbor Fermata měl zúčastnit soutěžní Celostát-

ní přehlídky školních dětských pěveckých sborů ve Strakonicích. To samozřejmě vyžadovalo
mnohem větší píli a ochotu žáků pracovat intenzivněji na velmi náročném soutěžním programu.
Proto jsme se scházeli téměř každou neděli v únorovém a březnovém měsíci v hudebně na
II. stupni ZŠ. Ve čtyřhodinovém pěveckém maratónu jsme připravovali desetiminutový prog-
ram lidových a populárních písní, který byl podmínkou účasti. „Museli jsme si troufnout“ do-
konce na trojhlasé sborové úpravy. Tak se zpěv nesl 9., 23., 30. března i 6. dubna z budovy ZŠ.
Některá nedělní soustředění jsme spojili zároveň s veřejnou generálkou celého programu. Proto-
že sbor se začátkem II. pololetí opustily některé žákyně, „zůstalo nacvičovat“ pouze 15 žáků a
žákyní ZŠ. To je velmi nízký počet pro účast na takové přehlídce, které se účastní sbory, jež čítají
minimálně 30 sboristů. Některé se mohou chlubit až 80 členy. Proto se k současným sboristům
Fermaty přidaly i bývalé členky.

Kromě těchto nedělních soustředění se všichni scházeli v hudebně i při „zesílených“ středeč-
ních zkouškách od 18. hodin. Mgr. Jana Štorová, DiS.

Jarní pěvecký koncert školních sborů a soustředění Fermaty
Poslední soustředění Fermaty před Celo-

státní přehlídkou školních dětských pěvec-
kých sborů se uskutečnilo v neděli 6. dubna.
Proběhlo v budově II. stupně a od 14. ho-
din také v sále Kulturně-spolkového domu
v Nových Hradech. Sbor si tak mohl vy-
zkoušet akustiku velkého sálu za doprovodu
klavíru.

Od 16.30 hodin začínal program všech
školních pěveckých sborů určený pro rodiče.
Slavnostní „Jarní pěvecký koncert“ se podaři-

lo uskutečnit již druhým rokem a věřím, že
svou tradici získá i v následujících letech. Se
svým programem, poprvé s dvojhlasými úpra-
vami skladeb, se představil i sbor žáků z I. stup-
ně – Novohradský zvoneček. Zopakovali jsme
i písně staršího repertoáru, které se ale líbí ne-
jen malým sboristům. Pódium si vyzkoušelo i
pěvecké duo ve složení Tereza Fritzová a
Kristýna Krenauerová, které se připravuje na
okresní kolo Jihočeského zvonku. Stejné sou-
těže se zúčastní i Kristýna Polesová, která za-

zpívala rovněž dvě lidové písně. Před závě-
rečným vystoupením Fermaty se představilo
i pěvecké seskupení Gaudioso. V závěru Jar-
ního koncertu zazpívala Fermata desetiminu-
tový program nastudovaný pro „strakonické
klání“.

Jarní koncert pěveckých sborů se vydařil a
měl velmi kladnou odezvu z řad posluchačů,
což potěšilo malé sboristy, větší a velké sbo-
risty i samotnou sbormistryni.

Mgr. Jana Štorová, DiS.

Vystoupení Fermaty k MDŽ, 9. 3. 2014 Jarní pěvecký koncert, 6. 4. 2014

Koncert pro rodiče, 30. 3. 2014

Koncert pro zaměstnance školy, 2. 4. 2014
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Stříbrné pásmo pro Fermatu
Nastal Fermatou dlouho očekávaný den,

kdy se měla představit ve Strakonicích v kraj-
ském kole 24. celostátní přehlídky školních
dětských pěveckých sborů.

Přehlídku z pověření a za finanční podpory
Ministerstva kultury pořádá společnost
NIPOS-ARTAMA Praha. Je určena všem dět-
ských sborům ZŠ, gymnázií, ZUŠ, DDM, pří-
pravným oddělením koncertních sborů atd.

Něco málo z podmínek soutěže. V I. kate-
gorii mohou soutěžit sbory ze ZŠ a odpovída-
jících ročníků gymnázií, v II. kategorii sbory
ze ZŠ nebo gymnázií s rozšířenou výukou hu-
dební výchovy, sbory ze ZUŠ, sbory z více ZŠ
a sbory z DDM. III. kategorie byla letos otev-
řena poprvé. Sem se mohli přihlásit sbory, kte-
ré sdružují zpěváky v širším věkovém spektru,
nebo sbory, „které si netroufnou soutěžit“. I. a
II. kategorie je ještě rozdělena na dvě věkové
skupiny: A – sbory složené z dětí do 5. třídy a
B – sbory složené z dětí do 9. třídy. Dle propo-
zic musí každý sbor v I. a II. kategorii nastudo-
vat cca desetiminutový program, jehož
součástí je jako povinná skladba jedna lidová
píseň (česká, moravská, slezská nebo sloven-
ská) a jedna skladba a capella. Fermata
složená ze současných a bývalých členů byla
přihlášena od konce února do III. kategorie.

Protože na Fermatu připadla akustická
zkouška v sále strakonického kulturního domu
již na 8.15, museli jsme vyrážet o šesté hodině
ranní. Samotná soutěžní část byla zahájena
v deset hodin. Z původního počtu dvanácti při-
hlášených sborů se jich na jevišti představilo
deset. Novohradská Fermata a pěvecký sbor
Úsměv z Borovan byly jedinými zástupci
sborů ze základních škol, početní převahu
měly především sbory ze ZUŠ. Z těchto sborů
se soutěže účastnily Cantates Scholari a
Zvonky Písek, Berušky Písek, Carmínek

České Budějovice, Brumlíci Český Krum-
lov, Červánek Dačice, Včelky Sušice, Sluníč-
ka Sušice a Mandelinky Písek. Je výborné,
že jsme mohli „okusit“ stejné pódium jako
tyto mnohé výborné sbory s několikaletou tra-
dicí. Porota ve složení Mgr. Josef Baierl,
PhDr. Jaroslava Macková a Mgr. Lea Essero-
vá hodnotila interpretaci soutěžního repertoá-
ru ve třech pásmech – bronzovém, stříbrném a
zlatém. Fermata měla ve svém programu zařa-
zenu lidovou píseň i píseň a capella. Rozhodně
jsme všichni byli velmi mile překvapeni, když
se porota rozhodla udělit i našemu pěveckému
sboru ocenění v podobě stříbrného pásma.
Bylo to velmi nečekané, a o to intenzivnější.
Věřím, že po tom všem „několikanásobně“
vynaloženém úsilí to děvčata a chlapci nako-
nec srdečně ocenili.

Mgr. Jana Štorová, DiS.

Z hodnocení sboristů …
Ve druhém pololetí nastalo dusno v našem

pěveckém sboru Fermata. Příčinou toho byla
přihláška do krajského kola Celostátní pře-
hlídky dětských pěveckých sborů.

Trénovat, trénovat, trénovat, nebylo dne,
kdy bychom nešli alespoň jedenkrát denně do
hudebny a tam nezpívali. Z počátku se příliš
nedařilo. Nebyli jsme si jistí tím, co zpíváme,
báli jsme se zpívat, nechodili jsme pravidelně
na zkoušky. V polovině března v nás nejspíš
zasvitl nějaký plamínek, který nám říkal: „To
zvládnete!“ Velmi nám pomáhaly koncerty,
při kterých jsme se naučili bojovat s trémou.
Jako o život jsme zpívali pro maminky, tatín-
ky, dědečky, babičky a mnoho dalších poslu-
chačů. Jejich potlesk nás všechny motivoval
dosáhnout pěkného cíle, proto jsme se začali
opravdu snažit.

Pak to přišlo … V pondělí 7. dubna jsme
odjeli do Strakonic na přehlídku sborů. Když
přišla naše chvíle, nastoupili jsme na pódium.
Po první písničce z nás tréma spolu s nervozi-
tou spadly a my jsme si užívali nádherné oka-
mžiky v záři reflektorů. Přišlo vyhlášení. Nic
jsme nečekali, protože jsme se účastnili pře-
hlídky jen v nesoutěžní kategorii. Přesto poro-
ta ocenila naše výkony.

Novohradská Fermata získala stříbrné pás-
mo a my jsme se jen radovali a radovali.

Doufám, že konečně všichni členové a
členky Fermaty pochopili, že pro pěkné vý-
sledky se vyplatí namáhat, poctivě pracovat a
vynaložit všechny síly.

