
Únor 2010 číslo 2, ročník XV Cena 5,- Kč

ZIMNÍ RADOVÁNKY

Závod bobů a dalších spřežení
Závěrečný a hlavní závod Zimních slavností
pro děti připomínal trochu překážkovou dráhu
složenou ze sjezdu z kopce, během vysokým
sněhem, „sunem“ po sněhu, běžeckým slalo-
mem a znovu vyběhnutím na vrchol kopce. Se
zimní nadílkou bojovali všichni statečně.

K. J. (více uvnitř čísla)

Dobývání vrcholu ze čtyř světových stran, a to
během několika minut, to se hned tak nevidí.
V našem městě je možné ale i to.

K. J. (foto M. J.)

Vztyčení zimní vlajky na nový vrchol Nových Hradů v rámci akce Zimní slavnosti v Nových
Hradech. K. J. ( foto M. J.)

SDH Údolí srdečně zve
6. února 2010 na

masopust v Údolí
9.00 hod. – povolení před pivovarem,

průvod obcí
19.00 hod. – masopustní taneční

zábava v objektu bývalého pivovaru
Těšíme se na Vaši účast

Zveme vás na

Novohradský Masopust,
který se koná ve dnech

13. – 14.2.2010
Program
Sobota 13.2.2010
začátek v 8.00 hod. na náměstí, koleda

Mládenecká a Slaměná městem, hrají
Rodáci a Novohradská směska

od 19.00 hod. Taneční zábava v hotelu
Máj, hrají Veselá muzika a Hyalit,
vstupné 80,-Kč.

Neděle 14.2.2010
začátek v 8.30 hod. – koleda Mládenecká a

Slaměná městem, hrají Rodáci a Alfa.
Po skončení koledy pohřbení Masopusta

na náměstí
Trasy koled:
SO 13.2.2010
–  koleda Mládenecká: bytovky pana Jun-

ka, pan Kubíček, Sídliště Míru, Vilová
čtvrť, Pod vodárnou, Vitorazská, Polní
a dále do setkání obou koled.

–  koleda Slaměná: pan M. Tuscher, Dům
s pečovatelskou  službou, Zahradní
čtvrť, Pod Zámeckým a dále do setkání
obou koled.

NE 14.2.2010
–  koleda Mládenecká: Zámek, Na vyhlíd-

ce, ul. 5. května od pošty směrem dolů
k p. Matourkové, starým Hradeckým
kopcem nahoru, ul. 5. května od pošty
nahoru, ul. Česká na náměstí.

–  koleda Slaměná: p. Kordina, Jižní měs-
to, ul. Hradební, Komenského, Český
dům, ul. Navrátilova, Klášter až na ná-
městí, kde bude následovat pohřbení
Masopusta.

Na závěr chceme uvést, že se město Nové Hra-
dy stále čím dál tím více rozrůstá a dle našeho
názoru dvě koledy již nestačí. Budeme se sna-
žit na nikoho nezapomenout a kdyby se něco
takového stalo, tak se předem za toto omlouvá-
me. Díky za pochopení. Masopustní výbor

Sobota 20. února 2010

Byňovský masopust
9.00 hod.

Povolení koledy na návsi u kapličky
večer v byňovské společenské míst-

nosti hraje k tanci i poslechu
masopustní kapela

z Kamenného Újezdu
pořádá SDH Byňov

Školní družina
“U klouzajícího sluníčka”

Vás zve na již
10. Dětskou masopustní koledu

v pátek 12.2.2010
v 15.00 před radnicí

Na naší cestě nás bude doprovázet
jako každý rok Mladá muzika

Zveme vás na

Nakolický masopust
v sobotu 13. 2. 2010
dopoledne – Vyšná a Obora

od 13.00 hod. – Nakolice
Šavlová masopustní koleda

Večer v nakolickém sále
taneční zábava, hraje Podhoranka
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Zápis z 35. schůze rady města
ze dne 14. 12. 2009
přítomni: členové rady:

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ludovít Kasan, místostarosta
Miroslav Šlenc, místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

s hlasem poradním:
Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ

omluveni:
Jiří Vicány, člen rady

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 34. jednání rady

města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 34. schůze rady města.
� 2. Darovací smlouva

Rada souhlasí s Darovací smlouvu mezi
Městem Nové Hrady a společností ČEZ, a.
s. Praha a pověřuje starostu jejím podpisem.
(poskytnutí finančního daru od společností
ČEZ, a. s. Praha za účelem realizace 1. části
projektu "Vybudování tenisových kurtů ve
městě Nové Hrady".)
� 3. Oznámení o uzavření ZŠ

Rada bere na vědomí oznámení o uzavření
Základní školy Nové Hrady a vyhlášení mi-
mořádného volna pro žáky v období od
14.12. 2009 do 22.12. 2009 z důvodu epide-
mického postižení většího rozsahu.
� 4. Žádost o udělení souhlasu s vedením

účetnictví
Rada souhlasí s vedením účetnictví Mateř-
ské školy Nové Hrady ve zjednodušeném
rozsahu od 1.1. 2010 podle § 9, odst. 3,
písm. D, Zákona č. 563/1991 Sb.
� 5. Vyplacení nenárokových složek platu

Rada souhlasí s vyplacením nenárokových
složek platů pedagogických pracovníků
v rámci 2. etapy rozvojového programu
MŠMT za rok 2009 a stanovuje odměnu ře-
ditelky Mateřské školy Nové Hrady dle své-
ho návrhu.
� 6. Žádost o odkoupení pozemku

Rada souhlasí s prodejem pozemku par. č.
1432/10 o výměře 40 m2 k. ú. Údolí u No-
vých Hradů a pověřuje tajemníka zveřejně-
ním záměru prodeje na úřední desce.
(Rada opětovně projednala žádost manželů
Mihaličových, Husova 10, České Budějo-
vice o odkoupení pozemku 1432/10 v k. ú.
Údolí u Nových Hradů o výměře 40 m2.
K prodeji bylo vydáno kladné stanovisko
osadního výboru a provedeno upřesnění
vlastnických vztahů.)
� 7. Žádost o převod pozemků v Zahradní

čtvrti
Rada pověřuje starostu ve spolupráci se Sta-
vebním úřadem přípravou podkladů pro po-
dání žádosti o bezúplatný převod pozemků
ve vlastnictví České republiky v lokalitě
Zahradní čtvrť.
(Rada byla starostou města informována
o možnosti podání žádosti o převod poze-
mků ve vlastnictví České republiky (s prá-
vem hospodařit Pozemkový fond ČR a
Úřad pro zastupování státu ve věcech majet-
kových) v lokalitě Zahradní čtvrť. Některé po-
zemky ve vlastnictví České republiky se

nacházejí pod komunikací, na některých je
plánováno provedení rozšíření komunikace
o plochy pro parkování vozidel.)
� 8. Žádost o souhlas s realizací stavby

Rada souhlasí s umístěním stavby "Údolí -
p. Kubíček – přípojka NN" na pozemku
parc. č. 1445/1 v k. ú. Údolí u Nových Hradů
a souhlasí s oceněním věcného břemene dle
znaleckého posudku. Rada postupuje schvá-
lení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na jednání zastupitelstva
města.
� 9. Uložení obecně prospěšných prací

Rada bere na vědomí Usnesení okresního
soudu v Českých Budějovicích a pověřuje
Technické služby města Nových Hradů rea-
lizací výkonu trestu.
(Usnesení Okresního soudu v Českých Bu-
dějovicích s uložením obecně prospěšných
prací ve výměře 400 hodin formou pomoc-
ných úklidových prací ve prospěch Města
Nové Hrady.)
� 10. Informace o projektu

Rada bere na vědomí informace o projektu
rozšíření nabídky turistických informací od
Společnosti Rožmberk o. p. s. Jílovice a
souhlasí s realizací projektu.
(Rada byla informována Společností Rož-
mberk o. p. s. Jílovice o novém projektu
rozšíření nabídky turistických informací
zprostředkováním informace návštěvníkům
přímo do mobilu. Tento projekt je podpořen
Ministerstvem životního prostředí ČR. In-
formační cedulky a samolepky budou umís-
těny i na objektech ve vlastnictví Města
Nové Hrady.)
� 11. Vyrozumění o administraci

Hlášení č. 1, 2, 3
Rada bere na vědomí Vyrozumění o admi-
nistraci Hlášení č. 1 o změnách v rámci
PRV u projektů "Rozvoj vzdělávacích ka-
pacit města Nové Hrady" a "Zvýšení kapa-
city služeb DPS Nové Hrady" a pověřuje
starostu a Investiční oddělení dalším jedná-
ním.
� 12. Oznámení o provedené

administrativní kontrole
Rada bere na vědomí Oznámení o provedené
administrativní kontrole projektu "Lesnická
technika pro město Nové Hrady" od Státní-
ho zemědělského investičního fondu, České
Budějovice.
� 13. Žádost o vyplacení motivačního

příspěvku
Rada bere na vědomí žádost manželů Dolan-
ských o přiznání a vyplacení motivačního pří-
spěvku pro stavbu rodinného domu v lokalitě
Pod Zámeckým (parc. č. 311/20) a pověřuje
tajemníka zajištěním právního stanoviska
k vyplacení motivačního příspěvku.
� 14. Žádost o vydání stanoviska

Rada bere na vědomí žádost o vydání stano-
viska k případné směně pozemku parc. č. KN
228 o výměře 1961 m2 v k. ú. Nakolice za
jiný pozemek ve vlastnictví žadatele pana
Sergeje Veličkova v rámci pozemkové úpra-
vy a pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela žádost pana Sergeje Velič-
kova, Nakolice o vydání stanoviska pro
směnu pozemku parc. č. KN 228 o výměře
1961 m2 v k. ú. Nakolice za jiný pozemek ve
vlastnictví žadatele a případné výměně
v rámci pozemkové úpravy.)

� 15. Žádost o pronájem pozemku
Rada bere na vědomí žádost pana Martina
Kouklíka z Říčan u Prahy o pronájem poze-
mků v k. ú. Byňov k ekologickému hospo-
daření a postupuje ji Osadnímu výboru
v Byňově k projednání.
(Rada obdržela žádost pana Martina Kouk-
líka (Říčany u Prahy) o pronájem pozemků
v k. ú. Byňov k ekologickému hospodaření
a to pozemky parc. č. 2410, 2412, 2407,
2347, 2413, 2414, 2512, 2509, 2357, 2361,
2331, 2303, a 2397.)

� 16. Stanovení místní úpravy provozu
Rada bere na vědomí Stanovení místní
úpravy provozu od Městského úřadu Trho-
vé Sviny, Odboru dopravy a silničního hos-
podářství.
(Stanovení místní úpravy provozu pro
Město Nové Hrady k zajištění provedení
změny trvalé úpravy dopravního značení na
náměstí Republiky v Nových Hradech na
úseku parkování motorových vozidel.)

� 17. Projednání stavebních řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 18. Kácení dřevin rostoucích mimo les
Rada bere na vědomí Rozhodnutí MěÚ
Nové Hrady, Odboru životního prostředí a
souhlasí s pokácením dřevin rostoucích
mimo les na pozemku parc. č. KN 74 a KN
1644/40 v k. ú. Vyšné.
(Povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les – 4 ks břízy bělokoré rostoucí na poze-
mku ve vlastnictví Města Nové Hrady, par.
č. KN 74 a KN 1644/40 v k. ú. Vyšné z dů-
vodu  starých a poškozených stromů.)

� 19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor
Rada souhlasí s Dodatkem č. 1 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor ze dne 8. prosin-
ce 2005 a pověřuje starostu jejím podpisem.
(Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu neby-
tových prostor mezi Městem Nové Hrady a
Krajským ředitelstvím Policie ČR – Jiho-
českého kraje.)

� 20. Uložení zeminy
(Vodohospodářský rozvoj)
Rada bere na vědomí výpočet ploch nut-
ných k uložení zeminy v rámci plánované
stavby "Stropnice – Tomkův mlýn" od Ing.
Pavla Filipa, Povodí Vltavy, státní podnik,
České Budějovice a pověřuje starostu dal-
ším jednáním.

� 21. Žádost o finanční příspěvek
Rada postupuje žádost o finanční příspěvek
na činnost v roce 2010 sdružení Humanitas
o. p. s. Nové Hrady a místní organizace
ČSOP Nové Hrady Finanční komisi k zapra-
cování požadavku do rozpočtu roku 2010.

� 22. Žádost o pronájem parkovacího místa
Rada souhlasí s pronájmem parkovacího
místa před domem v Zahradní 339 pro pana
MUDr. Jana Ječného dle podmínek stano-
vených pro pronájem v roce 2009.

� 23. Oznámení a převedení čísel. vyjádření
analogové mapy do digitální podoby
Rada bere na vědomí Oznámení Katastrál-
ního úřadu České Budějovice o převedení
číselného vyjádření analogové mapy do di-
gitální podoby pro katastrální území Údolí
u Nových Hradů.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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� 24. Nabídka prací – Údržba zámeckého
parku
Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o údrž-
bě zámeckého parku v Nových Hradech
s panem Ing. Jiřím Liškou na dobu 1 roku.
(Finanční náklady na údržbu roku 2010 se
pohybují ve výši vynaložených nákladů
roku 2009.)

� 25. Pozvánka
Rada bere na vědomí dopis Pozemkového
úřadu České Budějovice ze dne 14.12.2009
s pozvánkou na jednání o návrhu rozmístění
pozemků v rámci prováděné pozemkové
úpravy v k. ú. Nakolice. Rada pověřuje sta-
rostu a místostarostu pana Ing. Kasana
účastí na jednání.

� 26. Vytyčení hranic pozemků
Rada bere na vědomí vytyčení hranic poze-
mků v k. ú. Byňov od Pozemkového úřadu
České Budějovice.

� 27. Rekonstrukce objektu v Nakolicích
Rada souhlasí se Smlouvou o dílo mezi
Městem Nové Hrady a firmou SEXTA spol.
s r.o. Planá a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
(Po provedené opravě jedné místnosti ob-
jektu v Nakolicích byl zjištěn havarijní stav
stropu v navazující místnosti a tuto situaci
bylo nutné urychleně řešit. Rada využila na-
bídky firmy Sexta, která prováděla původní
opravu na rekonstrukci stropu druhé míst-
nosti.)

� 28. Výběrové řízení – oprava a oplocení
sportoviště
Rada souhlasí s provedeným výběrovým ří-
zením na opravu a oplocení sportoviště
v Nových Hradech. Rada souhlasí s výbě-
rem zhotovitele – firmy MANE STAVEBNÍ
s. r. o. a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy o dílo dle nabídky.
(Rada na základě dohody s Finanční komisí
provedla výběrové řízení na opravu a oplo-
cení sportoviště v areálu TJ Nové Hrady.
Nabídku předložili 3 zájemci. Nejvýhod-
nější nabídku předložila firma MANE
STAVEBNÍ s. r. o.)

