
Pouštění Moreny po vodě je už ve školní dru-
žině tradicí. Bez toho, aniž by děti nevyprovo-
dily zimu, by přeci nemohlo přijít jaro. A letos
jaro určitě zasloužené.              K.J.(foto ŠD)

Duben 2010 číslo 4, ročník XV Cena 5,- Kč

VELIKONOCE
Velikonoce – nikoli Vánoce, jak se mnozí

domnívají – jsou největším křesťanským svát-
kem. I já osobně, přesto že jsem vyrůstal
v křesťanské rodině, jsem si dlouho myslel, že
vrcholem církevního roku jsou Vánoce, kdy
přišel Ježíš na tento svět, ale není tomu tak. Už
sám název „Veliká noc“ napovídá. Čím byla,
čím je ta noc tak veliká? Kristus vstal z mrt-
vých – přemohl smrt – přemohl hřích – vykou-
pil nás – dal nám naději a našemu žití dal
smysl. V to věříme my křesťané. To je podsta-
ta naší víry. A o tu radost a naději se chceme
s vámi všemi podělit.
(pokračování na straně 13)

Václav Švarc (i foto)

Město Nové Hrady
a Český svaz tanečního sportu

zvou na mezinárodní
taneční soutěž

32. ročník

Novohradská číše
Memoriál Karla Hrušky

V sobotu 3. dubna 2010
v Hotelu Máj Nové Hrady

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Jiho-
českého kraje Mgr. Jiřího Zimoly

Program
od 10.00 hod.

Soutěž Taneční ligy dospělých ve stan-
dardních a latinsko-amerických tancích
a Postupová soutěž třídy „A“ ve stan-
dardních a latinsko-amerických tancích.

od 18.30 hod.
Galavečer – Semifinále a finále soutěže

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

Doprovodný program
Novohradské hvězdy, Orientální tanečnice
z Č. Velenic, VIKTIMS Č. Budějovice

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

Děkujeme ŽPSV a.s. Nové Hrady za poskyt-
nutí dopravy výtvarného materiálu z Českých
Budějovic pro Mateřskou školu a Školní dru-
žinu N. Hrady.

B. Vochosková , M. Vicánová

DPS FERMATA a DPS NOVOHRADSKÝ
ZVONEČEK Základní školy v Nových Hra-
dech velmi děkují za poskytnuté sponzorské
dary RYBÁŘSTVÍ NOVÉ HRADY s.r.o. a
PEKAŘSTVÍ Nové Hrady – paní Miroslavě
VONDROVÉ.

Děti z mateřské školy si během března užily několik návštěv v novohardské městské knihovně. Nezbý-
vá než si přát, aby jim nadšení z knížek i příjemného prostředí vydrželo co nejdéle. K.J. (foto KIC)
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Zápis z 5. schůze rady města
ze dne  15. 02.2010
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 ze 4. jednání rady
města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení ze 4. schůze rady města.

� 2. Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlou-
vy mezi Městem Nové Hrady a společností
Kapitol Brno v nebytových prostorách v No-
vých Hradech, náměstí Republiky čp. 57
k datu 31.3.2010 a pověřuje Technické
služby města Nových Hradů převzetím ne-
bytových prostor. Rada pověřuje tajemníka
zveřejněním záměru pronájmu uvolněných
prostor na úřední desce.

� 3. Žádost o doplnění nájemní smlouvy
Rada bere na vědomí žádost společnosti No-
vohradské hory spol. s.r.o. o pronájem poze-
mků v k.ú. Byňov a postupuje ji k projednání
Osadnímu výboru Byňov, Jakule, Štiptoň.
(Rada obdržela žádost o doplnění nájemní
smlouvy mezi Městem Nové Hrady a spo-
lečností Novohradské hory, spol. s.r.o. o po-
zemky v k.ú. Byňov, které byly původně ve
vlastnictví Pozemkového Fondu ČR a po
provedené digitalizaci předány Městu Nové
Hrady. Z důvodů dlouhodobého pronájmu
u původního vlastníka žádá společnost No-
vohradské hory o pronájem pozemků od
Města Nové Hrady.)

� 4. Zápis ze schůze Osadního výboru Byňov
Rada bere na vědomí zápis z jednání Osad-
ního výboru Byňov, Jakule a Štiptoň ze dne
1.2. 2010. Rada děkuje členům osadního
výboru, členům SDH Byňov a dalším míst-
ním občanům za pomoc při úpravách spole-
čenské místnosti.
(Osadní výbor projednal žádosti místních
občanů o pronájem pozemků, v této věci
bude svoláno další jednání za účasti žadate-
lů a zástupce města. Na jednání byla dále ře-
šena otázka místního obchodu, vybavení
společenské místnosti a uvažované úpravě
koryta Stropničky. Osadní výbor byl infor-
mován o zahájení přípravy projektové do-
kumentace pro průtah osadou Jakule.)

� 5. Žádost o poskytnutí finančního
příspěvku
Rada bere na vědomí žádost o poskytnutí fi-
nančního příspěvku na činnost Klubu

vojenské historie a techniky Nové Hra-
dy o.s. pro rok 2010 a pověřuje finanční
komisi zařazením požadavku do rozpočtu
Města Nové Hrady pro rok 2010.

� 6. Žádost o pronájem pozemku
Rada bere na vědomí žádost společnosti
ZEO trade s.r.o. Záhoří u Písku o pronájem
vhodného pozemku v Nových Hradech pro
umístění násypky sloužící k výkupu pada-
ných jablek. Rada pověřuje místostarostu
pana Ing. Kasana provedením výběru vhod-
ného pozemku.

� 7. Členské příspěvky r. 2010
Rada souhlasí se zaplacením členských pří-
spěvků pro Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska za rok 2010 a po-
věřuje finanční komisi zařazením příspěvku
do rozpočtu Města Nové Hrady pro rok
2010.

� 8. Pozvánka – vstupní porada Most Údolí
Rada bere na vědomí pozvánku na vstupní
poradu akce Most evid. č. 156-012 Údolí
u Nových Hradů od společnosti SUDOP
Praha a.s. a pověřuje starostu účastí na jed-
nání.

� 9. Oznámení – Změna č. 1 ÚPO
Rada bere na vědomí Oznámení o změně
č. 1 Územního plánu obce Dvory nad Luž-
nicí ze dne 5.2. 2010.

� 10. Návrh na začlenění pozemků do ÚPM
Rada bere na vědomí žádost pana Aleše Čer-
náka Štěpánovice na začlenění pozemků
v katastrálním území Nakolice do územního
plánu města za účelem vybudování rodinné-
ho domu a penzionu. Rada bere na vědomí
žádost na začlenění pozemku parc. č. 694/2
v k.ú. Štiptoň do změny č. 1. územního plá-
nu Města Nové Hrady od pana Dalibora
Kušty, Štiptoň 42 za účelem vybudování re-
tenční nádrže pro zachycení stékající povr-
chové vody. Rada postupuje obě žádosti
zpracovateli změny územního plánu.

� 11. Žádost o osvobození od platby KO
Rada nesouhlasí s osvobozením žadatelky
paní Heleny Urbanové od platby poplatku
za svoz komunálního odpadu za rekreační
chalupu ve Vyšné čp. 51. Rada doporučuje
žadatelce využití možnosti uložení komu-
nálního odpadu do kontejneru v obci Vyšné.
(Rada obdržela žádost paní Heleny Urbano-
vé, Družstevní 129/2, České Budějovice
o osvobození od platby poplatku za svoz
komunálního odpadu za rekreační chalupu
ve Vyšné čp. 51.)

� 12.  Oznámení o schválení platby
Rada bere na vědomí schválení platby od
Regionálního odboru SZIF v Českých Bu-
dějovicích pro projekt "Novohradská ko-
várna aktivní" ve výši  256.000,- Kč.

� 13. Žádost o příspěvek na LSPP
Rada bere na vědomí žádost o příspěvek na
úhradu nákladů na provoz LSPP Zdravot-

nického zařízení polikliniky v Trhových
Svinech za rok 2009 od Města Trhové Svi-
ny, souhlasí s úhradou nákladů na provoz
LSPP a pověřuje finanční komisi zapraco-
váním požadavku do rozpočtu pro rok
2010.

� 14. Hodnotící zpráva MAS Sdružení
Růže
Rada bere na vědomí hodnotící zprávu MAS
Sdružení Růže pro projekt "Zvýšení kvality
služeb DPS Nové Hrady – II. etapa".

� 15. Smlouva o zřízení práva odpovídající
věcnému břemenu – "Vyšné, zastávka
ČD – přeložka NN"
Rada souhlasí se Smlouvou o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu pro stav-
bu "Vyšné, zastávka ČD – přeložka NN" za
jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč a
postupuje ji k projednání na jednání zastu-
pitelstva města.

� 16. Žádost o pronájem pozemků
Rada bere na vědomí žádosti občanů Byňo-
va a Štiptoně o pronájem pozemků ve vlast-
nictví Města Nové Hrady v k. ú. Byňov a
postupuje žádosti k projednání na jednání
Osadního výboru Byňov, Jakule a Štiptoň.
(Rada obdržela žádost od občanů z Byňo-
va a Štiptoně o pronájem pozemků v k.ú
Byňov ve vlastnictví Města Nové Hrady -
jedná se o žádosti pana F. Krtka, paní E.
Šídlové, paní B. Sassmanové a pana J. Ti-
soně.)

� 17. Žádost o stanovisko – možné umístění
psa do útulku
Rada souhlasí v případě navrácení odchy-
ceného toulavého psa z náhradní péče
s jeho umístěním do útulku "Domov fauny"
v Krásné Hoře.
(Rada obdržela žádost Odboru životního
prostředí Městského úřadu Nové Hrady
o případné umístění odchyceného toulavé-
ho psa do útulku, pokud dojde k jeho vrá-
cení z náhradní péče, která probíhá po dobu
14 dní u pana Jaroslava Smrčky, Světví.)

� 18. Kácení dřevin rostoucích mimo les
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o pokáce-
ní 1 ks Třešně ptačí rostoucí na pozemku
parc. č. KN 12/1 v k.ú. Obora u Vyšného.

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

� 20. Obchodně technická nabídka – Prů-
zkumné hydrogeologické vrty Veveří
Rada bere na vědomí Obchodně technickou
nabídku na průzkumné hydrogeologické
práce a hodnocení zdrojů podzemní vody
v k.ú. Veveří od společnosti VAK JČ,a.s.
České Budějovice a pověřuje starostu měs-
ta a místostarostu pana Ing. Kasana dalším
jednáním  a přípravou projektu.
(Nabídka se týká zajištění podkladů pro po-
dání projektové žádosti pro zajištění doplň-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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kového zdroje pitné vody pro Město Nové
Hrady z lokality v blízkosti čerpací stanice
Veveří.)

� 21. Návrh na vklad do KN – Smlouva
věcné břemeno Štiptoň K 1518 –
p. Tancer – přípojka NN
Rada bere na vědomí zprávu Ing. M. Nos-
kové o podání Návrhu na zahájení povolení
vkladu práva odpovídajícího věcnému bře-
menu Katastrálnímu úřadu v Českých Bu-
dějovicích pro stavbu "Štiptoň K 1518 – p.
Tancer – přípojka NN".

