
Březen 2009 číslo 3, ročník XIV Cena 5,- Kč

Malé fotografické ohlédnutí za masopustním
únorem, který prožívají snad všechny genera-
ce v našem městě i v okolních osadách

(více uvnitř čísla)

Kulturní a informační centrum Nové
Hrady a občanské sdružení Bonaventa

pořádají

v sobotu 7. března 2009
od 20.00 hod.

SKELMISTROVKÝ 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,
perníkářských a hrnčířských.

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

Povedený dárek masopustních koled
Masopustní tradice v našem městě a osa-

dách sahá mnoho desítek let do minulosti. Sou-
časní „masopustníci“ pokračují v udržení této
tradice, navazují na odkaz a aktivitu zakladate-
lů masopustu či dlouholetých organizátorů a je
potěšitelné, že jejich aktivita nestagnuje, ale na-
opak dochází k jejímu rozšiřování.

Tradiční novohradský masopust již něko-
lik let obohacuje také masopust dětský. Ve
spolupráci se „zasloužilými“ masopustníky
tak ve školní družině dochází k předávání
tradice na nastupující generaci a je jistě jen
otázkou času, kdy mladí koledníci postupně
dorostou a zapojí se i do klasického masopustu
dospělých.

Při přípravách loňského masopustu jsme
spolu s jednotlivými členy masopustních vý-
borů nadnesli i otázku možného setkání maso-
pustních koled na novohradském náměstí a
před letošním masopustem jsme na tuto myš-
lenku navázali s tím, že by toto setkání bylo
hezkým připomenutím masopustní tradice a
jakýmsi malým dárkem, kterým by tímto ma-
sopust přispěl k oslavám letošních výročí,

která si město připomíná. Vstřícný přístup a
nadšení většiny organizátorů nakonec vedl
k tomu, že se vedle novohradské mládenecké
a slaměné koledy na našem náměstí opět před-
stavila i koleda dětská a pozvání přijali i maso-
pustníci z Byňova, Údolí a Nakolic. Jednotlivé
koledy předvedly na náměstí početným přihlí-
žejícím různé druhy masopustních koleček a
rozmanitost jednotlivých masopustů a tímto
historickým setkáním jistě naplnily sen mno-
hých dlouholetých organizátorů masopustů.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
organizátorům a účastníkům všech „našich“
masopustů za udržování masopustních tradic,
jejich předávání mladé generaci a za krásný
dárek, kterým společně popřáli městu k jeho
jubileu. Po letošní zkušenosti s průběhem jed-
notlivých masopustů a novohradského setkání
všech koled si nezbývá než přát, aby i další ma-
sopusty byly stejně bezproblémové a úspěšné a
abychom na další setkání masopustníků a ko-
led nemuseli čekat do nějakého dalšího kulaté-
ho výročí města.

Mgr. Vladimír Hokr

Kulturní pozvánky
na březen:

� 7.3.2009, 20.00 hod.
Skelmistrovský bál
Hotel Máj

� 8.3.2009, 19.30 hod.
Vokální soubor Dyškanti
Divadelní sál na zámku

� 14.3.2009, 14.00 hod.
Dětský karneval
Hotel Máj

� 21.3.2009, 10.00, 18.30 hod.
31. ročník Novohradské číše
Hotel Máj

(více uvnitř čísla)



2 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ březen 2009

Zápis z 4. schůze rady města ze dne 2. 2. 2009

� 1. Žádost o vyjádření ke stavbě
energetického zařízení (Nové Hrady
K 829/81 – p. Sladký – kabel NN)
Rada obdržela a projednala návrh Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu mezi Městem
Nové Hrady a E.ON, a.s. se sídlem F.A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice pro
stavbu "K 829/81 – p. Sladký – Kabel NN".
Rada souhlasila s návrhem Smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídající-
ho věcnému břemenu mezi Městem Nové
Hrady a E.ON, a.s. se sídlem F.A. Gerstne-
ra 2151/6, České Budějovice a doporučila
její schválení na jednání zastupitelstva.

� 2. Základní škola Nové Hrady
– žádost MŠMT
Rada obdržela žádost Základní školy Nové
Hrady ve věci stanovení odlišnosti v organi-
zaci školního roku 2008/2009, která bude
zaslána na Ministerstvo školství ČR. Důvo-
dem zaslání žádosti je plánovaná rekon-
strukce školních budov, která přinese i
změny v organizaci školního roku (část pra-
cí bude započata již v měsíci červnu). Rada
souhlasila se zasláním žádosti s tím, že pří-
padné změny budou upřesněny poté, co pro-
běhnou výběrová řízení na zhotovitele
stavebních prací.

� 3. Smlouva o společném postupu
zadavatelů – "Oprava silnice II/156
průtah obcí Údolí u N. Hradů"
Rada projednala návrh Smlouvy o společ-
ném postupu zadavatelů – Města Nové Hra-
dy a Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje ve věci akce "Oprava silnice II/156
průtah obcí Údolí u N. Hradů". Touto smlou-
vou je řešen společný postup a vymezení po-
vinností a práv obou stran při přípravě a
realizaci akce. Veřejná zakázka bude zadá-
na jako podlimitní veřejná zakázka na do-
dávku stavebních prací formou otevřeného
řízení podle ustanovení zákona o veřejných
zakázkách. Rada byla dále starostou města
informována o zadávací dokumentaci na
veřejnou zakázku. Rada města souhlasila se
Smlouvou o společném postupu zadavatelů
– Města Nové Hrady a Správy a údržby sil-
nic Jihočeského kraje ve věci akce "Oprava
silnice II/156 průtah obcí Údolí u N. Hradů"
a zadávací dokumentací na veřejnou zakáz-
ku s tím, že si Město Nové Hrady vyhrazuje
omezit rozsah zakázky na objektu SO 102
(chodník), pokud bude jeho nabídková cena
výrazně vyšší, než je cena předpokládaná.

� 4. Zhodnocení bezpečnostní situace
ve městě
Rada města obdržela Zhodnocení bezpeč-
nostní situace služebního obvodu OOP Tr-
hové Sviny – okrsek Nové Hrady za období
od 1.1 2008 do 31.12. 2008 od Policie ČR,
obvodního oddělení Trhové Sviny. Z před-
ložené zprávy vyplývá, že v roce 2008 do-
šlo ke snížení počtu trestných činů,
dopravních nehod, ale došlo ke zvýšení
počtu přestupků. Rada vzala na vědomí
Zhodnocení bezpečnostní situace služební-
ho obvodu OOP Trhové Sviny – okrsek
Nové Hrady za období od 1.1. 2008 do
31.12. 2008.

� 5. Žádost o prodej a pronájem pozemků
Rada obdržela žádost o odprodej a proná-
jem pozemků ve vlastnictví města v k.ú.
Veveří od paní Gabriely Jandové, bytem
Veveří 308. Jedná se o pozemky st. 8/1, st.
8/2,st. 8/3, st. 8/4 , 49, 48, 52/1, 52/3, 59/1,
58/2, st. 84, 1761/1 vše v k.ú. Veveří. Rada
pověřila starostu města dalším jednáním se
žadatelkou a jejím právním zástupcem ve
věci případného prodeje a pronájmu poze-
mků v k.ú. Veveří.

� 6. Žádost o pronájem nebytových prostor
Rada obdržela žádost o pronájem nebyto-
vých prostor v přízemí domu čp. 13 v No-
vých Hradech od paní Gabriely Jandové,
bytem Veveří 308. Rada souhlasila s proná-
jmem nebytových prostor v domě čp.13.
Rada pověřila ředitele TSM Nové Hrady
zajištěním revize elektroinstalace a částeč-
ných oprav omítek a podlah. Rada pověřila
starostu města podpisem smlouvy o proná-
jmu nebytových prostor v domě čp.13 po
zajištění revize elektroinstalace a provedení
částečných  oprav omítek a podlah.

� 7. Oznámení o provedení kontroly
Rada obdržela dopis Krajského úřadu – Ji-
hočeského kraje, odboru regionálního roz-
voje, územního plánování, stavebního řádu
a investic, oddělení stavebního řádu s ozná-
mením data provedení pravidlené kontroly
Stavebního úřadu Městského úřadu Nové
Hrady dne 4.2.2009.

� 8. Omezení provozu a uzavření MŠ
Rada města obdržela Návrh dohody o ome-
zení provozu a uzavření Mateřské školy
v Nových Hradech. V době jarních prázd-
nin a velikonočních prázdnin navrhuje ředi-
telka MŠ omezení provozu na jednu až dvě
třídy. V době hlavních letních prázdnin po-
dává návrh na uzavření celé Mateřské školy
na čtyři týdny na přelomu měsíců červenec
až srpen. Rada souhlasila s omezením pro-
vozu a uzavřením Mateřské školy v No-
vých Hradech dle návrhu ředitelky MŠ.

� 9. Žádost o poskytnutí finančního
příspěvku
Rada obdržela žádost o poskytnutí příspěv-
ku na dopravu do Borovan na předplavecký
výcvik dětí předškolního věku od ředitelky
Mateřské školy Nové Hrady. Mateřská ško-
la bude pořádat deset lekcí tohoto výcviku
v měsíci duben a květen 2009. Dopravu
bude zajišťovat prostřednictvím Tělový-
chovné jednoty Nové Hrady. Rada souhla-
sila s poskytnutím finančního příspěvku na
předplavecký výcvik Mateřské školy Nové
Hrady.

� 10. Žádosti o finanční příspěvek
Rada obdržela žádost o finanční příspěvek
na hasičský prapor SDH Údolí u Nových
Hradů a svolení použití znaku města. Dále
obdržela žádost o finanční příspěvek na
Údolský masopust 2009. Rada postoupila
žádosti finanční komisi a pověřila ji zařaze-
ním příspěvků žadatele do návrhu rozpočtu
města pro rok 2009. Rada souhlasila s po-
užitím znaku Města Nové Hrady na nový
prapor SDH – Údolí, který bude vyroben
u příležitosti 105. výročí založení sboru.

� 11. Rozhodnutí – povolení výjimky
Rada obdržela Rozhodnutí Agentury ochra-
ny přírody a krajiny České republiky, sprá-
vy chráněné krajinné oblasti Třeboňsko ve

věci povolení výjimky odstřelu kormorána
velkého na rybnících určených k chovu ryb,
které jsou v majetku Rybářství Nové Hrady
s.r.o. v prostoru CHKO Třeboňsko. Rada
vzala na vědomí Rozhodnutí o povolení vý-
jimky AOPK ČR Správa CHKO Třeboňsko
ze dne 23.1. 2009 .

� 12. Vlajka pro Tibet
Rada obdržela dopis Občanského sdružení
LUNGTA Praha o zvážení možnosti připo-
jení Města Nové Hrady k mezinárodní
kampani "Vlajka pro Tibet". Rada po pro-
jednání rozhodla o nepřipojení Města Nové
Hrady k mezinárodní kampani "Vlajka pro
Tibet".

� 13. Informace o stavbě zahradního
objektu
Rada obdržela oznámení pana Stanislava
Sladkého, Vilová 294, Nové Hrady o stavbě
zahradního objektu na parc. č. 829/81 v k.ú.
Nové Hrady. Informace sousedům o stavbě
zahradního objektu je podávána na základě
platného stavebního zákona. Město Nové
Hrady jako soused pozemku parc. č. 829/81
bere na vědomí informace o stavbě zahrad-
ního objektu pana Stanislava Sladkého,
Nové Hrady.

� 14. Žádost o zařazení do ÚPM
Rada obdržela žádost paní Marie Kopřivo-
vé, bytem Zahradní čtvrť 260 o zařazení
výstavby dvou rekreačních chalup na poze-
mcích v k.ú. Nakolice, které jsou ve vlast-
nictví žadatelky. Jedná se o stavbu na
původních základech na parc. č. 79/1 173/5
v k.ú. Nakolice. Rada postoupila žádost
paní Marie Kopřivové zpracovateli změny
územního plánu se žádostí o zařazení vý-
stavby dvou rekreačních chalup do územní-
ho plánu Města Nových Hradů.

� 15. Žádost o přešetření nepřijetí do
pracovního poměru
Rada obdržela žádost o přešetření nepřijetí
do pracovního poměru paní Jitky Hejtmán-
kové, bytem Vitorazská 370, Nové Hrady.
Žádost o přijetí do Mateřské školy N. Hra-
dy byla podána na uvolněné místo učitelky
v lednu 2008 a opětovně v prosinci 2008.
Rada konstatovala, že přijetí zaměstnanců
MŠ je plně v kompetenci ředitelky MŠ
N. Hrady. Rada pověřila starostu města pro-
věřením předmětné situace a zajištěním pí-
semného stanoviska ředitelky MŠ Nové
Hrady v této věci.