� 29. Modernizace budov ZŠ a jejich
zařízení za účelem zlepšení kvality
a dostupnosti vzdělání v Nových Hradech
Rada bere na vědomí zprávu o realizaci pro-
jektu "Modernizace budov ZŠ a jejich zaří-
zení za účelem zlepšení kvality a dostupnosti
vzdělání v Nových Hradech" a pověřuje sta-
rostu ve spolupráci s manažerkou projektu
zajištěním vyúčtování, vystavením závě-
rečné zprávy a podáním žádosti o propla-
cení.

� 30. Právní stanovisko k auditu
Rada bere na vědomí právní stanovisko
k zákonnosti provedení personálního auditu
z 18.11.2008 od právní kanceláře JUDr.
Marie Valúchová, Lannova 22, České Bu-
dějovice a postupuje zprávu kontrolnímu
výboru zastupitelstva a k následnému pro-
jednání na jednání zastupitelstva Města No-
vých Hradů.
(Rada obdržela právní stanovisko právní
kanceláře JUDr. Valúchové, České Budějo-

vice k zákonnosti provedeného personální-
ho auditu dne 18.11.2008 s konstatováním,
že nedošlo ze strany starosty města k pochy-
bení při objednání a provedení personálního
auditu.)
� 31. Parkovací automat

Rada souhlasí s výběrem a pořízením parko-
vacího automatu od společnosti ELTODO,
dopravní systémy s. r. o. Praha a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada byla starostou města informována
o provedeném poptávkovém řízení na doda-
vatele parkovacího automatu. Na základě
vypsaného poptávkového řízení byly před-
loženy 2 nabídky (firma EUROPEUM Pra-
ha a. s. a ELTODO, dopravní systémy s.r.o.
Praha). Nejvýhodnější nabídka byla předlo-
žena firmou ELTODO, dopravní systémy
s.r.o. Praha.)
� 32. Nabídka prezentace města Nové

Hrady a regionu Novohradska
Rada bere na vědomí nabídku prezentace
města Nové Hrady a regionu Novohrad-
sko v časopisu Země světa (GeoBohemia,
s. r. o., Praha) a pověřuje starostu dalším
jednáním.
� 33. Zajištění převozu části bývalého

skanzenu
Rada pověřuje starostu města zajištěním
převozu hlásky do Nových Hradů.
(Rada projednala nutnost řešení převozu
bývalé hlásky, jejímž majetkem se na zákla-
dě daru od Klubu českého pohraničí stalo
Město Nové Hrady. Hláska se nachází na
cizím pozemku v Borovanech (v areálu bý-
valého skanzenu p. Marka). Rada pověřila
starostu města zajištěním převozu do No-
vých Hradů. Do doby instalace bude na zá-
kladě dohody umístěna v areálu ICP –
Policie ČR.)
� 34. Celnice

Rada města rozhodla o zrušení výběrového
řízení a pověřuje starostu ve spolupráci s In-
vestičním oddělením opětovným vyhláše-
ním výběrového řízení na pronájem objektu
celnice a části přilehlých pozemků. Rada
pověřuje tajemníka zveřejněním záměru
pronájmu na úřední desce a v Novohrad-
ském zpravodaji.
(Rada byla starostou města informována
o výsledku jednání se zájemcem o pronájem
prostor bývalé celnice, který v rámci výbě-
rového řízení předložil nejvýhodnější na-
bídku (pan Koukol a paní Juráňová).
Vzhledem k neposkytnutí bankovního úvě-
ru zájemci od svého záměru odstoupili.
Rada města rozhodla o zrušení výběrového
řízení a pověřila starostu ve spolupráci s In-
vestičním oddělením opětovným vyhláše-
ním výběrového řízení na pronájem objektu
celnice a části přilehlých pozemků.)

Zápis z 36. schůze rady města
ze dne 21. 12. 2009
přítomni: členové rady:

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ludovít Kasan, místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Jiří Vicány, člen rady

s hlasem poradním:
Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ

omluveni:
Miroslav Šlenc, místostarosta

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 35. jednání rady

města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 34. schůze rady města.

� 2. Stanovisko k žádosti o připojení
k distribuční soustavě
Rada bere na vědomí Stanovisko společ-
nosti E.ON Distribuce, a. s. České Budějo-
vice k žádosti o připojení k distribuční
soustavě č. 700159188000010. Rada sou-
hlasí se Smlouvou o připojení k distribuční
soustavě č. 700159188000010 a pověřuje
starostu jejím podpisem.
(Stanovisko společnosti E.ON Distribuce,
a. s. České Budějovice k žádosti o připojení
k distribuční soustavě č. 700159188000010
– zřízení nového odběrového místa a připo-
jení 25 nových rodinných domů v lokalitě
Jižní město.)

� 3. Osvědčení o způsobilosti výdajů
na malý projekt
Rada bere na vědomí Osvědčení o způsobi-
losti výdajů za malý projekt "Přeshraniční
evropský maratón – Oslava 5. výročí vstu-
pu ČR do EU" od Euroregionu Silva Norti-
ca, J. Hradec.

� 4. Žádost o finanční příspěvek
Rada bere na vědomí žádost o schválení
rozpočtu SDH Údolí u Nových Hradů na
rok 2010 a žádost o finanční příspěvek na
Údolský masopust 2010 a postupuje finanč-
ní komisi k zařazení finančních požadavků
do rozpočtu Města Nové Hrady na rok
2010.

� 5. Příspěvek na opravu domů
Rada souhlasí na základě doporučení Fi-
nanční komise s poskytnutím příspěvku na
opravu fasády na dům čp. 165 – majitel
domu Luxorta s.r.o. ve výši 10.000,- Kč, na
dům čp. 205 – žádost paní Ing. Ševčíkové –
oprava střechy a fasády – 20.000,- Kč, na
dům čp. 398, Hradební – žádost pan Ing.
Kasan a A. Rollerová – oprava fasády – pří-
spěvek ve výši 20.000,- Kč.

� 6. Žádost o souhlas ke změně
v užívání stavby
Rada souhlasí se změnou v užívání staveb
v k. ú. Štiptoň (parc. č. 1401/1) ze staveb
dočasných na stavby trvalé pro Klub vojen-
ské historie a techniky - Nové Hrady, o. s.
v areálu základny KVHT "Soví hnízdo"
(Rada obdržela žádost Klubu vojenské his-
torie a techniky – Nové Hrady, o. s. o sou-
hlas ke změně v užívání staveb v k. ú.
Štiptoň – základna KVHT "Soví hnízdo" –
rekolaudace staveb z dočasných na trvalé
z důvodu podání žádostí o finanční podpo-
ru z grantových programů.)

� 7. Oznámení o poskytnutí fin. příspěvku
Rada bere na vědomí poskytnutí finančního
příspěvku na úpravu hraničního přechodu č. 32
– Vyšné – Höhenberg ve výši 60.000,- Kč a
pověřuje starostu realizací dojednané akti-
vity ve spolupráci s Technickými službami
města Nové Hrady.
(Předmětem finančního příspěvku je pro-
čištění přístupu k hraničnímu přechodu,
zhotovení a osazení lávky pro pěší a cyklis-
ty a zhotovení a osazení informační tabule
s informacemi o dané lokalitě.)
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� 8. Žádost o prodej pozemků
k. ú. Nové Hrady
Rada souhlasí s prodejem stavebního poze-
mku č. 4 (skládající se z pozemků parc. č.
301/9 o výměře 216 m2; 301/8 o výměře
219 m2 ; 301/14 díl x o výměře 76 m2 a
301/13 díl w o výměře 285 m2), o celkové
výměře 796 m2 dle podmínek stanovených
24. veřejným jednáním zastupitelstva města
Nových Hradů ze dne 10.12. 2009. Rada
souhlasí s s prodejem stavebního pozemku
č. 3 (parc. č. 301/1 díl s o výměře 391 m2,
301/14 díl u o výměře 72 m2, 301/6 díl t
o výměře 193 m2, 301/7 o výměře 222 m2,
272/9 díl r o výměře 73 m2 a 301/13 díl v
o výměře 39 m2), o celkové výměře 990 m2

a stavebního pozemku č. 5 (parc. č. 301/10
o výměře 216 m2, 301/11 o výměře 215 m2,
301/12 o výměře 206 m2 a 301/14 díl y o vý-
měře 113 m2), o celkové výměře 750 m2 dle
podmínek stanovených 24. veřejným jedná-
ním zastupitelstva města Nových Hradů ze
dne 10.12. 2009. Rada pověřuje tajemníka
zveřejněním záměru prodeje stavebních po-
zemků č. 3, 4 a 5 v lokalitě Pod Zámeckých
– větev D.
(Rada obdržela žádost manželů Nováko-
vých, Zahradní čtvrť 300, Nové Hrady o od-
prodej stavebního pozemku parc. č. 301/9;
301/8; 301/14 díl x; 301/13 díl w (parcela č.
4), o celkové výměře 796 m2 za účelem
stavby rodinného domu. Rada souhlasila se
zveřejněním záměru prodeje i u zbývajících
stavebních pozemků č. 3 a č. 5 v lokalitě
Pod Zámeckým – větev D.)

� 9. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o financování
akce Novohradsko Vás vítá
Rada bere na vědomí Dodatek č. 2 ke
smlouvě o financování akce Novohradsko
Vás vítá od Jihočeského kraje – Krajského
úřadu v Českých Budějovicích a pověřuje
starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela oznámení Jihočeského kra-
je – Krajského úřadu v Českých Budějovi-
cích o úpravě povinností vyplývajících ze
Smlouvy o financování projektu – akce
SROP.)

� 10. Projednání stavebních řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá  k nim připomínek.

� 11. Návrh spolupráce – pan Z. Malinka,
penzion Kamínek
Rada bere na vědomí návrh spolupráce
mezi Městem Nové Hrady a panem Zdeň-
kem Malinkou – Penzion Kamínek, Byňov
64 a pověřuje starostu města ve spolupráci
s Kulturním a informačním centrem dalším
jednáním o možné spolupráci v kulturní ob-
lasti. Rada předkládá podnět pana Malinky
k projednání na jednání Finanční komise.
Rada souhlasí s bezplatným krátkodobým
umístěním reklamního poutače za předpo-
kladu odsouhlasení vzhledu poutače s MěÚ
Trhové Sviny, Odborem výstavby, kultur-
ních památek a územního plánování, oddě-
lením památek (p. I. Bartoš).
(Rada obdržela návrh na spolupráci při
pořádání kulturních akcí v městě Nové Hra-

dy a okolí od pana Zdeňka Malinky– Pen-
zion Kamínek, Byňov 64. Část návrhu pana
Z. Malinky se týká možné finanční podpory
pořádání kulturních akcí (koncerty, diva-
delní představení apod.). Rada projednala
návrh pana Z. Malinky a doporučuje pokra-
čovat v dosavadní spolupráci mezi panem
Z. Malinkou a Městem Nové Hrady, resp.
Kulturním a informačním centrem (ale i
s dalšími zájemci o spolupráci v této oblas-
ti), a to zejména při plánování kulturních
akcí (z důvodu možné časové kolize akcí) a
při vzájemné prezentaci nabídky kulturních
a společenských akcí. Ve věci případné fi-
nanční podpory rada konstatovala, že bude
ve Finanční komisi při přípravě rozpočtu
pro rok 2010 projednána možnost rozšíření
grantového programu Města Nových Hradů
o část, která by mohla podporovat pořádání
kulturních a společenských akcí v katastru
Města Nové Hrady s tím, že k financování
by mohla být použita i část prostředků, kte-
ré Město Nové Hrady obdrží od Minister-
stva práce a sociálních věcí jako prémii za
3. místo v soutěži Obec prospěšná rodině
(podmínkám této soutěže by pak musela být
přizpůsobena pravidla grantového progra-
mu). Rada dále projednala žádost pana Z.
Malinky o souhlas s krátkodobým umístě-
ním reklamního poutače na kulturní akce
konané v Penzionu Kamínek v sezóně 2010
na pozemku ve vlastnictví Města Nové Hra-
dy, parc. č. 132/2 v k.ú. Nové Hrady (při
příjezdu do N. Hradů, za odbočkou do ulice
Na Vyhlídce) s tím, že reklamní poutač by
byl umístěn krátkodobě od 15.5. do
31.8.2010).

� 12. Návrh – odměny ředitele školy
Rada stanovuje odměnu řediteli Základní
školy v Nových Hradech z finančních zdro-
jů poskytnutých ze státního rozpočtu dle
svého návrhu.

� 13. Souhlasné prohlášení
Rada bere na vědomí Souhlasné prohlášení
o přechodu vlastnického práva z majetku
České republiky do vlastnictví obce od Poze-
mkového fondu České republiky pro poze-
mek par. č. KN 446 o výměře 567 m2 v k.ú.
Mýtiny a pověřuje tajemníka vypracováním
žádosti o zápis do katastru nemovitostí.

� 14. Kalkulace vodného a stočného pro
rok 2010
Rada bere na vědomí návrh kalkulace vodné-
ho a stočného pro rok 2010. Rada postupuje
projednání a schválení kalkulace vodného a
stočného pro rok 2010 na jednání zastupi-
telstva města. Rada pověřila starostu města
vypracováním důvodové zprávy pro potře-
by zastupitelů města. Rada doporučuje za-
stupitelstvu schválit variantu kalkulace č. 1
(označená v tabulce jako původní), která po-
nechává cenu vodného a stočného bez DPH
ve výši roku 2009.
(Starosta města informoval radu o jedná-
ních se společností Vodovody a kanalizace
Jižní Čechy, a. s. ve věci kalkulace vodného
a stočného pro rok 2010. Starosta informo-
val radu města o změně metodiky v přípravě
kalkulace – na základě spojení společností
Vak JČ a 1. JVS došlo ke změně a do bu-
doucna bude společnost používat metodiku
1. JVS. V rámci kalkulace proto byla pro

přehlednost nejprve přepočtena kalkulace
dle metodiky VAK JČ do nové metodiky
dle 1.JVS, aby bylo možno snadněji sledo-
vat vývoj jednotlivých položek kalkulace.
Rada města projednala návrhy kalkulace a
souhlasila s variantou č. 1 (označená v ta-
bulce jako původní). Tato varianta pone-
chává cenu vodného a stočného bez DPH
ve výši roku 2009 – do ceny vodného a
stočného by se tak pouze promítlo celore-
publikové zvýšení DPH o 1%.)

� 15. Odměna ředitelce Mateřské školy NH
Rada bere na vědomí vyplacení odměn za-
městnancům MŠ a stanovuje odměnu ředi-
telce Mateřské školy v Nových Hradech dle
svého návrhu.
(Rada obdržela žádost o určení výše odmě-
ny ředitelce MŠ Nové Hrady za celoroční
práci. Pro vyplacení odměn zaměstnancům
byla vytvořena rezerva z finančních pros-
tředků určených na platy zaměstnanců MŠ,
rozhodnutí o výši odměny pro zaměstnance
je v kompetenci ředitelky MŠ, odměnu ře-
ditelce MŠ určuje Rada města.)