Děkujeme paní učitelce Štorové za to, že
nás k pěkným výsledkům dokázala dovést
(a nebylo to s námi vždy jednoduché) a že
jsme pod jejím vedením zažili nádherný pocit
uspokojení nad dobře vykonaným dílem.

Eva Hájková, IX.A

Jarní pěvecký koncert školních sborů a soustředění Fermaty
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Májová poznávací výprava do Plzně
Dne 7. 5. 2014 jsme se vydali s naším střediskem na poznávací vý-

pravu do Plzně.
Jeli jsme nejdříve autobusem na vlakové nádraží na Nových Hra-

dech, tam jsme přestoupili na vlak a jeli až do Českých Budějovic.
Z Českých Budějovic jsme se vydali také vlakem do Plzně, cesta trvala
dlouho, ale zabavili jsme se různými hrami.

A když jsme se dostali do Plzně, museli jsme najít klubovnu, kde
jsme byli po celou dobu této výpravy ubytováni. Velkým pomocníkem
při hledání klubovny byla naše GPS navigace. Nakonec jsme ji našli a
společně s vedoucím ze skautského střediska „Jožky Knappa Plzeň“
jsme se šli ubytovat.

Už jsme byli ubytováni a tak jsme se vydali prozkoumat okolí klu-
bovny.

Poté jsme si zahráli různé hry a soutěže, a potom nám nezbývalo nic
jiného než počkat na další den.

Druhý den jsme se hned ráno vydali na výstavu „Techmania Science
Center“. Tato výstava byla o fyzice, přírodovědě a dalších vědách. Od-
nesli jsme si z této výstavy plno zážitků. Například jsme zkoušeli pře-
konat rychlost běhu prasete, psa nebo koně a celá výstava nám zabrala
čas až do oběda. V rámci výstavy jsme si prohlédli 3D Planetárium.
Tam jsme házeli míčky z molitanu na obrazovku a stalo se tak, že spadl
na Měsíc meteorit.

Další aktivita nás čekala na náměstí Republiky, vydali jsme se do
Muzea Loutek. V tomto muzeu jsme si mohli vyzkoušet jak ovládat
loutky. Zjistili jsme, že to příliš jednoduché není. Při vstupu do muzea
jsme na pokladně obdrželi soutěžní karty ke hře, která byla spojena
s výstavou loutek pod názvem „Expedice na niti“. Tato hra spočívala
v různých úkolech týkajících se loutkových pohádek. V každé místnos-
ti byl kouzelný kufr, který obsahoval razítko k danému úkolu. V cíli
jsme obdrželi diplom Muzea loutek za absolování této expedice.

Odpoledne jsme se vydali do Cinema City Plzeň, jeli jsme na „Dobro-
družství pana Peabodyho a Shermena“ ve 3D. Koupili jsme si lístky, po-
pcorn a Coca - Colu a šli jsme už do sálu. A poté jsme se vydali zase do
klubovny, zahráli jsme si pár deskových her a šli spát a čekat na další den.

Třetí den jsme se vydali na plovárnu, tam jsme si zaplavali, sjeli si
tobogánem a také plavali v „Divoké řece” – což byla studená voda. Ale
nejvíce se nám líbila jízda tobogánem.

Poté jsme se vydali do města do Muzea Strašidel. Tam jsme se „uby-
tovali na hradě Cukrštejn“ a vydali se do podzemí budovy, kde jsme ob-
jevili několik strašidelných postav.

Tento den jsme byli také v ZOO Plzeň. Chodili jsme do různých čás-
tí ZOO (např. Afrika, Asie, Evropa atd.). Viděli jsme spoustu zvířat, lí-
heň hadů i několik mořských živočichů. Večer jsme se vydali podruhé
do kina, tentokrát na „Pojedeme k moři“. Film byl natočen v Českých
Budějovicích a některé záběry byly i z Trhových Svinů.

Čtvrtý den už byl poslední, prošli jsme si Plzeňské historické podze-
mí. Procházeli jsme pod mnoha ulicemi a na hlavách jsme měli přilby,
abychom se nebouchli.

Poté jsme se už sbalili a jeli domů. Zastavili jsme se i v Českých Bu-
dějovicích a tam navštívili výstavu Objevárium na téma „Bzzukot".
Prolézali jsme v mravenčích a včelích chodbách. Přenášeli jsme larvy
mravenců na správné místo a také jsme zabraňovali před krádeží larev.
Potom jsme už byli na cestě domů. Celá poznávací výprava do Plzně se
všem líbila a těšíme se zase do jiného města.

David Koiš – GUMÍDEK, rádce družiny skautského oddílu Kometa
Horní Stropnice a oddílu Nové Hrady

Májová poznávací výprava se uskutečnila za finančního příspěvku
Města Nové Hrady, který byl použit na aktivity během výpravy.

Petr Aksamit – HVĚZDÁŘ,
vedoucí skautského střediska SIRIUS Horní Stropnice

Plzeňské historické podzemí Muzeum loutek

Techmania Science Center

ZOO Plzeň + Dinopark
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Koncert sborů a hostů
Ve čtvrtek 15. 5. se v podvečer konal koncert, na kterém účinkoval

Novohradský smíšený sbor, školní sbor Zvoneček a Fermáta a jako
hosté zazpívali posluchači JAMU z Brna – Mgr. Lenka Cafourková
Ďuricová (soprán) a Lukáš Hacek (tenor). Oba účinkující přivezl a na
klavír doprovázel Prof. PhDr. Miloš Schnierer, který byl s atmosférou
v sále opět spokojený. Jako přídavek svého vystoupení zazpívali hosté
ještě ukázku z Prodané nevěsty, to jako dárek všem k Roku hudby.

Tento koncert sborů s hosty navázal na loňský, úspěšný, který byl
uspořádaný k patnáctiletému trvání Novohradského smíšeného sboru
pod vedením Mgr. Hany Kudrnové. Děkuji všem za krásné pěvecké a
hudební výkony, bylo to velmi pěkné hudební zastavení.

K. Jarolímková

Den ochrany přírody, myslivosti a rybářství 2014
v sobotu dne 21. 6. 2014 od 13.00 hodin v zámeckém parku

Motto: „VYHRÁT MUSÍ KAŽDÝ“
Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje, dovolte nám, abychom

vás pozvali na třetí ročník akce Den ochrany přírody, myslivosti a ry-
bářství 2014, kterou pro vás pořádáme v sobotu dne 21. 6. 2014 od
13.00 hodin v zámeckém parku. Pod pořadatelství se opět podepisují
novohradské spolky a to Myslivecké sdružení Nové Hrady, Český svaz
ochránců přírody a Místní organizace sportovních rybářů, které si kla-
dou za cíl propagovat ochranu přírody, myslivost, rybářství a přivést k
těmto obecně prospěšným zájmovým aktivitám nové členy z řad dětí,
mládeže i dospělých a také se spolupodílet na kulturním obohacení
dění ve městě.

Smyslem celé akce je podpořit zájem o přírodu a její ochranu hlavně
u dětí a soutěžní formou ověřit a doplnit jejich znalosti. Zajištěné ceny
budou odměnou právě za předvedené znalosti a dovednosti. Hudební
doprovod bude zajištěn renomovanou dechovou hudbou Veselá muzi-
ka z Nových Hradů, kterou budou doplňovat přednáška mysliveckého
odborníka, neoficiální přehlídka trofejí Novohradska, ukázka dřevoru-
beckého umění mistrem Evropy v Timbersportu, jízda na koni, jízda
lodí po jezírku s čištěním vody, muškařské umění profesionálních rybá-
řů, hudební vystoupení mysliveckých trubačů a malování pro malé,
menší i nejmenší. Akce je situovaná do zámecké zahrady zámku v No-
vých Hradech, která je důstojným prostředím pro aktivity právě tohoto
druhu, jež nemá v celém bývalém českobudějovickém okrese obdobu.
Tradičním motem soutěže pro děti je „Vyhrát musí každý“ a tomu je
vše podřízeno, kdo neví, bude mu vše vysvětleno a tak bude obohacen
o nové poznatky. Děti budou procházet deseti stanovišti, kde předve-
dou své znalosti o myslivosti, rybářství, ochraně přírody a zručnosti při
střelbě z luku a vzduchovky. Minulým ročníkem prošlo stanovišti
téměř osmdesát dětí, tak pevně věříme, že letos překonáme sto
dětských soutěžících!!!!

Neoficiální přehlídka trofejí má za úkol nejen porovnat trofejovou
zvěř v honitbách sousedících s honitbou MS Nové Hrady, ale přede-
vším má sdružovat myslivce a sjednocovat lidi stejných zájmů a nava-
zovat nová přátelství včetně předávání zkušeností s péčí a chovem
zvěře.