� 22. Dodatek č. 1 ke Smlouvě  –
Modernizace budov ZŠ
Rada souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě
o podmínkách poskytnutí dotace z Regio-
nálního operačního programu NUTS II Ji-
hozápad pro projekt "Modernizace budov
ZŠ a jejich zařízení za účelem zlepšení kvali-
ty a dostupnosti vzdělávání v Nových Hra-
dech" a pověřuje starostu podpisem Dodatku
č. 1.
(Předmětem Dodatku je změna spočívající
ve změně hodnoty jeho indikátoru a s tím
související změna článku I. Smlouvy a změ-
na plátcovství DPH. Celkový rozpočet pro-
jektu uvedený ve Smlouvě o podmínkách
poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozá-
pad se nemění.)

� 23. Servisní smlouva
Rada bere na vědomí Servisní smlouvu
mezi Městem Nové Hrady a firmou Daniel
Šárovec, Nymburk a pověřuje starostu měs-
ta a místostarostu pana Ing. Kasana dalším
jednáním.
(Návrh Servisní smlouvy ve věci zajištění
pravidelné údržby a revizí místního roz-
hlasu.)

� 24. Dodatek č. l ke smlouvě o dílo
Rada souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě
o dílo ze dne 15.5. 2009 a pověřuje starostu
podpisem Dodatku.
(Rada obdržela Dodatek č.1 ke smlouvě
uzavřené dne 15.5.2009 mezi Městem Nové
Hrady a Kanceláří projektového poraden-
ství, Petr Heidinger, České Budějovice
z důvodu navýšení základní sazby DPH
z 19 % na 20 %.)

� 25. Žádost o stanovisko
Rada souhlasí s nákupem přepravky zn.
VARI Kennel na převoz psů v osobním autě
pro potřeby Odboru životního prostředí
Městského úřadu Nové Hrady. Rada sou-
hlasí s označením volně pobíhajících tou-
lavých psů radiofrekvenčním identifikačním
čipem. V případě, že se přihlásí majitel od-
chyceného psa, uhradí veškeré náklady (ná-
klady na čip a aplikaci) majitel psa. V případě,
že se majitel nenajde a zvíře se umísťuje do
náhradní péče, zaplatí náklady Město Nové

Hrady. V případě umístění psa do útulku se
čipování psa neprovede.

� 26. Jednání pracovní skupiny MPR –
MPZ
Rada bere na vědomí informaci o jednání
pracovní skupiny MPR a MPZ a pověřuje
starostu města ve spolupráci s Investičním
oddělením Měú Nové Hrady přípravou
podkladů pro výběr akcí.
(Starosta Mgr. Hokr informoval radu o jed-
nání pracovní skupiny MPR a MPZ a sezná-
mil radu s doporučením skupiny na akce
obnovy památek v rámci Programu regene-
race městských památkových rezervací a
městských památkových zón na rok 2010.
Pracovní skupina doporučila k realizaci ob-
jekty v majetku města Nové Hrady (hrobka,
městské hradby) a oslovení dalších vlastníků
objektů ve věci případné realizace v rámci
Programu regenerace v roce 2010. O výběru
jednotlivých akcí bude jednáno na dalším
jednání pracovní skupiny na základě vy-
jádření vlastníků objektů a výše podpory
přidělené pro Město Nové Hrady v rámci
Programu regenerace MPR a MPZ.)

� 27. Zápis z jednání Komise sociálních
věcí a zdravotnictví
Rada bere na vědomí zápis z jednání Komi-
se sociálních věcí a zdravotnictví ze dne 15.
února 2010. Rada souhlasí s přidělením
bytu 1+2 v Nových Hradech, ulice 5. květ-
na 116/2  panu Karlu Morongovi.
(Komise na svém jedná ní projednala žádosti
o uvolněný byt 1+2 v Nových Hradech, ulice
5. května 116/2. Bylo předloženo 8 žádostí
o tento byt a komise doporučila přidělení
bytu panu Karlu Morongovi, Nové Hrady.)

� 28. Rozpočet – 2010, rozpočtový výhled
Rada bere na vědomí informace o přípravě
rozpočtu 2010. Rada pověřuje Finanční ko-
misi Rady města zpracováním rozpočtové-
ho výhledu na roky 2011 - 2012.
(Rada byla starostou města informována
o přípravě rozpočtu Města Nové Hrady pro
rok 2010. Návrh rozpočtu je připraven k pro-
jednání ve finanční komisi, která se uskuteč-
ní dne 16.2.2010. Tajemník MěÚ Nové
Hrady upozornil na nutnost vypracování roz-
počtového výhledu na roky 2011 - 2012.)

� 29. Smlouva o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu
Rada souhlasí se Smlouvu o zřízení práva od-
povídajícího věcnému břemenu mezi Městem
Nové Hrady a společností E.ON Distribuce,
a.s. České Budějovice pro stavbu "Nové
Hrady, K 829/81, p. Sladký – kabel NN" a
pověřuje starostu jejím podpisem.
(Smlouva o smlouvě budoucí byla pode-
psána dne 24.3. 2009 a schválena zastupi-
telstvem města na 19. veřejném zasedání
zastupitelstva města dne 12.3.2009.)

� 30. Inventarizace – 2009
Rada bere na vědomí informaci o provede-
né inventarizaci majetku Města Nové Hra-

dy za rok 2009.
(Rada byla místostarostou M. Šlencem in-
formována o inventarizaci majetku Města
Nové Hrady za rok 2009.)

� 31. Žádost o prodej pozemků
v k.ú. Byňov
Rada souhlasí s prodejem pozemků parc. č.
349/2 o výměře 23 m2 a pozemku parc. č.
2339 o výměře 804 m2 vše v k.ú. Byňov a
pověřuje tajemníka zveřejněním záměru
prodeje na úřední desce.
(Rada byla informována místostarostou pa-
nem Ing. Kasanem o provedeném místním
šetření na základě podané žádosti o odpro-
dej pozemků parc. č. 349/2 a 2339 v k.ú.
Byňov paní Marií Dvořákovou a Janou Bal-
kovou, bytem Byňov 100.)

Zápis z 6. schůze rady města
ze dne 01. 03. 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 5. jednání
rady města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z  5.  schůze rady města.

� 2. Zápis z Osadního výboru Byňov
Rada bere na vědomí zápis z jednání Osad-
ního výboru Byňov, Jakule a Štiptoň. Rada
souhlasí s pronájmem pozemků v k.ú. By-
ňov a pověřuje tajemníka zveřejněním zá-
měru pronájmu na úřední desce Městského
úřadu.
(Rada byla starostou města seznámena se
zápisem z jednáním Osadního výboru v By-
ňově, Jakuli a Štiptoni. Rada souhlasila
s pronájmem pozemků v k.ú. Byňov a pově-
řila tajemníka zveřejněním záměru proná-
jmu na úřední desce. Jedná se o následující
pozemky – pozemek – parc. číslo 2410
o výměře 31264 m2, parc. č. 2412 o výměře
8909 m2, parc. č. 2407 o výměře 6196 m2,
parc. č. 2347 o výměře 620 m2 parc. č. 2413
o výměře 14796 m2, parc. č. 2414 o výměře
363 m2, parc. č. 2512 o výměře 499 m2,
parc. č. 2509 o výměře 3011m2, parc. č.
2357 o výměře 12243 m2, parc. č. 2361
o výměře 26923 m2, parc. č. 2331 o výměře
5191m2, parc. č. 2303 o výměře 11730 m2,
parc. č. 2397 o výměře 3539 m2, parc. č.
2502 o výměře 2146 m2, parc. č. 2524 o vý-
měře 5153 m2, parc. č. 2542 o výměře
1396 m2, parc. č. 2549 o výměře 4466 m2,
parc. č. 2552 o výměře 822 m2, parc. č. 2578
o výměře 9771 m2, parc. č. 2590 o výměře
2214 m2 v katastrálním území Byňov.)

INFORMACE Z RADNICE
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� 3. Žádosti o dotaci – projekt Mateřská
škola Nové Hrady – rekonstrukce
II. etapa
Rada souhlasí s podáním projektové žádosti
pro projekt "Mateřská škola Nové Hrady –
rekonstrukce II. etapa" do investiční části
Grantového programu Jihočeského kraje
Opravy a rekonstrukce mateřských škol.
Rada souhlasí s dofinancováním podílu
města ve výši 550 123 Kč v případě přiděle-
ní dotace.
(Projekt řeší rekonstrukci a vybavení kuchy-
ně a přípravných kuchyněk MŠ N. Hrady.
Celkový rozpočet projektu je 1 350 123Kč.)

� 4. Žádost o dotaci – Projekt "Mateřská
škola Nové Hrady – vybavení tříd"
Rada souhlasí s podáním projektové žádosti
pro projekt "Mateřská škola Nové Hrady –
vybavení tříd" do neinvestiční části Granto-
vého programu Jihočeského kraje "Opravy
a rekonstrukce mateřských škol". Rada sou-
hlasí s dofinancováním podílu města ve
výši 62 720Kč v případě přidělení dotace.
(Projekt řeší vybavení tříd MŠ Nové Hrady
nábytkem a lůžky pro spaní dětí. Celkový
rozpočet projektu je 156 800,-Kč.)

� 5. Směrnice k zadávání veřejných
zakázek
Rada bere na vědomí vyjádření Krajského
úřadu Jihočeského kraje, Odboru legislati-
vy a vnitřních věcí k návrhu Směrnice rady
města o zadávání veřejných zakázek. Rada
pověřuje pana Mgr. Jarolímka provedením
drobné úpravy textu dle návrhu Krajského
úřadu Jihočeského kraje, Odboru legislati-
vy a vnitřních věcí.

� 6. Smlouva o nájmu a užívání
nemovitostí
Rada souhlasí se Smlouvou o nájmu a uží-
vání nemovitostí (nebytových prostor a čás-
ti pozemku) mezi Městem Nové Hrady a
panem Mgr. Františkem Chrastinou, Tře-
boňská 670, Rudolfov na pronájem objek-
tu čp. 396 "Celnice" v Nových Hradech
Hradech o celkové výměře podlahové plo-
chy 474 m2 a část pozemku parc. č. 664/12
o výměře 5 156 m2 v k.ú. Nové Hrady a po-
věřuje starostu města jejím podpisem.

� 7. Zabezpečení objektu Hasičské
zbrojnice Nové Hrady
Rada bere na vědomí nabídku digitálního
drátového alarmu systému RK 65 KRXG
od společnosti EXZAS DG s.r.o. Hrdějo-
vice.
(Rada obdržela Nabídkový – objednávkový
list na digitální drátový alarm systém RK 65
KRXG pro zabezpečení objektu Hasičské
zbrojnice v Nových Hradech. Rada pověřila
starostu města ve spolupráci s Investičním

oddělením MěÚ zařazením této aktivity do
připravované žádosti o dotaci na podporu
SDH.)