Zápis z 1. schůze rady města
ze dne 4. 1. 2010
přítomni: členové rady:

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ludovít Kasan, místostarosta
Miroslav Šlenc, místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Jiří Vicány, člen rady

s hlasem poradním:
Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 36. jednání rady

města Nové Hrady
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 36. schůze rady města.

� 2. Záměr propojení Č. Budějovice
– Sankt Pölten
Rada bere na vědomí vyjádření hejtmana Ji-
hočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly k dlou-
hodobém záměru využití komunikace II/156.
(Vyjádření hejtmana Jihočeského kraje
Mgr. Jiřího Zimoly k dlouhodobém záměru
využití komunikace II/156 na propojení
Českých Budějovic a Sankt Pöltenu, resp.
Vídně. Jihočeský kraj původně uvažoval
o napojení této komunikace na další komu-
nikaci, která by vedla od Nových Hradů na
uvažovaný hraniční bod Vyšné-Hohenberg.
Tato investice se však jeví jako ekonomic-
ky neefektivní a bude hledáno variantní ře-
šení (pravděpodobně s napojením na státní
hranici blíže k Č. Velenicím). Připravované
Zásady územního rozvoje Jihočeského kra-
je počítají naproti tomu se zachováním ná-
vrhů obchvatů na trase České Budějovice –
Nové Hrady. )

� 3. Vyjádření Osadního výboru pro Byňov
Rada bere na vědomí zápis z jednání
Osadního výboru v Byňově ze dne 28.12.
2009. Rada souhlasí s prodejem pozemků
parc. č. 2339 a 349/2 v k.ú. Byňov a pověřu-
je tajemníka zveřejněním záměru prodeje.
Rada pověřuje místostarostu Ing. Kasana
provedením místního šetření ve věci návrhu
stanovení kupní ceny.
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� 4. Zápis z jednání – KPÚ k. ú. Nakolice
Rada bere na vědomí Zápis z jednání o ná-
vrhu a rozmístění pozemků v rámci kom-
plexní pozemkové úpravy v katastrálním
území Nakolice od Pozemkového úřadu
České Budějovice.

� 5. Vytyčení hranic pozemků
Rada bere na vědomí vytyčení hranic poze-
mků na základě žádosti paní Gabriely So-
kolíkové v k.ú. Byňov.

� 6. Zápis z jednání finančního výboru
Rada bere na vědomí zápis z jednání Fi-
nančního výboru ze dne 17.12.2009 a
ukládá řediteli Technických služeb města
Nových Hradů zajištění přítomnosti nezá-
vislého odborného poradce při provádě-
ných inventurách dřeva.

� 7. Vyrozumění Okresního soudu České
Budějovice
Rada bere na vědomí vyrozumění poškoze-
ného o hlavním líčení od Okresního soudu
v Českých Budějovicích a pověřuje tajem-
níka vypracováním podkladů pro připojení
k trestnímu řízení s nárokem na náhradu
vzniklé škody.
(Rada obdržela vyrozumění poškozeného o

hlavním líčení v trestní věci odcizení mědě-
ných okapových svodů z majetku Města
Nových Hradů. Rada bere na vědomí vyro-
zumění poškozeného o hlavním líčení a po-
věřuje tajemníka vypracováním podkladů
pro připojení k trestnímu řízení s nárokem
na náhradu vzniklé škody Okresnímu sou-
du v  Českých Budějovicích.)

� 8. Žádost o finanční příspěvek na r. 2010
Rada bere na vědomí žádost o finanční pří-
spěvek na činnost v roce 2010 Seniorklubu
Nové Hrady a postupuje ji finanční komisi
a pověřuje zařazením do návrhu rozpočtu
města pro rok 2010.

� 9. Žádost o povolení k umístění
elektrického zařízení
Rada souhlasí se Smlouvou o smlouvě bu-
doucí o zřízení práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu na akci "Přípojka na klíč –
Nové Hrady K 829/78 – p. Lechner – úpra-
va NN v k.ú. Nové Hrady" a postupuje ji ke
schválení na jednání zastupitelstva města.
(Po provedeném místním šetření rada sou-
hlasila se Smlouvou o smlouvě budoucí
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu.)

� 10. Kolaudační souhlas
Rada bere na vědomí udělení Kolaudačního
souhlasu k užívání části stavby vodního díla
"Splašková kanalizace obce Údolí u No-
vých Hradů" od Městského úřadu Trhové

Sviny, Odboru životního prostředí – oddě-
lení vodního hospodářství a rybářství.

� 11. Projednání stavebních řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k němu připomínek.

� 12. Zápis z jednání Komise sociálních
věcí a zdravotnictví
Rada bere na vědomí zápis z jednání Komi-
se sociálních věcí a zdravotnictví. Rada
souhlasí s přidělením bytu 0 + 1 č. 3 v DPS
Nové Hrady panu Karlu Kronikovi, trvale
bytem Hranice 12.
(Komise sociálních věcí a zdravotnictví na
svém jednání projednala žádost pana Karla
Kroniky, trvale bytem Hranice 12, o byt
0+1 č. 3 v DPS Nové Hrady ( žádost č.j.
1982/ 2009 ze dne 30.11. 2009 ). Komise
doporučila přidělení bytu 0 + 1 č. 3 panu
Karlu Kronikovi.)

� 13. Podání žádostí o dotaci – 4. výzva
Rada souhlasí s podáním žádostí o dotaci na
projekt "Zvýšení kvality služeb DPS Nové
Hrady – II. etapa" a "Vytvoření zázemí pro
volnočasové aktivity v objektu bývalého
statku – II. etapa" v rámci programu Reali-
zace místní rozvojové strategie, vyhlášené-
ho Místní akční skupinou Sdružení Růže.
Rada souhlasí s předfinancováním projektů
a pověřuje starostu podáním žádostí.

INFORMACE Z RADNICE
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OŽP informuje – Místní poplatek ze psů pro rok 2010
Poplatky ze psů upravuje Obecně závazná vyhláška Města Nové Hrady č. 5/2007, o míst-

ních poplatcích. Pro rok 2010 se sazby poplatků ze psů nemění a zůstávají ve výši jako
v předchozích letech.

Každý poplatník je povinen ohlásit městskému úřadu ve lhůtě 15 dnů vznik poplat-
kové povinnosti, nebo jakékoli změny, nebo zánik poplatkové povinnosti. Tímto se rozu-
mí 15 dnů od doby, kdy jsem si pořídil 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,

starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, 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 osadách

Byňov, Údolí, Štiptoň, Vyšné, Obora, Nakolice 700 Kč

Snížení poplatku:
Sazba poplatku u vlastníka,  který nechá psa označit systémem radiofrekvenční
identifikace (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 osadách

Byňov, Údolí, Vyšné,  Štiptoň, Nakolice, Obora 250 Kč

Poplatek pro rok 2010 je splatný do 15.února 2010.
Pokud poplatník neuhradí roční poplatek do stanoveného data, bude vyměřen poplatek pla-
tebním příkazem, nebo následně až exekučním příkazem a to až do výše 3 násobku sazby
ročního poplatku do tří let zpětně.

Formulář k přihlášení či odhlášení psa a celé znění obecně závazné vyhlášky města Nové
Hrady č. 5/2007 naleznete na www.novehrady.cz

Z.Vaněk, OŽP

UKONČENÍ
PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
– návrhů na změnu územního plánu
Město Nové Hrady informuje, že návrhy na
změnu územního plánu Města Nové Hrady
(začlenění pozemků do územně-plánovací
dokumentace) je možno podávat maximál-
ně do 15. února 2010. Po tomto termínu bu-
dou návrhy definitivně předány zpracovateli.
Návrhy došlé po stanoveném termínu již ne-
budou reflektovány a budou předmětem až
následné změny, kterou bude v budoucnu
Město Nové Hrady provádět (předpoklad
kolem roku 2014). Návrhy je možno před-
kládat v písemné formě na adresu: Město
Nové Hrady, nám. Republiky 46, 373 33
Nové Hrady.

FINANČNÍ ÚŘAD
INFORMUJE
V měsíci březnu 2010 proběhne akce Fi-
nančního úřadu v Trhových Svinech s cí-
lem pomoci občanům s podáním přiznání
k dani z příjmů fyzických osob za zdaňova-
cí období  roku 2009.
Ve dnech 2. března (13.00 hod. – 16.00 hod.)
a 23. března (13.00 hod. – 17.00 hod.) bu-
dou v zasedací místnosti Městského úřadu
v Nových Hradech pracovníci Finančního
úřadu v Trhových Svinech poskytovat ob-
čanům tiskopisy daňového přiznání, daňo-
vé složenky, informační materiály, příp.
odpovědi na dotazy a vybírat daňová při-
znání.
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Po zveřejnění části zápisů z jednání rady
města v minulém NZ jsem byl několika obča-
ny osloven v otázce řešení problému s parko-
váním na náměstí. Někteří potvrzovali to, že
díky některým místním, kteří si z náměstí dě-
lají odstavné parkoviště pro auta, která často
celý týden ani nepoužijí, a především díky
návštěvníkům města a hostům hotelu Rezi-
dence není mnohdy kde zaparkovat a občané
mají problém s nákupy, vyřízením pošty,
úředních věcí a podobně. Byli však i tací, kteří
nesouhlasili s navrhovaným opatřením (regu-
lace parkování parkovacím automatem a ome-
zením délky parkovací doby), protože v něm
původně spatřovali snahu vedení města „jít
proti místním…“. Tento argument jsem mohl
bez problému vyvrátit, přesto jsem se po doho-
dě s kolegy z rady města rozhodl, že raději ce-
lou situaci vysvětlím tak, aby bylo zřejmé, co
je účelem připravované změny.

Nejprve popis výchozího stavu:
Oblast Novohradska (a tedy ve velké míře i

naše město) je již druhým rokem nejnavštěvo-
vanější částí naší republiky. V letních měsí-
cích se nám díky manželům Čupitovým dařilo
parkování na náměstí regulovat a díky společ-
né dohodě si naši občané mohli bez nutnosti
placení vyřídit své záležitosti na úřadech či na-
koupit. Po skončení turistické sezóny a od-
chodu manželů Čupitových (parkoviště vždy na
základě smlouvy provozovali od května do září
či října) nenastal odliv turistů, a to především
díky hostům ubytovaným v hotelu Rezidence a
jiných ubytovacích zařízeních. K těmto náv-

štěvníkům města postupně přibývala auta
místních, kteří z různých důvodů opětovně
parkovali na náměstí a jak jsem již naznačil
v úvodu, někdy náměstí přetvořila v dlouho-
dobou odstavnou plochu i pro auta, která příliš
nepoužívali. Po zaregistrování problému jsem
se snažil oslovit manžele Čupitovy, zda by ne-
měli zájem dohlížet nějakou formou nad par-
kováním i v zimních měsících. Zájem neměli,
nicméně z důvodů, kterým rozumím a chápu.
Snažili jsme se též o dohodu s hotelem Rezi-
dence, který má od města pronajatou plochu u
hotelu Máj. Odpovědí bylo, že někteří hosté
jejich parkoviště využívají, někteří volí parko-
vání jinde, v čemž jim hotel bránit nemůže.
Částečně je to pravda, z několika osobních
zkušeností však vím, jaké informace někdy
klienti hotelu dostávají.

Když se k tomu připočte přirozená pohodl-
nost a lenost českých či zahraničních návštěv-
níků, kterým je k hotelu těch pár kroků od
Máje daleko, když připočteme stejnou pohodl-
nost i u některých místních, kterým je stejně
„složité“ parkovat ve své garáži či na okraji
města, je jasné, že naše náměstí ani jinak vypa-
dat nemůže.

Náš cíl:
Od začátku je naším cílem zajistit na ná-

městí dostatek parkovacích míst pro občany
města, kteří potřebují nakoupit, vyřídit potře-
bné věci na úřadech, navštívit dětskou lékařku
nebo zajít na oběd. Nechceme též omezovat
občany bydlící na náměstí v parkování na ná-
městí po návratu ze zaměstnání do následující-

ho rána, kdy opět do práce odjíždějí. Naší sna-
hou je též odklonit turisty, kteří v našem městě
tráví delší čas na jiné parkovací plochy v okolí
hotelu Máj, u autobusového nádraží nebo u
Terčina údolí – zejména ti, kteří celý den jezdí
na kole v okolí města by s tímto neměli mít
problém.

Navrhované opatření:
Na náměstí bude umístěn parkovací auto-

mat a dodatkové tabule k dopravnímu značení.
Parkování bude omezeno na maximální dobu
2 hodin. Prvních 45 minut bude pro každého
zdarma – tuto dobu považujeme za dostateč-
nou k vyřízení běžných nákupů, oběda, jedná-
ní na úřadech či u lékaře (POZOR: i pro dobu
45 minut zdarma bude nutno vyzvednout lís-
tek a umístit jej na viditelné místo v autě!).
Zbývající dobu do dvouhodinového limitu
bude možno dokoupit. Doba, kdy bude par-
kovné regulováno, je stanovena od pondělí do
pátku v rozmezí 8.00 – 17.00 hodin, v sobotu
od 8.00 do 11.00 hodin. Kontrolu nad dodržo-
váním jsme předjednali s Policií ČR.

Závěrem:
Naší snahou je vyřešit problém s parková-

ním a zajištění dostupnosti služeb pro občany.
Cílem není vydělávat formou parkovného na
místních či turistech, chceme, aby parkoviště
mohlo využívat co nejvíce občanů a ne jenom
hrstka těch, kteří hledají spíše individuální vý-
hody. Věříme, že navrhované opatření přinese
zlepšení situace. Je jasné, že v případě příjez-
du velkého množství automobilů v jeden mo-
ment nebude kapacita nekonečná, navrženým
opatřením by však mělo dojít ke zlepšení sou-
časného stavu. Mgr. Vladimír Hokr

V roce 2007 jsem napsal do Novohradské-
ho zpravodaje krátký spíše informativní člá-
nek o schválení obecně závazné vyhlášky
č.2/2007 stanovující pravidla pro pohyb psů.
V článku byly uvedený tři základní body vy-
mezující pohyb psů na veřejných prostran-
stvích, pro připomenutí je zopakuji:

1. Na veřejných prostranstvích vymezených
v příloze č.1 (viz. níže) této vyhlášky je za-
kázané volné pobíhání psů bez doprovodu
osobou. Na těchto veřejných prostran-
stvích se psi mohou pohybovat pouze na
vodítku a v doprovodu osoby.