Veškeré tyto aktivity, vyjma občerstvení a hodu polenem, jsou pro
návštěvníky naprosto zdarma a na jejich financování se podílí výše

uvedené spolky a město Nové Hrady. Nad akcí převzal záštitu místos-
tarosta města Nové Hrady a člen Zastupitelstva Jihočeského kraje pan
Bc. Josef Vochoska. Dále celý den zaštítili Technické služby města
Nové Hrady, MVDr. Kypet, Mgr. Kypetová a Akademie věd se sídlem
v Zámku na Nových Hradech, za což jim patří velký dík. Těšíme se
tedy nashledanou v měsíci červnu, měsíci myslivosti a ochrany přírody.

Organizační výbor DOPMR
Časový harmonogram:
13:00 – 13:30 hodin: Uvítání návštěvníků dechovou kapelou

Veselá muzika
13:30 – 14:00 hodin: Oficiální zahájení pořadatelů

s mysliveckými trubači
14:00 – 14:30 hodin: Vystoupení spisovatele, ilustrátora a nestora

české myslivosti pana Oldřicha Tripese
s populární přednáškou o mysliveckých tradicích

14:30 – 15:00 hodin: Veselá muzika
15:00 – 15:30 hodin: Exhibiční vystoupení mistra Evropy Davida

Síly v dřevorubeckém sportu
15:30 – 16:00 hodin: Veselá muzika
16:00 – 16:30 hodin: Ukázka výcviku loveckého psa
16:30 – 17:00 hodin: Veselá muzika
17:00 – 17:30 hodin: Vystoupení sportovních rybářů

– profesionálních muškařů
17:30 – 18:00 hodin: Slavnostní zakončení akce

dechovou kapelou Veselá muzika
Během dne bude probíhat:
14:00 – 16:00 hodin: Soutěže pro děti – stanoviště 1 – 10

(střelba z luku, ze vzduchovky, poznávačky)
14:00 – 16:00 hodin: Soutěž pro dospělé – hod polenem
13:00 – 16:00 hodin: Jízda na koni a jízda lodí na jezírku

spojená s čištěním jezírka
13:00 – 18:00 hodin: Občerstvení, dětské malování
13:00 – 18:00 hodin: Přehlídka trofejí zvěře Novohradska

a výstava preparátů
Změna programu vyhrazena.
Na akci jsou zajištěny pártystany, program se uskuteční za každého počasí.
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Novohradská číše 2014
Memoriál Karla Hrušky

Ve čtvrtek 1. 5. 2014 se uskutečnil již 36. ročník taneční soutěže No-
vohradská číše. Zhruba osm desítek párů z celé republiky včetně těch
nejlepších z celé ČR, předvedlo zejména v galavečeru opravdu skvělou
podívanou. Soutěžní a strhující atmosféra byla jak díky výkonům taneč-
níků, tak skvělému publiku. Letos byli mezi návštěvníky i účastníci
konference Newcatles of the World.

Standartní a latinsko-americké tance zatančili tanečníci v kategorii
Postupové soutěže „A“ a Taneční ligy, v doprovodném programu vy-
stoupili tanečníci junioři z českobudějovické školy Lastdanceteam a
dále taneční soubor Dvorana z Prahy.

Děkuji tedy všem pořadatelům za celodenní pořadatelský maraton
(zaměstnanci MěÚ, KIC, knihovny, kulturní komise, „pekařky perní-
ků“, TSM, hasiči, Seniorklub) a TSM N. Hrady za přípravu sálu a
technickou podporu.

Dále děkuji všem sponzorům NČ za finanční podporu a stále trvající přízeň. Jsou to: ŽPSV a.
s. závod Nové Hrady; E.ON ČR, s. r. o. Č. Budějovice, Poděbradka a. s., závod Dobrá Voda;
Rybářství Nové Hrady s. r. o.; EUROVIA CS, a. s. Č. Budějovice; Čevak a. s. Č. Budějovice;
Stavební poradna, spol. s. r. o. Č. Budějovice; Firma Milan Ertl, Kaplice; Marius Pedersen a. s.
Hradec Králové; Motor Jikov Group a. s. Č. Budějovice; DfK Group a. s. – Ledax o. p. s.; Quail
spol. s. r. o.; Tangenta s.r.o.; Sexta s.r.o.; Swietelsky stavební s.r.o.; poděkování patří i za finanč-
ní záštitu hejtmana JČK Mgr. J. Zimolovi. K. Jarolímková
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Slet čarodějnic a stavění májky
se na hřišti opět vydařil…

Koncem dubna jak se praví, všechny ženské svátek slaví, podle staré tradice,
zapalují hranice. Než nastoupí vládu květen prolétnem se ještě světem. K svátku
přeje vína litr a koštěti dobrý vítr…

Chtěla bych všem poděkovat za to, jak jsme si skvěle užili na hřišti tělový-
chovné jednoty slet a pálení čarodějnic. Nezapomeneme jistě na skvělé tanečky,
čarodějnické soutěžení a kouzlení a samozřejmě i na vrchol, kdy se jedna čaro-
dějnice obětovala k upálení. Děti si napsaly na lístečky své strachy a obavy a ne-
chaly je spálit v pytlíčku této čarodějnice a problémy se rozplynuly… Odměnou
všem dětem byly opečené buřty, na kterých si opravdu pochutnávaly a
pochvalovaly…

Předvedli se i silní pánové, kteří postavili nádhernou májku a nesmím zapo-
menout ani na děti, které ji krásně vyzdobily.

Takže ještě jednou děkuji všem čarodějnickým kolegyním za spolupráci a
pomoc.

LETU ZDAR A PŘÍŠTÍ ROK NAZDAR!!! ČARODĚJNICE DOROTKA

11. ročník
Mezinárodního hudebního festivalu

Třeboňská
nocturna 2014

Ve dnech 7. – 12. července 2014 se na různých histo-
rických místech Třeboně uskuteční již 11. ročník Meziná-
rodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna 2014.
Pořadatelé připravili 7 koncertů, na kterých vystoupí nej-
lepší umělci od nás i ze zahraničí, stejně tak i jako mladí
hudebníci, kteří si své jméno teprve budují.

Pořadatelům se podařilo připravit program, který bude
významným přínosem do kulturního kalendáře Třeboně i
celých Jižních Čech. Pozvání k vystoupení přijal náš
v současnosti nejlepší houslista Josef Špaček spolu s vy-
nikajícím klavíristou Miroslavem Sekerou, cembalistka
Monika Knoblochová, společně s flétnistkou Clarou No-
vak, sopranistka a nositelka Ceny Thálie Dana Burešová,
která vystoupí společně se slovenským tenoristou Peterem
Bergerem, také členem ND v Praze. Za řízení Davida Šve-
ce přednesou program v doprovodu Talichova komorního
orchestru. V kostele Sv. Jiljí vystoupí i dva vítězové Me-
zinárodní soutěže Pražské jaro 2013 Kateřina Javůrková
– lesní roh a polský varhaník Karol Mossakowski. V pá-
tečním žánrovém odbočení v Třeboni prvně vystoupí dal-
ší nositelka Ceny Thálie Dasha za doprovodu Jihočeské
komorní filharmonie a skupiny Martina Kumžáka Pajky
pajk. Město se opět stane ve druhém červencovém týdnu
setkáním nejen významných lidí z politiky, obchodu a kul-
tury, ale i cca 3 000 posluchačů z celé republiky.

Od samotného počátku konání festivalu se stále snaží-
me plnit svá předsevzetí. Především do Třeboně pozvat
špičky naší vážné hudby a zachovat vysokou uměleckou
úroveň každého ročníku. Naší snahou je i podpořit mladé
umělce. Dále dát možnost především starším, mnohdy
méně finančně zajištěným spoluobčanům, slyšet vrcholná
díla v podání špičkových umělců za velmi přijatelných cen
vstupného. Stejně tak i prohlubovat kulturní spolupráci
s rakouskými městy Schrems, Gmünd a Linec, která je
uskutečňována již řadu let. A ne na posledním místě i dělat
dobrou propagaci městu, jako místu, kde se vážné hudbě
dlouhodobě daří.

Třeboňská nocturna patří k menším festivalům. Za
dobu své existence si získala mnoho příznivců, kteří se do
tohoto krásného města rádi vracejí. Těšíme se i na Vás
v termínu 7. - 12. 7 t. r. na některém z koncertů 11. ročníku
Mezinárodního festivalu Třeboňská nocturna 2014.

