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Novohradsko a Nové Hrady  na veletrhu
V letošním roce jsme se vypravili na veletrh
cestovního ruchu Regiontour už po čtvrté
s propagací celého novohradského regionu.
Vedle propagačních materiálů, které zajistilo
Město Nové Hrady, jsme vezli s sebou i tištěné
materiály z Horní stropnice, Benešova n. Č.,
Pohorské Vsi, Borovan a také několik ubytova-
telů (malá fotoreportáž uvnitř čísla). U naše-
ho stánku měl rovněž své zastoupení Wellness
Hotel Rezidence a.s.

Také je vám líto, že už nepatříte mezi děti školkového „stáří“? Ani se Vám nedivím. Školková za-
hrada rozkvetla za poslední měsíce do pěkných barev a tvarů. A co teprve až přijde jaro, tráva se
zazelená a děti si budou moci vychutnat všechny herní prvky naplno. Tak ať jim vydrží co nejdéle
tak pěkné, jako jsou teď.                                                                                                          K.J.

Skelmistrovský
novohradský bál

v sobotu 7. března 2009
od 20.00 hod.

sál Hotelu Máj Nové Hrady
hrají Babouci

Podrobnosti uvnitř čísla

VI. Zámecký ples
v sobotu 7. února 2009

v 19.30 hod.
v sálech Zámku v Nových Hradech

Zajištěna bude živá hudba k tanci a po-
slechu, občerstvení, bohatá tombola, pěkný
doprovodný program a společnost příjem-
ných lidí.

Staňte se na jeden večer princi a prin-
ceznami v krásném prostředí buquoyského
zámku. Vstupenku zakoupíte za 200,- Kč
na osobu, děti do 15 let a senioři nad 65 let
mají vstup zdarma.

Místa si, prosím, rezervujte na telefonu
777 729 585 nebo e-mailu marcela.pokor-
na@yahoo.de

� ÚDOLSKÝ MASOPUST
14. 2. 2009

� Dětský masopust
v Nových Hradech

20.2.2009

� NOVOHRADSKLÝ MASOPUST
21.–22.2.2009

� MASOPUST V NAKOLICÍCH,
VYŠNÉ, OBOŘE
28.2.2008

Podrobný program uvnitř čísla

Číst si knížky je úplně normální a děláme to
skoro všichni. Ale číst o půl noci v naší kni-
hovně? Tak to je už opravdu jenom pro sta-
tečně čtenáře… (více uvnitř čísla).           K.J.

S kalendářem v předstihu
Už na poslední lednové straně stolního ka-

lendáře nám připomíná fotografie s maškara-
mi na kole, že se blíží masopust. Únor je
prostě tradičně masopustní. A protože to je
nejkratší měsíc v roce, uteče vždycky celkem
rychle a my už se těšíme na první jarní měsíc
březen, který nám letos mimo Novohradské
číše přinese i jednu kulturně společenskou no-
vinku. A na novinky se prý musí pomalu a
v předstihu, tak proto ta zmínka už nyní, kdy
máme náměstí zasypané sněhem.

Tou novinkou je Skelmistrovský bál, který
by se dal zařadit mezi letošní akce připomína-
jící si některé etapy novohradské historie.
V případě chystaného bálu to bude především
období, ve kterém byste mohli navštívit sklář-
ské hutě téměř na každém kroku Novohrad-
ska. A společně se sklářstvím neopomeneme
ani jiná řemesla, která byla v minulosti sou-
částí každodenního života, byť by to mělo být
pouze bálovou atraktivní tombolou.

A tak vás všechny zveme na malou návště-
vu do historie a na „bálování“, které se usku-
teční v sobotu 7. března 2009 od 20.00 hodin.
Úvodní program v historickém duchu bude už
od 20.15 hod., takže přijďte včas, abyste nepro-
pásli příležitost potkat se například s Petrem
Vokem nebo Jiřím Františkem Buquoyem.

K.J.
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Zápis z 33. schůze rady města
ze dne 22.12. 2008

� 1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o podmínkách poskytnutí dotace
z ROP NUTS II Jihozápad
Rada byla seznámena s návrhem Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí
dotace z ROP NUTS II Jihozápad pro pro-
jekt "Zvýšení dostupnosti a kvality služeb
MŠ Nové Hrady". Tímto dodatkem dochá-
zí k prodloužení realizace projektu a termí-
nu předložení závěrečné zprávy s žádostí
o proplacení o 14 dnů tj. do 14.1.2009.
Rada souhlasila s Dodatkem č. 1 ke Smlou-
vě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP
NUTS II Jihozápad pro projekt "Zvýšení
dostupnosti a kvality služeb MŠ Nové Hra-
dy" a pověřila starostu jeho podpisem.

� 2. Organizační změna
Rada na základě podání žádosti o schvále-
ní plánované změny v projektu Moderniza-
ce a rozšíření informačních systémů (Reg.
číslo projektu: CZ.04.1.05/2.2.00.2/0436)
projednala provedení organizační změny,
kterou dojde ke změně v organizační struk-
tuře Městského úřadu a k převedení infor-
mačního centra a pracovnice slečny M.
Kolářové z Městského úřadu do Technic-
kých služeb města N. Hrady, kde bude v or-
ganizační struktuře informační centrum
zařazeno jako součást odboru kultury. Tou-
to změnou nedojde k porušení závazku
Města Nové Hrady vůči projektu Moderni-
zace a rozšíření informačních systémů, ve
kterém se Město N. Hrady jako žadatel a
konečný příjemce dotace zavázalo udržet
po dobu nejméně pěti let monitorovací in-
dikátor "Vytvořené hrubé pracovní místo –
ženy", protože závazek převezmou TSM
Nové Hrady. Rada souhlasila s organizační
změnou, schválila nový počet zaměstnanců
MěÚ Nové Hrady a pověřila tajemníka Měú
Nové Hrady pana J. Šulce a ředitele TSM
Nové Hrady pana J. Haidera provedením
organizační změny.

Zápis z 1. schůze rady města ze dne 5. 1. 2009

� 1. Žádost o vyjádření k projektovému
návrhu
Rada projednala žádost společnosti Fiera
a.s. Jindřichův Hradec o vyjádření k projek-
tovému návrhu na stavbu "Údolí K 270/4 p.
Hobizal - kabel NN". Rada pověřila starostu
dalším jednáním vzhledem k návrhu inves-
tora provedení podvrtu místní komunikace
1440/3 v k.ú. Údolí u Nových Hradů.

� 2. Žádost o vyjádření k projektovému
návrhu
Rada projednala žádost společnosti Fiera
a.s. Jindřichův Hradec o vyjádření k projek-
tovému návrhu na stavbu "Štiptoň K1518 -
p. Tancer – přípojka NN". Rada pověřila
místostarostu pana Šlence a tajemníka pro-
vedením místního šetření na místě předpo-
kládané stavby.

� 3. Žádost o začlenění pozemků do ÚPM
Rada projednala žádost o začlenění poze-
mků do územního plánu města od pana
Bedřicha Daublebského Pomezí 31, Dobrá

voda u Českých Budějovic. Jedná se o za-
členění pozemků ve vlastnictví žadatele
v k.ú. Nakolice parc. č. 404,406,408 a 409
do územního plánu města jako plochy pro
výrobní služby nebo plochy pro průmyslo-
vou výstavbu. Rad postoupila žádost zpra-
covateli územního plánu města.

� 4. Žádost o finanční příspěvek na rok 2009
Rada obdržela a projednala žádost Senior
klubu Nové Hrady o finanční příspěvek na
činnost v roce 2009. Rada postoupila žádost
finanční komisi a pověřila ji zařazením pří-
spěvku pro žadatele do návrhu rozpočtu
města pro rok 2009.

� 5. Nominace do Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Nové Hrady
Rada města obdržela Nominaci do Kontrol-
ního výboru Zastupitelstva Města Nových
Hradů od ZO KDU - ČSL Nové Hrady s ná-
vrhem pana Alberta za člena kontrolního
výboru zastupitelstva. Rada vzala na vědo-
mí návrh ZO KDU - ČSL Nové Hrady na
nominaci pana Alberta za člena kontrolního
výboru zastupitelstva.

� 6. Usnesení – Obecně prospěšné práce
Rada obdržela usnesení Okresního soudu
v Českých Budějovicích s uložením trestu
obecně prospěšných prací formou pomoc-
ných a úklidových prací ve prospěch Města
Nové Hrady. Rada pověřila TSM adminis-
trativním zajištěním a dohledem nad výko-
nem trestu odsouzeného.

� 7. Smlouvy o příspěvku
Rada města obdržela návrh Smlouvy o pří-
spěvku mezi Městem Nové Hrady a Místní
akční skupinou Sdružení Růže, Borovany na
projekt "Zvýšení kvality služeb DPS Nové
Hrady" a projekt "Novohradská kovárna ak-
tivní". Rada vzala návrh Smluv o příspěvku na
projekty "Zvýšení kvality služeb DPS Nové
Hrady" a "Novohradská kovárna aktivní" na
vědomí, schválení Smluv bude projednáno po
podpisu smlouvy o financování projektu.

� 8. Kácení dřevin rostoucích mimo les
Rada byla seznámena s rozhodnutím MěÚ
Nové Hrady, odboru životního prostředí ve
věci povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les. Jedná se o povolení ke kácení
1 ks dubu letního rostoucího na pozemku
parc. č. KN 1002 ve vlastnictví Města Nové
Hrady žadatelce Anežce Ábelovszké, Nové
Hrady z důvodů plánované výstavby rodin-
ného domu na sousední parcele. Povolení
ke kácení bylo uděleno za předpokladu vy-
dání stavebního povolení MěÚ, Stavebním
úřadem Nové Hrady. Rada vzala na vědomí
rozhodnutí MěÚ Nové Hrady, odboru ži-
votního prostředí ve věci povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les.

� 9. Žádost o finanční příspěvek
Rada obdržela žádost o finanční podporu na
vydání knihy – turistického průvodce "Prů-
vodce Novohradských hor" (pracovní název)
autora Bc. Jiřího Cukra. Rada nesouhlasila
s poskytnutím finanční podpory na vydání
knihy – turistického průvodce "Průvodce
Novohradských hor" (pracovní název) au-
tora Bc. Jiřího Cukra.

� 10. Rozhodnutí – odnětí pozemků
určených k plněné funkcí lesa
Rada obdržela Rozhodnutí Městského úřa-

du Trhové Sviny, Odboru životního pros-
tředí, oddělení státní správy lesů a mysli-
vosti ve věci odnětí a omezení produkční
funkce pozemků určených k plnění funkcí
lesa pro část pozemků par.č. 952/1 o cel-
kové výměře 2620 m2 , parc. č. 948 díl 2 –
odnímaná plocha 566 m2, par. č. 971- odní-
maná plocha 884 m2 a par. č. 978 - odníma-
ná plocha 1170 m2 z důvodu provedení
stavby "Rekultivace skládky Jižní město
k.ú. Nové Hrady". Rada vzala na vědomí
Rozhodnutí Městského úřadu Trhové Svi-
ny, Odboru životního prostředí, oddělení
státní správy lesů a myslivosti ze dne
23.12. 2008.

� 11. Pronájem nebytových prostor čp. 13
Rada na základě poptávky o pronájem ne-
bytových prostor v domě čp. 13 na náměstí
Republiky v Nových Hradech projednala
možnost pronájmu těchto prostor. Rada
souhlasila s pronájmem nebytových prostor
v domě čp. 13 a pověřila tajemníka zveřej-
něním záměru pronájmu na úřední desce.