2. Pohyb a vstup se psy je zakázán na zaříze-
ních obce sloužících potřebám veřejnosti a
zařízeních označených příslušným pikto-
gramem

3. Povinnost uvedená v odst. 1 větě druhé se
nevztahuje na psy asistenční, slepecké, slu-
žební a záchranářské.

Příloha č. 1 vyhlášky: náměstí Republiky,
ulice Česká, Komenského, prostranství u ma-
teřské školy, před školní jídelnou a ZŠ v ulici
Hradební, prostranství před kostelem, pros-
tranství Janské louky pod autobusovým nádra-
žím, veřejná zeleň na sídlišti Míru, Zahradní a
Staré město, prostranství před nákupním stře-
diskem Flop, Zahradní čtvrť.

To, že se dnes k této problematice vracím,
ale není popravdě řečeno jen snahou o připo-
menutí nebo zopakování obsahu již uvedené
obecně závazné vyhlášky. Je to dáno reakcí a
stížnostmi celé řady našich spoluobčanů na
lhostejnost hraničící až s neohleduplností ně-
kterých majitelů psích miláčků. Musím uvést,
že dost často nebo téměř vždy mají konkrétní
jméno. Pes je obrazem svého pána, který jej
musí  za všech okolností zvládnout.

Hlavním důvodem stížností je především
strach o bezpečnost, především u malých dětí.
Hrozí zde zranění. Ani dítě, ani pes neumějí se
vzájemným vztahem zacházet. Je mezi nimi
oboustranná důvěra a nezkušenost. Může pak
docházet k psychickým šokům dětí, vážným
pokousáním mnohdy s nevratnými následky.
Jistě z medií nebo přímo ze svého okolí znáte
případy pokousání a víte jak nepříjemné, bo-
lestivé a i nákladné může být léčení ze šoků,
poranění, možných dalších následků.

Pes má být na vodítku a s košíkem a puštěn
má být jen tam, kde nezpůsobí žádnou škodu
ani sobě, ani nikomu jinému. Co ale dělat
v případě, že majitel vědomě či nevědomě psa
neuhlídá? Když už k vám pes doběhne, zastav-
te se, zklidněte se, dejte ruce k tělu nebo do ka-
pes, aby pes neměl důvod k agresi. Většinou
vás očuchá a odběhne. Nedělejte žádné prudké

pohyby, pes to může pochopit jako výzvu ke
hraní, ale také k obraně.

Druhým důvodem je čistota. Musím s po-
těšením konstatovat, že postupně narůstá
počet odpovědných majitelů pejsků, kteří
pochopili, že čisté město je i jejich zájmem a
přímo vzorně si metabolický produkt svého
pejska uklízí do sáčku již předem připravené-
ho v kapse vloženého tam s vědomím, že úklid
bude proveden. Těmto majitelům nezbývá než
poděkovat, protože nedělají svému miláčkovi
ostudu a mají v sobě dávku již zmíněné odpo-
vědnosti a smyslu pro pořádek.

Jsou však i tací, co nepochopili, v horším
případě nechtějí pochopit, o co vlastně jde a
pojem čisté město je zajímá asi tak jako loňský
sníh. Pytlík je pro ně snad ještě nedostupný, i
když město přistoupilo k obdarování každého
majitele ruličkou přímo k tomu určených sáč-
ků a i počet odpadkových košů se postupně
zvyšuje.

Třetím důvodem k zamyšlení je možnost
poranění volně pobíhajícího psa, buď při rvač-
ce s jiným psem nebo i jiným poraněním, nebo
i pozření něčeho nežádoucího co může i jeho
samotného ohrozit.

Vážení majitelé – chovatelé pejsků, neber-
te, prosím, toto krátké připomenutí na lehkou
váhu a pokuste se nedělat svým miláčkům os-
tudu. Budeme vám všichni vděční a Váš pej-
sek jistě také. Ing. Ludovít Kasan

Aby pes byl přítelem – podruhé

Problém s parkováním na náměstí
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Střípky z lednového jednání městského zastupitelstva
Ve čtvrtek 28. 1. 2010 proběhlo 25. veřejné

jednání Zastupitelstva Města Nové Hrady.
Vzhledem k tomuto termínu nebylo již tech-
nicky možné vložit do únorového čísla Novo-
hradského zpravodaje zpracovaný a ověřený
zápis z jednání zastupitelů. Protože však jed-
nání zastupitelstva přineslo některé výsledky,
které jsou pro občany důležité, je myslím dob-
ré podat o nich zprávu již nyní.

Program jednání zastupitelstva obsahoval
celkem 11 bodů, z nichž zřejmě nejdůležitější
z pohledu občanů bylo stanovení vodného a
stočného pro rok 2010 a projednání nákladů na
provoz systému nakládání s komunálním od-
padem za rok 2009. Ostatní body byly samo-
zřejmě rovněž důležité, ale přece jenom se
přímo nedotýkají tak velkého počtu občanů
jako tyto dva.

V případě vodného a stočného byli členové
zastupitelstva seznámeni s výpočty, které ved-
ly k návrhu zachovat cenu vodného a stočného
(bez DPH) na stejné úrovni jako v roce 2009
avšak s tím rozdílem, že do výsledné ceny se
promítne celorepublikové zvýšení DPH z 9%
na 10%. Cena vodného a stočného, kterou
budou občané Nových Hradů v roce 2010
platit tak bude 41,03 Kč/m3 oproti loňským
40,66 Kč/m3. V případě, že nějaká novohrad-
ská domácnost spotřebuje ročně 150 kubíků
vody bude to pro ní znamenat, že za rok zaplatí
o přibližně 56,- Kč víc, než by při stejné spot-
řebě zaplatila v roce 2009.

Ve věci shromažďování, sběru a přepravy
komunálního odpadu byli členové zastupitel-
stva seznámeni s náklady, které si provoz to-
hoto systému vyžádal v roce 2009 a na základě

těchto výsledků mohlo být rozhodnuto, že ne-
bude nutné měnit Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2009, která mimo jiné řeší výši ročního
poplatku za popelnice. Cena tedy zůstane pro
domácnosti stejná. Současně velmi pozitivním
faktem je i to, že se oproti roku 2008 snížilo
množství vyprodukovaného odpadu o 25 tun a
tím se pochopitelně snížily náklady, které si
provozování tohoto systému vyžaduje. Město
Nové Hrady tak bylo nuceno doplácet z měst-
ského rozpočtu „pouze“ 85,46 Kč na jednoho
občana, což bylo zhruba o 20,- Kč méně než
v roce 2008. V součtu tak došlo k úsporám v
městském rozpočtu o 56 480,- Kč, za což patří
velký dík všem občanům, kteří odpad třídí a kte-
ří k celému systému nakládání s komunálním
odpadem přistupují odpovědně a efektivně.

Michal Jarolímek

Venkovská tržnice
Koncem roku jsme ukončili první etapu

sběru dat pro databázi místních podnikatelů
z regionu Sdružení Růže. Podařilo se nám
shromáždit kontakty na více než 500 podni-
katelských subjektů a 60 veřejně prospěšných
spolků či neziskových organizací. Tato data-
báze specifická pro náš region bude v druhé
polovině roku veřejně přístupná na internetu a
dá i základ pro tištěný katalog. Se sběrem dat
nám pomáhalo deset terénních pracovníků. Ne
všude se však setkali s pochopením a s důvě-
rou, ne všude se jim podařilo vyhledat a oslovit
ty, kterým by umístění v databázi mohli nabíd-
nout. V katalogu podnikatelů, který v tomto
roce poputuje zdarma do všech domácností
v regionu, tak bude chybět celá řada řemeslní-
ků i profesí, které určitě někdo hledat a potře-
bovat bude. Je škoda objednávat jinde služby,
které může poskytnout někdo z našeho okolí.
Tím, že necháme vydělat našim podnikate-
lům, pomáháme rozvoji našeho regionu, kde
se tak udrží víc peněz a bude víc pracovních
příležitostí.

Ještě před umístěním do speciálního vy-
hledávače na internetu, bude soupis podnika-
telů a jimi poskytnutých dat k nahlédnutí na
http://mas.sdruzeniruze.cz. Zde je možné
vlastní data zkontrolovat. Pokud zjistíte jaké-
koliv nesrovnalosti nebo budete mít zájem
o rozšíření informací, prosím, pište na gutho-
va@cb.gin.cz. Pokud v databázi ještě nejste a
budete mít zájem o zařazení, můžete na uvede-
nou adresu poslat vyplněný dotazník (na we-
bových stránkách ke stažení), popřípadě
zavolejte do kanceláře MAS (724 643 050).

Je možné rozšiřovat a doplňovat i databázi
neziskových organizací.

Sběr dat bude dále pokračovat a bude prů-
běžně doplňován a aktualizován na webových
stránkách, které nyní připravujeme. Z první
etapy sběru bude vydán tištěný katalog. Zvaž-
te, pokud v databázi ještě nejste zahrnuti, zda
se do ní nechcete ještě teď přihlásit, protože
s aktualizací tištěného regionálního katalogu
se v dohledné době nepočítá.

Zuzana Guthová,
manažerka MAS Sdružení Růže

Pokračovat v příhraniční spolupráci
V minulém čísle NZ jsem reagoval na

usnesení rady města N.H., ve kterém ohlašuje,
že bude žádat o další dotaci (asi 5,3 mil. Kč) na
rozvoj spolupráce s Rakouskem. Uvedl jsem
tam asi 7 oblastí, které jsou dnes pro spoluprá-
ci, její zlepšování podstatné. Uvádím první
dvě záležitosti.

1. Je třeba se nějak postavit, zaujmout
z naší i Rakouské strany stanovisko k obětem,
kdy na samotném konci války byli zavražděni
starosta města, ředitel školy a velitel hasičů.
Zavraždili je snad příslušníci SS na udání pro-
to, že vyvěsili bílé prapory.

Každoročně jsou osvoboditelům v květnu
pokládány věnce na hřbitově. Ale stále zapo-
mínáme z obou stran na tyto oběti. Ať byl mo-
tiv jakýkoliv, ať byli jakéhokoli přesvědčení,
ať měli strach o sebe, rodiny, nevěděli co bude,
jak se zachovat – byli zavražděni. Zaslouží si
úcty. Nikdo neví, zda se tak stalo ze msty,
nebo při disciplinovaném dodržování tehdej-
ších zákonů, či svévoli. Ale všichni položili ži-
voty v důsledku nesmyslné války. A my jsme
nenašli dosud, a po roce 1989 ani Rakouská

strana tolik odvahy, aby veřejnosti na obou
stranách (když patříme do EU) bylo dáno
na vědomí, že o tom víme, že odsuzujeme
nacismus, který plodil zlo a znásilňoval na
všech stranách. Jak prospěšné by bylo,
kdyby každoročně byla u pamětní desky na
radnici oběma stranami uctěna jejich pa-
mátka. Posílila by se jistě příhraniční spo-
lupráce.

2. V druhém bodu doporučuji provést
rozbor, vyhodnocení a závěry z bývalých
Pohraničních mírových slavností na N. H.
a slavnosti na Mandelsteinu. Za minulého
režimu byly Nové Hrady baštou ostrahy
státní hranice. Byly za to často vyhodnoco-
vány a odměňovány. Bylo zde plno civil-
ních pomocníků nejen pohraniční stráže.
V tomto duchu byla vychovávána i dorůs-
tající mládež. Při vjezdu do N. H. u odboč-
ky na sádky byl umístěn betonový panel
s nápisem: Budujeme a chráníme hranice
míru. Jako kdyby garance míru u nás kon-
čily a za hranicemi žili jen váleční štváči.

pokračování na str. 8

Z tiskové zprávy VAK JČ, a.s.:
Silné mrazy už způsobily desítky poruch na vodovodech

Silné mrazy nedávají spát vodohospodářům už od konce minulého roku. V rámci Jihoče-
ského kraje zaznamenal dispečink VAK JČ desítky poruch na vodovodní síti i v souvislosti se
zmrzlými vodoměry.

Nejpostiženějšími oblastmi je Prachaticko, Kaplicko, Písecko, kde se s poruchami setkávají
vodohospodáři prakticky denně. Mráz způsobuje poruchy – prasklé vodovodní potrubí větši-
nou v důsledku nesprávně uloženého potrubí v podloží nebo nekvalitním použitým materiálem
potrubí, dochází i k poškození vodoměrů vlivem mrazu a úniku velkého množství vody.

Poruchy v souvislosti se zmrzlými vodoměry zaznamená dispečink VAK JČ díky nad-
měrnému odběru vody v nočních hodinách, ovšem největší problémy pak způsobuje hledání
místa poruchy nebo úniku vody přes vodoměr. Díky postupným odstávkám vody pro určité
lokality je pak možné přesněji určit místo úniku vody, ale v případě opuštěných domů či chat
a chalup je nutné kontaktovat také majitele objektu, policii a další orgány. Odstranění závady
pak trvá déle.

Prosíme všechny chataře a chalupáře, aby zkontrolovali stav svých objektů a zejména
ochrany vodoměrů před přímým mrazem. Otevřená okénka do sklepů nebo nechráněné vo-
doměry v šachtách jsou nejčastější příčinou zmrzlých vodoměrů.

Děkujeme za spolupráci, VAK JČ, a.s.
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O jednom výletu na Mandlstein a přeshraniční spolupráci
aneb Opravdu nechtěný komentář

Přiznám se, že když jsem si v minulém čís-
le NZ prvně přečetl článek pana Ing. Maryšky
Minulost a přítomnost, nebyl jsem si jistý, zda
jsem v té směsi hanlivosti, polopravd a dema-
gogie našel nějaké poselství. Po přečtení dru-
hém jsem měl pocit, že jsem „pochopil“ a
trochu jsem se zastyděl, že jsem pana inženýra
podezříval z vědomého útoku na některé orga-
nizace, osoby či aktivity. Vždyť je to naprosto
geniálně napsaný sloupek, ve kterém autor vě-
domě píše nesmysly, plete páté přes deváté,
schválně neuvádí správné názvy organizací či
jména lidí, aby nám připomenul a varoval, že
mohou být mezi námi lidé, kteří i nyní mají
strach z odsunutých německy mluvících oby-
vatel a kteří svojí pseudoaktivitou pouze staví
bariéry mezi lidmi na jedné či obou stranách
hranice !!!

Chtěl jsem se druhý den v redakci NZ ze-
ptat, proč článek nebyl vytištěn v kurzívě, která
by tento ironický kontext článku nepozornému
čtenáři dovysvětlila či jej navedla k správnému
vnímání. Odpovědí mi bylo sdělení, že jsem
asi jediný, kdo takto článek pochopil… Někte-
ré prý naštval, jiní povídali cosi o potrefených
husách, ale ironie?

„No, nevadí, nemám přeci patent na ro-
zum,“ řekl jsem si. Ale protože jsem pořád ni-
kde neviděl důvod podobného útoku, neřešil
jsem situaci žádným veřejným komentářem
s tím, že se osobně pana Ing. Maryšky zeptám,
až se zase někde na náměstí či jinde potkáme.

Neuběhl však ani měsíc, když jsem od re-
dakce dostal další článek, kterým autor pokra-
čuje v podobném duchu. Redakce mi jej
poskytla především proto, protože se v něm
píše něco, co bych nazval velkou nepravdou či
pomatením à la babylonská věž. A tak jsem
dostal otázku, zda bych se k části či celku ne-
chtěl vyjádřit.