Miloš Končický, Třeboňská nocturna
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PRÁZDNINOVÉ AKCE KIC  2014
ČERVENEC 2014
Prázdniny začínáme 4. ročníkem kulturního festivalu

Novohradské Hraní 2014

1. – 5. 7., 10.00–16.00hod.

Malování na novohradském náměstí
studentky PF JČU Č. Budějovice Denisa Vrtíšková a Monika Konečná si s  vámi zamalují u kašny

pod lipami, průběžná výstava obrázků, vstupné dobrovolné, poř. KIC

1. – 13. 7., denně 10.00–17.00 hod.

Výstava rodinných loutkových divadel
divadelní scény s loutkami, oblečení, střihy, nábytek, literatura

Koželužna, poř. KIC a Karromato o. s.

2. 7., 9.00–12.00 hod.

Hrajeme si Na Palubě
Deskové hry známé, méně známé i k naučení za pomoci zkušených hráčů.

3. 7., 14.00 hod.

Divadelní představení pro děti „Dřevěný cirkus“
zámecké nádvoří, Karromato o. s., vstupenky 50 Kč, poř. KIC

3. 7., 19.00 hod.

Divadelní představení „LORDI“
skandální salónní komedie na motivy korespondence Oscara Wilda a Robbieho Rosse,

hrají M. Hofmann, F. Rajmont, P. Serge Butko

Hra se odehrává během dvou měsíců v tajném gentlemanském klubu, kde se pravidelně scházejí
tři lordi.  Lord Remington, Lord Buttfield a Lord Bobkins. Tito páni mezi sebou hrají tajnou hru.
Vždy si v klubu rozdělí dámy, které musí svést. Podle toho, jak se jim to daří nebo nedaří, nadělují
si vzájemně červené a černé body. Až jednoho dne se jim celá situace nekontrolovatelně vymkne
z rukou a jejich tajné přátelství se málem zhroutí díky zradě, které se jeden z nich dopustí.

Konverzační salonní komedie, plná gagů, slovního humoru a nečekaných zvratů, plně využívá zaběhlého

humoru z prostředí anglické šlechty, která jakoby však vznikla a žila na slovenském území.

Zámek – zámecké divadlo

vstupenky 200/250 Kč, poř.  KIC

4. 7., 19.00 hod.

Koncertní mix na hradním nádvoří
písničkář s  poetickými texty Mirek Kemel www.mirekkemel.cz, nezaměnitelná kapela Neřež

a vynikající zpěvačka Katka Koščová www.nerez.me, šraml s  Helemese www.helemese.cz

vstupenky 150 Kč, děti neplatí, poř. KIC

5. 7., 13.00 hod.

Oslavy 140. výročí založení SDH N. Hrady
slavnostní a doprovodný program, poř. SDH N. Hrady

7. – 11. 7., 10.00–16.00 hod.

Loutkový týden pro děti v  Koželužně  poř. KIC

10. 7., 19.00 hod.

Literárně-hudební podvečer až noc, 3. ročník
„Frantova práva aneb pravidla pijáckého cechu“ s  Dr. Mgr. V. Kubovou,

hudební produkce s  pianistou, glosátorem a hercem Zdeňkem Králem, ostatní záleží na vás…

přineste něco svého k přečtení, na dvorku KSD, vstupné doporučujeme dobrovolné, poř. KIC

18. 7., 19.00 hod.

Koncert kapely PAPOUŠKOVO SIROTCI
20leté narozeniny, country, lidovky a co se dá, na dvorku KSD, vstupenky 50/70 Kč, poř. KIC

Podrobně na www.kicnovehrady.cz
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Pravidelné aktivity v Koželužně

Prorodinné aktivity pro děti a rodiče
Pondělí: 13.00 – 18.00 hod.

Tvůrčí dílna a klub pro nejmenší (0–6 let s rodiči)
Středa: 13.00 – 17.00 hod.

Výtvarný kroužek pro malé i větší děti

Sobotní prorodinné aktivity
¡ 7. června – Létadla a házedla

Do aktivit se můžete zapojit během celého roku nebo docházet
pravidelně. Přijďte se seznámit s formou práce otevřených skupin
s připraveným výtvarným programem a v pěkném a inspirativním
prostředí.

Aktivity zajišťuje:
Lucie Sovová, 774 766 676, lu.sovova@seznam.cz

KIC Nové Hrady připravuje pro děti
prázdninový Hudební týden v orchestru

V předloňském roce jsme uspořádali pro děti prázdninový hudební
týden zaměřený na rytmické nástroje. V loňském roce jsme chtěli pok-
račovat a přidat i další nástroje, ale způsob, jak jsme to chtěli uskuteč-
nit, nebyl asi úplně dobrý. Navíc se nám přihlásilo i méně dětí, takže se
hudební týden neuskutečnil. Ale nechceme to vzdát, protože vyzkoušet
si hraní v dětském kolektivu (orchestru) může být pro malé muzikanty
příjemným zážitkem.

A jak to plánujeme letos?
O pomoc jsem požádala pana učitele ze ZUŠ Libora Petřvalského,

který nyní připravuje rozepsání několika písniček pro různé nástroje.
Měly by to být písničky či skladby například od Jaroslava Uhlíře či
Karla Kryla, prostě takové, aby se dětem líbily a dobře se jim hrály.
S jakými hudebními nástroji počítáme? Takže – kytara, housle, flétny,
klávesy, harmoniky, bicí, ale pokud by se přihlásil včas i muzikant s ji-
ným nástrojem, můžeme jej ještě do orchestru přidat. A rádi. Kdyby se
náhodou mermomocí chtěli přidat i nějací rodiče (pokud by s tím jejich
děti souhlasily), tak i to je možné.

Co je důležité?
Důležité pro nás je, aby se zájemci včas přihlásili, nejpozději do

13. 6. na KIC Nové Hrady. Základní počet bychom chtěli mít 10 hráčů a
ti by během června už měli k dispozici noty domů a mohli by začít sa-
mostatně zkoušet. Pomoc s přípravou přislíbili i někteří učitelé ze ZUŠ,
takže i v rámci výuky v měsíci červnu by mohly děti mít už pro letní or-
chestr přípravu.

Pro děti chceme vytvořit pěknou muzikantskou atmosféru a společ-
ně prožít týden hudby v letním orchestru.

Kdy a kde? 14. – 19. 7. 2014, denně od 9.00 do 13.00 hod.
19. 7., 14.00 hod. Koncert pro sebe a rodiče
Kulturně-spolkový dům, na sále či dvorku (podle počasí)
Lektor Hudebního týdne bude Mgr. L. Petřvalský
Děti budou potřebovat pouze svoje nástroje, případně stojan na noty.
Přihlášení dítěte je nutné do 13. června.
Další informace se dozvíte na KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195, 602 150 208, kic@novehrady.cz K. Jarolímková

Letní výstavy v Koželužně
¡ 1. 7. – 10. 8., denně 10.00–17.00 hod.

Výstava keramických světlonošů
A. Nedorostové
inspirace čerpaná z cest po světe, výstava bude otevřená
i ve večerních hodinách,
Koželužna, vstupné 20 Kč (děti zdarma)

¡ 15. 8. – 31. 10., denně 10.00–17.00 hod.

Výstava obrazů „O krajině, květech a lidech“,
Ludmila a Markéta  Mazancovy
Vernisáž 15. 8.
Tvorba Ludmily Mazancové je svědectvím jejího pohledu na
svět kolem nás. V krajinách, zátiších, ale i ve figurálních kom-
pozicích zachycuje jemnost okamžiků, pohledů i nálad.
Markéta Mazancová absolvovala v roce 1989 SUPŠ Praha, od
roku 1994 se věnuje volné tvorbě, a to především olejomalbě,
interiérovým realizacím a designu. Jeden svůj obraz věnovala
Jeho Svátosti Dalajlámovi a od roku 2013 je zastoupena ve sbír-
kách Ermitáže.
Koželužna, vstupné 20 Kč (děti zdarma)

Vernisáž výstavy v Koželužně
Na začátku května se uskutečnila vernisáž 4. ročníku Výstavy

výtvarných prací žáků Základní školy Nové Hrady. U zrodu tohoto
pěkného nápadu stála Mgr. Petra Hejlová, která oslovila svoje kole-
gyně a společně připravily do dvou pater Koželužny opět pěknou
výstavu výkresů z hodin výtvarné výchovy. Při vernisáži vystoupil i
školní sbor a dva úspěšní chlapečtí recitátoři, všichni sklidili zaslou-
žený potlesk.