� 12. Pronájem nebytových prostor čp. 57
Rada projednala otázku pronájmu nebyto-
vých prostor v domě čp. 57 na Náměstí
Republiky v Nových Hradech a pověřila
tajemníka zveřejněním záměru pronájmu
na úřední desce. (16 m2 bývalý pronajima-
tel – Irena Píšová)

� 13. Pronájem nebytových prostor čp. 57
Rada projednala otázku pronájmu nebyto-
vých prostor v domě čp. 57 na Náměstí Re-
publiky v Nových Hradech a pověřila
tajemníka zveřejněním záměru pronájmu
na úřední desce. (15,57 m2 – bývalý pronaji-
matel – Hokr Vladimír )

� 14. Nájem Statek – STAVCENT
Rada byla tajemníkem MěÚ Nové Hrady se-
známena o zájmu společnosti STAVCENT,
a.s., Jarošovská 753, Jindřichův Hradec.,
o pronájem dvou kanceláří v zadní části
objektu bývalého Statku (čp. 74) po dobu
stavebních prací na objektu Rezidence -.
6 měsíců s počátkem nájmu od 22.1.2009.
Rada souhlasila s návrhem nájemní smlou-
vy připravené tajemníkem MěÚ a pověřila
starostu jejím podpisem.

� 15. Termíny konání zastupitelstva
Rada stanovila termíny konání jednání
zastupitelstva Města Nových Hradů na
rok 2009: 29.1., 12.3., 4.6., 20.8., 22.10. a
10.12.2009

� 16. Projekty MAS
Rada byla starostou města seznámena s při-
pravovanými žádostmi k projektům, které
budou Městem Nové Hrady předloženy
v rámci dotačního titulu vypsaného MAS
Sdružení Růže. Jedná se o projekty, které
řeší rekonstrukci objektu bývalého Statku
(čp 74) v Nových Hradech, výstavby chod-
níku v ulici Vitorazská (od zahradnictví
pana Dorschnera směrem k ZTV Pod Zá-
meckým) a revitalizaci veřejných pros-
tranství v sídlišti ŽPSV, v areálu Domu
s pečovatelskou službou, u Olejového ryb-
níka a nádvoří mezi domy čp. 233, 191 a
Koželužnou. Rada souhlasila s podáním žá-
dostí o podporu a pověřila starostu města
přípravou finální verze

pokračování na str. 3

INFORMACE Z RADNICE
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Zápis z 2. schůze rady města
ze dne 19. 01. 2009

� 1. Cenová nabídka
Rada obdržela cenovou nabídku na posílení
vodního zdroje Veveří od společnosti VAK
JČ a.s. České Budějovice s návrhem reali-
zace dvou vrtů o hloubce 50 m. Rada vzala
na vědomí cenovou nabídku na posílení
vodního zdroje Veveří od společnosti VAK
JČ a.s. České Budějovice a pověřila pana
Ing. Kasana zajištěním dalších cenových
nabídek k tomuto záměru.

� 2. Žádost o prodej pozemku k. ú.
Nové Hrady
Rada obdržela žádost o prodej pozemku ur-
čeného pro stavbu rodinného domu v lokali-
tě Pod Zámeckým od Manželů Richarda a
Elišky Kubátových, Česká 67, Nové Hrady.
Rada konstatovala, že prodej pozemků v lo-
kalitě Pod Zámeckým bude realizován až
po provedení zasíťování předmětných par-
cel v této lokalitě. Zájemci o prodej poze-
mků budou poté vyzváni obvyklou formou
k podávání žádostí.

� 3. Nominace člena Kontrolního výboru
Zastupitelstva města
Rada obdržela nominaci člena Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Nových Hradů
od pana Ing. Pavla Kříhy za stranu SNK Ev-
ropští demokraté s návrhem na nominaci
pana Ivana Dorotoviče. Rada souhlasila
s nominací pana Ivana Dorotoviče za člena
kontrolního výboru Zastupitelstva města a
postoupila ji k projednání na jedná ní zastu-
pitelstva města.

� 4. Žádost o umístění energetického zařízení
Rada města opětovně projednala žádost
o umístění součásti energetického zařízení
společnosti PRO 22 v.o.s České Budějovice
pro stavbu "Veveří - Kabel NN". Na základě
rozhodnutí rady bylo provedeno místní šet-
ření na místě stavby za účelem zjištění zatí-
žení pozemku parc. č. 458/3 v k.ú. Veveří,
který je ve vlastnictví města. Společnost
PRO 22 v.o.s České Budějovice zaslala
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu. Rada
souhlasila s umístěním součástí energetic-
kého zařízení pro stavbu "Veveří – Kabel
NN" na pozemku parc. č. 458/3 v k.ú. Ve-
veří a se Smlouvou o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu pro tuto stavbu v upraveném znění
a postoupila ji k projednání na jednání za-
stupitelstva města. Rada doporučuje Zastu-
pitelstvu města schválit Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu s tím, že jednorázová
úplata bude stanovena ve výši 10.000,-Kč.

� 5. Oznámení o zahájení řízení
Rada obdržela Oznámení o zahájení řízení
ve věci udělení výjimky z ochranných pod-
mínek zvláště chráněných druhů živočichů
dle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 od
AOPK ČR Správy chráněné oblasti Třeboň-
sko. O výjimku požádala společnost Rybář-
ství Nové Hrady s.r.o. za účelem eliminace
vysokých škod způsobených kormoránem
velkým na rybnících obhospodařovaných

touto společností. Rada vzala na vědomí
Oznámení o zahájení řízení ve věci udělení
výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů živočichů dle § 56 odst. 1
zákona č. 114/1992 od AOPK ČR Správy
chráněné oblasti Třeboňsko ze dne 8.1.
2009.

� 6. Nabídka ke koupi lesních pozemků
– vyjádření
Rada obdržela a projednala Vyjádření TSM
Nové Hrady Ing. Huberta Švarce k nabídce
ke koupi lesních pozemků s porostem v k.ú.
Vyšné na parcelách č. 840 o celkové výmě-
ře 11 991 m2 a č. 842/1 o celkové výměře
1 439 m2. Jedná se převážně o borové poros-
ty ve stáří 110 - 130 let se zásobou dřeva
300 m3 a nabízené pozemky sousedí po celé
délce s majetkem Města Nových Hradů –
případným odkupem dojde ke zcelení poze-
mků ve vlastnictví města. Rada vzala na vě-
domí Vyjádření TSM Nové Hrady Ing.
Huberta Švarce. O odkoupení předmětných
pozemků bude jednáno po upřesnění ceny
pozemků dle nové vyhlášky pro oceňování
v roce 2009.

� 7. Žádosti o finanční příspěvek na rok 2009
Rada obdržela žádosti spolků a organizací
o příspěvek z rozpočtu Města Nové Hrady
pro rok 2009. Rada vzala žádosti na vědomí
a postoupila je Finanční komisi k zapraco-
vání do připravovaného rozpočtu města pro
rok 2009
Příloha: Žádost TJ Sokol Nové Hrady, do-
šlá pošta čj. 73/09 ze dne 14. 1. 2009 (1 str.),
Žádost TJ Nové Hrady, došlá pošta čj.
78/09 ze dne 14. 1. 2009 (2 str.), Žádost
AVZO Nové Hrady, došlá pošta čj. 77/09 ze
dne 14.1. 2009 (1 str.), Žádost SDH Byňov,
došlá pošta čj. 49/09 ze dne 12. 12. 2009
(1 str.), Žádost SDH Nové Hrady, došlá
pošta čj. 20/09 ze dne 8. 1. 2009 (1 str.), Ná-
vrh rozpočtu SDH Nové Hrady (1 str.), Žá-
dost KVHT Nové Hrady, došlá pošta čj.
30/09 ze dne 8. 1. 2009 (1 str.), Žádost Mys-
liveckého sdružení Nové Hrady, došlá pošta
čj. 33/09 ze dne 9. 1. 2009 (1 str.), Žádost
ZŠ Nové Hrady, došlá pošta čj. 34/09 ze dne
9. 1. 2009 (1 str.), Rozhodnutí ČR- SEI Čes-
ké Budějovice (2 str.), Žádost ZUŠ Trhové
Sviny, došlá pošta čj. 45/09 ze dne 12. 1.
2009 (1 str.), Žádost SK Byňov, došlá pošta
čj. 50/09 ze dne 12. 1. 2009 (1 str.),, Žádost
Českého kynologického svazu Nové Hrady,
došlá pošta čj. 56/09 ze dne 13. 1. 2009
(1 str.), Žádost ZO ČSV Nové Hrady, došlá
pošta čj. 68/09 ze dne 13. 1. 2009 (1 str.),
Žádost Rodiny Panny Marie Klášter Božího
Milosrdenství Nové Hrady, došlá pošta čj.
84/09 ze dne 15. 1. 2009 (2 str.), Rozpočet
na provoz (1 str.), Žádost došlá pošta čj.
85/09 ze dne 15. 1. 2009 (2 str.), Ukázka
z autorského materiálu (2 str.), Žádost Vin-
centské společenství Nové Hrady, došlá
pošta čj. 86/09 ze dne 15. 1. 2009 (1 str.),
Žádost Veselá muzika Nové Hrady, došlá
pošta čj. 87/09 ze dne 15. 1. 2009 (1 str.),
Žádost Novohradského smíšeného sboru -
Mgr. Hana Kudrnová, došlá pošta čj. 92/09
ze dne 16. 1. 2009 (1 str.), Žádost spol. Rož-
mberk o.p.s. Jílovice, došlá pošta čj. 100/09
ze dne 19. 1. 2009 (2 str.), Žádost TJ Karate
Nové Hrady, došlá pošta čj. 112/09 ze dne
19. 1. 2009 (1 str.)

� 8. Žádost o vyjádření k existenci stavby
Rada obdržela žádost o vyjádření k existen-
ci inženýrských sítí pro stavbu "Příhraniční
silniční spojení L 8278 z B 41– státní hrani-
ce Höhenberg – Nové Hrady, česká část pro-
jektové dokumentace "Silnice II/156 Nové
Hrady – Vyšné – státní hranice". Rada vzala
na vědomí žádost IKP Consulting Engine-
ers, s. r. o. Praha a pověřila Technické služ-
by města Nové Hrady provedením zákresu
existujících inženýrských sítí a zasláním
podkladů k zakreslení jejich případných po-
loh v místě plánované stavby.

� 9. Nájem býv. Statků – Mane
Rada byla tajemníkem MěÚ Nové Hrady
seznámena o zájmu společnosti MANE
Stavební, s.r.o., o pronájem dvou kanceláří
v zadní části objektu bývalého Statku (čp.
74) po dobu stavebních prací na objektu
Rezidence -. 6 měsíců s počátkem nájmu
od 22.1.2009. Rada souhlasila s návrhem
nájemní smlouvy připravené tajemníkem
MěÚ a pověřila starostu jejím podpisem.

� 10. Průtah Údolí
Starosta informoval Radu města o připra-
vované akci rekonstrukce silnice II/156
v Údolí u N. Hradů, která bude realizována
Správou a údržbou silnic JČk v průběhu
roku 2009 ve spolupráci s Městem Nové
Hrady. Město Nové Hrady bude v rámci
této akce realizovat výstavbu chodníku.
Tato akce musí být také koordinována se
stavbou splaškové kanalizace, kterou pro-
vádí Město Nové Hrady. Rada vzala na vě-
domí informace o přípravě obou akcí a
pověřila starostu účastí na dalších jedná-
ních se Správou a  údržbou silnic JČk.

� 11. Nákup pneumatik pro SDH Nové
Hrady
Člen Rady města pan Jiří Vicány seznámil
Radu města s cenovou nabídkou na nákup
pneumatik pro SDH Nové Hrady a SDH
Údolí u Nových Hradů. Jednání o tomto
bodu se též zúčastnil pan Stanislav Papou-
šek – velitel SDH Nové Hrady. Rada sou-
hlasila s nákupem pneumatik (8 ks pneu
11x20 Kama, 2 ks pneu 11x20 Barum) od
firmy Pneu Dvořák s.r.o. České Budějovice
vzhledem k nejvýhodnější finanční nabíd-
ce. Rada pověřila tajemníka MěÚ zajiště-
ním objednávky a nákupu a pana Stanislava
Papouška ve spolupráci s panem Jiřím Ma-
tějkou – velitelem SDH Údolí zajištěním
dohledu nad montáží a demontáží pneuma-
tik na vozy Tatra a Avia.