Nechci a nepovedu s autorem článku deba-
tu o předválečné, válečné či poválečné histo-
rii. Každý máme svůj pohled na věc a nemá

smysl někoho přesvědčovat (v loňském roce
jsem tuto debatu nabízel, reakce však byla nu-
lová). Nebudu ani diskutujícím v hodnocení
„mírovek“ či setkání na Mandlsteinu. Mírové
slavnosti jsem zažil jako dítě, mohl bych tedy
mluvit pouze o zážitcích ze zpěváků, zmrzliny
a cukrové vaty nebo o vzpomínkách na ty, kte-
ří tehdy stáli na hlavní tribuně a mluvili o vě-
cech, kterým jsem jako kluk nevěnoval příliš
pozornost. O mandlsteinských setkáních taktéž
nemohu hovořit na základě vlastní zkušenosti,
protože jsem se jich nikdy nezúčastnil. Mohl
bych tedy pouze reprodukovat zážitky a vzpo-
mínky těch, kteří se mnou o této akci mluvili.

V čem však s panem Ing. Maryškou musím
jít do velkého střetu je jeho tvrzení o tom, že
na mandelsteinské setkání v roce 2009 „orga-
nizovala účast po silnici i pěšky radnice, NOS
a KIC“! Za radnici, NOS i KIC mohu jasně
prohlásit: TO NENÍ PRAVDA ! Město Nové
Hrady ve spolupráci s Novohradskou občan-
skou společností (NOS) a Kulturním a infor-
mačním centrem pořádalo výlet na Mandlstein
k ukončení letní turistické sezóny dne 26. září
2009. Byl to výšlap, který vedl odborný prů-
vodce a jeho jediným cílem bylo přiblížení
jedné z možných turistických či vycházko-
vých tras z Nových Hradů. Byla to procházka
po obou stranách či podél hranice a v nepo-
slední řadě společné putování velmi zajíma-
vých lidí. Vzhledem k náročnosti trasy pak
byla připravena i varianta s návratem domů
autobusem, který zároveň některým zájemcům
(především z řad místních seniorů) umožňoval i
vyvezení z N. Hradů k parkovišti pod Mand-
lsteinem, krátkou procházku, vyhlídku do Čech
a opětovné dovezení domů do N. Hradů.

Ing. Maryškou zmiňované setkání na
Mandlsteinu, kterého se dle mých informací
nezúčastňují pouze „odsunutí Němci“, probí-
há každoročně na konci srpna. Nemohu vylou-
čit, že těchto setkání někteří lidé využívají
k prezentaci názorů, které bychom asi všichni

nesdíleli. Zároveň však mohu na základě roz-
hovorů s některými účastníky říci (a zde asi
budu v příkrém rozporu s informacemi tisku
z doby před rokem 1989), že většina návštěvní-
ků na Mandlstein chodila z nostalgie, protože
to bylo jedno z mála míst, odkud se mohli
„domů“ alespoň podívat. Velké množství těch-
to návštěvníků chodí dnes na srpnové setkání
zavzpomínat na ty, kteří již mezi námi nejsou
a jedním z velmi často (a právem) připomína-
ných je třeba i páter Bonfilius, který je symbo-
lem snahy o sblížení obou jazykových komunit.
A je třeba říci, že tito návštěvníci Mandlsteinu pak
většinou pokračují dále a celodenní výlet vypl-
ňují návštěvou Nových Hradů, Dobré Vody či
jiných míst. Většinou se podívají k rodnému
domu či domu, kde bydleli jejich rodiče, poz-
draví současné majitele a projevují radost
z toho, jak se Město Nové Hrady změnilo za
posledních dvacet let…

Budoucnost přeshraniční spolupráce však
není možno vnímat optikou setkání na Mand-
lsteinu, výroky některých politiků či zapšklých
jedinců nebo neustálým připomínáním křivd
na obou stranách. Jejím jediným dokladem je
reálná aktivita a je nutno dodat, že v posled-
ních letech je její tendence pozitivně stoupají-
cí. Jen v našem městě můžeme připomenout
společné koncerty, projekty naší školy s part-
nerskou školou v Litschau, spolupráci na
úrovni měst, sportovní aktivity, setkávání a
spolupráci hasičů, myslivců nebo jen „prosté“
setkání lidí z té či oné strany hranice, při kte-
rém se na sebe nedíváme jako na nepřátele, ale
spíše jako na sousedy či kamarády.

Mé poděkování patří všem těm, kteří k této
zlepšující se atmosféře přispěli a přispívají,
má výzva a nabídka podané ruky všem ostat-
ním, kteří mají zájem zapojit se do něčeho po-
dobného. Mnohdy k tomu stačí jen chuť,
otevřenost, odhození předsudků a dostatečné
sebevědomí…

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Každoročně touha po míru byla prezentována
režimem pořádáním a ideovým zneužíváním
Pohraničních mírových slavností v areálu
SZTŠ. Studenti, i já, jsme vyráběli a zdobili
tribunu mírovými holubicemi a připravovali
mírovou vatru.

Měla to být logická protiváha setkávání,
bohoslužeb a ohňů na Mandelsteinu, kde si
sousedé, asi podněcováni odsunutými, nebrali
při projevech servítky – jak nás informoval
tisk. Hlavním důvodem byla jistě zadrátovaná
republika a dodnes nestrávené výsledky II.
svět. války, odsun a Benešovy dekrety.

Po roce 1989 zmizela pohraniční stráž, zá-
tarasy, zmizely odměny městem za pomoc při
ostraze, zmizeli pomocníci pohraniční stráže.
Rychle, i když bylo jasné, že se v uvolňování
v rámci EU půjde dál, zbytečně , ing. Štangl a
z okresu pí. Frelichová, s argumentem, že
okres Č. Bu. nemá vybudován přeshranič. pře-

chod, dali velké peníze na vybudování silnic a
celnice. Panelu u odbočky na sádka se ujala
společnost Agama k reklamě a dnes se tam na-
bízejí ryby. V zámec. parku se zlikvidovalo
podium jako místo režimní propagandy.

A co Mandelstein? Konají se srazy dál! Je-
den důvod protestu – zadrátovaná republika –
snad pominul. Zůstává asi druhý důvod setká-
vání. V jakém duchu se asi konal i letošní sraz,
na který organizovala účast po silnici i pěšky
radnice, NOS, KIC? Za co šly modlitby k ne-
besům? Poví nám o tom účastníci? Šlo o cír-
kevní pobožnost? To logika odmítá, protože
srazy na M. mají letitý politický dopad a budí
v nás nedůvěru. Pokud šlo o citový projev
vztahu k bývalé vlasti, k majetku, který muse-
li opustit, pak argumentem může být, že dnes
může kdokoliv kdekoliv navštívit kterékoli
místo v republice.

Tady historická odbočka: Slované kdysi
obývali území až k Dunaji a byli zatlačeni
zpátky až za vrcholy Novohradských hor. Ač-
koli bychom si i v těchto věcech přáli trvalost,

stálost, základ, na kterém je možno stavět, to
ani v dějinách bohužel neplatí. Spíše je prav-
dou, že majetek, území, moc se stále přesouvá.
A spravedlnost – co to je? Odsun byl k jednot-
livcům asi nespravedlivý ale směrem k nacis-
tickým činům, k Henleinovi, k masové účasti
byl spravedlivý, což schválily i vítězné velmo-
ci a my bychom to měli respektovat.

Je třeba odmítat zneužívání citové vazby,
nezůstávat na pozici odsunu tak, jak se to pro-
jevilo 2x na výstavě „Po stopách společné his-
torie“. Je třeba nastolit nové vědomí, které
bude fandit EU, která si maximální spolupráci
přeje a věnuje i finance na její rozvoj. A tam
srazy na M. by neměly mít místo. Kdy se ko-
nečně dočkáme nějakého smysluplného sta-
noviska? Určitě lepší než na M. je setkávat se
třeba na dožínkách v Heinrichsu, protože nad
M. se vznáší pachuť zloby. Věnujme společně
úsilí i peníze na vyjasnění této záležitosti , aby
mohla příhraniční spolupráce pokračovat.
Společné dotace EU – společné činy.

Ing. Maryška

Pokračovat v příhraniční ...
(pokračování ze str. 7)
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V rámci projektu „Youth Club – rozvoj
spolupráce středních a vysokých škol při
vzdělávání mládeže“, který je součástí operač-
ního programu „Vzdělávání pro konkurences-
chopnost“, jsme uspořádali v minulé roce
14 přednášek, exkurzí a dalších vzdělávacích
akcí zaměřených na rozšíření učiva biologie,
chemie a fyziky. Celkem se těchto akcí zúčast-
nilo 287 studentů a žáků a 16 pedagogů hlavně
z Gymnázia Trhové Sviny, dále ze středních
škol v Soběslavi a Českých Budějovicích, ZŠ
z Jindřichova Hradce a Borovan.

Každoročně je velký zájem o exkurzi do
biotechnologické haly v Nových Hradech, kde
se studenti seznamují s nejnovějšími technolo-
giemi kultivace řas, využitím řas a sinic, využí-
váním alternativních zdrojů energie, kultivací
bakterií apod.

V březnu a květnu jsme spolupořádali ex-
kurze do Techmánie v Plzni a do pivovaru Bud-
var. Součástí druhé exkurze byla i ornitologická
vycházka kolem vrbenských rybníků.

V květnu proběhla přednáška Ing. Petra
Hříbka CSc. s názvem „Aplikace laserů“.

Problematikou laserů jsme se zabývali ješ-
tě jednou z jiného úhlu – v říjnu proběhla před-
náška spojená s prohlídkou zdejší laserové
laboratoře, tentokrát studenty provázel RNDr.
Josef Lazár Ph.D.

Velmi zajímavé přednášky proběhly kon-
cem roku na Gymnáziu v Trhových Svinech.
Nejprve seznamoval s vědeckou prací prof.
RNDr. Tomáš Polívka Ph.D. („Náhody a ne-
hody ve vědě“, „Urychlovač částic“). Těsně
před Vánoci pak MUDr. RNDr. Michal Wit-
tner Ph.D. rozšířil učivo biologie několika
přednáškami o sluchu.

S pořádáním podobných vzdělávacích akcí
budeme pokračovat i v tomto roce.

Mgr. Naďa Štysová (i foto)
Ústav fyzikální biologie JU

TENTO PROJEKT
JE SPOLUFINANCOVÁN ESF
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

NOVOHRADSKÝ ZVONEČEK se zúčastnil čtyř vystoupení pro veřejnost
Dětský pěvecký sbor Novohradský zvone-

ček I. stupně základní školy se v první polovi-
ně školního roku prezentoval novohradské
veřejnosti prostřednictvím několika vystou-
pení. Všech dvacet žáků, kteří sborový zpěv
pravidelně navštěvují, se poprvé představilo
na novohradském náměstí I. adventní neděli
29. listopadu.

Ač zájem o sborový zpěv na I. stupni nevy-
padal na počátku září příliš příznivě, sešlo se
totiž velmi málo přihlášek, přesto se v průběhu
následujících měsíců počet zájemců zvýšil.
Kroužek je určen hlavně pro žáky a žákyně 2.
– 5. tříd, ale páteční zkoušky navštěvují i žáky-

ně tříd šestých a osmé. Musím velmi kladně
ohodnotit pěvecké dovednosti převážné větši-
ny „malých“ sboristů.

Pozitivním přínosem pro činnost Zvonečku
je nejen veřejná prezentace, nýbrž i zmiňova-
ný zisk oblečení pro celý kolektiv zpěváků
z loňského projektu „Škola bez hranic“. Popr-
vé si žáci trička s logem oblékli na páteční
zkoušce 27. listopadu.

V nich se nejdříve představili na „Předvá-
nočním setkání pro seniory“ 5. prosince v ho-
telu Máj, dále v rámci „Adventního koncertu
pěveckých sborů“ 20. prosince v Rezidenci
a při „Po-vánočním vystoupení“ v Domě
s pečovatelskou službou v Nových Hradech
14. ledna.

Plnou účast žáků na některých koncertech,
zvláště 20. prosince, pozastavila chřipková
epidemie. Přesto zvládli svá vystoupení hod-
notnými výkony.

Jak vnímají svá účinkování žáci sboru, při-
náší níže uvedené drobné postřehy.

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

Líbily se mi všechny koncerty, protože
jsme zpívali hezké písně. Nejhezčí bylo vy-
stoupení v Rezidenci.

Eliška Rolínková, 3. třída

Vystupovat mě baví, ale vždy mám před
koncertem trému. Nejlépe se mi vystupovalo
v Rezidenci. Všechny koncerty byly hezké.

Kristýna Polesová, 3. třída

Líbily se mi všechny koncerty, protože
jsme se snažili.

Tereza Škvařilová, 4.B

Nejlépe se mi vystupovalo v Rezidenci.
Byla tam nejlepší atmosféra. Ostatní koncerty
ale byly také krásné.

Adéla Zemanová, 5. třída

SPOLUPRÁCE MEZI ÚSTAVEM FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JU
A STŘEDNÍMI A ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

Po-vánoční vystoupení v Domě s pečovatel-
skou službou v Nových Hradech, 14.1.2010

Předvánoční setkání pro seniory, 5.12.2009,
hotel Máj

KLUB MAMINEK pokračuje v únoru
Po krátké přestávce začínáme opět s pravidelným programem pro děti a rodiče.
Každý čtvrtek od 9.30 do 11.00 hodin si budeme moci společně užít čas určený dětem.
Pokud máte chuť věnovat jedno dopoledne se svým batolátkem nebo i starším děťátkem

společnému tvoření, zpívání, zkoumání a poznávání, začneme s tím ve čtvrtek 4.2.
Vyrobíme si masopustní masku, namalujeme si a pohrajeme s básničkou, zahrajeme hry

přizpůsobené věku zúčastněných dětí. Vezměte s sebou přezůvky.
Inspirativní a skvěle vybavené zázemí klášterní třídy, potenciál setkání lidí stejného za-

měření a snažení a naše chuť připravovat kvalitní program, by nám mohly přinést šanci pří-
jemně a přirozeně rozvíjet děti i pečující dospělé.

Pokud můžete přispět k programu nebo máte nápad na nějaké další, nepravidelné aktivity-
přednášky, kurzy, lekce, promítání apod., budeme za Váš kontakt vděčné.

Na setkání a aktivní rodičovství se těší
Lucie Sovová, telefon 777 966 676, email: lu.sovova@seznam.cz

Pavla Chrtová, telefon 603 845 863, email: pavla.chrtova@centrum.cz
Pavla Švarcová, telefon 775 775 569
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FERMATA  znovu secvičila program koled
Dětský pěvecký sbor Fermata II. stupně zá-

kladní školy si opět nenechal ujít několik příle-
žitostí, aby o adventu předvedl svůj připravený
program vánočních písní a koled.