� 16. Protokol o výsledku kontroly
Rada obdržela Protokol o výsledku kon-
troly výkonu státní správy na úseku matrik
od Městského úřadu Trhové Sviny. Prove-
denou kontrolou nebyly zjištěny závažné
nedostatky a nebyla předložena žádná ná-
pravná opatření. Rada souhlasila s vyplace-
ním odměny dle návrhu tajemníka.

� 17. Žádost o vyjádření
k projektovanému návrhu
(Štiptoň – p. Tancer – přípojka NN)
Rada obdržela žádost o vyjádření k pro-
jektovému návrhu pro stavbu "Štiptoň K
1518 – p. Tancer – přípojka NN" od spo-
lečnosti Fiera a.s. Jindřichův Hradec. Rada
souhlasila s projektovým návrhem pro tuto
stavbu za podmínek provedení překopu
místní komunikace a uvedení komunikace
do původního stavu po dokončení překopu

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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a předložením zhutňovacích zkoušek po
provedené stavbě.

� 18. Žádost o povolení umístění
elektrického zařízení
(Štiptoň p. Tancer – přípojka NN)
Rada obdržela Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městem Nové Hrady a spo-
lečností E.ON distribuce, a.s. České Budě-
jovice pro stavbu "Štiptoň K 1518 – p.
Tancer – přípojka NN". Rada souhlasila se
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu pro stav-
bu "Štiptoň K 1518 – p. Tancer – přípojka
NN" za navrženou jednorázovou odměnu
ve výši 10.000,- Kč a postoupila ji k projed-
nání na jednání zastupitelstva.

� 19. Žádost o umístění součásti
energetického zařízení (Štiptoň, Kapinos
– zahuštění TS)
Rada obdržela Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městem Nové Hrady a spo-
lečností E.ON, a.s. České Budějovice pro
stavbu "Štiptoň, Kapinos – zahuštění TS".
Rada souhlasila se Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu pro stavbu "Štiptoň, Ka-
pinos – zahuštění TS" za navrženou jedno-
rázovou odměnu ve výši 10.000,- Kč a
postoupila ji k projednání na jednání zastu-
pitelstva.

� 20. Napojení areálu HBSV na ČOV
Nové Hrady
Rada obdržela žádost o vyjádření k existen-

ci podzemních a nadzemních vedení ve
správě Města Nové Hrady v zájmovém úze-
mí stavby "Napojení areálu HBSW na ČOV
Nové Hrady". Rada pověřila Technické
služby města Nových Hradů provedením
zákresu případných sítí v místě stavby.

� 21. Žádost o prodej bytu
Rada obdržela žádost o prodej bytu č. 4
o velikosti 1 + 1 v čp. 89 v ulici 5. května
v Nových Hradech od paní Jarmily Vicáno-
vé. Rada souhlasila s prodejem bytu č. 4
v čp. 89 v ulici 5. května v Nových Hradech
za podmínek stanovených zastupitelstvem
pro prodeje bytů v Nových Hradech. Rada
pověřila tajemníka zveřejněním záměru
prodeje tohoto bytu na úřední desce.

� 22. Personální audit
Rada byla starostou města a tajemníkem
MěÚ seznámena se Závěrečnou zprávou
personálního auditu, který v říjnu 2008 pro-
vedla firma Grafton Recruitment. Rada byla
tajemníkem informována o stavu rozpraco-
vanosti jednotlivých návrhů a doporučení,
které vyplývají z provedeného personálního
auditu. Tajemník dále informoval radu měs-
ta o přípravě nového organizačního řádu a
doplnění pracovních náplní zaměstnanců.
Rada vzala na vědomí Závěrečnou zprávu
personálního auditu a informaci tajemníka
MěÚ o stavu rozpracovanosti jednotlivých
návrhů a doporučení, které vyplývají z pro-
vedeného personálního auditu. Rada pově-
řila tajemníka předložením finální verze
navrhovaných změn organizačního řádu a
dalších navržených změn nejpozději do
2.3. 2009.

� 23. Přehled vývoje mezd 2005 – 2009
Rada obdržela dopis VaK JČ a. s. České
Budějovice se stanoviskem k vývoji mezd
v letech 2005 až 2009 na základě žádosti za-

stupitele Města Nové Hrady. V roce 2008
došlo k navýšení mzdových nákladů z důvo-
dů nutnosti rozšíření pracovního místa na
nově zrekonstruované ČOV vzhledem k po-
užívání nové technologie v zahušťování
kalu (stálý dohled). Rada vzala na vědomí
přehled vývoje mezd v letech 2005 až 2009
od společnosti VaK Jižní Čechy, a.s. České
Budějovice ze dne 28. 1. 2009.

� 24. Obchodní kupní smlouva
Rada obdržela návrh Obchodní kupní smlou-
vy mezi Městem Nové Hrady a společností
AV MEDIA, a.s. Praha 10 na dodání audio-
vizuální technologie pro společenský sál
v Českém domě. Rada souhlasila s návrhem
Obchodní kupní smlouvy a pověřila staros-
tu jejím podpisem.

� 25. Rozšířené stanovisko k věcnému
hodnocení projektů 3. výzvy ROP NUTS
II Jihozápad
Rada byla starostou seznámena s Rozšíře-
ným stanoviskem k věcnému hodnocení
projektů 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad
pro projekty"Nové Hrady – investice pro
integrovaný rozvoj kultury a kvality spole-
čenského a spolkovního života" a "Obnova
veřejných prostranství a zázemí pro volno-
časové aktivity obyvatel města Nové Hra-
dy". Rada vzala na vědomí stanovisko k
věcnému hodnocení projektů 3. výzvy ROP
NUTS II Jihozápad zaslané Úřadem regio-
nální rady soudržnosti Jihozápad.

� 26. Inventarizace majetku
Rada byla tajemníkem informována o in-
ventarizaci majetku Města Nové Hrady
v roce 2008. Rada vzala na vědomí infor-
maci o ukončené inventarizaci majetku a
souhlasila s vyplacením odměn pracovní-
kům, kteří se na inventarizaci podíleli v na-
vrhované výši.

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva
města v Nových Hradech dne 29. ledna 2009

Přítomni: p. Kučera , p. Šlenc, p. Mgr. Hokr,
p. Mgr. Jarolímek, p. Albert,
Mgr. Pospíšilová, p. Sýkora, p. Vicány,
p. Ing. Štangl, p. Brychta, Ing. Kříha,
p. Dorotovič, Ing. Kasan.

Omluveni: p. Strnad, p. Kollmann,

Celkem bylo přítomno 13 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Zapisovatel: Jaroslav Šulc – tajemník Měst-
ského úřadu

Zasedání se konalo od 18.00 hodin v sále „Ko-
želužny“ v Nových Hradech, jednání zahájil a
vedl starosta Mgr. Hokr za přítomnosti 13 čle-
nů zastupitelstva. Pan starosta konstatoval, že
zápis z 17. zasedání byl řádně ověřen a zveřej-
něn a nebyla vůči němu vznesena žádná ná-
mitka.
Pan starosta seznámil s programem dnešního
jednání zastupitelstva. Žádné doplnění prog-
ramu z řad zastupitelů nebylo podáno.
Program 18. zasedání byl schválen 13 hlasy.
Dále pan starosta navrhl složení návrhové ko-
mise. Návrhová komise ve složení: pan Al-
bert, pan Brychta a paní Mgr. Pospíšilová byla
schválena 10 hlasy, 3 se zdrželi hlasování.
Předsedou komise byl zvolen pan Albert.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápisu
18. jednání zastupitelstva: pan Dorotovič a
pan Sýkora – schváleno 11 hlasy, 2 zastupite-
lé se zdrželi hlasování.

1. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení z 17. veřejného jednání
zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. Seznámil s postupem prací na
plnění tohoto usnesení a uvedl v jakém stá-
diu rozpracovanosti se nalézají jednotlivě
přednesené body.
Zastupitelstvo bere na vědomí bez připomí-
nek a schválilo předloženou kontrolu usne-
sení z 17. veřejného jednání zastupitelstva
13  hlasy.

2. Dispozice s majetkem

2.1. Pan starosta Mgr. Hokr informoval o zá-
měru prodeje pozemků v k.ú. Vyšné. Po
dohodě se zájemci o koupi pozemků byl
zpracován geometrický plán a na jeho zá-
kladě je zastupitelstvu předložen ke schvá-
lení prodej předmětných pozemků, které
navazují na pozemky v majetku žadatelů.
Pan Ing. Štangl se dotazoval, zda prodej po-
zemků v Nakolicích byl zveřejněn na úřední
desce podle provedeného geometrického
plánu. Na dotaz odpověděl tajemník MěÚ
N.Hrady, že záměr prodeje pozemků byl
zveřejněn přesně podle vypracovaného geo-
metrického plánu.

Pan starosta informoval zastupitele o pro-
deji pozemku parc. č. 186/5 v k.ú. Vyšné
(dle nového geometrického plánu č.
102-119F/ 2008 ) o výměře 148 m2 manže-
lům Emilovi a Miladě Kovářovým za cenu
50,- Kč / m2 a jedné třetiny nákladů na poří-
zení geometrického plánu. Zastupitelstvo
schvaluje prodej pozemku parc. č. 186/5
v k.ú. Vyšné (dle nového geometrického
plánu č. 102-119F/ 2008 ) o výměře 148 m2

manželům Emilovi a Miladě Kovářovým za
cenu 50,- Kč / m2 a jedné třetiny nákladů na
pořízení geometrického plánu 13 hlasy.
Pan starosta informoval zastupitele o pro-
deji pozemku parc. č. 186/6 v k.ú. Vyšné
(dle nového geometrického plánu č.
102-119F/ 2008) o výměře 825 m2 panu
Davidu Kovářovi a paní Editě Kovářové za
cenu 50 Kč/m2 a jedné třetiny nákladů na
pořízení geometrického plánu. Zastupitel-
stvo schvaluje prodej pozemku parc. č.
186/6 v k.ú. Vyšné (dle nového geometric-
kého plánu č. 102-119F/ 2008) o výměře
825 m2 panu Davidu Kovářovi a paní Editě
Kovářové za cenu 50 Kč/m2 a jedné třetiny
nákladů na pořízení geometrického plánu
13 hlasy.
Pan starosta informoval zastupitele o prode-
ji pozemku parc. číslo 186/7 v k.ú. Vyšné
(dle nového geometrického plánu č.
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102-119F/ 2008) o výměře 875 m2 manže-
lům Bohdanovi a Magdaleně Vránovým za
cenu 50 Kč/m2 a jedné třetiny nákladů na
pořízení geometrického plánu. Zastupitel-
stvo schvaluje prodej pozemku parc. číslo
186/7 v k.ú. Vyšné ( dle nového geometric-
kého plánu č. 102-119F/ 2008) o výměře
875 m2 manželům Bohdanovi a Magdaleně
Vránovým za cenu 50 Kč/m2 a jedné třetiny
nákladů na pořízení geometrického plánu
13 hlasy.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
kupních smluv manželům Emilovi a Mila-
dě Kovářovým, Davidu Kovářovi a Editě
Kovářové a manželům Bohdanovi a Mag-
daleně Vránovým.

2.2. Pan starosta informoval o žádosti společ-
nosti E.ON Distribuce, a.s. České Budějovi-
ce o povolení stavby energetického zařízení
na pozemku parc. č. KN 458/3 v k.ú. Veveří.
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu pro stavbu „Veveří – ka-
bel NN“ za jednorázovou úplatu 10.000,-
Kč a pověřilo starostu podpisem příslušné
smlouvy 12 hlasy, 1 se zdržel.