� 12. Prodej  pozemků
Rada projednala prodej pozemků v k.ú. Vy-
šné na základě nově předloženého Geomet-
rického plánu č. 102 – 119 F /2008 pro:
Manželé Emil a Miloslava Kovářovi, Čes-
ké Velenice – nově označeno jako parc. č
186/5 o výměře 148 m2, David Kovář, Nové
Hrady a Edita Kovářová, České Budějovice
– nově označeno jako parc. č. 186/6 o cel-
kové výměře 825 m2 – manželé Bohdan a
Magdalena Vránovi, Včelná – nově označe-
no jako parc. č. 186/7 o celkové výměře
875 m2. Rada souhlasila s prodejem poze-
mků v k.ú. Vyšné dle geometrického plánu
za cenu 50 Kč/ m2 a postoupila prodej poze-
mků k projednání na jednání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2
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OŽP informuje
Místní poplatek ze psů pro rok 2009

Poplatky ze psů upravuje Obecně závazná
vyhláška Města Nové Hrady č. 5/2007, o míst-
ních poplatcích. Pro rok 2009 se sazby poplat-
ků ze psů nemění.

Každý poplatník je povinen ohlásit
městskému úřadu ve lhůtě 15 dnů vznik po-
platkové povinnosti, nebo jakékoli změny,
nebo zánik poplatkové povinnosti. Tímto se
rozumí 15 dnů od doby, kdy mám nového psa,
nebo nastala změna vlastníka – držitele psa,
nebo když psa již nemám.
� Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
� Poplatek je roční a splatnost je do

15. února každého kalendářního roku.

Sazba poplatku činí ročně:
a) za  prvního a každého dalšího psa téhož

držitele 1000 Kč
b) za prvního a každého dalšího psa, jehož

držitelem je poživatel invalidního, starob-
ního, vdovského nebo vdoveckého důcho-
du, který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč

c) za prvního psa v osadách Byňov, Údolí,
Štiptoň, Vyšné, Nakolice, Obora 500 Kč

d) za druhého a každého dalšího psa v osa-
dách Byňov, Údolí, Štiptoň, Vyšné, Obo-
ra, Nakolice 700 Kč

Snížení poplatku:
Sazba poplatku u vlastníka, který nechá

psa označit systémem radiofrekvenční identi-
fikace (mikročip)

a) za prvého psa 300 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa 500 Kč
c) za prvého psa v osadách Byňov, Údolí,

Štiptoň, Vyšné, Nakolice, Obora 150 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa v osa-

dách Byňov, Údolí, Vyšné,  Štiptoň, Nako-
lice, Obora 250 Kč

Pokud poplatník neuhradí roční poplatek
do stanoveného data, může mu být vyměřen
poplatek platebním příkazem, nebo následně
až exekučním příkazem a to až do výše 3 ná-
sobku sazby ročního poplatku do tří let zpětně.

Celé znění obecně závazné vyhlášky města
Nové Hrady č. 5/2007 naleznete na www.no-
vehrady.cz.

OŽP – Vaněk Z.

Pozvánka na únorové
vzdělávací semináře
v Nových Hradech

Zveme Vás na semináře určené pro pra-
covníky v cestovním ruchu (CR), podnika-
tele a poskytovatele služeb v CR, státní
správu a samosprávu, studenty, příznivce
sebevzdělávání, milovníky turistiky a další
zájemce.

Tyto semináře jsou také dobrou příleži-
tostí pro navázání spolupráce v oblasti ces-
tovního ruchu a osobních kontaktů, hledání
dalších možností, které by zkvalitnily pod-
mínky pro rozvoj cestovního ruchu na No-
vohradsku.

Únorová nabídka:
� 6.2.2009 – Legislativa ve vztahu k CR

(podnikání, obchodní právo, autorská
práva atd.).

� 12.2.2009 – Tvorba produktů
cestovního ruchu a nabídkových
balíčků
(metodika tvorby produktů CR a společné
navrhování nových turistických nabídek
v lokalitě Novohradska a mikroregionu
Sdružení Růže).

� 26.2.2009 – Standardizace služeb v CR
(představení certifikovaných objektů
s diskusí a výměnou zkušeností).

Semináře jsou zdarma a konají se v příjem-
ném prostředí Koželužny v Nových Hra-
dech. Přednášejí kvalifikovaní lektoři a
lidé s praxí v cestovním ruchu, získáte stu-
dijní materiály, setkáte se s lidmi z regionu.

Přihlášky nebo podrobnější informace na
KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, Květa
Jarolímková (602 150 208, kic@novehra-
dy.cz) nebo Lucie Sovová (777 966 676,
lu.sovova@seznam.cz).

Lidé z radnice – matrika
V rámci seriálu Lidé z radnice už zbývají pouze čtyři „kanceláře“,

které ještě na stránkách Novohradského zpravodaje navštívíme. Jednou
z nich je matrika, místo, které pravděpodobně navštívil každý z nás
alespoň jednou a setkal se s paní matrikářkou Jaroslavou Oppolzero-
vou. V její kompetenci jsou vedle zápisů do matričních knih také do-
klady a úřední listiny všeho druhu, takže sem můžete zavítat, pokud
budete potřebovat např. osvědčení o státním občanství, duplikáty mat-
ričních dokladů, potvrzení ze sbírky listin nebo osvědčení o uzavření
církevního sňatku, můžete zde ověřit rodné číslo, podpisy, vidimaci lis-
tin, požádat o nový občanský průkaz, získat osvědčení o právní způso-
bilosti k uzavření manželství, změnit jméno a příjmení, nahlédnout do
matrik nebo požádat o dodatečné zápisy do matrik.

Pokud se rozhodnete uzavřít sňatek, matrikářku rozhodně nemůžete
vynechat, neboť Vám pomůže organizačně zajistit svatební obřad a dal-
ší záležitosti s tím spojené. Další velmi příjemnou součástí práce matri-
kářky je vítání občánků do života, které se uskutečňuje alespoň jednou
do roka.

Vedle standardních činností matriky zajišťuje paní J. Oppolzerová
ještě správu místních poplatků a jejich výběr dle vyhlášky města, kam
patří poplatek za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity, za užívání ve-
řejného prostranství, ze vstupného či z provozu výherních hracích pří-
strojů (včetně agendy jejich povolování). Na matrice lze rovněž získat
výpisy v rámci CZECH POINTu, kam patří výpis z rejstříku trestů nebo

z katastru nemovitostí, je připravena agenda z živnostenského úřadu a
centrální registr řidičů. Dále ještě vyhotovuje smlouvy pro příspěvky
místním organizacím a spolkům, vede agendu ztrát a nálezů a veřej-
ných sbírek (zajišťuje zapečeťování a otevírání pokladniček).

Paní J. Oppolzerová rovněž zpracovává pro město přiznání daně
z příjmů, nemovitostí, z převodu majetku či daň darovací. Dále se stará
o nemalý městský archiv a je také členem finanční komise města.
V rámci své pracovní náplně rovněž spolupracuje s Finančním úřadem
T. Sviny, MěÚ T. Sviny a Krajským úřadem Č. Budějovice.

Kontakty na matrikářku J. Oppolzerovou jsou tel. 386 10 10 14 nebo
jaroslava@novehrady.cz. K.J.

Na druhém dvoudenním vzdělávacím semináři
zaměřeném na cestovní ruch (CR) v naší oblasti
bylo na pořadu téma „Zahájené podnikání v CR“
V koželužně se opět sešli zájemci, kterým odborná
lektorka (majitelka cestovní kanceláře, pedagožka
na VOŠ CR a tvůrkyně produktu Tolštejnské pan-
ství) představila podmínky, které je nutné splnit
pro zahájení podnikání v CR, v čem lze v CR pod-
nikat a vysvětlila postup tvorby podnikatelského
plánu. Účastníci semináře se rovněž pokusili společně vytvořit podnikatelský plán pro
konkrétní činnost, což byla velmi zajímavá zkušenost. Během semináře byl i čas na dotazy,
zkušenosti či rady, jak se lze ve službách CR pohybovat a existovat. K.J.
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Skončila výstava: Po stopách společné historie – část II.
Druhý příspěvek je věnován části výstavy, která popisuje rok

1938-45. Cílem výstavy bylo přispět ke zlepšování přeshraničních
vztahů. Starosta Vl. Hokr: „Udělat významný krok k definitivnímu od-
stranění hranic, bariér a vzájemných předsudků“. Proto je celá akce fi-
nancována EU. Vyjadřuje tím snad přání všech – žít na obou stranách
v dobrých sousedských vztazích, nejméně takových, jaké máme i přes
složité dění se Slovenskem. Nezávidíme si, pomáháme si, přejeme Slo-
vensku úspěchy ve všech oblastech. Je to až podivuhodné, když si uvě-
domíme, co se nedávno dělo na Balkáně a svět nás za to oceňuje.

Co nám brání usilovat o podobný stav k sousedům? Hranice jsme
odstranili, oženili českého Honzu s rakouskou nevěstou, zbývá tedy od-
straňovat další bariéry a vzájemné předsudky. A to je problém, jak se
ukázalo nejen na této výstavě. Proto starosta Vl. Hokr píše v letáčku
k výstavě: „…dnes bychom neměli mluvit jen o tom dobrém, ale bez ja-
kéhokoliv obviňování připomenout i období, která jednoduchá neby-
la…“. Nedaří se to tak upřímně jako se Slovenskem. Stále je ve hře
Temelín, Benešovy dekrety, odsun, omezování pracov. trhu, převážení
odpadů ve velkém i malém, našimi občany páchaná kriminalita. Druhá
strana s despektem stále v nás vidí zedníky, kteří postavili Vídeň a služ-
ky a kuchařky jako za císaře pána. Své udělala i isolovanost za železnou
oponou. Proto výstava nemohla být čarovným proutkem, významným
krokem, ale jen krůčkem a to jednostranným. Všechny komentáře jsou
totiž psány sice našimi autory, ale z pozice odsunutých. Stále je malým
výsledkem, když spolupracují jen hasiči, zdravotníci, školy, funkcioná-
ři obcí, když se nabízejí pro posílení spolupráce různé granty. Hraniční
přechod za Zámeckým nedokumentuje čilý ruch.

Potvrzuje se krédo Fr. Palackého: „Jako červená nit se táhne našimi
dějinami neustálé stýkání a potýkání s našimi sousedy.“ On to potvrdil
zkoumáním minulosti, ale vznik ČSR, Mnichov i současnost to neustá-
le dokazuje. Jistě je naším přáním, aby bylo více stýkání než potýkání.

Dokud na Novohradsku vládla šlechtická vrchnost a církev, bylo
soužití stýkáním. Národnostní a ideové názory nehrály roli, protože boj
o „chléb náš vezdejší“ byl na Novohradsku vždy dost tvrdý.

Východiskem pro náš názor o této době (1938-45) by mělo být sta-
novisko Sdružení historiků ČR, z něhož cituji: V zájmu ovládnutí sou-
časnosti a budoucnosti prostřednictvím dějin dochází také k takovému
výkladu minulosti, který nemá nic společného s jejím vědec. poznáním.
Účelovým výběrem jednotlivin, používáním polopravd i prokazatel-
ných lží je obraz dějin deformován do té míry, že se v něm veřejnost jen
stěží dokáže orientovat.

Všechno naše jednání a vztahy je třeba řídit, jak to vyjádřil Zd. Mah-
ler, zásadou: - Já pán – ty pán. Stále platí starořímská právní zásada:
suum cuique (každému co mu patří) a česká výzva: odpustit je možno,
zapomenout ne. Za chyby se platí.

Ze základních dokumentů, které je třeba při výkladu respektovat je
to zvláště Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich bu-
doucím rozvoji (1997).

Předpokládali bychom, že s dodáním většiny materiálu z muzea od-
sunutých ve Vídni, bude i nějaký aspoň písemný vzkaz, dopis bývalých
Novohraďáků v úvodu výstavy. Například: „Předkládáme vám fotogra-
fie a památky na místa, která jsou nám drahá, kde jsme se narodili a žili.
Nemůžeme na ně a nechceme zapomenout. Je nám líto toho, co se v mi-
nulém století stalo, litujeme co s námi udělal Henlein a Hitler. Přejeme
si dobré sousedské vztahy a chceme spolu s vámi vytvořit z naší společ-
né oblasti krásné místo pro život. Nevyčítejme si a spolupracujme.“
Škoda, že se takového nic nestalo, byla promarněna velká příležitost,
protože postup, který zvolila realizační skupina umožňuje i tento, nevy-
řčený, ale možný výklad: „Podívejte se jak se nám tu žilo a jak to tu vy-
padalo, než jste nás vyhnali.“ Zástupce muzea z Vídně při vernisáži
mluvil o svých vzpomínkách, ale zásadní stanoviska nevyjádřil.