Měsíce od začátku školního roku utíkaly
jako voda, a proto na žáky Fermaty čekalo
1. listopadu nedělní soustředění, kdy začali na-
cvičovat a „dopilovávat“ program koled. Chod-
bami základní školy se tak od konce října
nesly známé nápěvy vánočních písní. Ačkoli
se může zdát, že se jedná o termín příliš brzký,
i vzhledem k tomu, že všemi supermarkety zní
koledy „až“ od poloviny listopadu, započítá-
me k novoročním předsevzetím i to, že příští
školní rok začneme s nácvikem koled již
v září.

Sbor měl absolvovat v průběhu listopadu a
prosince 8 akcí, z nichž převážná část byla ur-
čena veřejnosti. Dvě akce ale pozastavila
chřipková epidemie. Původně plánované vy-
stoupení (10.12.) v Domě s pečovatelskou
službou jsme přesunuli až na leden. 14. ledna
tak Fermata a Novohradský zvoneček „snad
potěšily“ obyvatele Domu s pečovatelskou
službou v Nových Hradech „ještě“ progra-
mem vánočních koled.

29. listopadu na novohradském náměstí
soubor dosáhl téměř stoprocentní účasti sbo-
ristů (30). Spolu s Novohradským zvonečkem
tak na pódium vystoupalo 47 žáků, aby všichni
společně zazpívali píseň „Čtyři adventní sví-
ce“ při zapalování adventního věnce. Poté se

oba pěvecké sbory představily jednotlivě ně-
kolika písněmi. Ještě předchozí sobotní den
bylo počasí relativně příznivé, ale bohužel ne-
dělní nám již nepřálo. Náhlá zima se později
podepsala na zdravotním stavu několika zpě-
váků.

Příjemnou příležitost k našemu vystoupení
připravilo Město Nové Hrady, když přizvalo
oba sbory 5. prosince do hotelu Máj k „Před-
vánočnímu setkání pro seniory“. Byla zde mj.
představena soutěž „Obec přátelská rodině“,
jíž se město účastnilo a v níž získalo 3. místo.
Díky přizvaným médiím se údajně sbory krát-
ce objevily v televizním vysílání.

Na druhou adventní neděli si sbor připravil
v rámci „Adventních trhů“ vystoupení v kláš-
teře Božího Milosrdenství. Díky nepočetné
účasti žáků se sice nepodařilo naplnit akustic-
ké možnosti klášterních chodeb tak jako v loň-
ském roce, ale přesto si zúčastnění žáci rádi
zazpívali a hodnotili své vystoupení velmi
kladně. Děkujeme klášteru za znovu poskyt-
nutou příležitost.

Celé počínání sboru spělo k 20. prosinci,
kdy Základní škola v Nových Hradech pořá-
dala „Adventní koncert pěveckých sborů“
v novohradské Rezidenci. Základní škola tak
využila nabízenou příležitost Rezidence za-
zpívat si v jejích prostorách a velmi děkujeme
za ochotu, obětavost a tolerantnost panu Petru
Charvátovi. Přehlídky se zúčastnilo 5 pěvec-
kých těles a instrumentální soubor 200 žestě

z Českých Budějovic. Kromě místních těles
Fermaty, Novohradského zvonečku a Novo-
hradského smíšeného sboru, za jehož spolu-
práce jsme koncert uskutečnili, účinkovaly
dětský pěvecký sbor Sluníčko z Horní Strop-
nice a pěvecké kvarteto Calypte. K radosti
žáků a účinkujících se sál Rezidence zaplnil
do posledního místa. Tento fakt nás velmi těší
a doufáme a přáli bychom si, aby nás těšil na-
dále. Ve dvouhodinovém programu soubory
představily množství koled, spirituálů a vá-
nočních písní. Koncert se vydařil, na závěr ce-
lého programu si účinkující i posluchači
zazpívali za doprovodu 200 žestě několik
dobře známých koled.

Akci samozřejmě předcházelo nemálo ne-
zbytných organizačních počinů. Žáci II. stup-
ně základní školy se podíleli na realizaci
pozvánek a plakátů, někteří sboristé se chopili
nabízené příležitosti sbormistryně Novohrad-
ského smíšeného sboru Mgr. Hany Kudrnové
secvičit pod jejím vedením spolu se souborem
200 žestě 10. prosince v ZUŠ Nové Hrady
směs závěrečných koled. Jak bylo zmíněno,
tento koncert poznamenalo „řádění“ chřipky
nejvíce, neboť většinu zúčastněných dětských
pěveckých sborů charakterizovala poloviční
účast sboristů.

Za pomoc a propagaci tohoto koncertu dě-
kujeme paní Květě Jarolímkové z KIC a dal-
ším, jež se na jeho organizaci podíleli.

„Advent skončil pro Fermatu 14. ledna“.
Oba sbory čeká nácvik nového repertoáru a
doufejme i několik dalších vystoupení.

Fermata i Novohradský zvoneček dodateč-
ně přejí všem šťastný a veselý rok 2010.

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

Předvánoční setkání pro seniory, Fermata, 5.12.2009 Vystoupení v Domě s pečovatelskou službou, 14.1.2010

Adventní trhy, 6.12.2009Závěrečné vystoupení – Adventní koncert pěveckých sborů, 20.12.2009



únor 2010 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 11

Koncert KPH
s GENTLEMEN SINGERS

Při vystoupení pěveckého seskupení Gen-
tlemen Singers se sál Kulturního domu v Tr-
hových Svinech zaplnil do posledního místa.
Koncert se uskutečnil před Vánocemi 16. pro-
since. Vystoupení bylo příjemným zpestřením
adventního času, neboť vokální soubor před-
stavil směs českých, anglických, německých
koled i adventních písní.

Někteří žáci a žákyně přislíbili účast na
tento koncert Kruhu přátel hudby již v říjnu.
V prosinci je nezastavila ani chřipková epide-
mie a rozhodně si tento koncert nechtěli nechat
ujít. K jejich zájmu přispěl jistě neopomenutel-
ný fakt, že se jedná o „mladý mužský vokální
soubor“ na současné české sborové scéně.

Zpěváci opravdu přilákali do sedadel Kul-
turního domu v Trhových Svinech i „mladé
publikum“. Soubor byl založen absolventy
Českého chlapeckého sboru Boni pueri
v roce 2003 a získává stále mnohá hudební
ocenění a uznání.

Velmi pozitivně akceptuji fakt, že toho-
to koncertu se zúčastnily právě žákyně,
které navštěvují pěvecký sbor Fermata.
Měly možnost sledovat pěvecké dovednos-
ti a schopnosti profesionálního vokálního
souboru.
ZŠ Nové Hrady, Mgr. Jana Štorová (i foto)

Předvánoční koncert Gentlemen Sin-
gers, který se uskutečnil 16. prosince v Tr-
hových Svinech, bych ohodnotila velmi
kladně. Všech osm sboristů zpívalo velmi
hezky. Připravili si pro nás hodně pestrý re-
pertoár, ve kterém převažovaly hlavně ko-
ledy. Do svého vystoupení zapojili i pár
humorných scének, kterými nás všechny
pobavili. Když jsme je po vystoupení žáda-
li o podpis, neodmítli a chovali se k nám
mile, dokonce jsme se s nimi mohli vyfoto-
grafovat. Tento koncert se mi moc líbil a
budu na něj ještě dlouho vzpomínat.

Markéta Vargová, 8. třída

KRUH  PŘÁTEL  HUDBY
PŘI  ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÉ  ŠKOLE

V  TRHOVÝCH  SVINECH
35. KONCERTNÍ  SEZÓNA 2009 - 2010,

257. hudební večer

PRAŽSKÉ
KYTAROVÉ KVARTETO

Marek Velemínský, Václav Kučera,
Jan Tuláček, Patrick Vacík

Kulturní  dům Trhové  Sviny,
středa 10. února  2010 v 19.00  hodin

NOVOHRADSKÁ
FLÉTNA

7. ročník soutěže
mladých interpretů

14. květen 2010,
Státní hrad Nové Hrady

Podmínky pro 1. a 2. kategorii
− žák prokáže svoji hudební a technickou

zdatnost
− repertoár bude přednesen s doprovodem

Podmínky pro 3.- 7. kategorii
− žák zahraje 1 klasickou nebo barokní skladbu
− 1 skladbu z oblasti moderní nebo populární

hudby
− z toho 1 skladbu zpaměti
− repertoár bude přednesen s doprovodem

Zobcová flétna – A

kategorie rok narození časový limit

1.A
do 2003
včetně 2 - 3 min.

2.A 2002, 2001 3 - 4 min.

3.A 2000, 1999 4 - 5 min.

4.A 1998, 1997 5 - 6 min.

5.A 1996, 1995 6 - 7 min.

6.A 1994, 1993 7 - 8 min.

7.A 1992 a starší 8 - 9 min.

Flétna příčná – B

kategorie rok narození časový limit

1.B
do 2001
včetně 3 - 5 min.

2.B 2000, 1999 4 - 6 min.

3.B 1996, 1997 5 - 7 min.

4.B 1996, 1995 6 - 8 min.

5.B 1994, 1993 8 - 10 min.

6.B 1992 a starší 10 – 12 min.

V porotách usednou přední výkonní umělci
a pedagogové.

Přihlášky zasílejte, prosím, do 31. března
2010 na adresu: info@zustsviny.cz nebo Zá-
kladní umělecká škola, Sokolská 1052, 374 01
Trhové Sviny.

Vstupní poplatek na žáka činí 150 Kč, kte-
rý je třeba poukázat na č.ú.214513442/0300
do 31.3.2010. VS = datum narození soutěžící-
ho, SS = 2222. Spolu s přihláškou zašlete pro-
sím i kopii dokladu o platbě.

Organizátor si vyhrazuje právo ukončit pří-
jem přihlášek tak, aby soutěž byla únosná z hle-
diska časového i z hlediska kapacity školy.

Pro účinkující bude připraveno občerstve-
ní. Jízdné neproplácíme. Ubytování můžeme
v případě Vašeho zájmu zajistit.
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Tvůrčí aktivity v Koželužně
Až si budete chtít zpříjemnit středeční odpoledne nebo budete chtít
dětem nabídnout nějakou prima činnost někde pod střechou, tak
navštivte Koželužnu. V tomto příjemném prostředí můžete s námi
sdílet trochu času  s těmito „otevřenými“ aktivitami:

� Malování pro děti – středa 14.00 – 17.00 hod.
Každé středeční odpoledne můžete s námi tvořit, malovat a ba-
vit se svou šikovností. Od ledna rozšiřujeme nabídku i pro děti
předškolní (a jejich maminky), podpoříme rozvoj fantazie a
práci v tvůrčí partě.
Přijďte za námi do příjemného a pohodového prostředí Koželuž-
ny. Zvou K. Jarolímková a L. Sovová

� Orientální tance pro děti – čtvrtek 15.00 – 17.00 hod.
Každé čtvrteční odpoledne tančí děvčata pod vedením Jany Pu-
pavové orientální tance. Pokud se chcete ještě přihlásit, můžete
se domluvit přímo na místě v době tancování.

Do sbírky našich obrazů v Koželužně přibyl další kousek. Od
pana Karla Chalupského, kterému jsme v minulém roce uspo-
řádali výstavu, jsme dostali darem obraz Novohradské hory
přes rybník Žár. Takže děkujeme a přejeme další pěkné výtvar-
né počiny.

Další informace o Koželužně na KIC Nové Hrady,
K. Jarolímková, tel.386 362 195

CESTOVATELSKÁ PROMÍTÁNÍ
Vážení přátelé cestování, toulání, dálek vábení... ale i dobrého

posezení u zajímavého  promítání !

Zveme vás na další pokračování cestovatelského promítání a set-
kání s profesionálními průvodci, příležitostnými dobrodruhy a ces-
tovateli. Tentokrát to bude opět v Koželužně v úterý 23. 2. 2010 od
18 hodin.

Pro bystrého posluchače se správnou odpovědí na naší závěreč-
nou otázku, která vzejde z každého promítání, máme připraven
praktický dárek!

ALJAŠKA
23. 2. 2010, 18 hod.

Aljaška je největší stát USA. Jeho rozloha je 1 717 854 km², na
nichž žije asi 627 000 obyvatel. Hlavním městem je Juneau, největ-
ším Anchorage.

Název Aljaška byl převzat z Aleutského slova „Alyeska“, zna-
menajícího „Velká země“. Jiná teorie o původu jména říká, že bylo
odvozeno od Aleutovského slova “Alaxsxaq”, čili “Poloostrov”.
Prvními obyvateli Aljašky byli zřejmě lidé z doby ledové. Ti se stě-
hovali ze Sibiře směrem na východ a na Aljašku vstoupili přes pev-
ninský most, který v prehistorických dobách spojoval Asii a Severní
Ameriku (asi před 30 – 40 000 lety). Poté byl v době meziledové za-
lit mořem a oba kontinenty byly odděleny dnešním Beringovým
průlivem. Na jaře 1867 Spojené státy koupily od Ruska Aljašku za
7,2 mil. dolarů (5 centů za hektar).

Jan KOHOUT se vydal na Aljašku splnit svůj dávný dětský sen.
Několik zimních měsíců strávil tím, že pomáhal trénovat psí spřeže-
ní k závodům. Přijďte si poslechnout vyprávění o tom, jak se sny a
představy liší či shodují se skutečným životem na Aljašce!

Jaroslav Zeman
Vstupné na promítání pouhých 20,-Kč

Pořádá KIC Nové Hrady ve spolupráci s průvodci CK Kudrna Brno.

Avízo na březen:
23. 3. 2010, Bagdád, nejděsivější místo světa, Tomáš RadějPřípravy Historicko

– rytířských slavností
Jistě si všichni pamatujete na sobotu 20.června 2009 (tedy vy,

kteří jste tou dobou byli na novohradském náměstí), kdy naše město
ožilo historií, šermem, hudbou, divadelníky, řemeslníky, svatbou či
ohňostrojem. Podle celkové dobré odezvy na toto slavení jsme se
rozhodli, že bychom v roce 2010 navázali na tuto akci a opět by-
chom se trochu pobavili historickým životem.

Na počátku ledna jsme tedy pomalu začali s přípravami na červ-
nové Historicko – rytířské slavnosti, které by se měly uskutečnit
26.6.2010. Scénář s historickými zápletkami a pletichami se už rý-
suje, už máme slíbená některá účinkování a moc si přejeme, aby si to
slavení užilo co nejvíce lidí nejen coby diváci, ale i přímí hybatelé
děje…
A tak jedna výzva o spolupráci:
Chcete nám pomoci s pořádáním historicko – rytířských slavností?
Chcete si zahrát nějakou historickou postavu?
Nebojíte se převléknout do středověkého oděvu a být alespoň jeden
den o pár století zpět?
Chcete se naučit šermovat?
Umíte šít  a pomohli byste nám s kostýmy?
Chcete se pobavit s námi?