A nenechte se zmást, že to jsou „jenom“ obrázky dětí a jděte se na
ně podívat. Tolik barev, hravosti, radosti, fantazie a technik pod jed-
nou střechou v tuto chvíli jinde v našem městě sotva najdete.

Výstava je otevřena až do posledního červnového týdne takto: pon-
dělí a středa 13.00-17.00, pátek 10.00-14.00 a sobota 10.00-16.00 hod.
A nenechávejte návštěvu na poslední chvíli. Za všechny malé vý-
tvarníky tímto děkuji  za  vaši návštěvu a zájem o výstavu.

K. Jarolímková
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Informace z knihovny
Spisovatelka Táňa Kubátová

Ve čtvrtek 24. dubna navštívila Nové Hrady
spisovatelka Táňa Kubátová, jejíž profesí i ko-
níčkem zároveň jsou počítače. Beseda s paní
Kubátovou se uskutečnila v Kulturně-spolkovém
domě. Táňa Kubátová je oblíbená spisovatelka
románů pro ženy, na svém autorském kontě má
více než dvacet vydaných knih. Její knížky jsou
čtivé, inteligentní a vtipné, neustále vypůjčené.
Táňa Kubátová o sobě s nadsázkou říká, že je
permanentně náchylná k únikům z reality.
Vyprávěla o začátcích své literární tvorby,
čerpání námětů, vymýšlení postav, zápletek.
Příjemně strávený podvečer byl zahájen oceně-
ním nejaktivnějších čtenářů naší městské kni-
hovny.

Čtenáři roku
Každý rok vyhodnocujeme a oceňujeme nejaktivnější čtenáře knihovny. Letos to dopadlo

takhle:
− Nejpilnější čtenáři z řad školáků – dívky je Barča Kučerová (30 knih za rok)
− Nejpilnější čtenáři z řad školáků – chlapci je Marek Rolínek (35 knih za rok)
− Aktivní čtenářská rodina s pravidelnými návštěvami knihovny a velkým počtem výpůjček

(174) – Brychtovi s Kubíkem a Viktorkou
− Absolutní vítěz je paní Růžena Božovská se 189 přečtenými knihami za rok
Dárky v podobě knih jsme vyhodnoceným čtenářům předali na besedě se spisovatelkou Táňou
Kubátovou 24. dubna 2014.

Kdybych měla ocenit všechny dobré, aktivní a věrné čtenáře, nestačil by mi papír. Mám jich
v knihovně spoustu takových, kteří přečtou ročně 50 až 150 knih. Vždyť přečíst jednu až dvě
knížky měsíčně je pro zaměstnaného člověka docela výkon, většinou na úkor např. sledování te-
levize apod. I mezi dětmi je hodně těch, které rády čtou a mají vztah ke knížkám nejspíš na celý
život. Patří mezi ně Verunka Machová, Vojta Drachovský Tereza Fritzová, Adam Hanuš, Patrik
Miškei, Petr Vochoska, Tadeáš Janeček a další. Ráda bych poděkovala všem rodičům, kteří ve-
dou své děti ke čtenářství. Dík patří hlavně těm, kteří vodí do knihovny ty nejmenší.

Informace o zavedení zcela nové služby
v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích

Ve spolupráci s portálem eReading.cz JVK zahajuje půjčování e-knih. Poprvé si tak
vy, čtenáři, můžete vypůjčit e-knihy ze současné produkce českých nakladatelů on-line.
¡ e-knihy jsou dostupné z katalogu knihovny
¡ služba je registrovaným čtenářům JVK poskytována zdarma
¡ e-knihy lze číst na čtečkách eReading.cz, chytrých telefonech a tabletech s operačním

systémem iOS a Android pomocí aplikace eReading.cz.
¡ délka výpůjčky je 21 dní, po uplynutí této doby se e-kniha automaticky znepřístupní
¡ zároveň si lze vypůjčit maximálně 2 tituly

Příležitost, jak se vzdělávat
na počítačích zdarma

www.virtualnikolega.cz je výukový web
zaměřený na praktické počítačové dovednosti.
Od začátku března dochází k jeho postupné-
mu zpřístupňování pro zaměstnance a náv-
štěvníky knihoven a to zcela zdarma. Kurzy
jsou určené pro začátečníky a mírně pokroči-
lé, nicméně i ti, kteří používají počítač zcela
běžně, se s Virtuálním kolegou mohou na-
učit ledacos nového. Základem výuky jsou
názorné videoukázky komentované zkuše-
nými lektory, které jsou srozumitelné i úpl-
ným začátečníkům. Takže nemusí čekat na
pomoc někoho jiného, zvládnou to zcela sami.
Pro pokročilejší je určena řada tipů a triků,
které mohou významně usnadnit práci na po-
čítači. Součástí jednotlivých lekcí jsou cvičení
nebo interaktivní kvízy, na kterých si uživatel
ověří, co se naučil. Virtuálního kolegu lze stu-
dovat systematicky kurz po kurzu, výklad je
koncipován tak, aby na sebe navazoval a po-
stupovalo se od nejlehčí látky po tu nejsloži-
tější. V případě, že student potřebuje nalézt
rychle konkrétní odpověď na daný problém,
může využít vyhledávání podle klíčových slov.

Každý návštěvník se může v knihovně na-
učit nejen jak napsat dopis ve Wordu, odeslat
ho e-mailem, vyhledávat informace na interne-
tu, telefonovat pomocí služby Skype, založit si
účet na facebooku, ale i jak upravit fotku nebo
obrázek pomocí grafických programů zdarma,
jak si založit webové stránky, nebo prezentovat
svoji firmu. Pokud ho zaujme nějaká lekce a
chtěl by ji studovat i doma, stačí, když na úvod-
ní stránce zadá svoji emailovou adresu a my mu
odešleme voucher v hodnotě 1500 Kč.

Přednáška o bezpečnosti na internetu
Na středu 28. května dojednala Městská

knihovna u společnosti Saferinternet.cz (Ná-
rodní centrum bezpečnějšího internetu) pro
II. stupeň ZŠ přednášku na aktuální téma
o bezpečnosti na internetu a o kyberšikaně.
I přes počáteční potíže s projektorem a s při-
pojením k internetu lektor Bc. Roman Máca
dokázal, že se děti vůbec nenudily, naopak
se aktivně zapojovaly. Zvláště osmáci a de-
váťáci pana Mácu zaujali hned po příchodu
tím, jak na nich bylo vidět, že jsou připrave-
ni na to, že to bude nuda otravná, že jim tam
určitě někdo bude kázat a mentorovat, po-
učovat, zakazovat, že oni přece o internetu
všechno vědí a víc nepotřebují, ale že to tam
nějak přetrpí. Obrat nastal velmi rychle,

přednáška je začala zajímat a nakonec se p.
Mácovi dostalo spontánního trojnásobného
potlesku.

Navečer se tatáž přednáška, ale určená pro
dospělé uživatele internetu a hlavně pro rodi-
če, konala znovu. Přestože pozvánka na tuto
akci byla zveřejněna v minulém NZ, v hlášení
rozhlasu, na webových stránkách knihovny a
kultury, šla i e-mailem čtenářům knihovny,
byly vylepeny plakáty, žáci dostali za úkol po-
slat tam rodiče, rodiče nepřišli. Sešlo se jen pár
lidí, kterým není otázka internetu a dětí lho-
stejná. Škoda. Třeba by si rodiče po absolvo-
vání přednášky mohli v otázce internetu se
svými potomky více porozumět, mít občas
společně co probrat (např. závadný obsah, kte-

rý je potřeba nahlásit), více si důvěřovat a
v důsledku toho nemuset třeba tolik odpírat
přístup na internet těm starším dětem, nebo
naopak více dbát na to, kde na internetu dítě
tráví svůj čas, čím se tam baví a s kým, co
o sobě sděluje, jak se vyjadřuje…

Vím, že hodně rodičů z pracovních důvodů
přijít nemohlo, ale že by všichni zrovna měli
odpolední? Jsou to jejich děti a je to o zájmu a
nezájmu. Je mi to líto, že si skoro nikdo neudě-
lal čas. Žádné přednášky a podobné akce ne-
jsou zadarmo. Jsou placeny z rozpočtu
knihovny, potažmo města a je to dost velká
škoda, že je občané málo využívají.