Koncepce výstavy. Základem výstavy je materiál dodaný z muzea
odsunutých z Vídně. Měl obrážet společnou historii, ale týká se jen od-
sunutých – tím je výstava nevyvážená, jednostranná, což je veliká chy-
ba. Např. chybí doklady o těch, kteří museli opustit Novohradsko.
Výstava neměla končit 2. svět. válkou a odsunem, ale přímo se nabízelo
zdůraznit, že tato společná cesta se našla – ve společném členství
v rámci EU – je perspektivou, kterou bychom měli využít. Při posuzo-
vání ostatních panelů a jejich obrazové i textové části, pak nejlépe se,
podle mého soudu, zhostila svého úkolu autorka Kurucová. Kdo se
chtěl podívat a vidět krásné záběry přírody a staveb na Novohradsku –
byl spokojen. I mně se líbily záběry míst, která mnohdy dnes známe
jako poničená, zanedbaná. Kdo se však začetl do psaného textu a ko-
mentářů musel být překvapen tím, co se píše o létech 1938-45. Stejně
tak ti, kteří prožili a pamatují II. svět. válku.

Diskutovat a vyjasnit je třeba:

Text na panelech výstavy Poznámka

Československé mnichovské
trauma (též tzv. syndrom, nebo
komplex)…

Žádný komplex – mindrák z Mnichova
nemáme. Stále zbývá zlost a vztek nad
zradou, kterou odpustit lze – zapomenout
ne.

…Češi přestali rozlišovat mezi
Němci a nacisty…

Rada autorům: lépe si prostudujte dějiny
II. svět. války Nesuďte v roce 2008 dneš-
ními morálními zásadami roky 1938-45.
Zamyslete se nad spoustou hajlujících
kdekoliv. Hlavně než začal Hitler dostá-
vat na frak. Nacisté a Němci jedno byli –
otázka je jak dlouho.

…zesílily hlasy po nezbytně
nutném tzv. „vyčištění“ pováleč-
ného Československa

Proč tzv. „vyčištění“? To bylo na základě
zkušeností praktické řešení i pro budouc-
no, posvěcené vítěznými mocnostmi a
dodnes každou chvíli potvrzované. Je
jedno, jestli to budeme nazývat odsunem
či vyhnáním z ČSR, Polska, Maďarska.

…válečný život byl i v Nových
Hradech poznamenaný hospo-
dářskými problémy, způsobený-
mi nacistickou tzv. „totální
válkou“…

Pochopitelně obtíže přinášejí nespokoje-
nost, zklamání. Škoda, že to nikdo nedo-
myslel už v r. 1938

Neuspokojivá situace na bojiš-
tích… vyvolávala… dobře skry-
té pochybnosti o tzv. „konečné“
správnosti cesty Hitlerova
nacionál. socialismu.

To je troufalé, nepodložené, účelové tvr-
zení. Chybí mínění druhé strany, která
měla radost z porážek němec. vojsk, víta-
la Stalingrad, Kursk i pád Berlína.

Konec války byl ve znamení po-
rážky „Velkoněmecké říše“, ná-
sledného chaosu a zmatku,
těžkostí z uprchlických vln ně-
meckého obyvatelstva...

Ano, to bývá. Vítězové měli radost, pora-
žení vnímali obtíže. Byly miliony mrt-
vých, obrovské škody hmotné i morální.
Je třeba vnímat co byly příčiny a
následky.

Divoký odsun. Tato doba se vy-
značovala různými, často nejos-
třejšími zásahy a postupy
použitými proti německému et-
niku.

Ano, byla to pravda v období I. fáze od-
sunu, kdy se zvedla pochopitelná vlna ná-
rodního odporu (za teror, za Lidice, za
Osvětim), na kterém se podílely různé
živly. Těžké bylo zvládat nenávist, byla
válka.

Zatímco sovětská Rudá armáda
těmto excesům nebránila a často
se na nich …podílela, vojáci US
army tomu… dokázali většinou
zabránit.

Oceňujeme podíl na osvobození jak Ru-
dou armádou, tak Západními armádami,
byli jsme vděčni oběma a řeči tohoto dru-
hu jsou nestydaté. Vyjádřit vděčnost a ra-
dost z osvobození chybí.

Tento obrázek roku 1938-45 je nepravdivý, jednostranný a zvláště
pro mladou generaci zavádějící. I když má autor 2 tituly před jménem a
jeden za jménem, musel počítat s tím, že jeho výklad nebude přijat jed-
noznačně. Navíc 2 panely působí provokativně, protože detailní líčení
odsunu a obtíží je proloženo 6 fotografiemi z příchodu Wehrmachtu do
N. Hradů, jejich manifestačním přivítáním na slavnostní přehlídce
s hajlováním na náměstí. To musí popudit nejen ty, kteří se museli před
jejich příchodem vystěhovat (o nichž není na výstavě ani zmínka), ale i
pozdější osídlence. Fotografie Buquoye a Henleina na náměstí chybí.

Ačkoliv cíle výstavy byly chvályhodné, výsledek je opačný, o čemž
se ti, kteří výstavu financovali asi nepřesvědčili.

Vědomí národní hrdosti, sebevědomí, to není nic co by stálo v cestě
dobrým sousedským vztahům. Nebudeme více evropští a světoví, když
se jich vzdáme. Kdo nemá dobrý vztah k rodnému domu, vesnici, měs-
tu, přírodě, státu, kultuře, tradicím, nemůže být ani dobrým občanem
ani Evropanem. To nikdy nemůže být nacionalismus, ani národní ego-
ismus. Nakonec proč by měly existovat národnostní spory, když polo-
vina Čechů má i německé geny a více jak polovina sudetských Němců a
Rakušanů zvláště má geny české. Minulost musí být využívána jako
prostředek k očistě, nikoliv k vyřizování účtů. Výstava by měla spíše
zapadnout, než být (jak se ohlašuje) vystavována v Rakousku.

Ing. Maryška

Opravy k textu „Skončila výstava: Po stopách společné historie“
z NZ leden 2009:
Str.11, levý sloupec, zhruba uprostřed – „Velkou pohromou pro By-

ňov byl rok 1619, kdy zde řádila B vojska. Gruntovní kniha na
mnohých usedlostech udává zprávu…“

Str.11, prostřední sloupec, dole – Schwarzenberk

Prosíme přispěvatele do NZ, aby své články delší než polovina str.
A4 odevzdávali psané na psacím stroji či elektronicky. U menšího
rozsahu textu doporučujeme při špatně čitelném rukopisu použít
hůlkové písmo. Děkujme za pochopení.                                      red.
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Srážky ve městě (dešťové)
V areálu AUC v N. Hradech je meteorolo-

gická stanice, kde jsou kromě dalších meteo-
rologických prvků již řadu let sledovány i
úhrny srážek.
Jak tomu bylo v roce 2008 dokládá tento pře-
hled:

měsíční průměr za posl.
srážky v mm 25 let v mm

Leden 33,5 33,8
Únor 13,1 33,2
Březen 40,6 55,1
Duben 58,1 53,7
Květen 53,7 75,2
Červen 50,0 90,6
Červenec 115,6 96,7
Srpen 72,1 93,2
Září 65,2 54,3
Říjen 25,7 42,0
Listopad 53,7 43,8
Prosinec 33,3 41,9

Úhrnem  614,6 mm
průměrně 59,6 mm za měsíc

Dlouhodobý srážkový roční průměr pro
oblast Nových Hradů je 750 mm. Za období
posledních 25 let je to 715 mm srážek za rok.

Z tohoto přehledu vyplývá, že rok 2008 byl
srážkově podprůměrný, tedy sušší. Srážkově
nejslabší měsíc byl únor a říjen, nejvydatnější
červenec. To odpovídá i dlouhodobému prů-
měru, kdy první a poslední měsíce roku jsou
srážkově slabší a červencové nejvydatnější.

Za posledních 25 let byly:
Srážkově nejsušší roky

1989 – 535,1 mm
1990 – 559,6 mm

1982 – 572,7 mm
1999 – 595,1 mm
2003 – 595,6 mm
1983 – 598,1 mm

Srážkově nejbohatší roky
2002 – 1 085,5 mm
1996 – 900,9 mm
2005 – 856,5 mm
1985 – 836,8 mm
1987 – 824,4 mm
1995 – 817,1 mm

Celkově lze říci, že i když oblast Nových
Hradů je řazena k oblasti vlhčí, humidnější,
celkové množství srážek za poslední období,
to je zhruba 30 let, klesá. Snižuje se i hladina
podzemních vod. Není prokázáno, do jaké
míry ovlivňuje hydrologické půdní poměry
odčerpávání značného množství podzemní
vody z Novohradských hor.

K celkově nepříznivé vodní bilanci bude
též přispívat větší odpar vody v důsledku glo-
bálního oteplování, pozorovaného v posled-
ních letech i současnosti.

V každém případě by mělo být do budouc-
na nutné, zejména pro zabezpečení pitné vody,
zadržovat srážkovou vodu na horním toku ří-
ček a potoků. Tam, kde je to možné, zřizovat
retenční nádrže. Vhodná lokalita pro tento
účel se jeví na Veverském potoce ve Veveří.
Na tyto projekty je možné čerpat prostředky i
z evropských fondů.

Závěrem je třeba zdůraznit, že je potřebné
s vodou náležitě hospodařit, i s ohledem na její
zvyšující se cenu. Ing. Hruška

SDH Údolí
vás srdečně zve na

ÚDOLSKÝ
MASOPUST,

který se koná
v sobotu 14. února 2009

Program:
od 8.00 hod. – udělení povolení

před bývalým pivovarem v Údolí
a koleda vsí

od 18.00 hod – taneční zábava v ob-
jektu bývalého pivovaru v Údolí,
hraje Chmelařinka,
vstupné dobrovolné

ZVEME VÁS NA

NOVOHRADSKÝ
MASOPUST,

který se koná

ve dnech 21.2. - 22.2.2009
v Nových Hradech.

Program:
Sobota: 21.2.2009 od 8.00 hod. koleda

Mládenecká a Slaměná městem
hraje Muzika Antonína Šimka z Velešína,
Novohradská směska a Veselá muzika.
Od 19.00 hod. taneční zábava v hotelu
Máj, hraje Hyalit a Veselá  muzika
vstupné 70,-Kč.

Neděle: 22.2.2009 od 9.00 hod. koleda
Mládenecká a Slaměná městem
Kolem 16.30 hod. setkání obou koled
před radnicí, pohřbení Masopusta.

Trasy koled:
SO: 21.2.2009 – koleda Mládenecká:

Zahradní čtvrť, Dům s pečovatelskou
službou, sídliště Pod Zámeckým, ul.
Vitorazská, ul. Pod vodárnou, ul. Polní,
setkání obou koled v prostoru Vilové
čtvrti.
– koleda Slaměná: bytovka pana Junka,
sídliště Míru, Vilová čtvrť. Jde se bez
přestávky, bez oběda.

NE: 22.2.2009 dopoledne – koleda Mlá-
denecká: Jižní město, Zdravotní středi-
sko, ul. Hradební, ul.Komenského.
odpoledne – Český dům, Husova,
Klášter Servitů, ul. Navrátilova, náměstí
Republiky.
dopoledne – koleda Slaměná: Zámek,
ul. Na vyhlídce, Údolskou nahoru, poš-
ta, ul. 5. května od pošty dolů.
odpoledne – ul. 5. května od pošty naho-
ru, ul. Českou na náměstí Republiky.

MASOPUST
V NAKOLICÍCH
Hasiči v Nakolicích pořádají

v sobotu dne 28. února 2009
MASOPUST

Masopustní šavlová koleda ve
Vyšné a v Oboře od 9.00 hodin,

v Nakolicích od 13.00 hodin.
Večer taneční zábava v sále

v Nakolicích. Hudba dechová.