Tak se nám, prosím, ozvěte na KICu, protože potřebujeme dát
dohromady „historickou tlupu“. Věk, stav ani barva vlasů nerozho-
duje, důležitá je jenom obyčejná chuť.

K. Jarolímková (KIC N. Hrady)

Úterní podvečer 26.1. patřil prvnímu cestovatelskému promítání v Ko-
želužně, které pořádalo novohradské „íčko“ ve spolupráci s profesio-
nálními průvodci CK Kudrna. První náš virtuální výlet nás zavedl na
Podkarpatskou Rus – do hor, vesniček, klášterů, za tamními obyvateli i je-
jich nelehkým životem. Zasvěceným povídáním proloženým občasnou vtip-
nou poznámkou „ze života“ udržel ve střehu sympatický cestovatel Martin
Mitáš všechny přítomné milovníky cestování. Až budete mít pocit, že se
u nás žije „hrozně“, vyražte na Podkarpatskou Rus. K. J. (i foto)

��



únor 2010 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 13

I když Tři krále potkáte v ulicích pouze je-
den den v roce, realizace celé sbírky je dale-
ko delší a složitější. S přípravou začínáme
už začátkem prosince. Od Diecézní charity v
Českých Budějovicích dostaneme všechny
podklady, formuláře a povolení. Musíme na-
vrhnout účel sb-írky a Diecézní rada Tříkrálo-
vé sbírky náš záměr buď to schválí nebo
nikoliv. Podle toho jak uvidí potřebnost a účel-
nost vynaložení finančních prostředků. Pak
následuje oslovování vedoucích skupinek.
Aby bylo koledování pro všechny zábavou a
radostí, je třeba zajistit dostatečný počet sku-
pinek, aby koledování netrvalo déle než 2 až
3 hodiny. Možná se to nezdá, ale po 3 hodi-
nách zpívání a putování v mrazu se koledování
stává spíše noční můrou než radostí z pomoci
druhým lidem. Na Nových Hradech chodí 8
skupinek, v Údolí 2, v Byňově a Jakuli 2, ve
Stropnici 5, v Dlouhé Stropnici 1, v Chlupaté
vsi 1, na Dobré a Hojné Vodě 1, v Rychnově 2
a v Olešnici a Bukové 3. Když to všechno spo-
čítáme a vynásobíme znamená to v “ideálním”
případě dát dohromady 25 vedoucích skupi-
nek a 75 dětí. Ve skutečnosti to tak ale není,

protože několik vedoucích a dětí chodí na
Hradech i ve Stropnici a někdy je tím třetím
králem vedoucí skupinky. Stejně to ale zname-
ná dát dohromady 70 až 80 lidí. Aby nemohlo
dojít ke zneužití finančních prostředků, musí
se pokladničky nejdříve zapečetit. To se pro-
vádí na Obecním nebo Městském úřadě, podle
toho kam která obec patří. V našem případě se
jedná o obecní úřady v Horní Stropnici a v
Olešnici a o Městský úřad na Nových Hra-
dech. O zapečetění se provede úřední zápis.
Pak přichází den “D”. Letos to bylo v sobotu 9.
a v neděli 10. ledna. Po skončení koledování je
třeba opět navštívit příslušný Obecní a Měst-
ský úřad, kde se provede “rozpečetění” po-
kladniček a součet finančního obnosu. Tohoto
otevírání a sčítání se účastní minimálně 1 zá-
stupce úřadu a minimálně 2 zástupci organizá-
tora sbírky. O tomto se opět provede úřední
zápis. Jelikož má každá pokladnička své číslo,
jsme pak schopni říci konkrétní sumy z jednot-
livých obvodů. Letos to dopadlo následovně.
Celkem se vybralo 88.152,- Kč. V Nových
Hradech celkem 47.959,- Kč (z toho Byňov a
Jakule 5.367,- Kč), v Horní Stropnici celkem

26.037,- Kč (z toho Dobrá Voda 2.771,- Kč a
Rychnov 4.826,- Kč) a v Olešnici 14.156,- Kč.

Pak se celý obnos odnese do České spořitel-
ny a uloží se na centrální účet České katolické
charity s patřičným variabilním symbolem. Až
když se celá sbírka ukončí a uzavře, přijde na
účet organizátora sbírky (Rodina Panny Ma-
rie), a následně organizátor sbírky odešle pení-
ze konečnému příjemci, v našem případě je to
Hospic svatého Karla Nepomuka Neumanna
v Prachaticích.

A co je to ten Hospic? Zakladatelka hospi-
cového hnutí u nás, MUDr. Marie Svatošová,
výstižně říká": “hospic je umění doprovázet”.
Při přijímání pacienta je mu garantováno, že:
- nebude trpět nesnesitelnou bolestí
- v posledních chvílích nezůstane osamocen
- za každých okolností zůstane zachována
jeho lidská důstojnost

Podrobnější informace o hospici a jeho ak-
cích naleznete na www.hospicpt.cz/prachatice

Děkujeme všem tříkrálovým koledníkům a
těm, kdo je přijali a přispěli na podporu Hospi-
ce sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachati-
cích. Upřímné Pán Bůh zaplať!

Za Klášter Božího Milosrdenství
a Farní Charitu Nové Hrady

P. Tomáš Libant a Václav Švarc

Sportovně taneční seskupení Novohradské hvězdy děkují Městu Nové Hrady za sponzor-
ský dar – nové sportovní dresy. V těchto nádherných dresech jste nás mohli vidět na ledno-
vém Sportovním plese, kde jsme sklidily veliký potlesk a doufáme, že se na nás přijdete
podívat i při dalších akcích.

P.S. Nemarněte čas sezením u televize a přijďte si s námi zacvičit. S pozdravem novohrad-
ským peciválům Martina Jindrová a Novohradské hvězdy.

Zimní slavnost poprvé
Prostřednictvím několika fotografií se po-

dívejte, jak se nám dařilo na prvních Zimních
slavnostech v Nových Hradech. Když už byd-
líme kousek od hor a letos máme tak krásnou
nadílku sněhu, byla by přece škoda to trochu
nevyužít. A tak kdo chtěl, mohl „zimně“ slavit
s námi. K. Jarolímková (foto M.J.)

Cesta na vrchol se zimní vlajkou
Zimní slavnosti nejprve začaly vztyčením zimní
vlajky na nový novohradský kopec na náměstí.
Vlajka s několika srozumitelnými symboly zimy
pak vlála až do konce soutěží a her. Vlajkonoše
doprovodilo na vrchol několik dětí.

Tříkrálová sbírka 2010

I dospělí dobývali vrchol za vzájemné pomoci
Dospěláci to neměli na akci úplně jednodu-
ché, protože pořadatelé se je snažili rovněž za-
pojit  do her.

Mezisoutěž v módní přehlídce
Mimo zimních disciplín se všichni mohli zapo-
jit do mezisoutěží, například do módní přehlíd-
ky dvojic. Úkolem byla promenáda po molu
v dvousvetru, dvoučepici a velkých sněhulích.
Úžasní byli opravdu všichni. Na další rok byla
vyhlášená soutěž O nejoriginálnějšího novo-
hradského kulicha, tak nezapomeňte včas za-
čít štrikovat.

Vítězové závodu O nejkratší běžkařskou tra-
su na Novohradsku
Do hlavního závodu se zapojili čtyři soutěžící
(jeden muž a tři ženy), z nichž jedna to vzdala
po několika metrech. Vítězem se stal pan Ri-
chard Kubát, na 2. místě skončila Lucie Sovo-
vá a na 3. místě Hanka Buštová. Zaslouží
gratulaci za odvahu i sportovní výkon.
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OKÉNKO DO KNIHOVNY
Z nových knih:

Helena Mandelová, Moje vlast
Učebnice je pojata jako podklad pro aktiv-
ní seznamování žáků s krajinami a obcemi
ČR apod., s přehledem hlavních dějinných
a slohových období, počítáním času a zá-
kladními historickými prameny. Na výběr
jsou připojeny nejznámější řecké mýty a
nejstarší české pověsti, které mohou být
využity i ve vazbě na český jazyk.

Helena Mandelová,
Dějiny středověku a počátků novověku
Učebnice dějepisu, plná obrázků, schválená
MŠMT ČR, sledující s čtivostí, originalitou
a srozumitelností nejpodstatnější souvislosti
celosvětového dění v časovém horizontu ti-
sícovky let.

Illobrand von Ludviger,
UFO – cizí inteligence
Autor vystudoval astrofyziku. Působil jako
vědecký analytik v leteckém a kosmickém
průmyslu, experimentoval s antigravitační-
mi a tzv. neviditelnými technologiemi. Za
předložení důkazů o existenci UFO obdr-
žel v roce 1990 vědeckou cenu Bernské
university.

G. L. F. Stanglmeier,
Tajné cesty do vesmíru

Kdo vskutku jako první vstoupil na Měsíc?
Které katastrofy související s lety do ves-
míru byly zamlčeny? Co všechno ještě ne-
víme o tajných kosmických letech Rusů?
Jak souvisí zánik trajektu Estonia s dobý-
váním Měsíce? Jaké kosmické projekty
utajuje NASA a proč?

Horst Löb, Druhé stvoření
Takzvané genetické inženýrství slibuje lid-
stvu zázraky - například život bez nemocí,
tělesných nedostatků... Kniha se zabývá
nebezpečím, které vyplývá z nekontrolova-
ných experimentů.

MagdaWimmer, Proroctví Mayů
Podle mayského proroctví započne o půl-
noci 21. prosince roku 2012 na celé zemi
nové dějinné údobí. Po více než 5 000 le-
tech naskočí na kalendáři opět nula. Zapo-
čne hrůzných pět století dobývání a ničení,
nazývaných obdobím devíti pekel... May-
ská proroctví není radno zlehčovat, vždyť
už před stovkami let jejich kněží předpově-
děli události, které v reálu vskutku proběh-
ly: Široké silnice překlenou řeky a celou
zemi, lidé spolu budou hovořit na dálku,
budou létat na nebi, dojde ke dvěma vel-
kým válkám, válečné symboly budou mít
podobu zalomeného kříže a vycházejícího
slunce... Autorka studovala ve Střední
Americe život Mayů dva roky. Přitom na-
shromáždila a v knize publikuje informace
o mayské kultuře, spiritualitě a proroctvích.
Zpřístupňuje posvátný mayský kalendář,
jenž je v knize interpretován s takovou
přesností, že se čtenář může dozvědět, co
jej v blízké i vzdálenější době nemine.

NOČNÍ ČTENÍ V KNIHOVNĚ
Kluci a holky, co takhle strávit noc v kni-
hovně? Užijeme si hodně čtení, ale určitě
i hodně legrace. Připravte si hlasivky, na-
cvičte plynulé čtení, budete číst ostatním.

Můžete si vzít s sebou i někoho z rodičů,
ať si také užijí.

Mohli bychom to zkusit o jarních prázdni-
nách v úterý a ve středu. Kdo máte zájem
prožít tajemnou noc v temné a tajemné
knihovně, přijďte se domluvit na podrob-
nostech přímo na místo činu nebo na tel.
386 362 182.

D. Císařová, knihovnice

OZNÁMENÍ:
V době jarních prázdnin bude knihovna
otevřena pouze v pondělí 22. 2. 2010, zby-
tek týdne bude pro výpůjčky a internet za-
vřeno.

Kontakty:
tel. 386 362 182, kihovna@novehrady.cz

Prvňáček
Od 1. ledna do 31. května 2010
máte možnost zdarma zaregistrovat svého
“prvňáčka” v naší Městské knihovně

Nebojte se internetu
každou středu od 9.00 do 11.00
pro všechny, kterým se nějakým způsobem
internet „vyhnul“
Přijďte do knihovny na internet, na kus řeči,
na kafe…

Příprava
hudebního setkání

V minulém Novohradském zpravodaji vám
určitě neunikl článek pana Bedřicha Zákoste-
leckého, který zavzpomínal na své muzikant-
ské mládí především v souvislosti s panem
Placerem. Slibované hudební setkání bývalých
žáků Josefa Placera, které je plánované na kvě-
ten 2010, pomalu připravujeme a zatím děku-
jeme všem, kteří poskytli fotografie, kontakty
a střípky informací z minulé doby. Jednu foto-
grafii nyní otiskujeme. Poskytl nám ji pan Zá-
kostelecký a mohli jste ji vidět mimochodem i
na televizní obrazovce ČT 1 v pátek 15. ledna,
a to v pořadu Barvy života, kde byl pan Bed-
řich Zákostelecký hostem.

Pokud se vám podařilo najít a objevit další
fotografie ze svých mladých muzikantských
let či z vystoupení nějakých muzikantských
seskupení a souborů pana Placera, přineste
nám je k zapůjčení.

Děkujeme. K. Jarolímková

Na fotografii je zleva: pan Bedřich Zákostelec-
ký,  paní Placerová a pan Josef Placer.

INFORMACE Z REGIONU

KAPLICE
� 12. únor, pátek / od 21.00 hodin

VALENTINSKÁ DISCO SHOW
Kulturní dům Kaplice

� 20. únor, sobota / od 20.00 hodin
MUZIKANTSKÝ BÁL
Kapely: Swing band Agria /oldies 60.
až 90. léta, české hity našich předních
zpěváků/, JazZíkaspol /všeho chuť/,
taneční orchestr Saturn /taneční mu-
zika/, Malá Agrovanka /dechovka/ a
vystoupení tanečních souborů.
Kulturní dům Kaplice

SPORT KLUB HOJNÁ VODA
POŘÁDÁ

V. ROČNÍK
HOJNOVODSKÉ

ZLATÉ LYŽE
SOBOTA 13.2.2010

HOJNÁ VODA

Start: 10.00 hodin
Trať a styl: 25 km pouze klasicky

Prezentace a výdej startovních čísel:
na startu od 9.00 do 10.00

Startovné: 100kč (v ceně je drobné
občerstvení a osvěžení)
Vítěz: pohár a běž. lyže

Od 14.00 hodin pokračuje závod
dětskou zlatou lyží. Prezentace na

startu těsně před závodem.

Více informací:
hojnavoda@seznam.cz

a nebo na tel.736 602 221

SKOL

KALENDÁŘ
Pokud jste ve stolním novohradském kalen-
dáři objevili chybu – špatný klad listů – mů-
žete si jej přijít vyměnit na radnici. Několik
kusů ještě máme. V případě většího množ-
ství chybných výtisků bychom kalendář
reklamovali, takže jej prohlédněte co nejdří-
ve. Pozor! Číslování týdnů je posunuté.