D. Císařová, knihovnice
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Okénko do knihovny
Štika v rybníce, aneb, Jak ukrást českou miliardu... – Aleš Prager

Po relativně poklidném oťukávání mladého Lukáše z prvotiny Aleše
Pragera se touto knihou čtenář ponoří do daleko hlubších vod. Hrdina
tohoto příběhu, mladý ekonom Karel, si jednoduše vzal příklad z Jáno-
šíka a rozhodl se bohatým brát a chudým rozdávat.

Pohled šelmy – František Niedl
Do Čech se po dvaceti letech vrací záhadný Michal Dabert. Jeho ofi-

ciálním posláním je zřízení pobočky nadnárodní bezpečnostní agentury
v Praze. Ale je to hlavní a jediný důvod jeho pobytu v Praze? Po jeho
příjezdu totiž začínají umírat lidé. Případ dostává na starost komisařka
Tereza Pfeiferová z kriminálky, záhy je však odvolána a vše kolem Da-
berta přebírá vrchní komisař ÚOOZ Petr Vágner. Osudy všech tří se za-
čínají neuvěřitelně proplétat. Při jejich společném adrenalinovém
výletě na Lipno má někdo z nich zemřít. Ale kdo? Co je skutečné a co
jen hra? A podaří se Pfeiferové v novém případu, který dostala, vypát-
rat, kam mizí nezletilé děti? Na to si bude muset čtenář počkat až do
konce. Ale jak už je autorovým zvykem, nebude se čtenář při tomto čte-
ní nudit ani chvíli.

Prchající stín – Jan Cimický
Příběh ze současnosti odkrývá nejen kuriózní lidské osudy, ale při-

bližuje i dnešní vztahy ve společnosti a udrží napětí až do konce. Čtená-
ři jsou k dispozici všechna zjištěná fakta a má tak příležitost být tichým
společníkem pátrajících kriminalistů a společně s nimi nakonec odhalit
překvapivé vyústění příběhu.

Čarodějka – Lenka Teremová
Knížka je o mladé absolventce žurnalistiky, Janě, která se po pro-

moci přistěhuje do malého městečka kousek za Prahou. Dostává práci
v pražském bulvárním deníku, kam denně dojíždí. Po jejím prvním
článku o moci podvědomí ji šéfredaktor přidělí vlastní rubriku, ve které
má psát o esoterice. Brzy se seznamuje se svým sousedem, učitelem
historie, jehož žena je duševně nemocná. Jejich přátelství brzy přerůstá
v lásku. Učitel ji seznamuje s myšlenkou, o které má Jana v úmyslu na-
psat reportáž. Šamanka jí předpoví, že učitelova žena díky vztahu s je-
jím manželem spáchá sebevraždu a obviní Janu z černé magie.

Schindlerův seznam – Thomas Keneally
Strhující a proslulé románové zpracování osudů Oskara Schindlera -

bezohledného kariéristy, válečného zbohatlíka, milovníka elegance,
přepychu, alkoholu a krásných žen, jenž ve stínu osvětimských komínů
našel svoji lidskost a riskoval nejen majetek, ale i vlastní život, aby ne-

dopustil vyvraždění tisícovky “svých Židů”. Román sugestivně líčí vý-
voj a střety individualit - obětí, pasivních účastníků a iniciativních vy-
konavatelů – zapojených do obrovité byrokratické mašinérie zla.
Steven Spielberg použil motivy románu pro natočení slavného stejno-
jmenného filmu.

Vejrovské zkazky – Jan Vaněček
O spolku Krumlovští Vejři, který vznikl v roce 1968 a pravidelně se

scházel v hospodě U Dušků napsal knihu Vejrovské zkazky Českok-
rumlovský spisovatel Jan Vaněček. Byli mistři jednoduchých řešení.
Jejich moudrost spočívala v tom, že se ničemu nedivili. A věřili jen po-
lovině z toho, co slyšeli, a to té polovině správné.

Johanka z parku – Ivona Březinová
Starostlivá maminka, vášnivá luštitelka sudoku a křížovek, která

sem tam připálí jídlo, tatínek, dopravní policista usínající při televiz-
ních detektivkách, dvanáctiletý Miloš, o rok mladší Leoš a sedmiletá
Oldřiška. A babička Hermína, kterou je možné zahlédnout zásadně
v koupací čepici na kolečkových bruslích, na koloběžce či šplhající v
parku na stromy. Je to právě ona, kdo roztočí vír podivných událostí,
které třem sourozencům nedávají spát. Připadá vám tahle rodina tro-
chu praštěná? A to ještě neznáte prapradědečka Mojmíra, který sice
už mnoho let nežije, ale občas o sobě dává vědět bouřlivým větrem a
shazováním tří stejných tašek z neopravitelné střechy. Zdá se, že
všechno souvisí s dávno ztraceným knoflíkem z prapradědečkova ka-
bátu. Podaří se sourozencům za pomoci tajemné Johanky z parku vy-
řešit rodinné záhady?

Chaloupka na vršku. Nové příběhy – Šárka Váchová
Tak asi před sto padesáti lety bydlel v jedné chaloupce, stojící na

vršku, vdovec řezbář Tomeš se svými třemi dětmi - nejstarší Mařenkou,
Honzíkem a malou Andulkou. V malebné podhorské vesničce žili spo-
lu s několika málo sousedy a přáteli prostý, i když ne zrovna lehký ži-
vot, kterému příroda dodávala harmonii a řád. V nových příbězích
z Chaloupky na vršku se Honzík s Martínkem vydají na Letnice hledat
poklad ke skále a o Dušičkách vyzkouší svou odvahu na hřbitově. Ševci
Matějovi a jeho ženě Bětušce se narodí dcera Barborka, husar Ludvík
naučí kluky šermovat a děda Koudelka poví dětem o svatém Václavovi
a legendu o statečném svatém Jiří.

Vyprávění je doplněno nejen pranostikami, pořekadly a příslovími,
ale také notovými záznamy písniček, které si můžete poslechnout na
bonusovém CD.

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem
Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se konají
v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky v KIC Nové
Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení pro děti:
¡ 3. 7. – Dřevěný cirkus – Nové Hrady
¡ 14. 8. – Princezna s dlouhým nosem – Nové Hrady
¡ 21. 8. – Malý princ – Nové Hrady
¡ 28. 8. – Sněhová královna – Nové Hrady

Divadelní představení:
¡ 1. 6. – Koncert baletní školy – DK Metropol, ČB
¡ 3. 7. – LORDI – Nové Hrady – zámecké divadlo
¡ 11. – 27. 7. – Jedna noc na Karlštejně – nádvoří zámku Hluboká n. Vlt.
¡ 31. 7. – 30. 8. – Legenda o Závišovi a Kunhutě – zimní zahr.zámku Hluboká n. Vlt.
¡ 7. 8. – Běží Žižka k Táboru – Nové Hrady
¡ 9. – 30. 8. – Romeo a Julie – nádvoří zámku Hluboká n. Vlt.

Koncerty, festivaly a zábavné pořady:
¡ 5. 6. – JKF & Milan Svoboda Quartet – Konc. síň Ot. Jeremiáše, ČB
¡ 8. 6. – Český varhanní festival – Kostel Navštívení P. Marie a mal. sál, Borovany
¡ 14. 6. – Vladimír Mišík a ETC – zahrada kláštera Borovany
¡ 19. 6. – JKF a sólista Gavriel Lipkind – Konc. síň Ot. Jeremiáše, ČB

¡ 27. – 29. 6. – BASINFIREFEST 2014 open air – Spálené Poříčí
¡ 27. 6. – Abba World Revival – zahrada kláštera Borovany
¡ 4. 7. – koncertní mix: Mirek Kemel, Neřež, Helemese – Nové Hrady

Komentované prohlídky, přednášky, besedy:
¡ 8. 6. – 32. zájezd za historií života Emy Destinnové – ČB

Sport:
¡ 7. 6. – Mattoni ½maraton ČB 2014

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2014:
¡ 12. – 28. 6. – Tři mušketýři
¡ 21. a 28. 6., 4. a 5. 7., 5. a 6. 9. – Cesta kolem světa
¡ 1. – 13. 7. – Dekameron
¡ 17. – 26. 7. – Rusalka
¡ 30. 7. – 9. 8. – Divotvorný hrnec
¡ 31. 7 – 30. 8. – Pták Ohnivák a lišák Zorro
¡ 12. – 30. 8. – Sluha dvou pánů
¡ 21. – 23. 8. – Carmen

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



36 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ červen 2014

Infocentrum Nové Hrady informuje…
Téměř každý měsíc Vás informuji o tom, co je nového, co se událo,

čeho jsme se zúčastnili nebo co se chystá v rámci turistiky a cestovního
ruchu. Ani červnové číslo NZ nebude výjimkou…

První květnovou sobotu jsme na novohradském náměstí (za velmi
nepříznivého počasí) zahájili turistickou sezonu v Nových Hradech.
Tato akce byla taktéž vyvrcholením celotýdenní konference NewCas-
tles of the World (více informací si přečtete v článcích o konferenci) a
každý zúčastněný stát tak prezentoval své město – svůj New Castle.
Troufnu si říci, že největší úspěch měli Japonští účastníci, kteří učili
techniku origami (skládání papíru) a předvedli umění japonské kaligra-
fie a zájemcům tak mohli „přepsat“ křestní jméno do japonštiny. O hu-
dební doprovod se postarala dechová kapela Podhoranka, Pražský
hradčanský orchestr, Novohradský smíšený sbor a kvarteto Calypte.
Součástí kulturního programu byla kuchařská show Petra Stupky, celé
náměstí zaplnil řemeslný trh a nechyběla ani prezentace Rybářství
Nové Hrady, které zajistilo jistě nezapomenutelné pasování „rybářů“
z řad účastníků konference.