ZTRACENÝ NÁRAMEK
Dne 31. 12. 2008 jsem na silvestrovském
představení v KD v Trhových Svinech
nebo jeho blízkosti ztratila náramek bílé
barvy. Náramek je z 5 dílků 4 cm širokých
k sobě připevněných řetízkem, v každém
dílku je jedna svatební kytka kala + 2 líst-
ky. Jeden dílek poškozen. Je to dárek od
babičky. Poctivého nálezce odměním. Te-
lefon 732 176 897 nebo 737 172 197.

Děti ze školní družiny
Vás srdečně zvou na

DĚTSKOU
MASOPUSTNÍ

KOLEDU
v pátek 20.2.2009 v 15.00

před radnicí v Nových Hradech.
Při naší cestě nás doprovodí

Mladá kapela.
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RADOSTNÁ PRÁCE S NAŠIMI
NEJMENŠÍMI V NOVÉ ŠKOLCE …
I my, učitelky z nové , pro nás žluté školky,

bychom se chtěly podělit o naše dojmy.

Od ledna můžeme s dětmi být v krásném a
barevném prostředí, kde je také pro děti mno-
ho vzdělávacích, zábavných a pohybových
aktivit a možností.

Máme zde barevné třídy (žlutou, růžovou a
oranžovou), nově vybavenou tělocvičnu s ba-
revným tělocvičným nářadím, v každé třídě
krásné nové koupelny na fotobuňky, nově vy-
bavenou ložnici, interaktivní tabule, nové

hračky a zahradu plnou zajímavých a dobro-
družných prvků – Noemova archu, mravenčí
mýto, jezevčí noru, vláček, podium a sestavu
houpaček a skluzavek.

Děkujeme za projekt, který tuto školku
zvelebil, ale hlavně bychom chtěly poděkovat
ředitelce MŠ Evě Heřmanové za její neúnav-
nou a obětavou práci a starost. Většina její prá-
ce není na první pohled vidět, ale kdyby jí
nebylo, naše školka by zdaleka nebyla taková,
jaká je. Kolektiv učitelek ze žluté MŠ (i foto)

Noční čtení
mezi knížkami

Ve čtvrtek 29.1. po vysvědčení přišlo
17 dětí navečer do knihovny, aby strávily noc
mezi regály plných knížek. Městská knihovna
uspořádala pro děti první noční čtení pro nej-
menší čtenáře. Téma pro večer (a pozdní noc)
byly příběhy o bubácích, strašidlech, čertech,
ale objevili se i hrdinové z řeckých bájí a o půl
noci i známý pan hrabě se zuby vyčnívajícími
z úst. Snad víte o kom je řeč?

Zpočátku některé děti předčítaly ostatním.
Takový Tomáš se ze začátku sice styděl (a to
už je šesťák), ale nakonec se přeci jen do toho
pustil a četl! Nejmenší čtenář Adámek se na-
opak vůbec nestyděl a dokázal, že už je oprav-
dový školák. Předčítali potom ještě Terezka,
David, Honzík, další Da-
vid, Marek a později večer
i Adélka, Verča a Vanessa.
Ale to už téměř všichni po-
hodlně leželi ve svých
spacácích, někteří si po-
chrupávali a ti nejvytrva-
lejší si ještě poslechli
příběhy a pověsti o našem
městě.

K.J. (i foto)

četlo se i za svitu minibaterky
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DO STARÉ NEBO
DO NOVÉ?

To je již dnes jedno, protože obě jsou hezké
„nové“ a do obou chodí děti, které jsou v nich
snad spokojené a chodí do nich rády. Může být
chvilku nová ta stará a ta nová třeba duhová.

Na obou budovách mají děti bohatý prog-
ram, spoustu povinností (ty větší) a hodně zá-
bavy. Je za námi polovina školního roku,
předškoláci mají napilno se zápisy do 1. třídy a
přesto jsme toho stihli hodně.

Se svými akcemi se již představili ti menší
kamarádi a teď tedy ti větší. Celý podzim nás
provázel skřítek Podzimníček, vyráběli jsme
z přírodnin, chodíme na vycházky do lesa, ne-
zapomínáme na zvířátka v ohradách (koně,
kozy, kachny), nosíme jim dobroty, zamkne-
me náš les. Těšíme se na kamarády z divadel,
kteří k nám jezdí skoro každý měsíc, učíme se
německy s p. uč. Mikešovou. Jako každý rok
si připravíme Vánoční besídku ve školce a
v Domě s peč.službou. Po Vánocích v napětí
čekáme, kdy nás škola pozve k zápisu. Ještě
předtím navštívíme kamarády ve škole, aby-
chom věděli do čeho jdeme. Také soutěžíme
s Rotarem, snad nás vylosují. A protože před-
školáci všem rodičům k Vánocům malovali
kalendáře, tak jsme jeden originál také poslali
do soutěže.

Čeká nás masopustní karneval, který mívá-
me ve školce již spoustu let a strašidel stále
přibývá. Když nás sníh nezklame, „Kozák“
bude náš. Také si zaplaveme v Borovanech,
vydáme se na velký jarní výlet, potěšíme naše
maminky besídkou. Pro sebe si připravíme
další, již třetí Sportovní hry a zase budeme
o rok starší.

A protože se sluší řádně se s vámi, skoro
školáky, rozloučit, mají pro nás p.učitelky
překvapení, ale to se nesmí zatím prozradit.

Tak ahoj příště, Vaše děti z MŠ Nové Hrady
(i foto)
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PODĚKOVÁNÍ
Naše poděkování patří žákům 4.třídy

ZŠ Nové Hrady a paní učitelce Mgr. Marii
Rolínkové za krásné vánoční vystoupení
v Domově pro seniory Horní Stropnice.

Besídkou s názvem „Pár přání“, ve kte-
ré nechyběly písničky, básničky, scénky a
úsměvy, nám děti určitě alespoň jedno přá-
ní splnily a udělaly radost všem babičkám a
dědečkům. Děkujeme za milé dárky a přá-
níčka, za ochotu přijet a zpříjemnit nám
předvánoční čas.

Zároveň bychom Vám chtěli popřát do
roku 2009 hodně radosti, zdraví, kamará-
dů, štěstí a úspěchů nejen ve škole.

A dovolte i nám vyslovit jedno přání –
přijeďte, kdykoli budete chtít nám něco
ukázat. Poděkování také patří TJ Nové
Hrady, která zdarma zajistila dopravu na
Dobrou Vodu a panu Hanžlíkovi, který
k nám děti přivezl.

Domov pro seniory Horní Stropnice

Ani jsme se nenadáli, Vá-
noce nám skončily a už tu
máme nový rok a u nás ve
družině se rozezněla „Červe-
ná růžička“. Mě to tedy pře-
kvapilo, ale vy určitě víte

proč tomu tak je. Ano, nastal nám čas přípravy
na Masopust. 12.1. proběhl výběr koledníků a
pomalu se začalo zkoušet. Možná si říkáte, co
asi tak nacvičují, ale není to jen tak. Nacvičit
správně kolečko, naučit se masopustní písnič-
ky, krásný pochod a taky polku a valčík není
žádná maličkost a to nemluvím o přípravě klo-
bouků a masek. Ještě že už jsem alespoň zpát-
ky ve své budově a máme na nácvik naše staré
prostory. Nebylo to jednoduché stěhování, ale
všichni jsme vzali nějakou tu krabici a všech-
no nanosili zpátky do ŠD. První týden po vá-
nočních prázdninách byl dosti chaotický, ale
postupně se nám podařilo se znovu zabydlet.
Děti byly moc šikovné a také nám hodně po-
mohl pan školník Kamiš. Také jsme za tuto
práci dostali náležitou odměnu. Ježíšek nám,
díky panu řediteli a ŽPSV N.H., přinesl mno-
ho krásných hraček, novou velikou plazmo-
vou televizi a playstation 2.

Váš detektiv LupičkaMikulášské nadělení na Základní
škole v Nových Hradech

V letošním školním roce opět připravili
žáci pekelné deváté třídy nadílku pro žáky
z nižších tříd na I. a II. stupni. Vybraní žáci,
kteří se dobrovolně chopili tohoto úkolu a byli
podpořeni vedením školy, se akce zhostili na
výbornou. Rozplakali i potěšili spolužáky na
I. a II. stupni připraveným programem, zrý-
movaným ve verších, a odměnili je chutnými
perníčky, s jejichž přípravou si dala práci ma-
minka jedné ze žákyní deváté třídy, paní Ale-
na Maxová.

Na přípravě se podílela celá devátá třída.
S některými žáky naši čerti neměli vůbec žád-
nou práci, ale téměř v každé třídě se našli malí
hříšníci, kteří svou duši museli vykoupit bás-
ničkou nebo písničkou. Mikulášské nadělení

se nevyhnulo ani školní jídelně. Po odchodu
pekelné bandy bylo nutné jídelnu znovu ukli-
dit a pečlivě připravené obědy přepočítat.

Obrovské poděkování náleží paní Aleně
Maxové za sestavení veršů pro nebeskou a pe-
kelnou čeládku a především za čas a trpěli-
vost, které věnovala přípravě sladkých odměn.

Z vydařené akce uvádíme i 2 vybrané lite-
rární postřehy, především práce Lucie Strejč-
kové (úloha Mikuláše) a Nikoly Bandíkové
(úloha čerta).

Mgr. Jana Štorová, ZŠ Nové Hrady

… Dnes je 5. prosince 2008 a i my, stejně
jako většina předchozích devátých tříd, jsme
se rozhodli zastupovat Mikuláše a udělat tak

pokračování na str. 10
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dětem radost. Ráno v 8.10 už jsme byli převle-
čeni a připraveni v kostýmech a ve složení Mi-
kuláše, tří andělů a čtyř čertů vyšli směrem
k prvnímu stupni Základní školy v Nových
Hradech. Byl to skvělý pocit, jít po ulici v kos-
týmech a dívat se na lidi, kteří jsou pohledem
na nás zaražení a jen stěží věří svým očím.

Ještě před tím, než jsme otevřeli dveře ško-
ly, rozhodli jsme se zavítat do školní jídelny.
Když jsme vtrhli do dveří kuchyně, stala se
věc, kterou jsme nepředpokládali. Přede mnou
se náhle objevil pán v červeném oděvu, s dlou-
hými, sněhově býlími vousy i s družinou andě-
lů. Vypadal skoro jako já. Potřásla jsem si
s Mikulášem rukou, párkrát na nás blikl fotoa-
parát a než jsme se nadáli, byl druhý Mikuláš
pryč a my jsme mohli začít s naším „předsta-
vením“: čerti běhali po kuchyni a přehazovali
z místa na místo vše, co se dalo.

Za pár sekund jsme stáli před třídou prv-
ního stupně. Všem nám klepalo srdce jako
o závod. „Hlavně klid“, utěšovala nás paní
učitelka a vstoupila do třídy jako první. Zane-
dlouho po ní vešel první anděl a sotva dozněl
cinkot zvonečku, tak jsem s třesoucíma ruka-
ma vzala za kliku a vešla dovnitř. Skoro jsem
si myslela, že je za mnou družina čertů, když
jsem se dívala po dětech a viděla ty zděšené
obličeje. Ale jejich strach opadl, když jsem je
jednotlivě vybízela, aby si šli pro svou nadílku
od Mikuláše. V první třídě se čerti moc nevy-
řádili, ale to se brzy mělo změnit.

Po necelých dvou hodinách jsme zaklepali
na dveře čtvrté třídy. „Už jsou to velké děti, ty
se bát určitě nebudou, nepotečou slzy a nebu-
dou se jim klepat ruce“, mumlala jsem si pod
mé mikulášské vousy. Popravdě to bylo tak, že
byli snad víc vystrašení než prvňáčci. Když
jsme se chystali k odchodu, celá čtvrtá třída s
paní učitelkou Rolínkovou nás pozvala na je-

jich velmi vydařené divadlo O dvanácti měsíč-
kách.