� 8. Lékárna
Rada bere na vědomí vyjádření Lékárnické
komory v Praze ke stížnosti na nečitelnost
účtenek za léky v lékárně v Nových Hra-
dech a pověřuje starostu města jednáním
s vedoucí lékárny v Nových Hradech paní
Mgr. Lenkou Poláčkovou o zlepšení stavu
vydávaných účtenek za léky a dalším jedná-
ním o budoucím zajištění lékárnických slu-
žeb  pro občany z Nových Hradů a okolí.

� 9. Projekt "Dejte srdci šanci"
Rada souhlasí s nákupem automatizované-
ho externího defibrilátoru zn. HeartStart
FRx Philips a pověřuje pana Mgr. Jaro-
límka prověřením možnosti získání finanč-
ních prostředků z vhodného grantového
programu.
(Rada obdržela nabídku na nákup automa-
tizovaného externího defibrilátoru zn. He-
artStart FRx Philips, který slouží jako
doplněk a pomocník k poskytnutí laické ne-
odkladné první pomoci při náhlé akutní sr-
deční příhodě.)

� 10. Smlouva o dílo
Rada souhlasí se smlouvou o zhotovení au-
torského díla mezi Městem Nové Hrady a
panem Milanem Koželuhem, Pod Vodár-
nou 330, Nové Hrady na vytvoření knižní
publikace průvodce s názvem "Nezapome-
nutelné stopy Novohradských hor" v rámci
projektu  "Po stopách společné historie".

� 11. Oznámení o provedené kontrole
Rada bere na vědomí informaci o provede-
né kontrole Městského úřadu Nové Hrady,
Odboru životního prostředí na plnění spo-
lečného metodického pokynu ke zpětnému
odběru elektrozařízení pro provozovatele
kolektivního systému Elektrowin a.s., do
kterého je zapojeno Město Nové Hrady.
(Kontrolou nebyla zjištěna žádná pochy-
bení.)

� 12. Žádost o uzavření nájemní smlouvy
Rada souhlasí s pronájmem rybníka Žebrák
parc. č. 146 v k.ú, Nakolice a pověřuje ta-
jemníka zveřejněním záměru pronájmu na
úřední desce.
(Rada obdržela žádost Českého rybářské-
ho svazu Nové Hrady o uzavření nájemní
smlouvy na rybník Žebrák – parc. č. 146
v k.ú. Nakolice – vzhledem k ukončení pro-
nájmu tohoto rybníku od Fondu ČR, územ-
ní pracoviště České Budějovice.)

� 13. Žádost o informaci – zveřejnění
záměru prodeje
Rada bere na vědomí žádost o informaci
k prodeji pozemků v k.ú. Veveří od Advo-
kátní kanceláře Matouš a partneři, Praha 2
a pověřuje tajemníka vypracováním odpo-
vědi.

� 14. Manželé Kordinovi – zajištění
přístupu na pozemek
Rada bere na vědomí žádost o zajištění pří-
stupu na pozemek ve vlastnictví manželů
Kordinových a pověřuje starostu města dal-
ším jednáním v této věci.
(Rada obdržela žádost o zajištění přístupu
na pozemek ve vlastnictví manželů Kordi-
nových s výhledem k předpokládanému
prodeji pozemků 863/9 a 882/1 v k.ú. Nové
Hrady.)

� 15. Žádost o řešení  ztrát tepla –
centrální kotelna
Rada bere na vědomí žádost o svolání
schůzky k řešení ztrát z centrálního zdroje
tepla a teplé vody v Nových Hradech od
předsedy výboru Společenství vlastníků
domu Zahradní čtvrť 339, MVDr. Pavla Ky-
peta a pověřuje jednatele Služeb s.r.o. Nové
Hrady  svoláním  jednání.

� 16. Zápis z Osadního výboru pro Údolí
u N. Hradů
Rada bere ne vědomí zápis z jednání Osad-
ního výboru Údolí u Nových Hradů. Rada
souhlasí na základě doporučení Osadního
výboru s prodejem pozemku parc. č. 791/1
v k.ú. Údolí u Nových Hradů a pověřuje ta-
jemníka zveřejněním záměru prodeje na
úřední desce.

� 17. Soupis nových pozemků
k. ú. Nakolice
Rada bere na vědomí soupis nových poze-
mků ve vlastnictví Města Nové Hrady ze
dne 18.2.2010 po provedené komplexní
pozemkové úpravě v katastrálním území
Nakolice od společnosti LANDservis Čes-
ké Budějovice jejichž majitelem je Město
Nové Hrady. Rada bere na vědomí soupis
nových pozemků v k.ú. Nakolice manželů
Kronikových (na základě stanovení Města
Nové Hrady jako opatrovníka).

� 18. Žádost o prodej pozemku
Rada souhlasí s prodejem stavebního poze-
mku parc. č. 301/14 díl u, o výměře 72 m2,
301/6 díl t, o výměře 193 m2, 301/7 o výmě-
ře 222 m2, 301/13 díl v, o výměře 39 m2,
272/9 díl r, o výměře 73 m2 a 301/1 díl s,
o výměře 391 m2 – celkem 990 m2 v lokali-
tě Pod Zámeckým – větev D, Janu Valho-
vi, Nové Hrady a Anetě Rosenzweigové,
České Velenice. Rada postupuje projedná-
ní prodeje na jednání zastupitelstva Města
Nových Hradů.

� 19. Oznámení o zahájení řízení –
povolení ke kácení dřevin
Rada bere na vědomí Oznámení o zahájení
řízení – povolení ke kácení dřevin podle § 8
zákona č. 114/1992 Sb. od Správy chráněné
krajinné oblasti Blanský les z důvodu pro-
vádění stavebních úprav objektu Lázniček
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na pozemku parc. č. KN 1538 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů.

� 20. Rozbor hospodaření
Rada bere na vědomí Rozbor hospodaření
Technických služeb města N. Hrady za rok
2009. Rada města ukládá řediteli TSM pro-
vedení takových úsporných opatření v roce
2010, aby došlo ke snížení ztráty hospo-
daření z roku 2009. Rada dále požaduje
v roce 2010 pravidelné předkládání čtvrt-
letních rozborů hospodaření TSM Nové
Hrady.
(Rada obdržela Rozbor hospodaření TSM
Nové Hrady za rok 2009 od ředitele Tech-
nických služeb pana Jiřího Haidera. Vý-
sledkem hospodaření je ztráta ve výši
1 013 677 Kč. Rada města uložila řediteli
TSM provedení takových úsporných opatře-
ní v roce 2010, aby došlo ke snížení této
ztráty.)

� 21. Vyúčtování – Masopust Údolí
Rada bere na vědomí vyúčtování Masopus-
tu konaného dne 6.2. 2010 v Údolí u No-
vých Hradů.

� 22. Směrnice pro přijímání dětí do MŠ
Rada bere na vědomí Směrnici Mateřské
školy Nové Hrady pro přijímání dětí k před-
školnímu vzdělávání a postupuje ji k posou-
zení Komisi pro školství, sport, kulturu a
spolkový život.

� 23. Rozhodnutí o změně integrovaného
povolení
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Krajské-
ho úřadu – Jihočeského kraje se změnou in-
tegrovaného povolení ze dne 19.2.2010.
(Rozhodnutí o změně integrovaného po-
volení se změnou v názvu zařízení z důvo-
dů změny obchodního názvu HBSW a.s.
Dobrá voda – výroba nápojů na Poděbrad-
ka, a.s. – závod DOBRÁ VODA.)

� 24. Cenová nabídka
Rada souhlasí s cenovou nabídkou společ-
nosti VAK JČ, a.s. České Budějovice na po-
souzení vydatnosti pramenů v okolí rybníka
Olejový v k.ú. Nové Hrady a pověřuje sta-
rostu města dalším jednáním.

� 25. Rozhodnutí – povolení užívání zdrojů
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Minis-
terstva zdravotnictví České republiky – po-
volení k užívání zdrojů pro společnost Podě-
bradka, a.s. Poděbrady ze dne 10.2.2010.

� 26. Odměny členům komisí rady
Rada souhlasí s proplacením odměn členům
komisí Rady Města Nové Hrady za rok 2009.
(Rada obdržela návrh odměn členům komi-
sí Rady Města Nové Hrady za rok 2009
s přehledem účasti na jednání komisí.)

� 27. Umístění odchyceného psa
do náhradní péče
Rada bere na vědomí informaci Městského
úřadu, Odboru životního prostředí o umístě-
ní odchyceného toulavého psa do náhradní
péče u pana Jaroslava Smrčky Horní Strop-
nice (Světví) 251.

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

� 29. Zpětný odběr systému
EKOLAMP s.r.o.
Rada souhlasí se zapojením Města Nové
Hrady do zpětného odběru systému společ-
nosti EKOLAMP s.r.o. s možností získání
finančních výhod za odběr elektrozařízení
skupiny č. 5 (osvětlovací zařízení, výbojky,
zářivky atd.) na základě uzavřené smlouvy
a pověřuje starostu města jejím podpisem.

� 30. Žádost o vyjádření k územní studii,
Veřejná vyhláška – oznámení
Rada bere na vědomí žádost o vyjádření
k územní studii Třeboňsko – Novohradsko a
pověřuje starostu účastí na závěrečném pro-
jednání dne 19. března v Nových Hradech.

� 31. Stanovisko SÚ k plánovanému
záměru
Rada bere na vědomí stanovisko Stavební-
ho úřadu Městského úřadu Nové Hrady
k plánovanému záměru osazení lezecké stě-
ny v areálu hřiště Tělovýchovné jednoty
Nové Hrady.

� 32. Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Rada bere na vědomí žádost o ukončení
Smlouvy o nájmu nebytových prostor
uzavřené dne 6.3.2006 mezi Městem Nové
Hrady a paní Dominicou Kříhovou, Lhotka
6, Trhové Sviny na objekt Byňov čp. 110.
Rada pověřuje tajemníka zveřejněním zá-
měru pronájmu nebytových prostor v čp.
110 Byňov.
(Rada obdržela žádost o ukončení Smlouvy
o nájmu nebytových prostor uzavřené dne
6.3.2006 mezi Městem Nové Hrady a paní
Dominicou Kříhovou, Lhotka 6, Trhové
Sviny. na objekt Byňov  čp. 110.)

� 33. Projekt  "Rezidence Nové Hrady,
sanace sklepa"
Rada souhlasí s podáním žádosti na obnovu
nemovité kulturní památky Rezidence Nové
Hrady do grantového programu Jihočeského
kraje na akci "Rezidence Nové Hrady, sana-
ce sklepa".
(Rada obdržela informaci o podání žádosti
na obnovu nemovité kulturní památky Re-
zidence Nové Hrady do grantového progra-
mu Jihočeského kraje na akci "Rezidence
Nové Hrady, sanace sklepa". Rada souhla-
sila s podáním žádosti do grantového prog-
ramu Jihočeského kraje – Nemovité kulturní
památky 2010. Předkladatelem žádosti je
společnost Rezidence Nové Hrady a.s.)