3. Rozpočtová změna č. 5
Pan starosta seznámil zastupitele s obsahem
dle předloženého rozpisu rozpočtové změny
č. 5. Pan Ing. Kříha se dotazoval na odměny
vyplacené za zpracování projektů pro město
a kdo tyto odměny schvaloval. Pan Mgr. Ja-
rolímek odpověděl, že smlouvy byly projed-
nány v Radě města a byly též kontrolovány
Kontrolním výborem zastupitelstva, který na
výběrovém řízení a podpisu smluv neshledal
žádné pochybení či nejasnosti.
Dále se pan Ing. Kříha dotázal na výši odměn
a nákladů za zpracování projektu na objekt
bývalého statku a zda odměna za projekto-
vou dokumentaci byla již vyplacena. Pan
starosta odpověděl, že se jednalo pouze
o náklady na zaměření stávajícího stavu a
zpracování základní dokumentace pro potře-
by podání grantové žádosti.
Pan Ing. Kříha se dále dotázal na to, proč byl
proveden personální audit na Městském úřa-
dě pro patnáct lidí a zdůraznil, že jeho sou-
kromá firma která má podobný počet
pracovníků, by si to nemohla nikdy dovolit.
Sdělil, že nenašel na internetu žádný zápis
z rady o této skutečnosti. Pan Mgr. Jarolímek
odpověděl, že se domnívá, že Rada projed-
návala tento bod již v srpnu či září, nicméně
není si jistý, zda byl pořízen zápis o tomto
jednání. Dále se pan Ing. Kříha dotazoval,
zda byl personální audit proveden i na paní
uklízečku. Pan starosta odpověděl, že per-
sonální audit se týkal všech pracovníků
MěÚ, celkové kontroly pracovních smluv,
organizačního řádu a dalších dokumentů.
Pan starosta sdělil, že považuje za správné,
že audit provedla nezávislá firma.
Pan Ing. Štangl požadoval, aby rozpočtová
změna byla vždy předložena před jednáním
zastupitelstva Finančnímu výboru k projed-
nání.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změ-
nu č. 5 dle přiloženého návrhu 12 hlasy, 1
se zdržel.

4. Nominace členů do kontrolního výboru
zastupitelstva
Pan starosta informoval zastupitele o žádos-
ti SNK Evropští demokraté zaslané pros-
třednictvím pana Ing. Kříhy na nominaci
pana Ivana Dorotoviče za člena Kontrolní-
ho výboru Zastupitelstva města Nové Hra-
dy. Dále informoval zastupitele o žádosti za
KDU – ČSL zaslané prostřed nictvím paní
Ing. Marie Štanglové na nominaci pana Li-
bora Alberta za člena Kontrolního výboru
Zastupitelstva. Pan Ing. Kříha se dotázal na
dva rozdílné zápisy jednání rady, kdy je jed-
nou uvedeno, že rada bere na vědomí nomi-
naci a podruhé, že rada souhlasí s nominací.
Pan Mgr. Jarolímek odpověděl, že v těchto
formulacích nespatřuje nic špatného a že dle
jeho názoru výraz, že rada souhlasí, nic ne-
ovlivňuje. Pan starosta řekl, že si nechce
hrát na „češtináře“,ale že si myslí, že rozdíl-
nost zápisu není problém, porotože Rada
v obou případech nic neschválila, ale pouze
postoupila nominaci na jednání zastupitel-
stva, které má o schválení nominací rozhod-
nout. V případě druhého zápisu se spíše
jedná o souhlas s nominací. Zastupitelstvo
schvaluje pana Ivana Dorotoviče a pana Li-
bora Alberta za členy Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Nové Hrady 11 hlasy,
2 se zdrželi.

5. Interpelace
Pan Ing. Kříha předal následující písemné
interpelace panu starostovi:
1./ Zpracování žádosti o podporu projektu
„Modernizace budov ZŠ a jejich zařízení za
účelem zlepšení kvality a dostupnosti vzdě-
lávání v Nových Hradech“
2./ Personální audit
3./ Celková výše dotací, příspěvků a grantů
za rok 2008
Pan starosta převzal od pana Ing. Kříhy pí-
semné zpracování předložených interpelací
a oznámil, že na interpelace odpoví písemně
v zákonné lhůtě třiceti dnů.

6. Diskuse

Pan starosta informoval zastupitelstvo o ter-
mínech konání jednání zastupitelstva
v roce 2009. Jednání se uskuteční v násle-
dujících termínech: 12.3., 4.6., 20.8.,
22.10. a 10.12.2009

Pan Ing. Kříha požádal o přesnou kalkulaci
na odpady. Pan starosta odpověděl, že tato
informace byla vypracována a předána na
žádost Finančního výboru zastupitelstva,
který se v této věci sejde po dohodě s panem
Z. Vaňkem

Pan Ing. Štangl sdělil, že finální kalkulace od-
padů je o 90 Kč nižší než ta původní. Z kal-
kulace vyplývá, že Město Nové Hrady musí
odpadové hospodářství dotovat. Pan Ing.
Štangl dále oznámil, že Finanční výbor
bude dále sledovat průběh odpadového hos-
podářství a bude navrhovat změnu ceny za
svoz odpadu u podnikatelských subjektů.

Pan starosta doplnil, že k navýšení o 4 % došlo
jak u občanů tak podnikatelů.

Pan Ing. Štangl se domnívá, že u podnikatelů
by neměla být cena za odpady jakkoliv zvý-
hodňována.

Pan Ing. Kasan upozornil, že cena za dopravu
a uložení odpadů se neustále zvyšuje a že

není možné i nadále na odpadové hospodář-
ství doplácet.

Pan Sýkora je názoru, že je nutné udělat vše
pro to, aby se nezvyšoval objem odpadů a
že je nutné věnovat větší péči třídění odpadu
a do popelnic dávat pouze to, co tam patří.

Pan Ing. Štangl souhlasil s panem Sýkorou a
sdělil, že má pravdu, ale v současné době je
velký problém s odběrem papíru, který má
nyní nulovou hodnotu. Totéž platí o sběru
skla a PET lahví. Pan Ing. Štangl požádal
o zaslání nákladů na sběrném dvoře od od-
boru životního prostředí.

Pan starosta oznámil, že prostřednictvím No-
vohradského zpravodaje Městský úřad, Od-
bor životního prostředí pravidelně informuje
o způsobu třídění odpadů.

Pan Ing. Kasan se domnívá, že se zde odpad
třídí v docela velké míře, lidé si již zvykli a
třídění odpadů provádí.

Pan Ing. Kříha se dotazoval, zda je již vypra-
cován strategický plán rozvoje města, do-
mnívá se, že měl být dokončen do konce
roku 2008 a pokud dokončen nebyl, zda
byla poskytnuta nějaká sleva.

Pan starosta odpověděl, že firma, která zpra-
covává strategický plán požádala o pro-
dloužení termínu dokončení z důvodů
doplnění některých nutných informací.
Zpracovatelská firma předala první návrh
zpracování k formální kontrole, po jejím
provedení bude strategický plán předložen
zastupitelstvu.

Pan Kříha se dále dotazoval, proč došlo k tak
výraznému snížení tržeb z lesa.

Pan Šlenc a Kasan odpověděli, že je to přede-
vším z důvodu nízké nákupní ceny dřeva.

Pan Ing. Kříha sdělil, že nedostal informace
o kalkulaci vodného a stočného od paní Ing.
Reischlové ze společnosti VAK JČ a,s.,
přestože bylo slíbeno, že informaci dostane
ihned po minulém zastupitelstvu, dostal ji
až dnes – to je v den zastupitelstva. Přede-
vším nerozumí nárůstu mezd, který se podle
jeho propočtu nepohybuje ve výši slíbených
7 %. Sdělil, že je názoru, že v minulém roce
bylo vyplaceno mnoho zbytečných peněz a
že voda by mohla být levnější.

Pan starosta odpověděl, že požadované doku-
menty byly ze strany VAKu dodány až den
před konáním zastupitelstva, proto byly
materiály pouze nakopírovány a předány
zastupitelům touto formou. V těchto mate-
riálech vysvětluje paní Ing. Reischlová dů-
vody navýšení mzdových nákladů v kalkulaci
vodného a stočného v minulých letech.

Pan starosta oznámil, že Rada města projedná
informace paní Ing. Reischlové v pondělí
2.2. na jednání Rady města.

Pan Dorotovič se dotazoval, proč tak dlouho
trvá vyřízení prodeje pozemků, když od žá-
dosti uplyne i několik měsíců.

Pan starosta odpověděl, že vše závisí na tom,
kdy je vyhotoven geometrický plán v případě,
že dochází k dělení pozemků. Ihned po vypra-
cování geometrického plánu je uskutečněn
prodej. Město nic v prodeji pozemků nezdržu-
je, schválení prodeje však musí předcházet
místní šetření a další procesní postupy.
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Pan Dorotovič se dále dotázal, zda se dozví,
jak dopadl audit a zda všechno dopadlo
kladně a zda budou oznámeny výsledky
provedeného auditu.

Pan starosta odpověděl, že audit přinesl určitá
doporučení ohledně úpravy pracovních
smluv, náplní práce, pracovního vytížení a
že byly stanoveny postupy pro využití vý-
sledků auditu. Prvním krokem je přepraco-
vání pracovních náplní a řádů, které provádí
pan tajemník. Zveřejnění výsledků auditu a
následných opatření by nemělo nic bránit,

pouze je nutné dodržet pravidla pro zveřej-
nění podobných dokumentů.

Pan Dorotovič řekl, že by se rád s výsledky se-
známil.

Jednání ukončil pan starosta. Poděkoval všem
přítomným zastupitelům i občanům města za
účast.

INFORMACE Z RADNICE

Základní informace správce daně k podání daňového
přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Pro obce:
Borovany, Čížkrajice,
Horní Stropnice, Hranice, Jílovice,
Kamenná, Ločenice, Mladošovice,
Nové Hrady, Olešnice, Ostrolovský Újezd,
Petříkov, Slavče, Svatý Jan nad Malší,
Trhové Sviny,  Žár
je místně příslušným správcem daně
Finanční úřad v  Trhových Svinech

Adresa:
Budovatelská  1009
374 01  Trhové Sviny

Kdy lze podat daňové přiznání:
Úřední dny:

pondělí, středa: 7.30 – 17.00
mimo tuto dobu lze daňové přiznání podat
samozřejmě kdykoliv v běžných úředních
hodinách správce daně.

Pracovní doba:
úterý: 7.00 – 15.30
čtvrtek, pátek: 7.00 – 14.30

Kdy lze zaplatit daň na pokladně FÚ:
pravidelně:

Pondělí: 8.00 – 11.30;12.30 – 15.00
Středa: 8.00 – 11.30;12.30 – 15.00

mimořádně v březnu 2009:
24.3. a 31.3.:
8.00 – 11.30;  12.30 – 14.30
26.3. a 27.3.:
8.00 – 11.30;  12.30 – 13.30

Spojení:
telefon ústředna: 386 371 111
telefon podatelna: 386 371 303
e-mail: podatelna@trs.cb.ds.mfcr.cz

Číslo účtu finančního úřadu v Trhových Svi-
nech pro úhradu daně z příjmů fyzických osob
je: 721-17624231/0710

Lidé z radnice – stavební úřad
V dalším díle seriálu Lidé z radnice navštívíme na Městském úřadě

v Nových Hradech stavební úřad. Ten má ve své působnosti jak Nové
Hrady, tak další obce v okolí (Horní Stropnice, Žár, Hranice) a jejich
katastrální území (např. Nakolice, Obora, Údolí, Dobrá Voda, Kunrati-
ce, Svébohy, Žár, Žumberk a řadu dalších), celková rozloha území činí
181,62 km2.

Stavební úřad vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu
obce s přenesenou působností jako obecní stavební úřad podle § 13
odst.1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “sta-
vební zákon”), mimo územního plánování. V rámci výše uvedené
pravomoci stavební úřad vydává zejména: rozhodnutí o umístění sta-
veb, změn využití území, o změně staveb, o dělení nebo scelování poze-
mků, o ochranném pásmu a vede příslušná územní řízení; územní
souhlasy; souhlasy s ohlašovanými stavbami, jejich změnami a zaříze-
ními; stavební povolení a vede stavební řízení; povolení změn staveb
před jejich dokončením; povoluje užívání staveb, předčasné užívání
staveb a zkušební provoz, vydává kolaudační souhlasy; povoluje změ-
ny v užívání staveb a vede příslušná řízení; povoluje a nařizuje odstra-

nění staveb, terénních úprav a zařízení – a vede příslušná řízení; ve
veřejném zájmu provádí kontrolní prohlídky staveb, nařizuje zabezpe-
čovací práce, nezbytné úpravy a udržovací práce na stavbách, vč. vykli-
zení stavby atd. – a vede příslušná řízení; vykonává státní dozor ve
věcech stavebního řádu, prověřuje a vyřizuje stížnosti v rámci stavební-
ho úřadu a přilehlých obcí; uděluje souhlas k realizaci geometrických
plánů.
Dále pak

� projednává a rozhoduje ve věcech přestupků fyzických osob podle
stavebního zákona, a dále přestupků podle ust. § 47b odst. 1, písm. c)
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích

� rozhoduje ve věcech správních deliktů právnických osob a podnika-
jících fyzických osob podle stavebního zákona,

� s účinností zák.č. 183/2006 Sb., ve znění pozd. předpisů, má stavební
úřad veškerou rozhodovací pravomoc dříve vykonávanou komisemi
výstavby na jednotlivých obcích (v rámci přenesené částečné pravo-
moci podle zák. č. 50/1976 Sb.)