Po pohádce jsme všichni věděli, že nás
čeká to nejhorší – druhý stupeň. Dokonce pro-
běhly i spory, když jsme se dohadovali, kdo do
jaké třídy půjde. Nikdo se totiž nechtěl „zne-
možnit“ před stejně starými spolužáky.

Po čtvrté vyučovací hodině už skoro nikdo
nemohl popadnout dech vyčerpáním. Sesypali
jsme se na lavice jako hromada písku a chvilku
jenom tak koukali, než jsme vůbec byli schop-
ni slova. Pro mě a jednoho ze tří andílků práce
ale neskončila.

Když jsme odcházeli ze tříd, bylo vidět, jak
se dětem značně ulevilo. Ale nemohli se v klidu
naobědvat ani ve školní jídelně. Paní kuchařky
si nás totiž pozvaly do jídelny, abychom jim
rozdávali připravené balíčky. Utekly dvě ho-
dinky a naše práce skončila.

Dali jsme do toho všechno a myslím si, že
bude fér, když za úsilí poděkuji hlavně: paní
Aleně Maxové za skvělé perníčky a vynikající
řeč, panu řediteli, že nám dovolil vstoupit do
tříd a uvolnil z hodin, paní učitelce Štorové za
to, že s námi podstoupila nadělování a byla
ochotná mikulášskou s námi secvičit, 9. třídě,
že nám pomohla zabalit perníčky, ostatním
učitelům, že nás tolerovali ve svých hodinách
a konečně Nikole Bandíkové, Michaele Ko-
lářové, Aleně Maxově (mladší), Tereze Křího-
vé, Ivetě Hynkové, Lukáši Dibďákovi a
Honzovi Fritzovi, že jste byli ochotni naučit se
scénář a hlavně, že jste se nechali přemluvit a
ten pátek strávili společně se mnou.

Lucie Strejčková, 9. třída

„Vstávej! Vstávej, Munkile!“ ječí na mě
kdosi a ten kdosi si dokonce dovolí mě vyklo-
pit z mého kůžemi vystlaného kotlíku…

„Au, au! Moje rohy! Co to děláš ?!?!! za-
úpím.

„No koukej honem vstát, čertisko mizerný!
Ty musíš vždycky zaspat! Nebo ty snad letos
nemáš žádnou mikulášskou?

„No jo! Ono už je zase pátého prosince!“ A
já jsem zrovna vyslán na Základní školu v No-
vých Hradech. Rozhlédnu se po pekle … ni-
kde ani kopyto. Vlastně jen to jedno, co mě
vzbudilo. A tak prásknu do bot…

… a už stojím vedle svých pekelných bra-
chů.

„Sakra, Munkile, už zas?!.

„No jó“, brouknu na Lukina.

„On tě stejně jednou šéf hodí ke kotlům a
na zaspávání ti nebude zbývat čas…“

To jsou ty jejich chytrý řeči. Ale co mě ne-
potěší ještě víc, je přítomnost Mikuláše a tří
andělů! „Né! Já je tady nechci! Jenom se ple-
tou do práce!“ Co naplat? Spravedlnost prej
musí bejt. Pche! Spravedlnost neexistuje!

Tak jsme konečně na prvním stupni. Ani
nevíte, jakou mám chuť vlítnout do třídy a od-
nést si všechna ta stvoření, nazývající se lidmi,
s sebou do PEKLA. Ovšem moje osoba přijde
na řadu, až když si Mikuláš ani andělé nevědí
rady s ostatními dětmi. Samou euforií i bás-
ním: „Elce, pelce, krindy, pindy!“ zakleju.
„Vytáhnu vás z týhle bryndy! Hříšníky my
dobře známe, Knihu hříchů tady máme!“ za-
hřmím a čtu připravený seznam hříšníků… .
Vidím uplakané obličeje těch tvorů… No, jen
se bojte, dětičky, „andílek maličký“ vám ne-
pomůže… Dám svým brachům znamení a už
se je chystáme odvést s sebou, když mi v tom
zabrání Mikuláš: „Počkej, čerte, chviličku,
zamysli se trošičku… V pekle už dost lidí
máte…“ „Cože?! Vy se za ně přimlouváte?!
nevěřím svým uším. „Paní učitelko, vy nám
dobrou radu dáte, vy je přece nejlíp znáte?“
zeptá se zase jeden z andělů. Ne! Jen ať si ne-
nechávaj radit od učitelky! No, tak to je jasný!
Nemáme šanci. Ale takhle to nenechám! Kou-
zelnou formulí v podobě písničky nebo bás-
ničky se musí vykoupit. Ach jo! Všichni
nějakou uměj!

A takhle to probíhá třída po třídě až do
páté. Zde už nám učitelka dovolí vzít hříšníky
do PEKLA! Volejme sláva!… „Cože? Jakej
vzkaz ze zdola?“ V následujících momentech
se s dalšíma pekelníkama dozvídáme zdrcující
zprávu – nesmíme vzít ty hříšné duše do
PEKLA! Prej kvůli přebytku. Ach jo! Tak je
alespoň pořádně vyplatíme. Taková smůla!
V dalších třídách nám totiž dovolí každý učitel
odnést si s sebou neposlušné žáky. A štve nás
to třídu od třídy víc a víc. Děti jsou totiž drzej-
ší a zlobivější.

Konečně vytrestáme i hříšníky z deváté tří-
dy a připomeneme jim, aby se koukali polep-
šit. I když, mezi námi pekelníky, nejspíš víme,
jak se asi „polepší“. Zabouchnu dveře od tří-
dy, my čerti práskneme do bot a jsme zpátky
v našem milovaném PEKLE.

No, to už mi náš šéfík hovíc si na svém
křesle pokyne, abych šel k němu. Poslušně po-
choduji jeho směrem a pomyslím si: ČERT
VÍ, JAK MĚ POTRESTÁ…

Nikola Bandíková, 9. třída

Mikulášské nadělení...
(pokračování ze str. 9)



únor 2009 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 11

Fermata prozpívala celý advent
V prvním pololetí letošního školního roku

navštěvuje dětský pěvecký sbor Fermata při
Základní škole v Nových Hradech 24 žáků ze
šestých až devátých tříd. Sborový zpěv na
II. stupni základní školy probíhá formou nepo-
vinného předmětu každé úterý od 15.10. Zpě-
vu se nebrání 20 děvčat a 4 chlapci. Součástí
docházky jsou i vystoupení pěveckého sboru
na veřejnosti.

V letošním školním roce byl otevřen sboro-
vý zpěv též i na prvním stupni pro žáky 2. – 5.
tříd formou zájmového kroužku. Tuto příleži-
tost využilo 15 žáků. Dětský pěvecký sbor tu vy-
stupuje pod názvem „Novohradský zvoneček“.

Oba sbory se představily hned první ad-
ventní neděli na novohradském náměstí. Žáci
obou sborů předvedli dobré pěvecké a recitač-
ní výkony.

Dětský pěvecký sbor Fermata dále využil
příležitost konání trhů na druhou adventní ne-
děli v klášteře Božího Milosrdenství. Po vy-
stoupení žáků základní umělecké školy se
Fermata představila v prostorách klášterních
chodeb. Zhruba půlhodinový program roze-
zněl honosné, akusticky vstřícné chodby a
doufáme, že potěšil všechny návštěvníky trhů.
Velmi děkujeme klášteru Božího Milosrden-
ství za shovívavost a možnost zazpívat si v tak
příjemném prostředí.

V následujících týdnech Fermata potěšila
svým vánočním programem obyvatele Domu

s pečovatelskou službou v Nových Hradech a
bývalé i současné zaměstnance základní školy
při jejich společném předvánočním setkání.

Adventní čas přichystal sboru i jednu
z posledních akcí přímo na základní škole.
Poslední vyučovací den před vánočními
prázdninami se na chodbě prvního patra budo-
vy druhého stupně sešli všichni žáci z 5. – 9.
tříd, aby si společně s Fermatou zazpívali vá-

noční písně a koledy. Naladěni na vánoční od-
měňování tak žáci opouštěli základní školu
s koledami na rtech.

V rámci nově připravovaného projektu Zá-
kladní školy v Nových Hradech se Fermata a
další hostující pěvecké sbory znovu představí
v následujících měsících v Nových Hradech i
v rakouském Litschau.

Mgr. Jana Štorová, ZŠ Nové Hrady (i foto)

Bezpečnost ve škole
Úrazovost mládeže je obecně závažným

problémem. ZŠ Nové Hrady každoročně
vynakládá nemalé finanční prostředky na
zajištění bezpečnosti svých žáků. Škola je
chráněna proti škodním událostem do té
míry, že jejich plnění pro ni nemohou být
likvidační (viz nedávný případ chlapce,
který utrpěl vážné zdravotní poškození při
plaveckém výcviku). Máme uzavřenu
smlouvu s pojišťovnou Kooperativa. Ta
v sobě zahrnuje všechna rizika, která mo-
hou děti během vyučování potkat (školní
úraz, ztráta, poškození majetku, pojištění
během zahraničních výjezdů, během akcí
pořádaných školou apod.).

S potěšením musím konstatovat, že se
nám podařilo výrazně snížit úrazovost
žáků na naší škole. Ve školním roce
2005/2006 se zranili 34 žáci, o rok později
jsme zaznamenali 32 úrazů. V loňském
školním roce 2007/2008 došlo k rapidnímu
poklesu – zranilo se 16 dětí. (K největšímu
množství úrazů dochází o přestávkách a
v hodinách TV).

Žáci jsou pravidelně poučováni o bez-
pečném chování v jednotlivých hodinách,
před výlety a exkursemi. Na škole zahájil
činnost zdravotnický kroužek.

Mgr. Kateřina Vítovcová
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 10. ledna 2009 vyrazilo do ulic Nových Hradů, Údolí, By-

ňova a Jakule deset skupinek tříkrálových koledníků, kteří zazpívali
koledu, popřáli vše nejlepší do nového roku a přijali dary pro sbírku
Charity Česká republika. Jsme velmi rádi, že jste pomoc potřebným
vzali za svou a dokázali, že vám není lhostejný osud těch, kteří potřebu-
jí naši solidaritu. Navzdory finanční krizi a chmurným předpovědím
v novinách jste společně darovali nejvyšší částku za celou historii
sbírky, celkem 44.250 Kč. Za to vám patří srdečné poděkování.

Děkujeme také všem organizátorům sbírky a těm, kteří se jako
tříkráloví koledníci vydali k vašim domovům s požehnáním a s pro-
sbou o příspěvek. Poděkování si zaslouží o to víc, že tentokrát se ko-
ledovalo v třeskutém mrazu. Děkujeme také paní Oppolzerové a
paní Kříhové za pomoc při sčítání a vyúčtování sbírky. Podrobnosti
a srovnání s minulými roky naleznete na www.klaster.cz, celostátní
výsledky a další informace Charity na www.trikralovasbirka.cz.

Výtěžek sbírky bude příspěvkem na úpravy základní školy a mateřské
školky v Českých Budějovicích tak, aby tato zařízení mohly navštěvovat
i děti s tělesným postižením, hlavně vozíčkáři. Podrobnosti o využití
sbírky přineseme v příštím vydání Novohradského zpravodaje.

Koordinátoři Tříkrálové sbírky:
Klášter Božího Milosrdenství

Mgr. Marcela Pokorná, ředitelka Oblastní charity N. Hrady

Nejen „marocký šampon“
Letošní cyklus cestova-

telských besed v Koželužně
zahájil cestovatel a profesio-
nální průvodce Igor Forgáč
a vypravil se s námi do Ma-
roka. Během dvou hodin
promítání a povídání o této
severoafrické zemi nás „pře-
nesl“ přes pohoří Atlas, od-
halil barevnou krásu i
chudobu tamního obyvatelstva, předvedl svůj smysl pro humor při pře-
dávání odměny za nejrychlejší odpověď a také nechal na ukázku trochu
„marockého šamponu“.
(pozn. red. Kdo chce vidět „šampon z Maroka“, přijďte na KIC N. Hra-
dy, případně dáme i vyzkoušet.) K.J.