� 34. Projekt "Rekonstrukce zázemí spor-
tovního areálu TJ Nové Hrady"
Rada bere na vědomí podání žádosti (pro-
jekt "Rekonstrukce zázemí sportovního
areálu TJ Nové Hrady") o poskytnutí dota-
ce Jihočeského kraje v rámci Akčního plá-
nu programu rozvoje kraje pro rok 2010 do
grantového programu "Rekonstrukce stáva-
jících sportovišť ". Rada souhlasí s dofinan-
cováním podílu žadatele (TJ Nové Hrady)
v případě přidělení grantu.
(Rada byla starostou města informována
o přípravě projektové žádosti o poskytnutí
dotace Jihočeského kraje v rámci Akčního
plánu programu rozvoje kraje pro rok 2010
do grantového programu "Rekonstrukce
stávajících sportovišť ". Předkladatelem žá-
dosti bude na základě dohody Tělovýchov-
ná jednota Nové Hrady.)

� 35. Projekt – Instalace horolezecké stěny
Rada souhlasí s instalací lezecké stěny
v areálu TJ Nové Hrady na pozemcích ve
vlastnictví Města Nové Hrady.
(Rada obdržela informaci o podání žádosti
Sdružení pro podporu cestovního ruchu na
Novohradsku do grantového programu Jiho-
českého kraje – Zážitková turistika na instala-
ci lezecké stěny v areálu TJ Nové Hrady.)

� 36. Projekt – "Novohradské Znění"
Rada bere na vědomí podání žádosti o pos-
kytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci
Akčního programu rozvoje kraje pro rok
2010 do grantového programu "GP Podpo-
ra živé kultury s názvem projektu" 5. roč-
ník mezinárodního hudebního festivalu
Novohradské znění 2010".
(Rada byla seznámena starostou města s po-
dáním žádosti o poskytnutí dotace Jihoče-
ského kraje v rámci Akčního programu
rozvoje kraje pro rok 2010 do grantového
programu "GP Podpora živé kultury" s ná-
zvem projektu "5. ročník mezinárodního
hudebního festivalu Novohradské znění
2010" Předkladatelem žádosti jsou Tech-
nické služby města N. Hradů.)

� 37. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace
Rada bere na vědomí Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace
z Regionálního opatření programu NUTS II
Jihozápad na projekt "Investice pro integ-
rovaný rozvoj kultury a kvality služeb ve-
řejné správy v Nových Hradech" a pověřuje
starostu jeho podpisem.
(Předmětem Dodatku je změna projektu
spočívající ve změně rozpočtu (přesun fi-
nančních prostředků uvnitř položky 01.08
Služby, přesun mezi položkami v rámci ka-
pitoly 01 Hlavní způsobilé výdaje a přesun
mezi položkami v rámci položky 02.02
Služby). Celkové způsobilé výdaje projektu
se nemění.)
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Grantový program města Nové Hrady pro rok 2010
Grantový program města i pro rok 2010 vý-

razně ovlivnilo úsilí Rady města motivovat
mládež ve věku 12 – 20 let k realizaci svých
nápadů a organizaci aktivit v oblasti kultury,
sportu a ochrany životního prostředí. Granto-
vý program byl proto rozdělen stejně tak jako
v roce 2009 do dvou podprogramů:

I – Podpora pořádání jednorázových akcí za-
měřených na kulturní nebo sportovní aktivi-
ty (podprogram AKCE)

II – Podpora pořádání jednorázových akcí
nebo průběžných aktivit v oblasti kultury,
sportu nebo ochrany životního prostředí ko-
naných za prokazatelného organizačního
zapojení mládeže ve věku 12 – 20 let (pod-
program MLÁDEŽ)

Na takto rozdělený grantový program pak Za-
stupitelstvo města vyčlenilo v rozpočtu částku
100 000,- Kč.

Specifické podmínky
pro podprogram AKCE
� Grant může dosáhnout maximální výše

5 000,- Kč a současně nesmí být vyšší než
70% celkových nákladů na projekt
� Může jít o podporu pořádání jednorázových

akcí zaměřených na kulturní nebo sportovní

aktivity určené prioritně pro občany z No-
vých Hradů.

Specifické podmínky
pro podprogram MLÁDEŽ
� Grant může dosáhnout maximální výše

5 000,- Kč a současně nesmí být vyšší než
90% celkových nákladů na projekt

� Může jít o podporu pořádání jednorázo-
vých akcí nebo průběžných aktivit v oblas-
ti kultury, sportu nebo ochrany životního
prostředí konaných za prokazatelného or-
ganizačního zapojení mládeže ve věku 12 –
20 let

Společné podmínky
pro oba dva podprogramy
� Akce by měly být pořádány především pro

občany města. Jejich zapojení by mělo být
aktivní, tj. akce, které budou počítat s míst-
ními občany pouze jako s diváky nebudou
v souladu s programem.

� Akce musí být otevřeny pro veřejnost. Ne-
budou podporovány akce s uzavřeným
okruhem účastníků, např. sportovní soutěže
pouze pro zvané.

� Místem konání akce může být pouze územ-
ní obvod města Nové Hrady, tj. město a
všechny jeho místní části, osady. Výjimkou
mohou být akce, které jsou určeny pro novo-
hradské občany, ale pro naplnění cílů pro-
jektu a pro uskutečnění těchto akcí neexistují
v územním obvodu města podmínky.

� Uznatelné výdaje hrazené z grantu mohou
být: nákup materiálu, ceny do soutěží,
mzdové prostředky (dohody o provedení
práce), propagace a jiné služby přímo sou-
visející s předmětem projektu.

� Předložené projekty budou hodnoceny dle
těchto kritérií:

� Soulad projektu s požadovanými cíli
podprogramu

� Nezbytnost navržených výdajů a po-
drobnost rozpočtu

� Činnost žadatele v předchozích letech

Další důležité informace o termínu, místě a
způsobu podání žádosti naleznete na jiném
místě tohoto vydání Novohradského zpravo-
daje a na internetových stránkách města
(www.novehrady.cz)

Michal Jarolímek

MĚSTO NOVÉ HRADY VYHLAŠUJE
GRANTOVÝ PROGRAM PRO ROK 2010

Město Nove Hrady vyhlašuje Grantový program pro rok 2010 na podporu rozvoje kultury,
sportu a ochrany přírody.

Základní podmínky pro poskytnutí grantu:
� podpora v roce 2010, na výše uvedené akce konané v termínu od 1.1.2010 do 31.12.2010
� příspěvek v maximální výši 5 tis. Kč
� podíl žadatele minimálně 30 % pro podprogram AKCE
� podíl žadatele minimálně 10 % pro podprogram MLÁDEŽ
� podpora místních organizací a spolků a akcí konaných v územním obvodu města Nové Hrady,

tj. město a všechny jeho místní časti, osady

Podmínkou pro poskytnutí grantu je:
� doručení žádosti v uzavřené obálce nejpozději do data uzávěrky
� žadatel žádá o příspěvek v maximální výši 5 000 Kč
� místo konání akce je v uzemním obvodu města Nové Hrady
� publikováni informace o použiti grantu v Novohradském zpravodaji
� u žadatelů, kterým byl poskytnut grant v roce 2009 je podmínkou poskytnutí grantu řádné vy-

účtování grantu poskytnutého v roce 2009

Další podmínky jsou specifikovány v pravidlech grantového programu Města Nové Hrady pro
rok 2010, který je k dispozici na www. novehrady.cz nebo při osobním vyzvednutí na podatelně
Městského úřadu Nové Hrady

Jeden žadatel může podat do každého podprogramu maximálně tři žádosti.
Vyhlášení: 1.4.2010
Termín uzávěrky příjmu žádostí: 30. 4. 2010 do 11.00 hod.
Vyúčtování do: do 30 dnů od ukončení akce

Žádosti o grant je možné získat v tištěné podobě na podatelně MěÚ Nové Hrady nebo v elektro-
nické podobě zde:  www.novehrady.cz

Žádosti podávejte v 1 písemném vyhotoveni v uzavřené obálce označené “Grantovy program
města Nové Hrady 2010 – I. kolo” na podatelnu Městského úřadu Nové Hrady; náměstí Republi-
ky 46; 373 33 Nové Hrady do 30. 4. 2009 do 11.00 hod.

foto: archiv NZ
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Rozpočet města Nové Hrady na rok 2010
Na 26. veřejném jednání zastupitelstva

města byl projednáván a schválen rozpočet
města pro letošní rok. Již v minulém článku
o rozpočtu a výhledu do roku 2010 jsem na-
značoval, které velké akce nás čekají. Po
schválení rozpočtu si můžeme některé akce
nejen připomenout, ale především přistoupit
k jejich uskutečňování.

Nejprve však několik čísel. Celkové příjmy
města jsou kalkulovány na 59 531 810,- Kč,
výdaje činí 59 381 810,- Kč. Mimo samotný
rozpočet pak stojí na výdajové položce finan-
cování splátky za vodovod Veveří ve výši
150 000,- Kč a úvěr na dva projekty podpořené
z Regionálního operačního programu (ROP).
Plusově naopak můžeme počítat se zůstatky
na účtech ve výši 12 763 716,93 Kč a podílo-
vými listy v hodnotě 1 575 486,51 Kč. Pokud
bychom tato čísla přeložili do reálného stavu,
pak má město vyrovnaný rozpočet a rezervu
přes 7 miliónů korun.

Významnou součástí výdajové části roz-
počtu jsou příspěvky na chod úřadu, Technic-
kých služeb města, základní a mateřskou
školu. V rámci přípravy rozpočtu příspěvko-
vých organizací bylo dohodnuto využití části
prostředků pro přesně specifikované aktivity.
Technické služby města tak v rámci svého roz-
počtu plánují rekonstrukce koupelen, výměnu
oken do dvora v čp. 12 či opravy venkovních
fasád některých bytových domů. V rámci roz-
počtu TSM má svůj díl také Kulturní a infor-
mační centrum, je pamatováno na údržbu města
a osad, veřejnou zeleň, lesní hospodářství a
v neposlední řadě též na nákup technického vy-
bavení. Mateřská škola pak z příspěvku pokry-
je nejen základní provoz, ale je plánován i
nákup el. sporáku do kuchyně, dovybavení ná-
bytkem a dokončení úprav školkové zahrady.
Základní škola vedle zajištění běžného provozu
provede dovybavení školní družiny nábytkem a
žaluziemi. Hlavními společnými aktivitami fi-
nancovanými městem však budou zateplení
budovy ZŠ v Hradební ulici a oprava části hra-
dební zdi v areálu ZŠ v Komenského ulici.

Z velkých investic bychom rádi realizovali
především rekonstrukce komunikací a výstavbu

nových chodníků (rozpočet 11 486 023,- Kč –
výstavba nové komunikace ve Vilové čtvrti,
rekonstrukce komunikace od Novohradské
hospody k tělocvične, rekonstrukce komuni-
kace ke školní družině, rekonstrukce komuni-
kací v Údolí, výstavba chodníku v Byňově a
výstavba a rekonstrukce chodníků ve Vitoraz-
ské ulici v N. Hradech od trafiky po kapličku)
v rámci projektu podpořeného z ROPu – dota-
ce je sice již přislíbena, nicméně vlivem situa-
ce na Regionální radě ROPu stále čekáme na
podepisování příslušných smluv.