� stavební úřad zpracovává statistické přehledy a výkazy (měsíční) pro
ČSÚ Brno, kde vyhodnocuje počet vydaných stavebních povolení a
ohlášení na veškeré stavby a změny těchto staveb, dále počet dokon-
čených budov a bytů a počet zrušených budov a bytů,

� stavební úřad vede archiv stavebního úřadu.

Vedoucím stavebního úřadu je pan Luděk Prášil a další zaměstnanec
Sú je samostatný referent pan František Vaněček. Tuto mužskou dvojici
doplňuje referentka na úseku administrativy paní Eliška Búdová.

Tito zaměstnanci ještě mimo působnost a pravomoc stavebního úřa-
du zajišťují další podklady. Například L.Prášil připravuje podklady pro
jednání rady města či zastupitelstva, zajišťuje objednávky a zadávání
geometrických plánů pro město, podílí se na zadávání projektových do-
kumentací pro investiční záměry města, zajišťuje správu programu GIS
a SURAD a je členem povodňové komise. Pan F.Vaněček mimo jiné
zajišťuje správu počítačové techniky v nepřítomnosti informačního
technika, objednává identifikace pozemků, srovnávací sestavy a iden-
tifikace inženýrských sítí pro investiční záměry města. Paní Eliška Bú-
dová také zastupuje sekretariát města ve věci korespondence.

Pokud se budete chtít před návštěvou Stavebního úřadu v Nových
Hradech předem poradit, můžete tak učinit na kontaktech 386 10 10 55,
stavebni@novehrady.cz (L. Prášil) nebo 386 10 10 17, frantisekv@no-
vehrady.cz, eliskab@novehrady.cz. red. (i foto)

pokračování ze str. 4
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Pozvánka na březnové
vzdělávací semináře v Nových Hradech

I v tomto měsíci pokračujeme v nabídce vzdělávacích seminářů pro pracovníky infor-
mačních center, poskytovatele služeb v CR, zástupce místní správy i samosprávy, studenty a
další zájemce.

Ale můžete přijít i Vy, kteří momentálně nemáte zaměstnání nebo příležitost se rekvalifi-
kovat. I Vy zde můžete najít inspiraci a začít aktivně na sobě pracovat.

Pro jednotlivé semináře a témata zajišťujeme kvalitní a profesionální lektory, kteří jsou
připraveni reagovat na Vaše dotazy a potřeby.

Březnová nabídka:
� 12. – 13.3.2009 – Tvorba průvodcovských manuálů

(výklad metodiky průvodcovské činnosti, tvorba itineráře, ověření v praxi).
Seminář se uskuteční na Žofíně v Novohradských horách,
ubytovací zařízení Lesovna.

(pro přihlášené účastníky semináře zajistíme ubytování)

� 26.3.2009 – Cestovní ruch versus ochrana životního prostředí
(diskusní fórum nad otázkami vztahu mezi rozvojem CR a ochranou přírody).

Seminář se uskuteční v Koželužně v Nových Hradech.

Přihlášky nebo podrobnější informace získáte na KIC Nové Hrady, tel.386 362 195,
K. Jarolímková (602 150 208, kic@novehrady.cz)
nebo L. Sovová (777 966 676, lu.sovova@seznam.cz).
Nabízené semináře jsou zdarma, neboť jsou součástí projektu „Vzdělávaní pro Sdružení
Růže“ realizovaném v Programu rozvoje venkova, opatření III.3.1. Vzdělávání a informace.

Jeden z dalších vzdělávacích seminářů za-
měřený na cestovní ruch (CR) se uskutečnil
12.2.2009 v Koželužně v Nových Hradech. Na
téma tvorby produktů CR a hledání možností
jak využít potenciál Novohradska se z okolí
sjely zhruba tři desítky lidí. Mezi aktivními po-
sluchači byli pracovníci informačních center,
ubytovatelé, členové neziskových organizacích
a spolků a další zájemci. K.J. (i  foto)�

Poznávací výlety po
Novohradsku i pro Vás!
Vzdělávací semináře se budou co do počtu
za chvíli blížit ke své půli, a tak je potřeba
trochu vyrazit do terénu. A proto Vás zve-
me na jednodenní poznávací výlety po na-
šem regionu v měsíci dubnu. Výletů se
může zúčastnit kdokoli, program bude
vstřícný pro všechny místní i přespolní mi-
lovníky Novohradska.

� Pozvánka do Pohorské Vsi
a Pohoří na Šumavě
Neděle 5.4.2009, 8.00 hod.
z autobusového nádraží v N. Hradech
Pohorská Ves (výstava „Novodobá histo-
rie kostela sv. Linharta, informační cen-
trum), okolí Pohoří na Šumavě (torzo
kostela Pany Marie Dobré rady, Stodů-
lecký vrch, nepravý pramen Lužnice,
kaplička nedaleko česko-rakouské hra-
nice), Jiřičská nádrž (na koupání to ale
ještě nebude), Baronův most (gastrono-
mické speciality Novohradska?)
Průvodce na trase budou dělat pracovní-
ci informačního centra z Pohorské Vsi.

� Pozvánka do Novohradského
podhůří
Pátek 17.4.2009, 8.00 hod.
z autobusového nádraží v N. Hradech
Zajímavá místa Novohradského podhůří
v oblasti dolnodvořišťského příhraničí –
Rybník (zachovaná trať koňské železni-
ce), Dolní Dvořiště (kostel sv. Jiljí), Sva-
tý Kámen (poutní místo), Rychnov nad
Malší, Tichá (tvrz ze 14. stol), Cetviny
(gotický kostel uprostřed dnes již ne-
existujícího městečka).
Průvodce na trase bude dělat Jaroslav
Zeman, profesionální průvodce CR a
člen „novohradských turistických infor-
mačních míst“.

� Pozvánka na Nové Hrady
Sobota 25.4.2009, 9.00 hod.
před informačním centrem v N. Hradech
Třetí výlet bude patřit těm, kteří přijíždě-
jí do Nových Hradů jenom „na skok“
nebo pracovně a také kolegům z infor-
mačních center Novohradska a mikrore-
gionu Sdružení Růže. Pro ně všechny
bude připraveno putování po památkách
města a nejbližšího okolí.
Průvodce na trase budou dělat pracovní-
ci informačního centra v Nových Hra-
dech.

Na první dva výlety je potřeba přihlásit se
alespoň týden předem. Cestování a prog-
ram je zdarma, kombinace autobusový a
pěší pohon, náročnost střední (zvládne asi
každý). Speciální pojištění na cesty neza-
jišťujeme. Dle dohody lze nabírat zájemce
do autobusu i po trase.
Další informace získáte
na KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, K.
Jarolímková (602 150 208, kic@novehra-
dy.cz) nebo L. Sovová (777 966 676, lu.so-
vova@seznam.cz).

S předstihem a velmi rádi ještě nabízíme:
Bonbónek pro všechny,

kteří se nechtějí prát s novináři, protože vědí, jak na ně…
K našim nabízeným vzdělávacím aktivitám bude patřit i setkání s novinářkou

Kateřinou Kašparovou
aneb

Mediální trénink
Připravujeme na sobotu 23. května 2009

v Koželužně v Nových Hradech.
Toto setkání bude velmi pracovní, aktivní a praktické,

protože se dozvíte například:

A určitě přispějete dalšími  proč a jak, se kterými jste se již setkali nebo na Vás právě
někde číhají. Na tomto setkání radu získáte od profesionála.

Z důvodu zajištění kvality setkání i kapacity Koželužny bude nutné
přihlásit se předem.

Další informace i tomuto semináři získáte také na KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195, K. Jarolímková (602 150 208, kic@novehrady.cz)

nebo L. Sovová (777 966 676, lu.sovova@seznam.cz).

Jak to opravdu chodí v médiích …
Jak navázat kontakt s novináři …

Jak funguje solidarita mezi novináři …
Jak připravit tiskovou zprávu …

Co se smí a nesmí říkat …
Co dělat když nevím odpověď …
Proč nepoužívat No comment …

Váš problém jinýma očima … atd…
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Nový Laser na zámku
Ve čtvrtek 5. února se na novohradském

zámku uskutečnila prezentace a slavnostní
zahájení provozu dvoufotonového laseru,
který bude sloužit zejména při vývoji no-
vých mikroskopických metod. Ty by měly
umožnit objevovat nové léky, lépe porozu-
mět fungování mozku a různým biologic-
kým procesům.

Ústav Systémové Biologie a Ekologie
Akademie Věd ČR společně s Dr. Josefem
Lazarem, vedoucím Laboratoře buněčné
biologie USBE AVCR a Oddělení biologic-
ké dynamiky UFB JU, získal na toto zařízení
podporu z institucionálních prostředků Aka-
demie Věd ČR a USBE AVCR (90%) a dále
z grantu EU (Marie Curie) (10%)

red. (i foto)

Elektrické vlaky v Nových Hradech
V neděli 18. ledna t.r. přijel do železniční

stanice Nové Hrady první vlak tažený elektric-
kou lokomotivou. Byl to osobní vlak 8605
z Českých Budějovic do Nových Hradů. Vlak
přivezla lokomotiva 242 282. Měl tři vozy
(BDs a dva Bdt 279). Tato významná událost
v historii trati proběhla tiše a nenápadně.

Uvedeným dnem byla ukončena moderni-
zace větší části trati České Velenice – České
Budějovice. V současné době pokračuje elek-
trifikace v úseku Nové Hrady – České Veleni-
ce. Elektrické vlaky z Českých Budějovic
končí v novohradské stanici. Pro cestu do Čes-
kých Velenic se zde přesedá na motorové vozy
řady 810 nebo autobusy náhradní autobusové
dopravy v době výluk na trati.

Elektrifikace byla zahájena na podzim
roku 2006. V září tohoto roku se na trati mezi
Českými Budějovicemi a Borovany objevil
první stavební vlak Elektrizace železnic Pra-
ha. Souběžně s instalací trakčního vedení
došlo i k rozsáhlým úpravám ve všech želez-
ničních stanicích a zastávkách. Ve stanicích
byl snesen železniční svršek a upraven i že-
lezniční spodek. Úprava železničního spodku
spočívá ve zhutnění zemního tělesa, které
tvoří podloží kolejiště stanice. S vrstvou štěr-
kopísku se pro zvýšení stability přidává geo-
textilie. Horní plocha železničního spodku se
nazývá železniční pláň. Pak následuje vrstva
uválcovaného štěrku. Železniční svršek tvoří
jízdní dráhy pro vozidla. Počítá se sem štěrko-
vé lože, pražce, kolejnice a výhybky. Není to
úplný výčet. Jen pro představu o rozsahu pra-
cí. Všechny budovy stanic byly modernizová-
ny. Ve stanicích i zastávkách byla zbudována
nová nástupiště. Součástí modernizace je i
nové sdělovací a zabezpečovací zařízení.
Zmizely telegrafní sloupy s nadzemním vede-
ním. Staré semafory vystřídala nová světelná
návěstidla. Také železniční přejezdy prošly
modernizací. Na trati se ruší služba výprav-
čích. Provoz na celé trati bude řízen dálkově

z Českých Budějovic. Poslední výpravčí slou-
ží v novohradské stanici. Jejich služba zde
skončí po elektrifikaci úseku Nové Hrady –
České Velenice.

Elektrický provoz zkrátí jízdní doby.
Rychlost vlaků se bude pohybovat mezi 90 až
100 km/h. Elektrické lokomotivy mají větší
akceleraci a jezdí téměř tiše oproti lokomoti-
vám motorové trakce. Už teď je omezen hluk
naftových lokomotiv z ČKD, který bývalo
často slyšet i v našem městě. Motorové loko-
motivy vozí v současné době dálkové vlaky do
a z Vídně a nákladní vlaky. S elektrifikací zmizí
i emise z výfuků dieselových lokomotiv.

Jen pro zajímavost uvádím, že v letošním
roce tomu bude 140 let, co byl zahájen na zdej-
ší trati provoz. První parní lokomotiva přijela
do Nových Hradů v polovině dubna 1869.
První motorový vůz se na trati objevil na konci
prosince 1932 (v pravidelném provozu od
roku 1934). 31. března 1981 skončil na trati
parní provoz a vládu nad dopravou převzaly
motorové lokomotivy a vozy.

Po dokončení úseku Nové Hrady – České
Velenice bude elektrifikován celý železniční
tah České Velenice – České Budějovice – Pl-
zeň – Cheb.