ZDRAVÍ JE JAKO ZAHRÁDKA PŘED DOMEM
Zdraví je jako zahrádka, o kterou když se

člověk nestará, nemůže si jí užívat. Člověk se
topí v řece protichůdných informací, jež ho
denně zaplavují až po krk. Marně se chce do-
zvědět, které z těch informací jsou správné a
hlavně, které jsou pro něj, jako pro originál.

O zdraví se říká, že je to nejcennější, co
máme, navzájem si ho všichni přejeme, ať při
různých slavnostních událostech, či jen tak,
protože všichni moc dobře víme, že bez zdraví
nelze život prožít, ale protrpět. Na účtu svého
zdraví máme každý tolik, kolik pro ně děláme.
A stačí tak málo. Pochopit, že právě prevence
je to, co zastaví ten kolotoč.

Chránit si denně a posilovat svého nejlep-
šího „lékaře“ ve vlastním těle – IMUNITNÍ
SYSTÉM.

Každý člověk disponuje určitou hladinou
imunity. Je v našem těle a její stav je úměrný
zdravotnímu a psychickému stavu. Nemoci
nevznikají pouze nesprávnou výživou, ale pře-
devším v myšlenkových, energetických pro-
cesech a ve způsobu uvažování, které člověk
vyvolává nebo jsou v něm vyvolané někým

zvenčí. Podstata změny k lepšímu není v léče-
ní, ale v uvědomění se a pochopení toho, co
problémy zapříčiňuje.

O potřebě posilovat imunitní systém se
mluví a píše stále častěji. Co si ale představu-
jeme pod pojmem imunitní systém? Nepodce-
ňujeme v této moderní době význam imunity?
Možná nám chybí informace, které by nám
srozumitelně osvětlily tento problém.

Pomozme imunitnímu systému, a když
bude dostatečně silný, pomůže on nám. Ne-
oslabujte ho a dělejme všechno proto, aby-
chom ho stále posilovali. Pak se nemusíme bát
nemoci.

Hledáte odpovědi na otázky:
Čím  si nejvíce oslabujeme imunitu?
Jak je to s imunitou u dětí?
Jak oslabenou imunitu opět nastartovat?
Jaké jsou správné stravovací návyky pro Vás
jako originál?
Jak vypadá správný pitný režim pro lidské tělo?
Co je příčinou nemocí?
Co je to beta glukan a jeho účinky?
atd…

Vaše otázky rády zodpovíme na naší předná-
šce s následnou besedou:

dne 10.2.2009 v 18.00 hodin v NOVÝCH
HRADECH – KOŽELUŽNA

Cestou irisdiagnostiky (odezírání z očí)
dovedeme objevit i skryté příčiny zdravot-
ních problémů, poruchy imunitního systé-
mu a navrhnout jejich řešení pomocí
METODY SAMOUZDRAVOVÁNÍ podle
MEDYNAMIS. Více než 3000 znaků je
v oku pro zkušeného odborníka – harmoniéra
neomylným zdrojem informací o příčinách a
důsledcích nemocí. Každý sektor oka – jeho
skvrna, barva, znamení i jakékoliv narušení,
mají v řeči irisdiagnostiky svůj význam.

Filozofie Sebepoznání, jako celostní a
komplexní pohled na člověka a jeho přirozený
dynamický vývoj, neopomíjí ani jednu strán-
ku lidské existence.

Těšíme se na Vaši návštěvu na této přednášce
Bělohlavová Jana, Hanzalová Jitka

NATUR APATYKA, Dům služeb, 1. patro
Senovážné náměstí č. 9, České Budějovice

Cestovatelská beseda v Koželužně

VÍCE TVÁŘÍ ČÍNY
Úterý 17.2.2009, od 18 hodin

Čínu Vám představí cestovatel a průvodce David Vejslík
Vážení přátelé cestování, toulání a dálek vábení, přijďte poznat taje a

krásy nejlidnatější země světa – ČÍNY, starobylé země s čtyřtisíciletou
historií, kolébkou světové civilizace s bohatstvím památek, překrásnou
přírodou, lidovými tradicemi, originální hudbou a světově proslulou ku-
chyní má svým návštěvníkům co nabídnout. Rozlohou lze Čínu srovnat s
Evropou, proto není možné během jedné cesty vidět zdaleka vše, co tato
atraktivní země skýtá. Během naší výpravy poznáte nejzajímavější místa
jižní Číny, budeme objevovat její přírodní krásy, neopomeneme navštívit
ani významná historická města a památky dýchající dávnými časy. Podí-
váme se také do zákulisí „ekonomického zázraku“ této obrovské země.
Spíše než odškrtat si co nejvíce názvů v mapě, se pokusíme poznat zblíz-
ka život místních obyvatel, „ochutnat“ speciality čínské gastronomie a
nasát atmosféru této exotické země.

Vydejte se s námi poznat naši Zeměkouli v rámci Cestovatelských be-
sed v Koželužně pořádaných Kulturním a informačním centrem N. Hrady
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Půl století  ZUŠ T. Sviny a pobočky v Nových Hradech
Školní rok 2008/2009 je pro Základní umě-

leckou školu v Trhových Svinech opravdu vý-
jimečný. Je to totiž rovných padesát let od
chvíle, kdy byla založena a začala vychovávat
malé muzikanty, později i malíře a tanečníky.
Pro nás novohradské je však zajímavé i to, že
trhosvinenská „zuška“ (dříve také „liduška“)
byla zřízena na základě hudebních kurzů
v Ledenicích a Nových Hradech. V kronice
se doslova píše: „Dne 29. listopadu 1958 roz-
hodnutím rady ONV v Trhových Svinech byla
zřízena hudební škola z dosavadních kurzů
v Ledenicích a Nových Hradech. Výuka byla
zahájena v druhém pololetí roku 1959. Ve
školním roce 1958/59 se vyučovalo celkem 81
žáků. Ředitelem hudební školy v Trhových
Svinech byl Dr. Leopold Havel“. Mezi první-
mi učiteli je zmiňovaná například paní Marie
Korešová.

Již ve školním roce 1960/61 nahradil stáva-
jícího ředitele nový ředitel Dr. Josef Challup-
per, o kterém se zmiňuje i Československý
hudební slovník, kde je uváděn jako hudební
pedagog a skladatel. Zprvu se věnoval kon-
certní činnosti (také v Paříži a Vídni), skladbě,
připravoval se k akademické dráze, kterou
však nenastoupil, vyučoval mimo jiné na Rea-
litním gymnasiu v Třeboni, hudební škole v Č.
Budějovicích i ve Vodňanech. V tomto škol-
ním roce se vyučovalo celkem 193 žáků, škol-
né bylo zhruba 20,- Kč za měsíc a přibyla
pobočka v Borovanech.

Ve školním roce 1961/62 byly nově zříze-
ny třídy v Horní Stropnici a Ločenicích. Dne

11.10.1961 bylo ustanoveno Sdružení rodičů
a přátel školy. Zajímavostí je, že v té době
„spadla“ trhosvinenská škola na krátkou dobu
pod LŠU Č. Budějovice.

Ve škol. roce 1962/63 nastala personální
změna ve vedení školy. Místo dosavadního
ředitele Dr. J. Challuppera nastoupila jako ře-
ditelka Drahomíra Challupperová. Ta v násle-
dujícím roce odešla působit na Krajský
pedagogický ústav do Českých Budějovic a
vedením školy byl pověřen nový ředitel Jiří
Challupper, bratr Josefa Ch. Na krátkou dobu
byl zaveden obor pohybová výchova, ale
z personálních důvodů byl brzy přerušen.

Z důvodu dlouhodobé nemoci J. Challup-
pera byl vedením školy pověřen Ján Hreňo (od
října 1964 do května 1965). Ten pocházel ze
Slovenska a pro zajímavost – jeden z jeho
synů je dnes reportérem České televize. Ke
škol.roku 1964/65 je v kronice uvedeno: „Na
žádost Městského výboru KSČ v Nových Hra-
dech byla v místě obnovena detašovaná třída.“
V kronice sice není uvedeno nic o zrušení této
detašované třídy, ale v uplynulém škol.roce
o Nových Hradech nebyla zmínka, takže vý-
uka byla přerušena pravděpodobně pouze je-
den škol. rok.

Z prvního desetiletí existence školy jsou
v kronice minimálně uváděna jména žáků.
Výjimkou je zmínka: „V únoru 1966 proběhlo
okresní kolo soutěže žáků ve hře na akordeon
a do krajského kola v březnu v Českém
Krumlově postoupili tři žáci a kvarteto akor-
deonů (Anna Princová – 1. místo s postupem,

akord.kvarteto – 1. místo s postupem do
ústředního kola). V ústředním kole v dubnu
v Olomouci obsadila Anna Princová z Nových
Hradů 2. místo a akord.kvarteto čestné uznání.
Žáci byly ze třídy J. Hreňa..“ V tomto roce byl
učitel Ján Hreňo jmenován krajským metodi-
kem pro hru na akordeon.

Ve škol.roce 1967/68 došlo ke změně ve
vedení školy. Dne 25.9.1967 zemřel ředitel
školy Jiří Challupper a vedením školy byl po-
věřen Ján Hreňo. V kronice je uvedeno:
„V průběhu tohoto škol. roku docházelo k čas-
tému střídání učitelů, což mělo za následek
zhoršení kvality výuky.“ Celkem se vyučova-
lo 151 žáků. Za zmínku stojí také poznámka
o přijetí Anny Princové (akordeon) na konzer-
vatoř v Brně a Jitky Svobodové (akordeon) na
konzervatoř v Plzni.

Poslední rok prvního desetiletí školy vy-
učovalo 7 učitelů v řádném pracovním pomě-
ru celkem 147 žáků a byl založen školní
dechový soubor.

Jaké bylo druhé desetiletí školy se do-
zvíte v následujícím čísle Novohradského
zpravodaje. Nyní však již prozradíme, že
na 18. dubna 2009 připravuje pobočka ZUŠ
v Nových Hradech a KIC Nové Hrady slav-
nostní výroční koncert, na kterém vystoupí
někteří žáci – absolventi, dnes profesio-
nální muzikanti či úspěšní hudebníci, rádi
bychom pozvali i bývalé kantory a samo-
zřejmě všechny současné mladé muzikanty.

J. Brácha

KRUH PŘÁTEL
HUDBY

PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLE V TRHOVÝCH SVINECH

34. KONCERTNÍ
SEZÓNA 2008 – 2009

251. hudební večer

PUELLA
TRIO

Terezie Fialová – klavír
Eva Karová – housle

Markéta Vrbková – violoncello

KULTURNÍ DŮM
TRHOVÉ SVINY

STŘEDA 11. ÚNORA 2009
V 19.00  HODIN

Odjezd autobusů:
Ledenice 18.15 – Borovany 18.30

Kaplice 18.00 – Nové Hrady,
Horní Stropnice – dle domluvy

Vstupné: dospělí 100 Kč,
mládež, důchodci 50 Kč, děti ZDARMA

Kulturní a informační centrum
Nové Hrady

a občanské sdružení Bonaventa

pořádají

v sobotu 7. března 2009
od 20.00 hod.

Skelmistrovský bál

s programem zaměřeným na
historii regionu a stará řemesla

V programu vystoupí patroni plesu Petr
Vok z Rožmberka, Jiří František August
Buquoy a Josef Meyer, které doprovodí
čestná stráž v dobových kostýmech, zahra-
je soubor Krumlovští pištci, zatančí skupi-
na Campanello z Třeboně.

sál Hotelu Máj Nové Hrady
hrají Babouci
vstupenka 220,-Kč
Řemeslná tombola bude složená z prací
sklářských, kovářských, řezbářských, per-
níkářských a hrnčířských.

Předprodej a rezervace vstupenek
od 16.2.2009 na KIC Nové Hrady,
nám. Republiky 46, tel. 386 362 195

31. ročník taneční soutěže

Novohradská
číše

Memoriál Karla Hrušky

Sobota 21.3.2009
Hotel Máj Nové Hrady

Předprodej a rezervace vstupenek
od 1.3.2009  na KIC Nové Hrady,

nám. Republiky 46, tel. 386 362 195

Měsíční
PROMÍTACÍ PAUZA
V měsíci únoru jsou v kinosále plánované
některé úpravy a instalace nového zařízení
(ozvučení a osvětlení sálu), z tohoto důvo-
du nebudeme promítat.