Naopak dotace na zateplení budouvy ZŠ
v Hradební ulici je již potvrzená a v současné
době připravujeme podklady k výběrovému říze-
ní na zhotovitele (rozpočet cca. 5 000 000,- Kč,
včetně opravy přilehlého chodníku). Pokračo-
vání zahájené akce nás čeká na ZTV Pod Zá-
meckým, kde budeme budovat další část
v rámci větve D (1,5 miliónu Kč).

Společně se Správou a údržbou silnic bu-
deme opět stavět v Údolí. Kraj zde chystá
opravu mostu u pivovaru a pro Město N. Hra-
dy z toho vyplývá investice ve výši přibližně
1,5 miliónu korun spočívající ve vybudování
chodníku a přeložení kanalizace a dalších sítí.

Již v loňském roce jsme plánovali realizaci
projektu Revitalizace veřejných prostranství,
který byl ale z finančních důvodů odsunut na
rok 2010. V současné době již máme podepsa-
nou smlouvu a v nejbližší době by měl zhoto-
vitel zahájit práce (rozpočet 870 000,- Kč).
V rámci dalšího projektu, který byl podpořen z
Místní akční skupiny Sdružení Růže (MAS),
bychom rádi opravili část objektu bývalého
Statku a umožnili jeho další využití pro spolko-
vý a společenský život (rozpočet 800 000,- Kč).

Rozpočet města však není jen o velkých in-
vestičních akcích. Zahrnuje i přípravu nových
projektů. Na projektové dokumentace (PD) je
vyčleněno 600 000,- Kč, které by měly pokrýt
přípravu PD pro výstavbu nových domků v lo-
kalitě Jižní město, koupaliště, rekonstrukci
bytových domů a dalších aktivit. S plánem
rozvoje lokality Jižní město však souvisí také
částka určená na výkup pozemků, bez kterých
bychom tuto aktivitu těžko realizovali.

I v letošním roce je částkou více než jedno-
ho miliónu korun myšleno na naše organizace
a spolky. Částku 550 000 Kč získá Tělový-
chovná jednota (příspěvek na činnost + pří-
spěvek na provoz tělocvičny), požadovaný
příspěvek však získaly i další organizace a
spolky, které ve stanoveném termínu žádost
podaly. Další (již tradiční) formou podpory
našich spolků a organizací je Grantový prog-
ram města, který i v letošním roce umožní žá-
dat finanční podporu na jednotlivé akce
pořádané v našem městě a osadách. Věřím
tedy, že i v letošním roce bude sportovní a
spolková činnost finančně zajištěna a bude
moci  rozvíjet své aktivity.

Samostatné položky mají v rámci městské-
ho rozpočtu naši hasiči (SDH N. Hrady, Údolí
u Nových Hradů, Byňov). V těchto položkách
je reflektována především potřeba určená
k zabezpečení akceschopnosti a přípravy
k ochraně zdraví a majetku.

V rámci rozpočtu však nejsou jen velké po-
ložky. Svůj význam mají i mnohdy menší
částky, které jsou využity k zajištění potřeb
občanů. Rozpočet takto počítá s rozšířením
pokrytí místního rozhlasu (3 nová hnízda), re-
vizí dětských hřišť, pokračováním zajištění
odvodnění garáží u autobusového nádraží či
nákupem dalšího měřícího zařízení pro zvýše-
ní bezpečnosti silničního provozu (Údolí).
Částka 100.000 Kč je pak vyčleněna pro pot-
řeby a aktivity v osadách.

Samostatnou položkou je také částka
180 000,-Kč, kterou jsme obdrželi jako prémii
za úspěch v soutěži Obec přátelská rodině.
O záměru na využití těchto prostředků jsme
informovali Ministerstvo práce a sociálních
věcí a po jeho schválení budou využity na pro-
rodinné aktivity v rámci města a osad.

Schválený rozpočet je jakýmsi jízdním řá-
dem městských financí. Jeho plnění však ne-
záleží pouze na naší vůli ale především na
přísunu financí z výběru daní a úspěšnosti
námi předkládaných žádostí. V letošním roce
budeme zejména sledovat, zda dojde k napl-
nění odhadu Svazu města a obcí (SMO) ve vý-
voji daňové výtěžnosti. Svaz předpokládal
pokles o 15% oproti roku 2009 a od tohoto
předpokladu se odvíjí i kalkulace našich příj-
mů. V oblasti dotací bude důležitý vývoj
v rámci ROPu, kde čekáme potvrzení úspěš-
nosti našich projektů. Již na konci roku 2009
jsme podali žádost do Programu rozvoje ven-
kova (PRV) na nákup nového traktoru pro
TSM, v úvodních měsících letošního roku pak
v rámci MAS Sdružení Růže a Grantového
programu Jihočeského kraje. V nejbližších
dnech bychom měli obdržet oficiální potvrze-
ní úspěšnosti předkládaných žádostí. Poté pro-
běhne začlenění do rozpočtu města. Případné
předfinancování či kofinancování těchto no-
vých projektů umožní přebytek hospodaření
z minulých let (rezerva 7 miliónů korun).

S úplným zněním schváleného rozpočtu se
můžete seznámit na Měú Nové Hrady nebo na
internetových stránkách města.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Ačkoli na březnovém veřejném zasedání zastupitelstva města N. Hrady se schvaloval letošní
městský rozpočet, v sále Koželužny se sešla jen hrstka novohradských občanů. Podrobnosti o roz-
počtu Vám přináší na této straně starosta města Mgr. V. Hokr. V příštím čísle začne pro čtenáře
Novohradského zpravodaje mini seriál o názorech současných zastupitelů na některé věci veřej-
né. Poprvé to bude téma „novohradská kultura“, jejíž financování v nedávném období kontrolo-
val kontrolní výbor města.                                                                                    K. Jarolímková
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Jarní poděkování
Při pohledu na svítící sluníčko rádi zapomínáme na dlouhé zimní mě-

síce a radujeme se z nástupu jara. Letošní zima byla opravdu dlouhá. Ne-
nazval bych jí nějak extrémní, spíše takovou, jaké zimy před mnoha lety
bývaly. Jen ty poslední roky jsme si nějak odvykli, že padá sníh a že se
následně i udrží díky teplotám hluboko pod bodem mrazu. Děti si dosta-
tečně užily zimních radovánek, lyžaři měli možnost provětrat svá „pr-
kénka“ a zasněžená krajina lákala k častým procházkám.

Pro některé profese však sněhová nadílka neznamená odpočinek ale
spíše zvýšené pracovní vytížení. Mám na mysli především ty, kteří se
starají o cesty a chodníky. Zajistit průjezdnost cest a schůdnost chodníků
je každoročním úkolem našich Technických služeb. V letošním roce byl
jejich tradiční úkol rozšířen o údržbu chodníků, které podle tzv. chodní-
kového zákona „získala“ města do své péče. Úkol to byl vskutku velký a
jsem rád, že mohu konstatovat, že se s ním lidé z TSM popasovali velmi
dobře.

Je jasné, že bychom našli i chybičky na kráse, ale pokud porovnáme
úroveň úklidu sněhu v našem městě s těmi v okolí, musíme ocenit, že
naše město patřilo mezi ta nejsjízdnější, nejschůdnější a nejčištěnější.
A to v některých městech ani tolik sněhu jako u nás nenapadalo a jejich
technické zázemí je mnohem lepší...

Chtěl bych tedy touto cestou poděkovat všem, kteří se přičinili o to,
že se nám společně tu dlouhou bílou zimu podařilo zvládnout.

Mé poděkování začíná u všech občanů, kteří bez ohledu na chodníko-
vý zákon i letos odklízeli sníh od svých domů a nečekali, až někdo jiný
sníh odklidí. Děkuji též všem řidičům, kteří bez ohledu na pár kroků na-
víc nenechávali svá auta na chodnících a parkovali ve svých garážích či
na parkovištích, čímž umožnili lepší úklid sněhu.

Poděkování patří také pracovníkům Správy a údržby silnic, kteří se
snažili udržet naše cesty z města do okolních obcí a měst průjezdné a
díky jejich aktivitě a pomoci byly sjízdné i cesty v průtazích městem
a našimi osadami.

Závěrečné velké poděkování patří všem zaměstnankyním a zaměst-
nancům Technických služeb města Nových Hradů, kteří se celou zimu
snažili udržet město v provozuschopném stavu. V jejich péči bylo více
než 30 kilometrů cest a 15 000 m2 chodníků, z nichž téměř dvě třetiny
musí být odklízeno manuálně. I přes problémy s technikou byly cesty
prohrnovány a sypány (v průběhu celé zimy bylo použito na sypání cel-
kem 130 tun písku) v maximální možné míře a stejně jako u chodníků se
zde postupovalo podle předem stanovených priorit, které zohledňují
nutnost dostat se na autobus, do škol, k lékaři, na nákupy apod.

Letošní rok byl z pohledu péče o město přelomový a byl velkou
zkouškou nejen pro zaměstnance ale též pro techniku. Ukázalo se, že
přes nákup či opravu některých strojů budou Technické služby potřebo-
vat další nové stroje, s kterými by náročné
úkoly zvládaly. Některé potřeby budou kryty
ze schváleného rozpočtu, na další jsme se po-
kusili zajistit finance z dotačních prostředků.

Na závěr mi dovolte ještě jednou zopako-
vat poděkování všem, kteří se podíleli na zim-
ní údržbě, a vyjádřit přání, aby i jarní úklid a
další péče o naše město a osady byly minimál-
ně stejně úspěšné.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

O Z N Á M E N Í
MěÚ Nové Hrady –

odbor životního prostředí oznamuje občanům

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ
v Nových Hradech a přilehlých osadách proběhne

v následujících termínech:

sobota 10.4.2010
Údolí (před objektem bývalého pivovaru) .  . 9.30 –   9.50 hod.
Byňov (na návsi) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10.00 – 10.40 hod.
Jakule (před Hostincem) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10.45 – 10.55 hod.
Štiptoň (u autobusové zastávky) .  .  .  .  .  .  . 11.00 – 11.10 hod.
Nové Hrady (radnice) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11.15 – 12.00 hod.

neděle 11.4.2010
Nové Hrady (radnice) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10.00 – 10.30 hod.
Vyšné (u autobusové zastávky) .  .  .  .  .  .  .  . 10.40 – 11.00 hod.
Obora (před objektem č.p. 6) .  .  .  .  .  .  .  . 11.10 – 11.20 hod.
Nakolice (před objektem hasičárny) .  .  .  .  . 11.30 – 11.45 hod.

Cena injekce proti vzteklině je při hromadné akci  90,- Kč,
individuálně (tj. v objektu majitele psa) 110,- Kč
Kombinovaná vakcinace 180,- Kč.
Aplikace je hrazena majitelem psa.