Elektrifikace celého uvedeného železničního
tahu probíhala následovně:

1.4.1962 Plzeň – Blovice, 3.10.1963 Blovice –
Nepomuk, 7.10.1963 Horažďovice předměstí
– Nepomuk, 22.6.1966 Horažďovice před-
městí – Strakonice, 8.11.1967 Plzeň – Svoj-
šín, 9.6.1968 Svojšín – Cheb – (Tršnice),
29.11.1968 Strakonice – České Budějovice,
18.1.2009 České Budějovice – Nové Hrady.
A tak už zbývá jen 13 kilometrů z Českých
Velenic do Nových Hradů. A nové elektrické
trakci popřát tisíce šťastných kilometrů a spo-
kojené cestující.

Mgr.Václav Marek

SENIOR KLUB pořádá

ZÁJEZD K MOŘI V ZÁŘÍ
od 11.9. – 20.9.2009 za 6 400 Kč.

Bližší informace u paní A. Badoškové, paní
J. Hambergerové nebo paní S. Kovářové.

Šampion Šampionů 2008
Dne 17.1.2009 se konala v Top hotelu Pra-

ha veliká událost. Psi s titulem Junioršampion
CZ, Český šampion a Interšampion se mohli
utkat o titul nejvyšší Šampion Šampionů 2008.
Po této soutěži následovalo vyhlášení nej-
úspěšnějších psů výstavní sezóny TOP DOG
2008 – PES ROKU. Je to přehlídka krásy toho
nejlepšího a nejkvalitnějšího co můžete vidět
v českém chovu a na výstavách u nás. Celá
soutěž je pro každého majitele úspěšného psa
velmi prestižní a je laděna do společenského
rázu. Jelikož moje fenka jezevčíka Alien Tif-
fany Moravia byla v minulém roce výstavně
velmi úspěšná a může se pochlubit titulem Ju-
nioršampion CZ, byla také nominována.
V Šampionu Šampionů 2008 se Alien /Eliška/
stala Vítězem 1. kola, ale v druhém, už na
stupně vítězů nedosáhla. Ale při vyhlášení
TOP DOG 2008 – PES ROKU jsme si vychut-

nali fantastický úspěch. Naše Eliš-
ka se umístila ze všech jezevčíků
z IV. Skupiny FCI na 2.-3. místě
s počtem bodů – 152. Stala se tak
nejúspěšnějším hladkosrstým je-
zevčíkem výstavní sezóny 2008.
Na stupně vítězů se tak postavil
králičí jezevčík z malé začínající
chovatelské stanice z města na jihu
Čech. Tento úspěch je zaslouženou
sladkou tečkou za celou loňskou se-
zónou. Z výsledků na výstavách se Eliška
může pochlubit: např. titulem Junioršampion
CZ, Junioršampion SK, 9 x BOB – Vítěz ple-
mene, 9x CACIB – čekatel Interšampiona,
2 x Národní vítěz CZ, 1 x res. CACIB, 14 x
CAC – čekatel Šampiona, Oblastní vítěz, Ví-
těz třídy, Vítěz Prahy, Vítěz Brna, 2x kvalifi-
kace Crufts a nakonec titul nejvyšší – 2.-3.

místo Pes roku. Naše chovatelská stanice Ce-
leste Cascata má odchované už dva úspěšné
vrhy štěňátek. A jako nejprestižnější bude na
podzim 2009 naše účast na Světové výstavě
psů – WORLD DOG SHOW 2009, která se
koná v Bratislavě. Naše webové stránky:
www.ketyfa.webzdarma.cz.

V. Cepáková (i foto)
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Skončila výstava:
Po stopách společné historie – III. Část
3. Souvislosti, které vyplývají

z uskutečněné výstavy
Výstava nastolila k diskusi tak závažné

téma, že by mu měla být věnována pozornost i
odpovědnými institucemi (státem, Svazem pro-
tifašistic. bojovníků). Tato výstava nesplňuje
základní cíl: rozvíjet spolupráci. Prezentuje
jednostranný výklad minulosti, neobjektivní
pohledy a hodnocení let 1938-45. Ohýbá histo-
rii podle současné potřeby zájmové skupiny.
Rozvoj spolupráce se sousedy je třeba vzít za
jiný konec, protože vstup na tuto půdu diskuse
je vstupem na tenký led.

Je sice sympatické s jakou troufalostí ji or-
ganizátoři (Město Nové Hrady a Jihočeská
univerzita) otevřeli, ale průběh diskuse může
být jen dohadováním a přebíjením kdo má vět-
ší pravdu. Jedno latinské přísloví říká: „Coko-
liv činíš, s rozmyslem čiň a hleď konce.“ Přece
Nové Hrady nemohou být místem, kde se roz-
hodnou kardinální spory o výklad „jak to
bylo“ a opravovat, nebo zpochybňovat Postu-
pim. konferenci.

Jediné řešení pro rozvoj spolupráce v sou-
časné době je: Ať si každý ponechá svůj názor
a je třeba „chodit po špičkách“ kolem toho co
bylo a dívat se spolu do budoucna. Stejně jako
ztroskotala myšlenka zavést v EU jednotnou
učebnici dějepisu, není možné, aby komentáře
obsažené na výstavě mohly být převzaty jako
objektivní, protože zájem o stýkání by se snad-
no mohl změnit v potýkání. Ctít je třeba mezi-
národní smlouvy a ujednání.

Při hodnocení výstavy selským rozumem,
bez bližších podkladů, nemůžeme říci, zda se
tak stalo v důsledku podcenění, nevědomosti,
záměru, nebo z hmotného prospěchu. Zdá se,
že téma přeshraniční spolupráce se stává luk-
rativním tématem. Proto je na místě požada-
vek zveřejnit rozpočet této výstavy a v celém
rozsahu celý projekt (protože pokračuje až do
roku 2013). Požadavek zveřejnit více informa-

cí o pokračování projektu a čerpání financí je
třeba i pro porovnání, protože ze stejných pe-
něz EU, se stejným cílem: rozvoj přeshranič.
spolupráce – probíhá obdobná výstava v Č.
Buděj. – muzeu, nazvaná „Šumava Karla
Klostermanna“. Doporučuji zadarmo do červ-
na navštívit. Nevím, zda s větším objemem pe-
něz, ale podařilo se působivě, trojrozměrně,
s propůjčeným Klostermannem přiblížit Šu-
mavu, pokojné soužití a spolupráci Čechů, Ba-
vorů, Rakušanů, protože Klostermann mezi
nimi nedělá rozdíly, tvrdost a skromnost živo-
ta obyvatel. Správně výstava nezdůrazňuje ob-
dobí 1938-45. Poznáme blíže krásu Šumavy,
dřevařství, umění sklářů, zatímco v Nových
Hradech se to na výstavě odbylo nástěnkami.

Je mi stále divné, že si stát hlídá, ustavuje
komisi a pokutuje televizi v oblasti vysílání
erotických scén, aby mládež nedošla úhony,
ale při poškozování národních zájmů a národ-
ní hrdosti může kdokoliv cokoliv. Nebyly by
to opratě, ale hlídání pravdy a důkaz, že svo-
boda, liberalismus a demokracie má i při vý-
kladu historie své hranice.

Sbližování a přeshraniční spolupráci je tře-
ba a nemůže ji organizovat kdokoliv. Je třeba
citlivý, opravdový, oboustranně upřímný pří-
stup. Abych předešel napadání že kazím spo-
lupráci, prohlašuji, že opak je pravdou. Ať
z peněz EU místo výstav je pravidelně pro
společnou oblast vydáván společně časopis
pro zvýšení množství informací o sobě, doka-
zování dobré vůle a pro zveřejňování dobrých
činů, které zlepší spolupráci. Proč bychom
měli mít jen narovnané silnice, propojené ko-
leje a spoje!

Hlavně je třeba pro rozvoj další spolupráce
zbavit se těch, kteří by na této spolupráci chtěli
těžit politický kapitál, ovládli rozdělování pe-
něz, nebo dokonce si zajišťovali hmotný pros-
pěch. Od občanů je třeba do budoucna větší
angažovanost. Ing. Maryška

Postní doba
Tak máme za sebou masopust – příjemné

vytržení ze všedních dnů, oživení starých zvy-
ků ve spojení s tím, co nás aktuálně pálí. Hez-
ká tradice, zvlášť u nás na Novohradsku
pečlivě udržovaná. A co dál, nějaké pokračo-
vání? Pro většinu z nás nikoli, dál poplynou
obyčejné všední dny. Masopust skončil, co by
mělo být dál? Jenže masopust není konec, je to
naopak začátek. Dříve masopust vrcholil půl-
nocí o masopustním úterý – tehdy všichni
slavnostně pochovali Masopusta, tedy figuru,
která byla symbolem nevázanosti a bujarého
veselí – a po půlnoci začala Popeleční středou
(letos 25. února) čtyřicetidenní postní doba
před Velikonocemi. V tomto období se zpra-
vidla nekonaly žádné plesy, zábavy a jiné
světské radovánky. Postní doba zahrnuje také
dva dny přísného postu – již zmíněnou Pope-
leční středu, a také Velký pátek (letos 10. dub-
na), den památky ukřižování Ježíše Krista.
V tyto dny by věřící katolík neměl jíst víc než
jedno jídlo denně, samozřejmě bezmasé. Půst
od masa ovšem platí pro všechny pátky v roce.

Slovo půst je jedním z mnoha dalších slov,
která se z našeho současného jazyka postupně

vytrácejí. Tak jako přestáváme rozumět slovu
svévole a nahrazujeme jej slovem svoboda
(což ovšem zdaleka není totéž), jako zaměňu-
jeme slovo pýcha pojmy nezávislost či sobě-
stačnost, tak nám i slovo půst postupně splývá
v mlhavém oblaku s výrazy jako dieta, hladov-
ka, štíhlá linie a podobnými.

Pro mnohé z nás je to možná překvapivé,
ale půst není v první řadě otázkou tělesnou
nebo zdravotní. Půst je hlavně intenzivnější
obrácení duše a mysli k Bohu. Půst je zřeknutí
se všeho toho, co je v našem životě postradatel-
né, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává,
čím se necháváme ovládnout. Pro někoho to
skutečně může být i jídlo – jíme zbytečně
mnoho, nezdravě. Ale zbytečných závislostí
nebo zvyků si každý z nás pěstuje mnohem
víc. Kouření, alkohol, drogy, televize, slu-
chátka na uších, rychlá jízda autem nebo na
motorce, počítačové hry, sázení, internet –
příležitostí ke vzniku závislostí neustále při-
bývá a jsou stále zákeřnější. Kde jsou ty časy,
kdy nebezpečí nestřídmosti nebo závislosti čí-
halo hlavně v jídle...

Postní doba je výzvou a příležitostí, aby-
chom se zastavili a zamysleli, co je v našem ži-
votě opravdu důležité, a bez čeho se můžeme

obejít. Skrze půst můžeme dát ve svém životě
větší prostor Bohu a máme možnost i více a
lépe poznat sami sebe.

Současná ekonomická recese nutí celý svět
také k jakémusi postnímu rozvažování. Je
opravdu nutné, potřebné a prospěšné vyrábět a
spotřebovávat stále více a více? Potřebuje sku-
tečně člověk všechno to, co se na něho dnem i
nocí valí ze všech reklamních letáků, televiz-
ních spotů, výkladních skříní a eshopů? Hrozí
národním ekonomikám zhroucení, když se
zpomalí nebo omezí materiální spotřeba lidí?
Neprospěla by i zde nějaká forma postu, na-
místo umělého udržování kolotoče výroby a
spotřeby zbytečných věcí? Dokázali by se lidé
ve vyspělých zemích alespoň trochu uskrom-
nit ve prospěch zmírnění ohromné bídy třetího
světa? To všechno jsou otázky, které by si měl
zodpovědět každý sám za sebe, dříve než dele-
guje jejich řešení na politiky.

Postní doba je vážná, rozjímavá, ale není
smutná. Nemůže být smutná, když vrcholí
Vzkříšením – tou nejradostnější událostí v lid-
ských dějinách. Přejeme vám a vyprošujeme
dobré a požehnané prožití postního období.