O týden později, v sobotu 10. května, jsme se zúčastnili Otevírání
turistické sezony na Novohradsku, které se letos (z důvodu špatného
počasí v loňském roce) opět konalo v Kaplici za účasti měst a obcí no-
vohradského regionu (České Velenice, Nové Hrady, Benešov n. Čer-
nou, Kaplice, Pohorská Ves a Dolní Dvořiště). Kapličtí pro nás měli
nachystané pěkné „sranda“ disciplíny a domů jsme se vraceli s brambo-
rovou medailíJ.

16. května se v žofínském Penzionu Lesovna konalo pracovní set-
kání „Buquoyský Žofín“ v rámci projektu Obnova buquoyské kultur-
ní krajiny. Setkání pořádal Ústav dějin umění Praha (již znáte
z realizace novohradské naučné stezky Buquoyská krajina) a přednáše-
jící hovořili nejen o loveckém zámečku Žofín ale i o architektuře a vy-
užití loveckých zámečků a chat z doby 18. a 19. století.

V pátek a v sobotu 23. – 24. května jsme pro nadšené turisty pořádali
téměř už tradiční dvoudenní výlet po Novohradských horách – čás-
tečně autobusově, částečně pěšky. Tématem letošního putování bylo
vorařství a plavení dřeva, které bylo tématem již vloni, ale díky
opravdu dlouhé zimě se loňský výlet nekonal. První den jsme se nejdří-
ve zastavili na Starých Hutích a Mlýnském vrchu a prošli si okolí Mlýn-
ského rybníka. Poté jsme se nechali dovézt k Pohořskému rybníku
(Jiřické nádrži) odkud pokračovalo pouze pěší putování přes Baronův
Most na Uhlišťský rybník, Terčí Dvůr, Pohorskou Ves se zastavením a
prohlídkou místního kostela sv. Linharta (tímto bych ještě jednou chtě-
la poděkovat Ladislavě Čuprové za prohlídku kostela) a dále na Černé
Údolí, kde páteční putování končilo. Druhý den jsme pokračovali pěš-
ky na Velký Jindřichov, Zaječí vrch přes část naučné stezky Brána do
Novohradských hor až do Benešova n. Černou, autobusem jsme popo-
jeli ke Kancléřskému rybníku a na Děkanské Skaliny, odkud jsme šli
opět „po svých“ okolo Soběnovské vodní nádrže k hradu Sokolčí a po-
dél řeky Černé až do Blanska. Poslední zastávkou byla zřícenina hradu
Pořešín, kde naše vorařské putování po Novohradských horách konči-
lo. Jménem KIC děkuji panu F. Hanžlíkovi za autobusový doprovod a
všem účastníkům zájezdu za dobrou náladu při putování, kterou nezka-
zila ani sobotní bouřka a průtrž mračen a příští rok se (snad) uvidíme na
dalším putování!

Za novohradské íčko Jitka Duspivová

Setkání na Žofíně

KIC Nové Hrady zve na

Červnový výlet za náprstníky
do Novohradských hor

Průvodcem  bude pan Milan Koželuh

v pátek 27. 6. 2014
doprava společná, odjezd v 9.00 hod. z novohradského náměstí

Přihlášky do 13. 6. na KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195, 602 150 208, kic@novehrady.cz

Otevírání turistické sezony v Nových Hradech



červen 2014 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 37

O zahájení Zahájení turistické sezony na Novo-
hradsku se postaral kaplický starosta a tradič-
ně i moderátor rádia Kiss Roman Anděl…

Tradiční hromadná fotka všech družstev s Andělem. Letos již po šesté…

Otevírání sezony v Kaplici

První disciplínou, kde jsme si nevedli nejhůř,
byla střelba z luku…

Při druhé disciplíně jsme měli namalovat novo-
hradskou dominantu, a tak jsme namalovali
kostel s klášterem. Tuto disciplínu jsme vyhrá-
li „na plné čáře“…

Třetí disciplína bývá tradičně „jedlá“. Oproti
dřívějším benešovským koláčům zapíjeným
sladkou vodou a řízku v Pohorské Vsi zvolili
v Kaplici – jak jinak - Cmundu po kaplicku…

Šéf Kulturního a informačního centra v Kaplici Standa Trs vyhodnocu-
je akci, děkuje všem za účast, chválí moderátora a raduje se, že při pěk-
ném počasí se všem kaplické hry líbily…

Novohradské družstvo bylo letos spíš regionální. Za KIC N. Hrady sou-
těžila J. Duspivová a K. Jarolímková, kterým pomáhala Veronika, Luc-
ka a Honza…

Fotbal s banánovým míčem nám moc nešel, za
plot se mu moc nechtělo…

Bonusová disciplína nechyběla v žádném roč-
níku této regionální soutěže, takže ani letos.
Do pěny šel muž, jediný co v našem družstvu
byl, i když byl z Benešova n. Černou…

Poslední řádná disciplína byla plavba po ryb-
níčku v kaplickém parku. Někteří ze soutěží-
cích byli dokonce na lodi poprvé. Nikdo se
naštěstí „neudělal“…
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První zastavení u Mlýnského rybníka nedaleko Starých Hutí

Jiřičská nádrž nedaleko Pohoří na Šumavě
před cestou podél Jiřičského potoka

Překrásné místo, nádherný výhled, příjemná
cesta se sluncem nad hlavou

Bývalé vaziště vorů Migalwehr nedaleko Po-
horské Vsi

Před kostelem sv. Linharta v Pohorské Vsi

Večerní promítání a povídání o voroplavbě na Novohradsku Jedno skupinové foto účastníků výletu před bývalou rotou v Černém Údolí

Prostřednictvím diktafonu posloucháme poví-
dání pana Mörtla o Velkém Jindřichovu (osob-
ně s námi nemohl být ze zdravotních důvodů)

Cestou k Soběnovské přehradě
Zdolávání říčky Černá na naučné stezce od
přehrady pod Sokolčím směrem na Blansko Závěr výletu na zřícenině Pořešín

Výlet po Novohradsku

Příjemné zastavení na Baronově Mostě a vstřícné přijetí panem Ro-
mánkem
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Dne 18. a 19. dubna 2014 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. Na „koulení“ se přišlo podívat a zasoutěžit si 72 diváků
a soutěžících. O tradičně zajímavé ceny se rozdělili v jednotlivých kategoriích tito borci:

Kategorie registrovaných – 1. Sladký Stanislav, 2. Bedri Milan, 3. Betuštiak Filip.
Kategorie neregistrovaných – 1. Tichovský Pavel, 2. Jelínek Tomáš, 3. Čech Michal.
Kategorie dětí do 14 let – 1. Betuštiaková Stanislava ml., 2. Jarolímek David, 3. Koriťák

Jan.
TJ Sokol N. Hrady děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této akce, spon-

zorům a samozřejmě soutěžícím i divákům za aktivní účast. Těšíme se na další spolupráci i na
vaši účast při dalších akcích i soutěžních utkáních.

Stanislav Sladký – starosta TJ Sokol

TJ Sokol Nové Hrady
vychovává kuželkáře

na vysoké úrovni
Ve dnech 26. 4. a 27. 4. 2014 se zúčastnila

v Náchodě, po náročné dvoukolové kvalifika-
ci, Stanislava Betuštiaková mladší Mistrov-
ství České republiky. Přestože jí nepřálo
rozlosování, neboť čekala osm hodin na svůj
start, obsadila velice pěkné devatenácté místo
z osmatřiceti finalistek.

Ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2014 se konalo Mis-
trovství České republiky seniorů v Pelhřimo-
vě. Do tohoto mistrovství se kvalifikoval také
náš zástupce pan Jiří Cigánek, který vybojoval
velice dobré sedmnácté místo z osmačtyřiceti
nejlepších seniorů v republice.

V tom samém termínu se konalo Mistrov-
ství České republiky žen v Praze. I zde jsme
měli želízko v ohni, a to paní Stanislavu Be-
tuštiakovou starší, která po velmi těžké dvou-
kolové kvalifikaci získala titul vicemistryně
české republiky, také z osmačtyřiceti startují-
cích finalistek.

Všem jmenovaným gratulujeme k umístění
a patří jim náš dík za vzornou reprezentaci na-
šeho oddílu a města Nové Hrady.

Za TJ Sokol Nové Hrady
Stanislav Sladký, starosta

TJ Sokol Nové Hrady informuje
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III. kolo Ligy mládeže v karate v Č. Budějovicích
Závod se našim nejmladším závodníkům vydařil
V neděli 4. května 2014 se ve velkém sále

kulturního domu Metropol konalo III. kolo
Ligy mládeže v karate, kterého se účastnilo
více jak 130 závodníků ze 12 oddílů nejen z Ji-
hočeského kraje. Na zahajovacím kole se no-
vohradský závodní tým rozhodně neztratil.

Dopoledne již tradičně patřilo disciplíně
kata – sestavy složené z postojů, krytů, úderů a
samozřejmě kopů karate, které jsou koncipo-
vány do předepsaného systému a prezentují
obranu a boj proti imaginárním útočníkům.
Závodník zde prezentuje všechny techniky ka-
rate, které se naučil do výše technického stup-
ně (barevné pásy na kimonu), ale také svoji
paměť a koordinaci pohybu a v neposlední
řadě fyzickou kondici. V této disciplíně získa-
li: Anna Pupavová 2. místo v kategorii mladší
žákyně do 9 let, Karolína Staňková získala
2. místo v kategorii mladší žákyně do 12 let,
Nikola Staňková vybojovala 2. místo v kate-
gorii starších žákyň. Natálii Machové se bohu-
žel nepovedlo postoupit z prvního kola.

V kategorii mladších žáků obsadil Kryštof Vi-
nický 2. místo a David Macho získal 3. místo.
Davidovi se také podařilo vybojovat stříbrnou
medaili v disciplíně „super kop“ v kategorii
mladších žáků. Petru Vochozkovi a Tomáši
Balkovi se do semifinále mezi staršími žáky
bohužel probojovat nepodařilo.

Odpoledne se soutěžilo ve sportovním zá-
pase kumite, kde proti sobě postupně nastupují
dvojice dle věku, pohlaví, hmotnosti a tech-
nického stupně. V kategorii mladších žákyň
vybojovala Karolína Staňková 3. místo. Mezi
staršími žákyněmi se nedařilo Nikole Staňko-
vé, když v repasáži až do konce dominovala,
bohužel se však soupeřce 7 vteřin před kon-
cem podařil přesný kop na hlavu a celý zápas
tak obrátila.

Natálie Machová se jako jediná probojova-
la do třetího kola, kde bohužel podlehla sou-
peřce v kategorii starších žákyň, ale v repasáži
zvítězila a obsadila 3. místo.

Děkuji celému závodnímu týmu, trenérům
a samozřejmě rodičům za podporu našich zá-
vodníků. Nyní se připravujeme na II. kolo
Krajské ligy 14.6. ve Strakonicích.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Novohradští závodníci
zleva Petr Vochozka, Anna Pupavová, Tomáš
Balko a Kryštof Vinický

Titul Mistra republiky v Allkampf Jitsu opět do Nových Hradů
Tomáš Hermann již po čtvrté zvítězil na MČR v AKJ

V sobotu 17. 5. 2014 se v městské sportov-
ní hale ve Strakonicích konalo 18. Mistrovství
ČR v sebeobranném systému Allkampf-Jitsu,
na které se sjelo 120 závodníků ze všech škol
AKJ z České republiky. Pořadatelé připravili
pro závodníky krásně vyzdobenou sportovní
halu, ve které byly umístěny tři tatami - zápa-
siště, na kterých po celý den probíhaly
jednotlivé discipliny soutěže.

Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu se
skládá ze třech disciplin - kata, randori a ta-
meshi wari, kdy se body dosažené v jednotli-
vých disciplinách sčítají a konečný součet
nakonec určí pořadí jednotlivců. V disciplině
kata jsou předváděny sestavy, jež znázorňují
boj proti imaginárním útočníkům a závodník
je musí zacvičit co nejpřesněji. V randori
obránce provádí čtyři sebeobranné techniky,
z nichž jedna je proti ozbrojenému útočníkovi
a hodnotí se zde rychlost reakce obránce a také
provedení sebeobranných technik. Tameshi
wari patří k tradičním prvků Allkampf-Jitsu a
je divácky nejatraktivnější disciplinou. Jedná
se o přerážení plastových desek, které jsou
rozlišeny barevně a také se liší pevností (pro

dětské kategorie žlutá, tato představuje 1,5 cm
dřeva, zelená pro juniorky – 2 cm, hnědá
2,5 cm pro juniory a ženy a nejtěžší černá 3 cm
pro muže), hodnotí se technika přerážení a
přesný zásah desky.

Samotná soutěž začala slavnostním nástu-
pem všech účastníků, ředitel soutěže Pavel
Varnuška zde přivítal závodníky i diváky a zá-
vodníkům popřál mnoho štěstí ve sportovním
klání, dále pak přivítal účastníky soutěže pre-
zident Allkampf-Jitsu ČR a hlavní rozhodčí
soutěže Martin Matouš. Poté se sportovní
halou rozezvučela Česká státní hymna.

Dopoledne se konaly soutěže mladších
žáků, kteří závodí rovněž pouze v disciplině
randori a starších žáků, kteří již soutěží ve
dvojboji – randori a tameschi wari.

Odpoledne soutěž dále pokračovala soubo-
jem juniorů, juniorek, dospělých závodníků a
soutěží družstev. Zde byly k vidění vynikající
sportovní výkony, a to zejména v divácky at-
raktivních disciplinách tameshi wari a randori.
Jsem velice rád, že se naši dva závodníci v
kvalitní konkurenci neztratili a předvedli
hezké výsledky.

Tomáš Hermann předvedl
společně s Ladislavem Bártou
skvělé sebeobranné techniky
v disciplíně randori, dále pak
zvítězil i v disciplíně kata, kde
malinko sestavu (podle vlast-
ních slov) uspěchal a v třetí dis-
ciplíně tameshi wari, kdy
vsadil na jistotu a bezchybně
přerazil obě plastové přerážecí
desky. Poté již nebylo pochyb
o konečném vítězství našeho
borce. V kategorii junioři JI1b

zvítězil Tomáš Hermann z TJ karate Nové
Hrady, před Včeličkou a Veselým z Panthers
Písek. Ladislavu Bártovi pěkně vyšla disciplí-
na randori, kde společně s Tomášem zacvičil
dynamicky a precizně sebeobranné techniky.
Bohužel našemu závodníkovi štěstí nepřálo
v disciplíně tameshi wari, kde ztratil body a
v konečném hodnocení to stačilo „jen“ na
čtvrté místo.

Děkuji našim závodníkům za reprezentaci
TJ Nové Hrady. V současné době se naši zá-
vodníci připravují na otevřené Mistrovství
Německa, které se bude konat na podzim
v Bavorsku.

Martin Hermann, předseda oddílu karateTomáš provádí sebeobrannou techniku v randori

Tomáš Hermann juniorský Mistr ČR
v Allkampf-Jitsu 2014
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Poznejte
své předky

Zkušený genealog
Vám nabízí zpracování rodokmenu

za solidní ceny v profesionální kvalitě

Kontakt: Jiří Plch, Nové Hrady,
tel. 605 987 052, e-mail: jiri.plch@seznam.cz

Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Žvýkačky a drobné cukrovinky

Ü Baterie všech druhů

Ü Turistické mapy, známky

Ü Dobíjení mobilů

Ü Dioptrické brýle

Ü CDR – DVD R

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová

řádková inzerce

¡ Prodám byt 2+1 v Nových Hradech. Byt je ve středu města je za-
teplený, má plastová okna a 2 sklepy. Tel.: 721 528 554

¡ Pronajmeme byt 3+1 v panelovém domě v Nových Hradech.
Tel.: 728 723 401