Upozorňujeme, že očkování psů proti vzteklině je povinné – zákon
č. 166/ 1999 Sb. (hlava II, oddíl I, § 4, bod f) ze dne 30. 7. 1999 o po-
vinnostech chovatelů psů a některých dalších zvířat držených v za-
jetí ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté vždy jednou za rok.
V případě, že neočkovaný pes napadne a poraní člověka, vysta-
vuje se majitel nepříjemnému riziku sankčního řízení.

DŮLEŽITÉ!
K očkování sebou vezměte očkovací průkaz zvířete !
Prosíme nezaměňovat očkování za akci „čipování“, tj. vybavení
psa mikročipem!

Z. Vaněk, OŽP N. Hrady

Svoz odpadu duben 2010
Technické služby oznamují termín svozu objemného domovního odpadu a železného
šrotu. Pro objemný odpad budou přistaveny velkoobjemové kontejnery, železný šrot
uložte vedle kontejneru tak, aby bylo při nakládání možno použít hydraulickou ruku.

V Nových Hradech budou kontejnery přistaveny v těchto místech:
� na parkovišti v Zahradní čtvrti u trafiky –  pondělí 19. dubna a úterý 20. dubna
� na rozcestí k rybníku Olejový –  pondělí 19. dubna a úterý 20. dubna
� v Navrátilově ulici mezi domy čp. 246 a 247 –  úterý 20. dubna a středu 21. dubna
� v ulici 5. května –  středa 21. dubna a čtvrtek 22. dubna

V osadách budou kontejnery přistaveny v těchto místech:
� v Byňově u bývalého kravína –  pondělí 26. dubna a úterý 27. dubna
� na Jakuli na prostranství u hospody –  pondělí 26. dubna a úterý 27. dubna
� v Údolí u hasičské zbrojnice –  pondělí 26. dubna a úterý 27. dubna

Kontejnerů bude na určených místech dostatečné množství.
Prosíme o dodržování pořádku v okolí kontejnerů.
Upozorňujeme, že do kontejnerů je zakázáno dávat nebezpečný odpad (např. zbytky chemi-
kálií, léky, uhynulá zvířata, autobaterie a pod.).foto: KIC
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Jak se my, Češi, nejčastěji zbavujeme
vysloužilých elektrospotřebičů

Každá domácnost produkuje velké množství
odpadu. Ideálně se ho zbavujeme tehdy, když
před domem máme popelnici, za kterou jedno-
duše zaplatíme a o její vyvážení se pak nemu-
síme starat.

Jenže dnes už většina z nás ví, že do popel-
nice nelze odložit vše. Copak o takový mastný
papír od salámu se popelnice spolehlivě posta-
rá. Jistou námahu nás stojí roztřídění papíru,
plastů či skla. Ale i zde jsme si navykli na
modré, žluté či zelené sběrné kontejnery.

Co když se nám však rozbije mixér, fén či
žehlička? Jsme ochotni je odnést do sběrného
dvora, který může být i několik kilometrů
vzdálený?

Co napověděl průzkum?
Elektroodpad je momentálně nejrychleji

rostoucím druhem odpadu. Celosvětově nyní
tvoří až pět procent hmotnosti pevného domá-
cího odpadu, tedy téměř tolik jako plastové
obaly.

V zemích Evropské unie, kde se v domác-
nostech ročně vyprodukuje asi osm milionů
tun elektroodpadu, roste jeho objem tempem
tři až pět procent ročně, skoro třikrát rychleji
než celkový objem odpadu.

„Před třemi lety, kdy v České republice za-
čínal systém zpětného odběru vysloužilých
spotřebičů teprve vznikat, v mnoha zemích
Evropy již perfektně fungoval. U nás tehdy –

s nadsázkou řečeno – platilo, že většina lidí
elektroodpad rozlišovala pouze na dvě sku-
piny: na ten, co se do popelnice nevejde, a
ten druhý, co se tam vtěsnat dá,“ konstatuje
Ing. Roman Tvrzník z kolektivního systému
ELETKROWIN.

Od té doby došlo k výraznému posunu.
Ukázal to průzkum, který se opakoval v dvou-
letém intervalu. Lze konstatovat, že došlo
k výrazným změnám v uvažování lidí. S tvrze-
ním „Díky zpětnému odběru se nepovalují sta-
rá zařízení v příkopech a na skládkách“ dnes
souhlasí 72 % dotazovaných.

Když se řekne „zpětný odběr elektrozaří-
zení“, vybaví se podle průzkumu více než po-
lovině dotázaných, přesněji 53 % respondentů
„odevzdání elektrozařízení prodejci při koupi
nového“.

Co vlastníme, proč to vyhazujeme
Průzkum poskytuje zajímavé údaje i ve

vztahu k jednotlivým skupinám elektrozaříze-
ní. Tazatelé zjišťovali, kolik a kterých spotře-
bičů domácnosti vlastní, jaké je jejich
průměrné stáří, nebo co bývá nejčastější příči-
nou jejich obměny.

Například lednice – alespoň jednu vlastní
99 % českých domácností, 50 % lednic je star-
ší pěti let. Novou si 55 % českých domácností
pořizuje nejčastěji jednou za šest až deset let.
Důvody vyřazení staré lednice jsou v rovno-
váze. Kvůli poruše ji přestává používat 47 %
domácností, 47 % odůvodňuje tento krok ná-
kupem nového, lepšího modelu. Když už do-
jde na likvidaci ledničky, odevzdá ji 34 %
domácností do sběrného dvora. Za novou ji při
nákupu vymění u prodejce 20 % lidí, 13 % sta-
rou, ale ještě funkční lednici někomu zdarma
věnuje, osm procent prodá do bazaru nebo
prostřednictvím inzerátu a stejných osm
procent takový spotřebič nějakým způso-
bem dál používá. Stále ještě však šest procent
dotázaných přiznává, že starou lednici prostě
postaví k popelnici.

Pro srovnání se podívejme třeba na fény a
kulmy: vlastní je 83 % českých domácností
a 56 % jich je tři až pět let starých. Pokud do-
jde k výměně, je to v 65 % případů kvůli poru-
še a jen v 25 % z důvodu nákupu nového,
lepšího modelu. A způsob jejich likvidace?
Největší množství těchto malých domácích
pomocníků, bohužel, končí v popelnici mezi
ostatním odpadem. Podle průzkumu je to
44 %. V domácnostech, kde mají větší eko-
logické zábrany, ale žádné místo zpětného
odběru bezprostředně po ruce, jich dál pře-
káží 16 %, pouze 13 % fénů a kulem lidé ode-
vzdají do sběrných dvorů.
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Aprílový
Dlouhá zima znamená pro některé dlouhé

čekání na jaro a jarní aktivity. Zima také byla
vždy dobou, kdy se rodiny scházely a dlouhé
večery se trávily povídáním. Sousedi se často
sešli v jedné chalupě a vyprávěli si. Někdy to
byly příběhy z dávné minulosti (pohádkové,
rytířské či válečné), jindy se řešily aktuální
věci (např. kravka je nějaká špatná nebo po-
dobné slavnému Menšíkovu „Máňa už je zase
v tom?“) nebo se dělaly výhledy do budoucna
(jaká bude úroda, co nový panovník či prezi-
dent apod.). Doba se změnila, lidé už se po
sousedsku tolik neschází, zůstává však to, že
máme tendenci pořád něco řešit, povídat si
o problémech svých nebo raději těch druhých.
Změnilo se také místo těchto debat – většinou
se posunulo k pivu, kde je teplo a není ani nou-
ze o „naslouchajícího souseda“.

Letošní zima se nám protáhla, diskuse
o jarním setí, práce na zahradě či fotbale ještě
nebyly aktuální, tak se s nebývalou vervou ře-
šilo téma klasické, navíc v letošním roce aktu-
ální – politická situace. S blížícím se prvním
dubnem jakoby se řešila i témata, která byla
někdy spíše přáním než realitou nebo je jejich
autoři jen tak „z hecu“ pustili mezi sousedy
jako předčasný aprílový žertík.

„Víš, že starostu nebaví starostování a
bude se už letos v létě stěhovat do Chorvat-
ska?“

„Víš, že tamhle soused má kandidovat?
A že ten má být novým tajemníkem?“

„Víš, že Topolánek slíbil za výhru ve vol-
bách dodělat dálnici až do Velenic? A Parou-
bek ho chce trumfnout, tak slibuje v Budějcích
letiště!“

„Víš, že už se neplánuje kruhák u benziny,
ale má se jezdit kočárovou cestou na Hrady?“

„Víš, že se dojednává výsledek voleb mimo
Hrady?“

„Víš, že celé náměstí se bude rozkopávat a
bude tam podzemní parkoviště?“

„Víš, že už se ví, kdo koho po volbách zradí
a kdo bude novým starostou?“

Těch „zaručených“ zpráv koluje mnoho –
některé jsou spojené s místní tématikou, jiné se
týkají té krajské či celorepublikové. S blížícím
se opravdovým aprílem ale i volbami jich
bude určitě přibývat. Někdy to budou jen žer-
tíky, jindy zase snaha „dát do placu něco no-
vého“ nebo vědomé spuštění fámy, která
pomůže…

Osobně jsem rád, že v nás pořád dřímá řeši-
telská energie. Často je zdrojem zábavy a vel-
ké legrace, jindy může mít reálný základ a
vede k zamyšlení, jak na ně mohl jejich autor
přijít nebo co jimi sleduje. V každém případě
se dají popsat ve stylu vyprávění Miroslava
Donutila „Pořád se něco děje!“ a přispívají
k oživení atmosféry ve městě…

Přeji všem hezké jaro a nenechte se příliš
nachytat aprílovými žertíky.

Vladimír Hokr

P.S. Mezi námi sousedy, to Chorvatsko by ne-
bylo špatné, ale tady na Hradech mám domov
a rozdělanou práci…

IMPULZNÍ PŘESHRANIČNÍ CENTRUM
SDRUŽENÍ RŮŽE

Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany

P O Z V Á N K A
Impulsní přeshraniční centrum Sdružení Růže připravuje

za podpory Jihočeské Silvy Norticy
přeshraniční workshop zkušeností spojených s tématem:

NEZAMĚSTNANOST x SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ
řešení a prevence

Toto setkání organizujeme u příležitosti Evropského roku boje proti chudobě
a sociálnímu vyloučení vyhlášenému Evropskou unií pro rok 2010.

Termín a místo konání:
úterý 27.4.2010 na Nových Hradech v prostorách Akademie věd

od 10 do cca 15 hodin

Program setkání:

1) Představení Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, jeho české
aktivity, prezentace podpůrných projektů.
Mgr. Tomáš Strnad – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha

2) Současná situace na trhu práce v příhraničním regionu jižní Čechy x Waldviertel.
Mgr. Jiří Beran – Úřad práce České Budějovice,
Gerhard Ableidinger – AMS Gmünd

3) Podpora podnikání v příhraničním regionu jižní Čechy x Waldviertel
Hospodářská komora Č. Budějovice:

- Ing. Fouňová – podpora podnikatelů v regionu,
- Ing. Hart – spolupráce s rakouskými partnery

Wirtschaftskammer Gmünd
-  Mag. Andreas Krenn – podpora rakouských podnikatelů

4) Aktivní stanoviště interregionálně – Standort Aktiv
Přednášející: Ricky Heimpel

5) Projekt „Se sousedy k vzdělávání“ – vzdělávání osob ohrožených na trhu práce z důvodu
znevýhodnění (odlehlé venkovské oblasti se zhoršenou infrastrukturou)
Olga Brůhová – Erudico s.r.o.