Klášter Božího Milosrdenství

PROJEKT ENERGIE
PRO JIHOČESKÝ

VENKOV

26. a 27.3.09 od 9:00 proběhne na zámku
v Nových Hradech kurz projektu Energie
pro jihočeský venkov. Cílem kurzu je se-
známit veřejnost s možnostmi využití alter-
nativních zdrojů energie, proto je kromě
přednášek plánovaná i exkurze.
Kurz je bezplatný.
Témata
� využívání sluneční energie pro výrobu

teplé vody (sluneční kolektory)
� využití fotovoltaických panelů na vý-

robu elektrické energie
� problematika hospodaření s vodní

energií
� úloha vody v krajině
� zkušenosti s provozem fotovoltaické

elektrárny
� udržitelná energetika nutná k přežití ci-

vilizace
� biotechnologie
� rakouské zkušenosti v obl. nízkoener-

getických a pasivních  domů
� prognózy spotřeby energie
� možnosti získání podpor pro projekty

využívající alternativní zdroje energie
� bioplyn
Za Ústav fyzikální biologie JU a  Castech

- novohradské sdružení pro povznesení
věd a technologií srdečně zve

Mgr. Naďa Štysová

Zájemci přihlaste se na mail Nada.Styso-
va@seznam.cz. Program bude na webo-
vých stránkách Castech-nh.xf.cz
Občerstvení pro účastníky zajištěno

"Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova: Evropa investuje do venkov-
ských oblastí"
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ŠKOLKA INFORMUJE
Ve středu 11. února se sešly maminky ve školce
při druhém ODPOLEDNI PRO MAMINKU.
Náplní byla příprava na masopust ve školce.
Maminky s dětmi vyráběly klobouky pro ko-
ledníčky a zdobily perníčky, které si děti ve
školce upekly. Odpoledne bylo plné tvůrčí
energie, dobré nálady a pocitu sounáležitosti.

Masopust ve školce
Dobré ráno, dobrý den,
do masek se převlečem.

Pojďte rychle všichni dál,
máme tady karneval!

Masopustní veselí
začne ráno v pondělí.

Od pondělka do pátku
změní třídu v pohádku.

Na masopustní úterý 24.2. jsme si s dětmi
dlouho předem připravovali rozpustilou ma-
sopustní veselici a karneval masek. Krásné
masky děti přinesly z domova, převlékly se a
už to jelo: tance střídaly soutěže, promenáda
masek, mlsání, hudba a veselí. Nechyběla ani
masopustní koleda a Červená růžičko. Přišly
se podívat maminky, babičky, pomohly nám a
hlavně vše fotily.

Těšíme se na další setkání s maminkami a
nebo tentokrát s tatínky?... HE (i foto)
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Podrobná zpráva o masopustním veselí
Tento měsíc u nás pro-

běhl ve znamení červené rů-
žičky. A mohu vám říct, že
to byl opravdu veselý čas.
Pořád se zpívalo, pochodova-
lo, tančilo a neustále se někde
ozývalo: „Toto kolo jsme

udělali pro…“. Děti totiž neustále nacvičovaly
dětskou masopustní koledu.

Začal jsem pátrat a zjistil jsem, že se popr-
vé dětská koleda vydala městem projíti a své

umění ukázati (jak říkají žádosti o povolení)
v roce 2001. Příští rok tedy již oslaví 10. výro-
čí. Zjišťoval jsem proč vlastně děti tuto tradici
udržují. Prvním a hlavním důvodem je, že je to
baví a mají Masopust rádi. Dalším důvodem je
vedení dětí k zachování tradic, k lásce a úctě
k dechové hudbě a tanci. Také jsem pátral po
tom, jestli se od dospělých v něčem liší.
A opravdu si děti našly svoje specifika. V dět-
ské koledě mohou chodit také děvčata a koleč-
ka tzv. „točí“ na druhou stranu než jejich starší

kolegové.

V letošním roce si děti oprav-
du Masopustu užily dosytosti.
V pátek 20.2. se sice nevydařilo
počasí, ale statečně vydržely a
celé náměstí za doprovodu Mla-
dé kapely obešly. V neděli 22.2.
se uskutečnilo setkání masopust-
ních koled a děti byly také pozvá-
ny. Myslím, že ostudu neudělaly,
naopak v konkurenci ostatních
koled plně a statečně obstály na
výbornou. Také se jim dostalo
ocenění od starší kolegů – pamá-
teční medaile a pasování na ma-
sopustní kamarády. Masopustní

veselí zakončily v úterý 24.2. návštěvou do-
mova důchodců na Dobré vodě, kde za dopro-
vodu pana J.Vochosky staršího obveselily
babičky a dědečky zde žijící.

Musím říct, že jejich výdrž a elán bych
chtěl také mít. A se slovy které vám děti posí-
lají se s vámi loučím i já:

„Děkujeme všem, kteří nám na dětskou
masopustní koledu přispěli a příští rok vás
zveme na Masopust.“

Váš detektiv Lupička

Ps. Velké díky posíláme p. Aleně Maxové za
krásně upravené klobouky. Děvčatům Lence
Staňkové a Alence Maxové za občerstvení bě-
hem koledování, p. Hance Staňkové a všem
kuchařkám ze školní jídelny za krásné pohoš-
tění. Díky také patří KIC Nové Hrady a panu
starostovi za podporu.

(NE)VÁŽNĚ O VÁŽNÉ HUDBĚ SE ŽÁKY ZŠ
Nechci se příliš zdlouhavě zamýšlet nad

otázkou oblíbenosti vážné hudby mezi žac-
tvem. Je totiž jasné, že vážné hudbě (podle
současné hudební terminologie artificiální
hudbě) se žák, obklíčený povinnou školní do-
cházkou, snaží s úspěchem vyhýbat. Není
divu, vždyť vše, co je dostatečně i nedostateč-
ně „staré“, není moderní a „in“. Zároveň
všichni slýcháváme z médií v mnohem větší
šíři nonartificiální hudbu, tedy populární.

V dnešní hektické době je nutné hledat v mno-
hém rytmický řád a snad právě proto také žáci
mnohem raději vnímají populární hudbu, ne-
boť v ní nalézají jeden z jejich nejoblíbenějších
hudebních výrazových prostředků – rytmus.

Jsem ale ráda, že se mezi žáky II. stupně
naleznou i ti, kteří jeví zájem rovněž o koncer-
ty neprobíhající jen v době školního vyučová-
ní, ba naopak dokážou artificiální hudbě
obětovat svůj volný čas i mimo školní budovu.

Samozřejmě by bylo vynikající, kdyby zájem
byl mnohem větší, a to nejen ze školních lavic.
Od února loňského roku navštěvujeme dle na-
šich možností koncerty, jež nabízí pravidelně
každý měsíc Kruh přátel hudby při ZUŠ v Tr-
hových Svinech. Koncerty probíhají v Kultur-
ním domě v Trhových Svinech vždy od 19.00.
Není obtížné se na tyto koncerty dostávat, ne-
boť Kruh přátel hudby je ochotný pro tyto účely
objednat autobus, který vypravuje z Nových
Hradů přes Horní Stropnici do Trhových Svin
a zpět. Jelikož se jeho kapacita bohužel téměř
nikdy nezaplní, děkujeme tímto paní V. Kut-
hanové za velkou vstřícnost.

Během loňského roku jsme vyslechli 5 kon-
certů, kde vystoupila komorní seskupení Chairé
Příbram, Fioretto Český Krumlov, Soubor Praž-
ských trubačů, Instrumental Tandem (akordeon
– kytara), smyčcové Kvarteto Apollon, Verner
Collegium a v letošním roce prozatím jediný
námi navštívený koncert klavíristy Lukáše
Klánského a violoncellisty Petra Nouzovského.
Žáci tak měli možnost zaposlouchat se do me-
lodií renesančních zpěvů v podání dobových
nástrojů, seznámit se prostřednictvím Fioretta
s historickými tanci, dále naslouchali zvukům
žesťových nástrojů, vnímali podmanivé melo-
die a rytmy „tanga nueva“ skladatele Astora
Piazzolly v provedení akordeonu a kytary a
seznámili se s jemností smyčcového kvarteta
či se zvukovými možnostmi klavíru a violon-
cella. Vždy máme možnost slyšet velmi kva-
litní interpretační výkony umělců, neboť KPH
zve renomované a světem uznávané hudební-
ky, kteří dosáhli mnohých význačných oceně-
ní nebo snad ještě další získají.

Koncert Chairé a Fioretta – 13.2.2008 pokračování na str. 11
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Co může být pro žáka oním motivačním
článkem? Snad naleznete odpovědi v jejich
níže přiložených příspěvcích. Někteří z nich
přiznávají, že odměnou jim bývá pochvala,
kterou získávají, pokud koncert navštíví. Je
pro mě ale příjemné tyto pochvaly udělit, ne-
boť vidím, že mají zájem a jsou ochotni vydr-
žet hodinu a půl bez výrazného pohnutí či
komentování v sále, „ve kterém by byl slyšet
při dopadu na zem zvuk špendlíku“. Snad dal-
ší motivací může být i slavnostní nálada pros-
toupená prostory od jeviště až k zadním řadám
hlediště, snad i možnost společensky se obléci,
asi i těšení se na nervozitu při předávání květin
umělcům, patrně na občerstvení během přes-
távky a nejspíš i na to prožít nové zážitky, zís-
kat nové zkušenosti a pobavit se se spolužáky.

Artificiální hudba je hlavně pro ty, kteří
jsou ochotni hledat si k ní neustále cestu a zá-
roveň se tak vzdělávat, aby její podstata byla
pro ně snáze uchopitelná. Možná právě pros-
třednictvím těchto koncertů někteří z nich tu
cestu nalézají a možná z ní nesejdou, až opustí
bránu základní školy.

Mgr. Jana Štorová, ZŠ Nové Hrady

Od loňského roku jsem začala jezdit s paní
učitelkou Štorovou a některými spolužáky do
Trhových Svin na koncerty Kruhu přátel hud-
by. Navštívila jsem celkem čtyři koncerty.
Nejvíce se mi líbil koncert dua Instrumental
Tandem ve složení Libor Janeček – kytara a
Petr Zámečník – akordeon. Byl velmi zajíma-
vý a poučný. Mrzí mě, že jsem se nezúčastnila
koncertu, v němž vystoupila taneční skupina
Fioretto z Českého Krumlova a vokálně - in-
strumentální soubor dobových nástrojů Chairé
Příbram. Všichni spolužáci totiž o něm mluví
jako o nejhezčím.

Na koncerty jezdím proto, abych získala
určité hudební zážitky a přehled o skladatelích
a jejich dílech. Ze všech dosud předvedených
nástrojů mě nejvíce zaujal klavír, na který hrál
při posledním koncertu Lukáš Klánský. Na
koncerty Kruhu přátel hudby jezdím moc ráda,
protože tak zvyšuji své hudební znalosti a to
potřebuji, neboť sama hraji na dva hudební ná-

stroje. O přestávkách si také někdy užijeme
mnoho legrace. Myslím si, že koncerty jsou moc
hezké a kdo ještě na nich nebyl, měl by je navští-
vit. Já tedy budu jezdit nadále.

Markéta Vargová, 7. třída

Vážná hudba? Co vlastně
představuje, co nám může dát?
Mnoho! Každý asi ví, že po-
slouchat hudbu živou je něco
jiného, než vnímat ji z nahrá-
vek. Vážná hudba nemusí být
jen smutná, ale i veselá, milá,
romantická, někdy dokonce
skotačivá, legrační. Když má
člověk někdy možnost zapo-
slouchat se do melodie, která
si jemně pohrává s city a před-
stavami posluchačů, napadne
ho, že hudba je jako život a její
námět je většinou právě ze ži-
vota někoho, kdo dovede vy-
jádřit své pocity na několik
řádků notové osnovy nebo na
prázdný kus papíru. Proč ne-
chtějí někteří lidé slyšet tu
krásnou melodii, které někdo
věnoval kus svého života? Já
osobně si myslím, že to není
jen nedostatkem času, ale mož-
ná něčím, co má každý v sobě –
nějakou prázdnotou, kterou
nechce naplnit.

Nejvíce se mi líbí koncerty,
kde účinkují celé hudební rodi-
ny. Většinou se jedná o lidi,
kteří se dokážou pro něco

nadchnout, konkrétně právě pro hudbu.
Takovým krásným vystoupením byl například
koncert Verner Collegia, který se uskutečnil
17. 12. 2008. Dalším hudebním zážitkem, kte-
rý se mi vryl hluboko do duše, bylo taneční
vystoupení Chairé Příbram a Fioretta Český
Krumlov. Pobavili se jak lidé na jevišti, tak
v obecenstvu.

Na závěr mého příspěvku bych chtěla po-
dotknout, jak málo stačí k tomu, aby lidé byli
opravdu šťastni a zároveň vás pozvat na hu-
dební zážitky s Kruhem přátel hudby a samo-
zřejmě poděkovat všem, kteří sestavují
programy a pečlivě připravují koncerty.