Na březen připravujeme mimo jiné filmy:
Umírající zvíře,
Sněženky a machři po 25 letech,
Ženy, Lovecká sezona a další.
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Obří sud propagující Plzeňský kraj neměl chy-
bu. To se však nedalo říct o jihočeské expozi-
ci, která je už čtyři roky téměř stejná a oproti
jiným budila dojem spíše velkého „jihoče-
ského úřadu, kde za přepážkami informovali
úředníci a úřednice“. Tedy nic osobitého, co
by navozovalo atmosféru jižních Čech.

U našeho stánku se na chvíli zastavila i hej-
tmanka Plzeňského kraje doc. MUDr. Milada
Emmerová a starosta Stříbra, což bylo tak tro-
chu v kontrastu s novohradským zastupitelem
a jihočeským radním, který má cestovní ruch
v kompetenci a který svůj „domácí tým“ ne-
byl ani schopen pozdravit, natož se optat, jak
se daří.

Ve čtvrtek 15.1. v 10.00 hod. byl veletrh zahájen v jihočeské expozici zá-
stupci Jihočeského kraje a Jihočeské centrály cestovního ruchu. Přítom-
ni byli tradiční vystavovatelé: města (Třeboň, J. Hradec, Týn nad Vlt.,
Dačice, Č. K rumlov, Milevsko a další) nebo organizace související
s cestovním ruchem (Nadace Jihočeské cyklostezky) či kulturou (Jiho-
české divadlo Č. Budějovice).

Co všechno lze vidět na veletrhu cestovního ru-
chu dokumentuje i tato fotografie – Karlštejn
jako na dlani.

Fotoreportáž z 18.ročníku veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 2009

Čas na rozhovor o našem Novohradsku si našel i ředitel Nadace Jihoče-
ské cyklostezky ing.Vladimír Votřel.

Doplňkovým programem veletrhu byli jednak účinkují z jednotlivých re-
gionů a krajů, kteří upoutávali pozornost na své stánky, a také různé
hudební nebo taneční skupiny, které si pak sjednávaly svá budoucí vy-
stoupení po celé republice. Originální „mažoretky“ jsou vám možná po-
vědomé, neboť patří do skupiny historického šermu, která už několikrát
navštívila naše město při podzimních hradních slavnostech.
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INFORMACE Z REGIONU

KAPLICE
� 13. únor, pátek

od 21.00 hodin
DISCO SHOW
Kulturní dům Kaplice

� 14. února, sobota
od 20.00 hodin
KŘESŤANSKÝ PLES
Hraje: Swing band Agria.
Předtančení, tombola, soutěže.
Předprodej: farní knihovna
nebo IC Kaplice.
Pořádá ŘK farnost Kaplice.
Slovanský dům Kaplice

� 28. únor, sobota
od 20.00 hodin
MUZIKANTSKÝ PLES
Kaplická Swing band Agria, Malá ka-
pela Pavla Havlíka, jazZikaspol, Live,
dále vystoupí mažoretky s noční light
show, orientální tance.
Kulturní dům Kaplice

BOROVANY
Disco, plesy:
� 6.2. pátek 20.00 h SPORTOVNÍ PLES

hraje Monika – kulturní sál Borovany
(150 Kč, předprodej na tel. 724 270 028)

� 7.2. sobota  21.30 h  DISCO
– DJ Honza Pekárna – kulturní sál

Řemeslné a tvůrčí kurzy v Podzámčí:
� 7.2. sobota 9.00 h VÝROBA RUČNÍHO

PAPÍRU – kurz vede E. Chadtová
– přihlášky a informace na tel. 736 711 253

� 13.2. pátek 15.00 h VALENTÝNSKÉ
TVOŘENÍ s Petrou Baštýřovou
(přihlášky na tel. 603 285 597)

� 28.2. sobota 9.00 h VÝROBA ŠPERKŮ Z
KORÁLKŮ – kurz vede Eva Chadtová ml.
– přihlášky a informace na tel. 736 711 253

Sport a relaxace:
� 20.2. pá 17.00 h SEMINÁŘ S TAROTEM

A BACHOVÝMI ESENCEMI – vede V.
Chrástková, nutno přihlásit předem
tel. 602 470 308 – MC Borovánek

ČESKÉ VELENICE
Nabídka plesové sezony Kulturního domu
Beseda v Českých Velenicích

� 13.2. 2009 – Šibřinky (maškarní),
od 20.00 hod.
pořádá TJ LOKOMOTIVA
České Velenice

� 21.3. 2009 – Kulturní ples města České
Velenice, od 20.00 hod.
hraje Monika, zajímavá a bohatá tom-
bola i doprovodný program, předprodej
na MěÚ České Velenice

� 28.3.2009 – OLDIES DISCO
s pěnovou show

SPORT KLUB HOJNÁ VODA
POŘÁDÁ

3. ROČNÍK
HOJNOVODSKÉ

ZLATÉ LYŽE
SOBOTA 7.2.2009

HOJNÁ VODA
Start: 10.00 hodin

Trať a styl: 25 km pouze klasicky

Prezentace a výdej startovních čísel:
na startu od 8.30 do 9.30 hod.

Startovné: 100,- Kč (v ceně je drobné ob-
čerstvení a osvěžení)

Vítěz: pohár a běž. lyže

Od 14.00 hodin pokračuje závod dětskou
zlatou lyží. Prezentace na startu těsně
před závodem.

Více informací na: hojnavoda@seznam.cz
nebo na tel. 736 602 221

SKOL

ATIKA CUP
Ve druhém turnaji hraného pod záštitou fa. JAN FLIEGER – ATIKA (stavebniny v Údolí
u Nových Hradů) nás naše mužstva velmi potěšila. A-tým uspěl a náš B-tým, za který převáž-
ně nastoupili chlapci r. naroz. 2002 a 2003, se žádného soupeře nezalekl (turnaj byl pořádán
pro chlapce r. naroz. 2000 a mladší)

17. ledna 2009 N. Hrady
N.Hrady „A“–N. Hrady „B“ 19:0

7xHajný M.,7xHanžlík M.,3xSvoboda J.,Kříha V.,Ondrejmiška D.
Č. Velenice – H. Stropnice 2:4 2x Hofhanzl – 2x Lavička, Franc, Kučera
N. Hrady „A“ – T. Sviny 1:2 Svoboda J. – 2x Rolínek
N. Hrady „B“ – Č. Velenice 0:4 2x Mesaroš, Hofhanzl, Kocanda
H. Stropnice  – T. Sviny 1:3 Lavička – 2x Pileček, Rolínek
N. Hrady „A“ – Č. Velenice 3:1 2x Hajný M., Kříha V. – Hofhanzl
N. Hrady „B“ – H. Stropnice 0:11 5x Lavička, 4x Kučera, Franc, Stojka
Č. Velenice  – T. Sviny 0:3 Lukáš, Žoková, Pileček
N. Hrady „A“ – H. Stropnice 3:3

2x Hanžlík M., Hajný M. – 2x Lavička, Franc
N. Hrady „B“ – T. Sviny 0:13

5x Rolínek, 4x Pileček, 2x Lukáš, 2x Žoková

1. T. Sviny 21:2 12 bodů
2. N. Hrady „A“ 26:6 7 bodů
3. H. Stropnice 19:8 7 bodů
4. Č. Velenice 7:10 3 body
5. N. Hrady „B“ 0:47 0 bodů

Trenéry zúčastněných týmů byli vyhlášeni:
Nejlepší hráč turnaje – Pileček Radek (T. Sviny)
Nejlepší brankař turnaje – Plch Miroslav (Č. Velenice)
Nejlepším střelcem turnaje se po penaltovém rozstřelu
s 10 góly stal domácí hráč Hajný Martin

Na cenách a občerstvení pro hráče se podílely firmy:
– Stavebniny ATIKA – Jan Flieger
– Jednota, spotřební družstvo České Budějovice
– HBSW – Dobrá Voda
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H E L E N A Ž I A K O V Á

MASÁŽE – KOSMETIKA – MANIKŮRA

� KOSMETIKA – PEELING,ČIŠTĚNÍ,
MASÁŽ.DEPIGMENTAČNÍ OŠETŘENÍ,
WELLNESS OŠETŘENÍ

� MASÁŽE – SPORTOVNÍ A RELEXAČNÍ
celotělní masáž, částečná masáž
(zádá, šíje, končetiny)

– MEDOVÁ MASÁŽ
detoxikační, odstraňuje toxické látky z těla

– ČOKOLÁDOVÁ MASÁŽ
Vypíná,hydratuje pokožku

– REFLEXNÍ MASÁŽ PLOSKY NOHY
– ANTICELULITIDOVÁ MASÁŽ

Odstraňuje celulitidu
– MASÁŽ LÁVOVÝM KAMENY

Prohřívá,uvolňuje

� MANIKŮRA – ZPEVŇOVÁNÍ VLASTNÍCH NEHTŮ
– ÚPRAVA, ZDOBENÍ, LAKOVÁNÍ
– PEELING, MASÁŽ,
– PARAFÍNOVÝ ZÁBAL

� ZÁBALY – CELOTĚLOVÉ, ČÁSTEČNÉ
– SKOŘICOVÝ, MOŘSKÉ ŘASY
– PARAFÍNOVÝ, ČOKOLÁDOVÝ

objednávky na telefonu 602 107 241
provozní doba: po – ne  dle objednávek

Hradební 111, Nové Hrady

REKONSTRUKCE KOUPELEN

PLASTOVÁ OKNA

zaváděcí cena až 25 %
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Firma MEDISIZE CZ, s.r.o., sídlící v Trhových Svinech,
se zabývá výrobou zdravotních prostředků z plastů.

Informace o možnosti zaměstnání podává
personální oddělení MEDISIZE CZ, s.r.o.,

Tovární 560, 374 15 Trhové Sviny,
tel. č. 386 305 261, e-mail musilova@medisize.cz

MONTÁŽ TOPENÍ – VODA

MILAN CVACH
TRHOVÉ SVINY

TEL.: 728 678 397

KVALITA A ROZUMNÁ CENA

TEL.: 728 678 397
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TRAFIKA
Ing. Milana Hromasová

� Sběrna fotografií a barevné filmy
� Školní a papírenské potřeby
� Kupony O2 a T mobil
� CDR – DVD R, VHS
� Dioptrické brýle
� Pohledy a přání

� Karty

T R A F I K A
Ing. Milana Hromasová

REZIDENCE NOVÉ HRADY a.s.
vyhlašuje v souvislosti s otevřením kompletního provozu wellness hotelu Rezidence,
s nástupem od 1.4.2009 (nejpozději 1.5.2009)
výběrové řízení na pozice:

� KUCHAŘ / KUCHAŘKA
� POKOJSKÁ
� ČÍŠNÍK/SERVÍRKA
� RECEPČNÍ
�MASÉR/MASÉRKA
� OBSLUHA WELLNESS OÁZY

(bazén, vířivka, sauna, solná jeskyně, parní komora)
� ÚDRŽBÁŘ/SPRÁVCE OBJEKTU
MOŽNOSTI ZAMĚSTNÁNÍ:
HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR – preferujeme
VEDLEJŠÍ PRACOVNÍ POMĚR – výpomoc v rozsahu dle dohody
Nabízíme:
� práci v příjemném prostředí a kolektivu
� odpovídající finanční ohodnocení
�možnost profesního růstu a zvyšování kvalifikace
� zaměstnanecké výhody jako např. závodní stravování, zvýhodněné ceny

vybraných služeb pro rodinné příslušníky apod.
Požadujeme:
� vysoké pracovní nasazení a profesionální přístup
� příjemné vystupování a morální bezúhonnost
� časovou flexibilitu
� u profese recepční nutnost znalosti světového jazyka
� u profesí číšník/servírka, masér/masérka znalost světového jazyka výhodou
� k osobnímu pohovoru vždy životopis s sebou

Pro bližší informace volejte: Mgr. Jakub Dvořák, tel.: 602 795 146
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