6) Možnosti dalšího vzdělávání dospělých
- školství – Ing. Šímová – Odbor školství KÚ Jč. kraje
- možnosti rekvalifikace – ÚP Mgr. Jiří Beran

7) Veřejná služba, obecně prospěšné práce – starostové obcí

8) Konkrétní projekt boje proti sociálnímu vyloučení u lidí s handicapem
- NAZARET - p. Filip

Připravovaný workshop je určen nejširší veřejnosti. Zveme srdečně zástupce obcí z regionu
Sdružení Růže, zástupce podnikatelů z regionu Sdružení Růže, zástupce sociálních odborů,
zástupce školství, nezaměstnané i veřejnost.

Přivítáme také zájem zástupců obcí o čtený příspěvek (max. 5-10 min.) – např. na téma obec-
ně prospěšné práce, veřejná služba – zkušenosti obcí.
Účast na akci je bezplatná. Pro všechny účastníky akce bude zajištěno pohoštění.
Po skončení workshopu je pro zájemce zajištěna prohlídka hradu s průvodcem.

Prosíme zájemce o účast o zaslání přihlášky (nejpozději do 15.4.2010):
- buď e-mailem na adresu: impulz@centrum.cz
- nebo telefonicky na č. 389 604 514, 776 324 992.
- možno zaslat i zpětný e-mail

Prosíme o Vaše přihlášky co nejdříve, aby bylo možno zajistit vhodný prostor a pohoštění.
Pokud budete mít zájem vystoupit s krátkým příspěvkem, uveďte to, prosím, v přihlášce.

Za IPC Sdružení Růže a Silvu Norticu – Ing. Eva Dupkaničová – manažerka

Tato akce je organizována v rámci projektu „Založení Hospodářské platformy EUROREGIO
SILVA NORTICA“ za přispění Evropské unie



duben 2010 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 11

MAS Sdružení Růže připravuje 5. výzvu
a školení pro zájemce o dotaci

Místní akční skupina Sdružení Růže při-
pravuje 5. výzvu k podání žádosti o dotaci
z Programu rozvoje venkova. Dotace je vyhra-
zena na investiční projekty (rekonstrukce bu-
dov a ploch, nákup vybavení a technologií) ve
výši 50 tis. - 1 000 000 Kč.

V této výzvě budou podpořena tato opatření:
Infrastruktura pro předškolní výchovu

Toto opatření je zaměřeno na vytváření a
zlepšování materiálních a prostorových pod-
mínek pro předškolní výchovu v MŠ i mateř-
ských centrech. V této fichi bylo dosud
podpořeno celkem 8 projektů, z toho 3 projek-
ty na rozvoj mateřských center (např. MC.
Človíček Nebojsa T. Sviny – Výstavba dět-
ského hřiště u mateřského centra – 270 tis. Kč,
Obec Benešov n. Černou – Rekonstrukce tělo-
cvičny – 363 tis. Kč). Žadatelé mohou v tom-
to opatření získat až 90% dotaci z rozpočtu
projektu.

Konkurenceschopnost mikropodniků
Cílem tohoto opatření je zakládání nebo

rozvoj mikropodniku v činnostech zařazených
do těchto ekonomických činností – těžba a
úprava ostatních nerostných surovin, zpraco-
vatelský průmysl, stavebnictví, obchod a služ-
by. V této fichi bylo dosud podpořeno celkem
5 projektů, např. Dřevotvar HaH Briketovací
lis na dřevní odpad – 461 tis. Kč, Staněk Pavel
– Stavební úprava autodílny – 589 tis. Kč, Čer-
ný Daniel – Kovárna Blata – 414 tis. Kč. Žada-
telé mohou v tomto opatření získat 56% dotaci
z rozpočtu projektu.

Podmínky pro kultivaci životního
prostředí

Opatření je zaměřeno na zlepšování vzhle-
du obcí prostřednictvím úprav veřejných pro-
stranství a na jejich využití pro společenské,
kulturní a spolkové aktivity, včetně dětských
hřišť. Do přípravy i realizace projektu se před-
pokládá zapojení veřejnosti. Zde byly podpo-
řeny 3 projekty (např. obec Horní Stropnice -
Revitalizace veřejného prostranství Světví –
centrální část – 1 000 tis. Kč, Město Nové Hra-
dy – Revitalizace veřejných prostranství měs-
ta Nové Hrady – 800 tis. Kč). Žadatelé mohou
v tomto opatření získat až 90% dotaci
z rozpočtu projektu.

Podmínky pro ochranu zdraví
a majetku obyvatel

Toto opatření je zaměřeno na investice do
preventivních opatření ke zvýšení ochrany

zdraví a majetku obyvatel v území MAS, ale
také k vytváření materiálních podmínek pro
organizace, které majetek a zdraví obyvatel
chrání (např. SDH). Zde byl zatím podpořen
pouze jediný projekt a to projekt Města nové
Hrady - Bezpečně do škol – 561 tis. Kč. Žada-
telé mohou v tomto opatření získat až 90%
dotaci z rozpočtu projektu.

Podmínky pro ochranu a rozvoj
kulturního dědictví venkova

Opatření je zaměřeno na investice spojené
s obnovou nebo využitím kulturního dědictví
venkova. Vedle rekonstrukce památek je
možné i zřizování nových stálých expozic a
využití památek ke vzdělávání veřejnosti.
V tomto opatření bylo podpořeno 8 projektů,
např. ŘKF Dobrá Voda – „Odvlhčení barokní
fary“ – 700 tis. Kč, Město Nové Hrady – „No-
vohradská kovárna aktivní“ 320 tis. Kč, Hrady
na Malši – Konzervace zdiva druhého podlaží
a koruny věže tvrze Tichá – 500 tis. Kč. Žada-
telé mohou v tomto opatření získat až 90%
dotaci z rozpočtu projektu.

Platné znění výzvy bude zveřejněno v dub-
nu prostřednictvím webových stránek MAS
(http://mas.sdruzeniruze.cz), kde je možno už
v současné době se seznámit s předběžným
obsahem uvedených opatření (Fichí).

Příjem žádostí bude probíhat do 10. května
2010 v sídle MAS SR (Žižkovo nám. 107, Bo-
rovany). Během dubna proběhnou dvě školení
pro žadatele (14.4. – Benešov nad Černou –
14.00, 15.4. Borovany 16.30 – obojí v zaseda-
cí místnosti obecního/městského úřadu). Cí-
lem těchto školení je seznámit účastníky se
vším, co je spojeno s přípravou žádostí o dotaci
a následně s úspěšnou realizací plánovaných a
podpořených projektů. Účastníci semináře
získají CD s kompletní dokumentací potře-
bnou k sestavování a odevzdání žádosti. Uví-
táme, když nám Vaši účast na semináři
předem nahlásíte. Kontaktní osobou pro or-
ganizaci seminářů a evidenci účastníků je
Helena Kujanová (kujanova.h@centrum.cz,
777 084 601).

V případě zájmu o bližší informace kontaktuj-
te sekretariát Místní akční skupiny (386 927 055,
724 643 050, guthova@cb.gin.cz, kujanova.h@
centrum.cz). V sídle MAS (budova borovan-
ské radnice – zadní vchod) poskytujeme také
konzultace k Vašim záměrům.

Zuzan Guthová, MAS Sdružení Růže

Zelená úsporám
Státní fond životního prostředí vyhlásil

minulý rok program Zelená úsporám. Cí-
lem programu je zjednodušeně řečeno
snížit spotřebu energií pro vytápění a ohřev
teplé vody v rodinných i bytových domech
a také v panelových domech. V programu
Zelená úsporám je do konce roku 2012
k dispozici cca 25 mld. Kč. Po rozpačitém
rozjezdu programu a několika úpravách
pravidel počet podaných žádostí a rozpra-
covaných projektů rychle narůstá. Je
možné, že vyhrazené prostředky budou vy-
čerpány dříve, než se předpokládalo.

Protože strategií MAS Sdružení Růže je
snižování závislosti regionu na vnějších
zdrojích, podporujeme opatření, která snižují
závislost na vnějších zdrojích energie. Od
března proto poskytujeme bezplatné základní
poradenství pro zájemce o dotaci v programu
Zelená úsporám. Naši externí spolupracovníci
poskytují poradenství po telefonu, e-mailu,
po dohodě také v kanceláři MAS (Hodiny
pro veřejnost – út 8.00 – 12.00, st 12.00 –
16.00), popřípadě přímo u Vás doma. Porad-
ce Vám poradí, na jaká opatření se program
vztahuje, jakých úspor musíte dosáhnout,
abyste dosáhli na dotaci, proberou s Vámi,
zda Váš záměr naplňuje cíle programu, po-
radí, kdo Vám zpracuje projekt, popřípadě
pomohou s vyplněním formuláře a vyhle-
dáním vhodné dodavatelské firmy.

Naši poradci:
Ing. Dalibor Stráský (Borovany)

– energetický poradce
(daliborstrasky@volny.cz, 387 981 273)

Ing. Pavel Kříha (N. Hrady, Č. Budějovice)
– energetický poradce
(pkriha@terms-cz.com, 602 482 086)

Mgr. Antonín Chadima (Ledenice)
– praktik, realizace pasivního domu,
nositel dotace Zelená úsporám
(antonin.chadima@gmail.com,
607 969 045)

Ing. Čtveráček
(České Budějovice, Horní Stropnice)
– projektant, poradce
(ctveracek.marketing@volny.cz,
602 352 434)

Zuzana Guthová, MAS Sdružení Růže

Z regionu až do domu
Místní akční skupina Sdružení Růže vydává Zpravodaj MAS, který vychází 3 x do roka.

V něm informujeme o možnostech dotací prostřednictvím MAS, o realizovaných projektech,
ale také o různých zajímavostech z regionu, o významných akcích o zajímavých projektech,
které se u nás připravují nebo se je podařilo uskutečnit. Zpravodaj sestavují zaměstnanci MAS,
ale do budoucna uvítáme, pokud se do jeho přípravy formou příspěvku zapojí i další lidi.

V současné době Zpravodaj distribuujeme veřejnosti zdarma prostřednictvím obchodů v re-
gionu, popřípadě obecních úřadů. Nad to nabízíme jednotlivcům možnost objednat si zasílání
Zpravodaje poštou a to za poštovné a balné 60 Kč/ rok. Pokud máte o tuto službu zájem, pošlete
nám e-mailem svoji adresu a spolu s ní své rodné číslo, nebo IČO, které použijete jako variabil-
ní symbol k platbě na účet MAS (190701552/0300, ČSOB). Budete mít předplaceno zaslání
3 čísel Zpravodaje. Z. Guthová, MAS Sdružení Růže
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Stavebniny Atika
Vás společně se společností BASF zvou

na

Bezplatný
informační seminář

k programu
ZELENÁ ÚSPORÁM

CHCETE VĚDĚT, KOLIK BUDE STÁT
VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ
VAŠEHO DOMU
A JAKOU DOSTANETE DOTACI?