Anna Macková, 7. třída

Koncert Pražských trubačů  – 11.3.2008

Chaire

Fioretto

Pražští trubači

Koncert Lukáš Klánský – Petr Nouzovský
11.2.2009

(NE)VÁŽNĚ O VÁŽNÉ HUDBĚ...
(pokračování ze str. 10)
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NOČNÍ ČTENÍ
A je tu další noční čtení, tentokrát pro děti,

na které se minule nedostalo. Jsou jarní prázd-
niny, je středa a v knihovně se schází děti do
9 let. Protože plakáty do oken nám namalovala
minulá parta, máme čas na tajemnou večerní
procházku.Všichni máme v kapse česnek proti
upírům. Ne, žádný upír na nás nevyskočil, ale
stalo se něco jiného! U zámku se procházela
Bílá paní, možná Perchta rožmberská! Když
zmizela uvnitř zámku, ještě dlouho jsme ji po-
zorovali, jak chodí po chodbách, nakonec
ukradla nějaké knihy v zámecké knihovně a
pak zmizela. Ještě že jsme nepotkali upíra, asi
by to bylo „hustý“. Po téhle příhodě jsme se
zamkli v naší knihovně a četli o upírech a stra-
šidlech až do pozdních hodin, do „odpadnutí“
posledního. Nezapomněli jsme ani na kytici
K. J. Erbena.

Je čtvrtek a do knihovny nakráčely děti
starší a následuje další večerní procházka, ten-
tokrát směr hřbitov a hrobka. Samozřejmě, že
se roznesla zvěst, že se po městě pohybuje

Bílá paní, takže jsme ji tak trochu čekali. Ale
přichází šok! Nějaká tajemná bytost pohybují-
cí se kolem hrobky! Byl to upír jako z filmu
o Drákulovi! Kde jinde, než u hrobky, by na
něj člověk mohl narazit? Pak na nás ještě číhal
v jiné ulici, ale to už jsme se s ním skamarádili.
A pak opět čtení – zase o upírech, strašidelné
pověsti, zejména z Novohradska. Ale určitě se
nikdo nebál a noc jsme přečkali v pohodě.

Děkujeme Bílé paní a Drákulovi za povy-
ražení a HBSW Byňov za zajištění pitného re-
žimu pro naše mláďata.

Vaše knihovna (i foto)

ZO ČSOP Nové Hrady pořádá

VÍTÁNÍ JARA
v Nových Hradech

Setkání dětí všech věkový kategorií
i rodičů je

v sobotu 28. 3. 2009
před školní družinou ve 13.00 hod.

Je potřeba vzít s sebou vhodné obutí a
oblečení vhodné do přírody. Při této akci se
budou plnit různé úkoly zaměřené na příro-
du. V případě pěkného počasí budeme na
tábořišti v Sokolím Hnízdě opékat buřty.

Na tuto akci zveme všechny, kteří mají
rádi přírodu.

Za organizátory akce Jitka, Láďa a Petr

Úspěch nadějných novohradských flétnistek
Ve čtvrtek a pátek (5. a 6.2.2009) se v Čes-

kých Budějovicích v ZUŠ Piaristická konalo
okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové a
bicí nástroje.

Původně se měla soutěž konat pouze jeden
den,ale pro velký počet přihlášek se pořadate-
lé rozhodli rozložit program do dvou dnů.

Z Nových Hradů se zúčastnily soutěže
4 dívky (Michaela Mrázová, Daniela Chlebu-
chová, Monika Pellová a Markéta Vargová)
ve hře na zobcovou flétnu.

Jejich umístnění jsou velice pěkná, a proto
bych chtěl touto cestou všem ještě jednou po-
blahopřát a poděkovat za vzornou reprezenta-
ci ZUŠ Trhové Sviny a Nových Hradů.
Postupujícím přeji hodně úspěchů v krajském
kole, které se uskuteční 11.3.2009 v Dačicích.

Jaroslav Brácha (i foto)
Výsledky:
Okresní kolo soutěže ZUŠ – dechové nástroje
– České Budějovice 5. – 6. únor 2009

V kategorii Zobcová flétna:
David Doucha – 1. místo, postup, kat. 1,

vyuč. Monika Tuháčková (Besednice)
Petra Švepešová – 1. místo, postup, kat. 2,

vyuč. Monika Tuháčková (TS)
Michaela Mrázová – 1. místo, postup, kat. 3,

vyuč. Jaroslav Brácha (N. Hrady)
(9 soutěžících)

Daniela Chlebuchová – 2. místo, kat. 4,
vyuč. Ctirad Sedláček (N. Hrady)

Dominika Stojková – Čestné uznání, kat. 4,
vyuč. Jaroslav Brácha (H. Stropnice)

(12 soutěžících)

Monika Pellová – 3. místo, kat. 5,
vyuč. Jaroslav Brácha (N. Hrady)

Markéta Vargová – 1. místo, postup, kat. 5,
vyuč. Jaroslav Brácha (N. Hrady)

(11 soutěžících)

Vladimír Sokolík – 1. místo, postup, kat. 7,
vyuč. Irina Segizbaeva (TS)

KIC Nové Hrady pořádá pro děti

v sobotu 14. března 2008
od 14.00 hodin

v Hotelu Máj N. Hrady

DĚTSKÝ KARNEVAL

Soutěže, tanec, hry a písničky
od Romana Šollara...

Zveme všechny děti, rodiče
i prarodiče!

Masky vstup zdarma!
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Půl století ZUŠ T. Sviny a pobočky v Nových Hradech
2. část
V minulém zpravodaji jsme „nakousli“

historii umělecké školy a mladých muzikantů
ze ZUŠ T. Sviny a její pobočky v Nových Hra-
dech, a to od roku 1959. Dnes se přehoupne-
me do druhé desítky školních roků minulého
století a připomeneme si, že například ve škol.
roce 1968/69 byl založen učiteli Josefem Ho-
rákem a Jaroslavem Kočárem školní dechový
orchestr.

V školní kronice je opět zmínka o organi-
začních (či institučních) změnách na škole:
„Ve škol. roce 1969/70 rozhodnutím rady
ONV v Č. Budějovicích byla zřízena dnem
1.9.1969 z dosavadní pobočky LŠU v Č. Bu-
dějovicích samostatná Lidová škola umění se
sídlem v T. Svinech.“ V tomto školním roce je
také rozšířena nabídka školy, a to výukou ve
výtvarném oboru. Mimo stálých pedagogů se
výrazně na výchově nových muzikantů podílí
i externí učitel Josef Placer (dechové nástroje,
akordeon). Další dva žáci školy byli přijati na
konzervatoř: Alena Ferjančičová (akordeon) a
Josef Kulhán (klarinet), který je dnes ředite-
lem jedné ZUŠ v Brně.

Ve škol. roce 1970/71 nastoupil na školu p.
uč. Jan Hornát, který vyučoval na detašova-
ných třídách v Ledenicích a v Nových Hradech
(a učí dodnes). Zrušením hudebních kursů při
Osvětové besedě v Nových Hradech, byla za-
jištěna výuka žáků v plném rozsahu včetně
školní dechovky, kterou úspěšně vedl učitel
Jiří Drobílek (člen orchestru JD).

Ve škol. roce 1971/72 se vyučovalo celkem
206 žáků, mezi absolventy tohoto roku patřil
žák 3. ročníku I. cyklu Jan Pečenka (křídlov-
ka) ze třídy Antonína Bulky.

Ve škol.roce 1972/73 žáků přibylo a vy-
učovalo se jich 243. V tomto roce proběhla
soutěž lid.nástrojů a dechových nástrojů, na
které uspěli Miroslav Hruška (ve hře na akor-
deon 4.r./I. v krajském kole získal 2. místo) a
Alena Vicányová (ve hře na akordeon 5.r./I.
v kraj. kole získala  2. místo).

Ve škol. roce 1973/74 na absolventském
koncertu žáků vystoupili bývalí absolventi
školy, a tehdy posluchači konzervatoří, Anna
Princová – akordeon, Josef Kulhán – klarinet a
Luboš Hucek – fagot. V kronice se objevuje
poznámka o nutnosti zřízení koncertního sál-
ku a zlepšení výukových prostor, objevila se
potřeba nové školní budovy (v dalším roce za-

řazeno do plánů 6. pětileky). Poprvé se také
v kronice objevují jména provozních zaměst-
nanců, např. paní Vlasty Stráské jako uklizeč-
ky v Nových Hradech.

Ve škol. roce 1974/75 byl založen KPH
pro milovníky umělecky hodnotné hudby.
Jeho činnost byla zahájena koncertem pěvců
ND v Praze Libuše Domanínské a Dalibora
Jedličky.

Ve škol.roce 1975/76 se prosadily práce
žáků výtvarného oboru, a to v krajském kole
soutěže „Dětský výtvarný projev“ a následně
postoupily do ústředního kola. Úspěšně repre-
zentovali školu i novohradští žáci v soutěži
lid.nástrojů: Zdeněk Kříha 3. místo v ústřed-
ním kole v Příbrami, Irena Hrušková a Alena
Vicányová 2. místo v krajském kole, duo akor-
deonů – Zd. Kříha a P. Mravec 1. místo v kraj-
ském kole a trio akordeonů – A. Vicányová,
M. Hruška a Z. Haider 2. místo v ústředním
kole, když 1. místo nebylo uděleno.

První koncertní sezóna KPH obsahovala
7 koncertů vynikající umělecké úrovně s prů-
měrnou návštěvností přes 250 posluchačů.
Klub měl více než 300 abonentů, z nichž větši-
nu tvořili žáci ZUŠ.

Ve škol. roce 1976/77 nastoupil na školu
absolvent vojenské hudební školy v Roudnici
nad Labem pan Jiří Novák. Vyučovalo se cel-
kem 306 žáků. Prováděný průzkum hudebního
nadání žáků byl rozšířen i o MŠ v místech, kde
jsou plně organizované ZDŠ. V N. Hradech
nastoupila po p. Vl.Stráské jako uklízečka
paní Milada Krtková.

Ve škol. roce 1977/78 nastoupila na školu
absolventka konzervatoře v Plzni pani Věra
Kuthanová, současná ředitelka ZUŠ. Vyučo-
valo se celkem 327 žáků. V tomto školním

roce byly uspořádány 3 tématic-
ké zájezdy pro žáky: 9.6.1978 -
zájezd do Litomyšle a Poličky po
stopách hud. skladatelů B. Sme-
tany a B. Martinů; 14.6.1978 –
zájezd pro žáky VO do Mladošo-
vic – expozice obrazů Jana Koja-
na, do Jindřichova Hradce –
exkurze v gobelínové dílně, na
zámek Červená Lhota a do Vod-
ňan – výstava obrazů Jana Zrza-
vého; 29.6.1978 – zájezd na
koncert vítězů mezinárodní roz-
hlasové soutěže Concertino Pra-
ga do J. Hradce. Tyto zájezdy
byly pod patronací SRPŠ a byly
hrazeny z jeho prostředků. KPH
našel pevné místo v umělecké

činnosti školy a svým významem přesáhl rá-
mec školy i města. 7 uskutečněných koncertů
navštívilo celkem 1452 posluchačů. Kromě
toho začala vyvíjet činnost i odbočka Hudební
mládež ČSR, která byla v tomto roce při LŠU
založena.

Ve škol. roce 1978/79 se konala celostátní
soutěž LŠU v oddělení lid.nástrojů (akordeony)
a v oddělení dechových nástrojů. Umístění žáků
z Nových Hradů bylo následující: v krajském
kole získal Pavel Kříha (3. roč.-akord.) 1. místo
s postupem, Vlastislav Maxa (4. roč.-akord.)
2. místo, Zdeněk Kříha (6. roč.-akord.) 1. místo
s postupem a v ústředním kole v Příbrami
3. místo, Petr Švec (2. roč.II.c.-tuba) v krajském
kole čestné uznání. Pod patronací SRPŠ se konal
8.6.1979 školní výlet do Hluboké nad Vltavou,
kde žáci navštívili zámek, Alšovu jih. galerii a
koncert Jihočeského komorního orchestru se
sólistou Františkem Pospíšilem – housle. KPH
uvedl 8 koncertů s průměrnou návštěvou
269 posluchačů. V tomto roce se také v rámci
koncertů KPH prvně uskutečnil jeden z kon-
certů Jihočeského festivalu „Concertino Pra-
ga“, na němž vystoupilo 5 komorních souborů
z ČSSR, SSSR, NSR a NDR. LŠU ve spolu-
práci s odbočkou Hudební mládeže v T. Svi-
nech uspořádala v detašované třídě v N.
Hradech besedu s mladými umělci Ivanem a
Vladimírou Klánských, která vzbudila velký
zájem. I. Klánský je dnes klavírním pedago-
gem ve Švýcarsku, pořádá hudební kurzy i
v Týně nad Vlt. a je členem Quarney tria.