Děkujeme za pochopení. KIC N. Hrady
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V minulém čísle NZ jsme vás informovali o chystané prezentaci Nových Hradů a Novohrad-
ska na lednovém veletrhu cestovního ruchu v Brně. Pro tento účel jsme zajistili výstavní plochu
a stánek s prezentačními panely a propagačními materiály a celé čtyři dny jsme odpovídali na
dotazy návštěvníků, zvali jsme na dovolenou, za turistikou a poznáním do našeho regionu, zís-
kali jsme několik zajímavých kontaktů na turistické zážitkové aktivity a hudebníky, které by-
chom chtěli k nám pozvat. Náš prezentační stánek „zdobila“ i nabídka Dobré Vody všelikeré
chuti a „hravý“ malovaný panel Novohradska, součástí vystavených materiálů byla i nabídka
jednotlivých ubytovacích zařízení našeho regionu.

Vzhledem k nové koncepci propagace Jihočeského kraje Krajským úřadem Č. Budějovice
jsme byli na veletrhu jako samostatní vystavovatelé, což se odrazilo i ve finančních nákladech
propagace v Brně. Děkujeme všem, kteří nám již před veletrhem přispěli a doufáme, že se i další
podnikatelé z cestovního ruchu ozvou a budou se s námi podílet na zafinancování nezbytné pro-
pagace turistické nabídky a služeb Novohradska. Bez vzájemné spolupráce, propojení a podpo-
ry je v nemalé konkurenci vyspělých českých turistických regionů obtížné obstát.

K. Jarolímková (i foto)

Náš region na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 2010

K našemu stánku, který byl na opačném konci
výstavní haly než byla Jihočeská expozice, za-
vítal i Ing. František Štangl.

Na pódiu se v doprovodném programu objevilo najednou několik po-
hádkových postav Pohádkového království, jehož „otcem“ a zakladate-
lem je Marcel Goetz z Č. Budějovic.

Ve srovnání s jinými vystavovateli bylo na první pohled znát, že Jihoče-
ská expozice rozjela novou koncepci propagace.

Takže ještě jeden pozdrav z Novohradska…

Na veletrhu můžete potkat jak „klasické“ návštěvníky, tak i maskoty, cyklisty na starých veloci-
pédech, pohádkové bytosti či „stálé“ zákazníky.

Tradičně nejveseleji a nejživěji bylo u morav-
ských vystavovatelů, kde nechyběla ani hudba,
zpěv a víno.Prostě klasická moravská koncepce.

Na výstavní ploše si svůj samostatný stánek zajistilo i Město Nová Bystřice („spojilo“ se s Jiho-
českými drahami) a Město Písek (vytvořilo si alespoň provizorní pískovou oázu).
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Středa 3.2.2009 20.00 hod.
� Restaurované filmy Jana Špáty
Výběr z unikátního projektu digitálního restau-
rování filmů klasika českého dokumentu. Jed-
ním z prvních režijních počinů Jana Špáty je
slavný filmový esej Respice finem (15 min.)
o venkovských stařenkách s pokorou očekáva-
jících konec života. Při pražské návštěvě vě-
hlasného jazzmana Luise Armstronga v roce
1965 vznikla reportáž Hallo Satchmo (26 min.).
Ve snímku Variace na téma Gustava Mahlera
(13 min.) vyjádřil autor svůj vztah a obdiv k čes-
kému rodákovi, světoznámému hudebnímu gé-
niovi. V roce 1990 spolu s Jindřichem Štreitem
pozoroval život hrdinů tohoto fotografa z po-
hraničí ve filmu Mezi světlem a tmou (24 min.).
Atletické variace (28 min.) jsou vytříbeným ese-
jem o vítězstvích a prohrách člověka při sportov-
ním klání na mistrovství Evropy v Athénách
v roce 1982.
Dokumentární český film,
přístupný, 103 min., 55 Kč

Sobota  6.2.2010 20.00 hod.
� Láska na druhý pohled
Ryan (Aaron Eckhart) je populárním spisova-
telem knih o tom, jak se vypořádat se ztrátou a
dopřát životu nový smysl. Je hvězdou v oboru
a něco jako guru pro lidi v těžkých životních
situacích. Jeho obličej je na výrobcích všeho
druhu a Ryan žije v domnění, že se sám vyrov-
nal se svou minulostí. Jenže pak potká Eloise
(Jennifer Aniston) a jeho život se obrátí vzhů-
ru nohama…
Romantický film,
české titulky, přístupný, 109 min., 55 Kč

Středa 10.2.2010 20.00 hod.
� Na sever
Po nervovém zhroucení se lyžař Jomar uchy-
luje do samoty coby hlídač lyžařského areálu.
Když se dozví, že někde na severu se narodilo
jeho dítě, vydá se na podivnou a poetickou
cestu Norskem na sněhové rolbě. S sebou si
nevezme jiné zásoby, než 5 litrů alkoholu. Bě-
hem putování úchvatnou ledovou krajinou se
zdá, že Jomar udělá všechno pro to, aby do
svého cíle nakonec nedojel. Setkává se s další-
mi citlivými a zmatenými dušemi, které přispě-
jí k tomu, aby Jomar i přes zřejmou neochotu a
zdráhavost svou pouť dokončil a došel ke svět-
lejšímu zítřku.
Proč tento film?
„Složenky, všude mraky lidí, počasí se kazí,
stres. A pak najednou setmělý sál kina a na
plátně se pomalu začnou odečítat kilometry
z 900 km dlouhé Jomarovy cesty za znovuna-
lezením smyslu jeho existence. Typický suchý
severský humor v nejlepším režisérském i he-
reckém podání. Odcházím z kina v úplně ji-
ném – antidepresivním - rozpoložení. A taky
proto tento film chceme distribuovat.“ Ivo An-
drle, Aerofilms
Norský film,
české titulky, přístupný, 78 min., 55 Kč

Sobota 13.2.2010 20.00 hod.
� Prorok
Malik El Djebena, odsouzený k šesti letům vě-
zení, neumí číst ani psát. Do věznice přichází

úplně sám a působí mladším a křehčím do-
jmem než ostatní trestanci. Je mu 19 let. Šéf
korsického gangu, který vládne i vězení, si ho
okamžitě vezme na paškál a pověří ho několi-
ka „úkoly“, díky kterým se Malik nejen zocelí,
ale zároveň si začne získávat šéfovu důvěru.
Ale Malik je odvážný a učenlivý, a tak si tajně
začne spřádat vlastní plány…
Francouzské drama,
české titulky, přístupný, 153 min., 55 Kč

Středa 17.2.2010 13.45 hod. (ŠD)
17.00 hod.

� Artur a Maltardarova pomsta
Po úspěšném filmu Arthur a Minimojové při-
chází Luc Besson s pokračováním příběhu o
malém hrdinovi…
Arthur je natěšený, protože dnes večer se na-
posledy může vrátit do říše Minimojů a setkat
se tak s princeznou Selénií. Minimojové na
jeho počest chystají obrovskou hostinu a prin-
cezna se chystá obléknout do šatů z růžových
okvětních plátků.
Arthur ale nečekaně najde zrnko rýže, kde je
napsáno SOS. Není pochyb o tom, že princez-
na Selénia je v nebezpečí!
Arthur se dvakrát nerozmýšlí a vydává se ji za-
chránit. Až na místě ale zjistí, že Minimojové
ho o pomoc nevolali. Kdo na mladého hrdinu
nastražil tuto léčku?
V českém znění se můžeme těšit na Zlatu Ada-
movskou (babička), Zuzanu Norisovou (Selé-
nii), Matyáše Valentu (Arthur), Sámera Issu
(teplat) Miroslava Táborského (tatínek), To-
máše Juřičku (Max) a další.
Animovaný, česky, přístupný, 93 min., 55 Kč

Středa 17.2.2010 20.00 hod.
� Sherlock Holmes
Nové dynamické zpracování nejznámějšího
díla Sira Arthura Conana Doyla “Sherlock
Holmes” přináší Holmesovi a jeho věrnému
partnerovi Watsonovi poslední výzvu. Ukáže
se, že Holmesovy bojové schopnosti jsou stej-
ně tak smrtící jako jeho pověstný intelekt.
Obojího bude zapotřebí při odhalování smrtel-
ného spiknutí, které by mohlo zničit celou
zemi.Akční a dobrodužný film “Sherlock Hol-
mes” natočil známý režisér Guy Ritchie pro-
společnost Warner Bros. Pictures a Village
Roadshow Pictures. Robert Downey Jr. ztvár-
nil legendárního detektiva a Jude Law září v
roli Holmesova věrného kolegy Watsona,
doktora a válečného veterána, který je impo-
zantím spojencem Sherlocka Holmese. Rachel
McAdams uvidíme v roli Irene Adler, jediné
ženy, která získala převahu nad Holmesem a
která s detektivem udržuje bouřlivý vztah.
Mark Strong ztvárnil roli Holmesova nového
tajemného protivníka, Blackwooda a Kelly
Reilly hraje Mary, po níž touží Watson.
Dobrodružný,
české titulky, přístupný od 12 let, 55 Kč

Sobota 20.2.2010 20.00 hod.
� Zakletý v čase
Film „Zakletý v čase” je natočen podle bes-
tselleru o lásce, která přesahuje hranice času.
Clare (Rachel McAdams) je zamilovaná do
Henryho (Eric Bana) celý svůj život. Věří, že
si jsou souzeni, ačkoli ví i to, že budou odlou-

čeni, jen neví kdy: Henry je cestovatel časem
– prokletí velmi vzácné genetické anomálie,
která způsobuje, že se Henry skoro celý svůj
život přesouvá v čase do budoucnosti a minu-
losti bez jakékoli kontroly. I navzdory tomu,
že Henryho nedobrovolné cestování v čase je
od sebe dělí, Clare se za každou cenu snaží vy-
budovat normální život se svou jedinou život-
ní láskou.
Romantický, české titulky, přístupný, 55 Kč

Středa 24.2.2010 20.00 hod.

� Bratři Bloomovi
Co si jen pamatují, byli bratři Bloomovi vždy
odkázáni pouze jeden na druhého. Od dětství
v ponurých sirotčincích až po luxusní život
mezinárodních podvodníků se Stephen (Mark
Ruffalo) a Bloom (Adrien Brody) dělili o vše.
Stephen hravě vymýšlí rafinované plány, které
následně realizují. Bloom ale touží po „nepláno-
vaném životě“ – po skutečném dobrodružství,
které předem nenaplánoval jeho starší bratr.
Dobrodružná komedie,
české titulky, přístupný, 55 Kč

Sobota 27.2.2010 20.00 hod.

� District 9
Před více než dvaceti lety došlo k prvnímu
kontaktu mimozemské civilizace s lidstvem.
Lidé očekávali děsivou bitvu nebo významný
technologický pokrok. Nedošlo ani k jedno-
mu. Mimozemšťané byli uprchlíky z vlastní
planety. Stvoření byla ubytována v nouzových
domovech v jihoafrickém Okrsku 9 (District
9), zatímco se státy celého světa dohadovaly,
co a jak dál. Teď všem dochází trpělivost. Do-
hled nad mimozemšťany byl svěřen MNU,
soukromé organizaci, které je osud mimo-
zemšťanů lhostejný. Měla by ale naději na ob-
rovský výdělek, pokud dokáže zprovoznit
mimozemské zbraně, které vyžadují k aktivaci
mimozemskou DNA. Napětí mezi mimozem-
šťany a lidmi dospěje ke svému vrcholu ve
chvíli, kdy začne MNU obyvatele Okrsku 9
stěhovat do nového tábora. Jeden z agentů
MNU, Wikus van der Merwe (Sharlto Copley)
se nakazí mimozemským virem, který začne
měnit jeho DNA. Záhy se stává nejhledaněj-
ším mužem planety – je klíčem k odhalení tajů
mimozemské technologie. Vyděšený muž má
jedinou možnost: ukrýt se v Okrsku 9.
Akční sci-fi, české titulky,
přístupný od 15 let, 112 min. 55 Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – únor 2010

Připravujeme v březnu

Středa 3.3.2010 20.00 hod.

� Auto Mat
Ovládáme město nebo město ovládá nás? Stá-
váme se automaty? Jedeme v tom všichni? In-
spirující, emotivní a vtipný dokumentární
příběh režiséra Martina Marečka hledá hra-
vým způsobem odpovědi na otázky souvisejí-
cí s životem ve městě, civilizací v pohybu a
dobrodružnou cestou ke změně. Osobní příběh
režiséra a jeho pokusu proměnit město kolem
sebe.
Dokumentární film

Další v březnu:
Dokonalý únik, Ať vejde ten pravý, Pamětnice,
Hrdinové z Darahu, Na velikosti nezáleží
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SATELITY – ANTÉNY
DVB-T/DVB-S

� instalace
� prodej
� poradenství
� propojení elektroniky

D. Pavlík, Borovany 529
tel.: 723 423 456, 381 300 347, mail: pavliksat@volny.cz
ICQ: 379669067, skype: d-pavlik

Přechod z analogového na digitální vysílání ���

VODA – TOPENÍ –  PLYN

� veškeré rekonstrukce koupelen

� ústřední topení

� domovní plynovody

� peletové kotle

� podlahové topení

tel.: 724 009 376
e-mail: st.rybar@tiskali.cz

VODA

TOPENÍ

PLYN

Wellnes služby
Martina Dolanská

Celotělové i částečné masáže,
čokoládovým a broskvovým máslem,

aroma oleji a hřejivou emulzí
�

Masáž lávovými kameny
�

Detoxikační masáž medem

tel.: 773 28 08 07

Firma MEDISIZE CZ, s.r.o. sídlící v Trhových Svinech
děkuje všem svým zaměstnancům za úspěšné zvládnutí
pracovních úkolů v roce 2009 a přeje jim do nového
roku 2010 hodně pracovních a životních úspěchů.

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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ANGLIČTINA
výuka rodilým mluvčím

Petr Šimek, tel.: 605 742 253
e-mail: anglictina.rodilymluvci@seznam.cz

www.anglictinarodilymluvci.cz

TRUHLÁŘSTVÍ
Jihočeských lesů a.s.,

provoz Nové Hrady

NABÍZÍ
ZAKÁZKOVOU VÝROBU

� kuchyňských linek "na míru"
� jídelních stolů,

vestavěných skříní
� samonosných schodů

a obkladů betonových
schodů

� dveří vnitřních i vchodových,
včetně zárubní

� dalších výrobků
z masivu i z lamina

kontakt: truhlář Mráz Jan
tel. 720 558 120

Středisko služeb JčL a.s.
Hosnedl Antonín
tel. 606 653 778

� Koupím zděný byt 1+1,nebo 2+1,
s příslušenstvím, ústř. topení, v klidné poloze.
Nejlépe blízko centra a s balkonem.
tel.: 606 213 247. Nabídky lze nechat i na KIC N. Hrady

� Pronajmu byt 3+1
v panelovém domě v Zahradní čtvrti v Nových Hradech,
kontakt: 728 723 401

� Prodám zděný byt 2+1,
ústřední topení, s balkonem v klidné poloze Nových Hradů.
tel.:723 563 088

� 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 osobním vlastnictví.
Pro bližší informace volejte: Pavel Tichovský, tel. 602 580 120