Pobočka hudebky v Nových Hradech měla
po celou dobu svého trvání zázemí na státním
hradě (mimo dobu jeho rekonstrukce), kam
jsou i dnes často zváni rodiče na koncerty
svých dětí. Pozváním na slavnostní koncert k
výročí hudebky dne 18.4.2009 končíme druhé
desetiletí existence ZUŠ a pokračovat bude-
me zase v příštím čísle Novohradského zpra-
vodaje. J. BráchaZdeněk Kříha

Školní trio A Vicanyová, M. Hruška a Z. HaiderŘeditel J. Hreňo se svým žákem J. Rudolfem

I. Hrušková a M. Hruška
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A ještě posíláme jedno poděkování od
účastníků letošního Mysliveckého plesu,
které se do naší redakce dostalo:

„Děkujeme za krásný taneční i hu-
dební zážitek, protože Myslivecký ples
byl opravdu plesem jak má být.“

KRUH PŘÁTEL
HUDBY

PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ

ŠKOLE V TRHOVÝCH SVINECH

34. KONCERTNÍ
SEZÓNA 2008 – 2009

252. hudební večer

BORIS
MONOSZON

housle

MICHAL
MONOSZON

klavír

Program:
Populární skladby světových autorů
a skladby Fritze Kreislera

Kulturní dům Trhové Sviny
středa 11. března 2009

v 19.00 hodin

Fatimský den
na Dobré Vodě 13. března

V pátek 13. března v 17.00 začne v am-
bitech poutního kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie na Dobré Vodě světelným
procesím tradiční Fatimský den. Možnost
svátosti smíření je půl hodiny přede mší
svatou.

Odjezdy autobusů pro poutníky jako
obvykle během platnosti zimního času:

Nové Hrady – 16.20 hod.
Horní Stropnice – 16.30 hod.
Trhové Sviny – 15.50 hod.
Olešnice – 16.00 hod.

Opět jsme měli možnost zúčastnit se cestovatelské besedy, tentokrát na téma „Více tváří
Číny“. Cestovatel David Vejslík z Jihlavy nás zavedl do krás, kouzla a problémů dnešní
Číny slovem i obrázky. Jeho vyprávění bylo zajímavé zejména proto, že v Číně strávil celý
rok pracovně, takže nám mohl podat informace nejen o přírodních krásách, ale i o životní
realitě obyčejných Číňanů.

Na příští cestovatelskou besedu (tentokrát o Kubě) si najděte čas i vy, kteří jste se ještě
nezúčastnili, stojí to zato. D.C.

Cestovatelská beseda v Koželužně

KARIBSKÁ KRÁSKA KUBA
aneb

putování po ostrově (ne)svobody
v úterý 17.3.2009 od 18.00 hod. v Koželužně, Nové Hrady

Neobyčejné vyprávění o neobyčejném ostrově plném překvapení
Bývá nazývána perlou Velkých Antil. Pod žhavým karibským sluncem se tu snoubí pře-

krásná subtropická příroda i hrozivě se rozpadající koloniální památky, vzpomínky na Er-
nesta Hemingwaye i předpisy a nařízení, nad nimiž zůstává rozum stát. Tyrkysové moře i
džunglí porostlé hory plné vodopádů, všudypřítomné památníky kubánské revoluce i plan-
táže s tabákem a cukrovou třtinou, billboardy s Che Guevarou a nesmrtelným Fidelem Cas-
trem, stejně jako fantastická muzika a temperament vlnících se těl v rytmu divoké salzy.
A do toho věci tak prozaické jako stále pojízdné automobily z 50. let, o kterých téměř nevě-
říte, že ještě fungují. A vynikající kubánský rum ani doutníky snad není třeba představovat.
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Město Nové Hrady a Český svaz tanečního sportu
zvou na mezinárodní taneční soutěž

31. ročník

Novohradská číše
Memoriál Karla Hrušky

V sobotu 21. března 2009
v Hotelu Máj Nové Hrady

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana
Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly

Program
od 10.00 hod.

Soutěž Taneční ligy do-
spělých ve  standardních
a latinsko-amerických tan-
cích a Postupová soutěž
třídy „A“ ve standardních
a latinsko-amerických tan-
cích.

od 18.30 hod.
Galavečer – Semifinále
a finále soutěže

Vstupenky
Soutěž – místenka 50,-Kč
Galavečer – místenka 100,-Kč

Doprovodný program
Taneční soubory: Novohradské hvězdy, BRAJGL z Kaplice,
VIKTIMS Č. Budějovice
Hudební skupina: Black Thiossane

Pořadatelské zajištění a předprodej vstupenek
Kulturní a informační centrum Nové Hrady,
tel. 386 362 195,  602 150 208

Kulturní a informační centrum Nové Hrady
a občanské sdružení Bonaventa

pořádají

v sobotu 7. března 2009
od 20.00 hod.

SKELMISTROVKÝ 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, zahraje  soubor Krumlovští pištci,

zatančí skupina Campanello z Třeboně.

sál Hotelu Máj Nové Hrady
hrají Babouci

vstupenka 220,-Kč

Řemeslná tombola bude složená z prací

sklářských, kovářských, řezbářských, perníkářských
a hrnčířských.

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

Zveme Vás na

KONCERT V NOVOHRADSKÉM ZÁMKU

Neděle 8.3.2009, 19.30 hod.
Koncert vokálního souboru

DYŠKANTI
M. Korychová, J. Mikulášová, J. Zvoňárová (soprán)

L. Kolářová, L. Ochozková (alt)

M. Horyna, V. Podroužek (tenor)

V. Jantač, M. Tröstl (bas)

Hudba renesance a baroka

(1490-1680)

Program je sestaven z hudby, která se dochovala v českých prame-
nech nebo na území českého království vznikla. Na koncertě zazní i
skladba Pietra Paola Melliho, na kterou tančilo v roce 1615 ve Vídni
devět šlechtických párů před císařem Matyášem. Tehdejší předsta-
vení uspořádal Karel Bonevantura de Buquoy.

KIC Nové Hrady zve na

muzikál

Adéla ještě
nevečeřela
Neděle 26.4.2009, Divadlo Brodway, Praha
Představení od 14.00 hod.

Odjezd v 7.30 hod. z autobusového nádraží N. Hrady

vstupenky 499,- nebo 299,- (+ doprava 300,-Kč)

rezervace vstupenek KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195

Kino Nové Hrady
v měsíci březnu budeme
promítat film pro děti

Lovecká sezona 2
Ve středu 18.3.2009, 13.45 hod. (pro ŠD) a od 17.00 hod.
Vstupenky 40,-Kč

Upřesnění programu kina bude podle možností vyvěšeno
na Českém domě.
Před vydáním březnového NZ nebylo jisté, zda plánova-
né úpravy v kinosálu budou ukončeny dle našeho plánu.
Děkujeme za pochopení.
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TJ SOKOL
Nové Hrady informuje

Dne 14.2.2009 proběhla v kuželně výroční člen-
ská schůze TJ Sokol Nové Hrady, které byl také pří-
tomen starosta města Nové Hrady pan Mgr. Vladimír
Hokr. Pan starosta ve svém vystoupení zhodnotil čin-
nost TJ Sokol jako dobrou, hlavně v práci s mládeží.
S povděkem kvitoval i otevření kuželny pro děti ze
školní družiny, které docházejí do kuželny dvakrát
týdně na 1,5 – 2 hodiny. Dále hodnotil kladně i mož-
nost pořádání různých sportovně-relaxačních akcí
pro organizace se sídlem v Nových Hradech a okolí.
Informoval členy TJ Sokol o stavu žádosti na uvolně-
ní finančních prostředků na dostavbu kuželny z Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy a vyjádřil
přesvědčení, že se v letošním roce začne s dostavbou.
Přitom vyzval členy TJ Sokol ke spolupráci při stav-
bě a hlavně zpočátku při odstranění staré části kužel-
ny. Na závěr svého vystoupení popřál TJ Sokol
hodně zdaru do další činnosti a vyjádřil přesvědčení,
že příští výroční členská schůze se bude konat již
v nové kuželně. Po tomto projevu se musel rozloučit,
jelikož měl vzápětí jinou akci.
A ještě jedno pozvání
TJ SOKOL Nové Hrady
Vás zve na „turnaj podnikatelských subjektů
o putovní pohár starosty města Nové Hrady“, kte-
rý se bude konat dne 13. – 14.3.2009 v kuželně
v Nových Hradech. Termín a hodina startu bude
upřesněn s každým mužstvem zvlášť. Je připrave-
no mnoho hodnotných cen.

Za TJ SOKOL Nové Hrady
Stanislav Sladký, Starosta TJ SOKOL

UHELNÉ SKLADY STANĚK
Suchdol nad Lužnicí

Nabízím Vám:
� hnědé uhlí – Bílina – kostka, ořech 1, ořech 2
� černé uhlí – kostka, ořech
� brikety
– Naše uhlí je neustále uskladněno pod plachtami
– Doprava zdarma
– Možnost složení dopravníkem přímo do Vaší uhelny
Otevírací doba: pondělí – pátek: 7.30 – 16.00

sobota: 9.00 – 12.00
Kontakt: 384 782 209, 723 738 553

www.uhli.unas.czNyní volejte zdarma: 800 165 104

INFORMACE Z REGIONU

Borovany
Výstava:

2.-31.3. 9 - 15 h SPOLEČNÉ DĚJINY SPOJUJÍ
– putovní výstava měst s husitskou minulostí – infocentrum

Přednášky, besedy:
26.3. čt 19.00 h PĚŠKY Z VRCOVA DO ITÁLIE A SÁM
– vyprávění p. V. Viktory, který šel po stopách svého dědečka na bojiště 1. světové
války do města San Dona di Piave – Podzámčí

Divadlo:
11.3. st 19.00 h TITANIK – hraje Hroší prozatímní divadlo SDH Borovany – hasičárna

Disco, zábava:
13.3. pá 20.00 h MAŠKARNÍ NEKUŘÁCKÝ PLES – hraje Obzor – kulturní sál
20.3. pá 20.00 h JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA–- hraje S.A.M. – pohostinství Radostice
28.3. so 20.00 h PYŽAMOVÝ PLES – hraje Monika – hotel Alf

Sport a relaxace:
5.4. ne 9.30 h. VODNICKÁ APRILIÁDA – netradiční plavecké závody trojic
– plavecký bazén ZŠ Borovany

Kaplice
� 22. březen, neděle od 17.00 hodin KONCERT NEZMAŘI + host EXFANTA

Koncert spojený s křtem DVD Nezmaři 30 let. Kulturní dům Kaplice
� 27. březen, pátek od 20.00 hodin TLUSTÁ BERTA, Kulturní dům Kaplice

Koncert české rock-popové kapely a kapel Rybičky 48 a Lure Of Senses
A PŘEDBĚŽNĚ I POZVÁNKA NA DUBEN
� 3. duben, pátek od 19.00 hodin EWA FARNÁ, Kulturní dům Kaplice

Předprodej vstupenek na koncert od března v kaplickém infocentru, tel. 380 311 388.
� 9. duben, čtvrtek  od 19.00 hodin HAVAJSKÉ OSTROVY, Kulturní dům Kaplice

Letní a zimní putování za přírodními divy Tichomoří
Velkoplošná panoramatická live-diashow se sedmi projektory s cestovatelem
Leošem Šimánkem. Předprodej vstupenek v kaplickém infocentru

� Penzion Pod Hradem, přijme pokojskou. Nástup k 1.4.2009.
Další info na tel. 777 56 41 15

� Prodám byt 3+1 v Zahradní čtvrti v Nových Hradech. Jedná se
o byt v domě č.p. 317, který je nově zrekonstruován. Byt je v osob-
ním vlastnictví. Pro bližší informace volejte: Pavel Tichovský
tel. 602 580 120.

� Prodám řadový rodinný dům v Trhových Svinech, Nová ul., po
kompletní rekonstrukci (sklep, malá zahrada, podkroví, dubové
podlahy, 2x koupelna). Cena 2 300 000,-Kč.
tel. 774 107 030.
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MONTÁŽ TOPENÍ – VODA

MILAN CVACH
TRHOVÉ SVINY

TEL.: 728 678 397

KVALITA A ROZUMNÁ CENA

TEL.: 728 678 397

REZIDENCE NOVÉ HRADY a.s.
vyhlašuje v souvislosti s otevřením kompletního provozu wellness hotelu Reziden-
ce, 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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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

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
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REKONSTRUKCE KOUPELEN

PLASTOVÁ OKNA

zaváděcí cena až 25 %
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