Pak je právě pro Vás určen seminář
o programu ZELENÁ ÚSPORÁM. Na
semináři získáte informace o podmínkách
pro získání dotace, o výši dotace a
o průběhu dotačního řízení. Zájemcům
následně ZDARMA zpracujeme orientační
výpočet nutných úsporných opatření.

V Nových Hradech se seminář koná
v úterý 13.4.2010 od 17.00 hodin
v objektu Koželužny.

Případné dotazy rádi zodpovíme
na tel. čísle 606 69 12 12.

zveřejnění záměru města Nových Hradů

PRONAJMOUT NEMOVITOST
podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Nemovitost: Nebytové prostory  o celkové výměře 180  m2 v objektu čp. 110 v Byňově
/bývalá prodejna Jednoty/

Výměra: 180 m2

Cena m2: Ekonomicky nejvýhodnější nabídka
Usnesení rady města číslo: Rada č. 6  ze dne 1.3.2010,  bod č. 32
Zveřejněno dne: 24.3. 2010
Uzávěrka připomínek k záměru dne: 19.4. 2010 – do 12.00 hodin
Kontakt: Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ Nové Hrady, tel.: 386 101012

e-mail: jaroslavs@novehrady.cz
Nabídky: Poštou nebo osobně na podatelnu MěÚ Nové Hrady

nejpozději do pondělí 19. 4. 2010 do 12. 00 hodin
Náležitosti nabídky:

1. Podnikatelský záměr
2. Výše nájemného
3. Kopie živnostenského oprávnění
4. Délka nájmu

Náležitosti obálky: Na zadní straně bude obálka označena „Výběrové řízení – pronájem,
Byňov čp. 110 – Neotvírat “

Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ

Naše poděkování
Už tradičně počátkem měsíce března slaví-

me v našem městě Mezinárodní den žen a tak
tomu bylo i v neděli 7. března t. r. I když účast
byla o něco menší než v minulém roce, neu-
bralo to nic na důstojné vzpomínce tohoto vý-
znamného dne. Chtěli jsme tímto poděkovat
za práci našim ženám, babičkám. Pochopením
p. Vlčka (majitele hotelu Máj) jsme mohli
využít prostory k přátelskému posezení. Za to
vše upřímně děkujeme, jakož i za připravené

občerstvení. Zlatým bodem bylo vystoupení
žáků Mateřské školy pod vedením paní Rusi-
ňákové. Zde naše poděkování patří vedení
školky, které připravilo krásný program pro
přítomné ženy (ale i muže). O dobrou náladu
se postarala muzika p. Josefa Vochozky, která
nenechala sedět nikoho z přítomných. To vše
však si požaduje i pomoc, kterou už tradičně
poskytují organizace na území města (KSČM,
Klub českého pohraničí, Český svaz ochránců
přírody a Senior klub) a to nejen organizačně, ale
především i finančním přispěním. Právě organi-

zaci letos měli na starosti p. Zdeněk Vaněk,
František Leštianský, Zdeněk Kučera a Ján Do-
rotovič a finance hlídaly p. Jiřka Děkanová a p.
Jiřka Hambergrová. I těm patří naše poděko-
vání. O obsluhu se zasloužily p. Mirka Plou-
harová a p. Děkanová. Proto ještě jednou
všem děkujeme a vyslovujeme přesvědčení,
že i přes rok se ujmou důstojné oslavy MDŽ.
Víme, že ještě jsou lidé, kteří tento významný
den odsuzují, tak jako tomu bylo v počátku
měsíce března v ČT, ale navzdory jejich vzte-
ku budeme nadále v tradici pokračovat a už
dnes zveme všechny ženy na oslavu MDŽ
v roce 2011.

Za organizátory:
Dorotovič Ján, předseda ČSOP a KČP

Opravdu o velkém štěstí jsme mohli mluvit jednoho krásného březnového dne, kdy se rozjel neří-
zený zájezdový autobus zaparkovaný na náměstí a narazil do radnice. Jednak ve chvíli, kdy se
dal do pohybu, nebyl nikdo v bezprostřední blízkosti a také auto zaparkované před ním u chodní-
ku „pomohlo“ jeho nasměrování do budovy a nikoli do Údolské ulice. Nejspíš všichni strážní
andělé v té chvíli byli nad naším městem. K.J. (i foto)
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Přestože jsme měli před začátkem letošní-
ho Masopustu obavy z počasí a také nám děla-
lo starosti obsazení kapel, nakonec se vyvedl.
V sobotu nás doprovázela takzvaná Novo-
hradská směska, kterou dal dohromady Petr
Vochozka a jako již v předchozích letech ka-
pela Antonína Šimka z Velešína. Po delší době
jsme oslovili i Hranickou Alfu, která naše po-
zvání na neděli neodmítla. Myslím si, že
všechny tři soubory zaslouží za skvělý dopro-
vod velký dík. Hraní na mrazivém vzduchu
nebylo pro ně rozhodně jednoduché. V sobotu
večer se do programu zapojily i další hudební
uskupení a to výborná dechovka Veselá kape-
la a všichni se velmi dobře bavili i při vystou-
pení bigbeatové skupiny Hyalit. Povedl se tak
i večerní program, který byl velmi těžký na
přípravu a to také pro účinkující, kteří vystu-
povali už od rána.

V neděli nás všechny čekal nelehký, ale již
každoroční úkol zorganizovat dobře pohřeb
Masopusta, což vyšlo znovu díky skvělému
faráři Liborovi Doubkovi, který celý akt dopl-
ňoval svým osobním vtipem. Velmi nás letos
potěšil velký zájem hlavně z řad mladších, po-
dílet se na účinkování v Novohradském maso-
pustu, což je pro budoucnost velice dobrá
zpráva. Do dalších ročníků se musíme zamys-
let i nad tím, že v Nových Hradech přibyly dal-
ší domy a koleda tak končila až za tmy.

Přičemž chodíme dva dny, bez nároku na stra-
vu, abychom vše dokázali stihnout.

Nejlepší by bylo řešení s koledou třetí, kte-
rá by velice usnadnila současným dvěma kole-
dám situaci tím, že bychom nemuseli od
občanů tolik spěchat. Toto je otázka na řešení
po celý letošní rok. Na závěr mi dovolte,
abych za všechny masopustníky poděkoval
všem spoluobčanům za podporu Novohrad-

ského masopustu a též abych poděkoval těm,
kteří nejsou při Masopustu vidět a kteří se sta-
rají o bezstarostný průběh celé akce. Vzhle-
dem k tomu, že těchto lidí je hodně, raději
nebudu jmenovat, abych na nikoho nezapo-
mněl. Ještě jednou velký dík! Všichni se již
těšíme na příští Masopust, který se koná
tentokrát 5. - 6. 3. 2011.

Za Masopustní výbor Ivan Dorotovič

Velikonoce se slavily již ve starozákonní
době. Oné „Veliké noci“ vyšli porobení Izrae-
lité z Egypta do svobody, do země zaslíbené.
To byl předobraz, symbol, který v Novém zá-
koně naplnil Ježíš Kristus.

Možná by vás zajímalo, proč jsou Veliko-
noce jednou v březnu, jindy začátkem nebo
dokonce v polovině dubna. Velikonoce jsou
tak zvaný pohyblivý svátek, to znamená, že je-
jich datum se nekryje s občanským kalendá-
řem – na rozdíl třeba od Vánoc, které jsou
vždy 25. prosince. Je to tím, že velikonoční
svátky se odvíjí od prvního jarního úplňku.
A od toho se odvíjí nejen Velikonoce, ale i
doba postní, popeleční středa i například svá-
tek Seslání Ducha svatého. První neděli po
prvním jarním úplňku je Velikonoční neděle.

Doba postní má sice 40 postních dní, ale
protože každá neděle je svátkem, slavností
Zmrtvýchvstání Pána Ježíše, tak se jako postní
den nepočítá. Postní doba tedy trvá od tak zva-
né Popeleční středy až do Bílé soboty a čítá
40 postních dní a 6 dní slavnostních, to jsou
neděle. Postní doba vrcholí „Velikonočním
třídenním“ – je to liturgický obřad, který trvá
3 dny. Není to tak, že by lidé strávili nepře-
tržitě 3 dny v kostele, to by ani nešlo. Liturgic-
ký obřad začne na Zelený čtvrtek, pak se
přeruší a pokračuje se v něm na Velký pátek a
poté na Bílou sobotu. Na Zelený čtvrtek si
křesťané připomínají Ježíšovu Poslední večeři

– okamžik, kdy se svými apoštoly stoloval
naposledy. Tehdy jim otevřeně řekl, že bude
zabit. Tehdy také poprvé proměnil chléb ve
své tělo a víno ve svou krev a také apoštoly vy-
bídl, aby to od té chvíle tak dělali na jeho pa-
mátku. Ježíšovu Poslední večeři slavíme
dodnes při každé mši svaté. Po večeři se Ježíš
vydal se svými učedníky do Getsemanské za-
hrady, kde byl zrazen a zajat.

Na Velký pátek si připomínáme umučení a
smrt Pána Ježíše. Je to pro křesťany den nej-
většího smutku. Kříže jsou zahalené, oltáře
odstrojené. V tento den se nikde na celém svě-
te neslaví mše svatá – to znamená, kněz nepro-
měňuje chléb a víno. V tento den věřící
přijímají Proměněný chléb z předešlého dne.

Bílá sobota je již ve znamení naděje a ra-
dosti. Obřady by měly začínat až po setmění.
Hlavním důvodem je fakt, že Kristus vstal
z mrtvých v noci ze soboty na neděli. Pokud se
obřady skutečně konají až po setmění, lépe vy-
nikne kontrast Světla = Kristus a Tmy = hřích.
Obřady začínají venku, u ohně. Zde se mimo
jiné světí velikonoční svíce, tak zvaný paškál,
která pak svítí po celou dobu obřadů a dále po
celý následující rok při důležitých boho-
službách a obřadech, například při křtu nebo
svatbě. Shromáždění věřících se pak se svíč-
kami v rukou odebere do kostela, kde obřady
pokračují čteními ze Starého i Nového zákona.
Ze Starého zákona se například čte čtení
o stvoření světa nebo o vyjití Izraelitů z Egyp-
ta. Když skončí čtení za Starého zákona, roz-
svítí se světla na oltáři a v celém kostele – to je

symbol vzkříšení Krista. On je tím přechodem,
pojítkem mezi Starým a Novým zákonem.
Zpěvák zazpívá chvalozpěv a obřady pokračují
čtením z Nového zákona. Jako poslední se čte
Evangelium, to je „radostná zpráva“ o Pánu
Ježíši. Při obřadech na Bílou sobotu se také
obnovuje křestní slib. Na závěr se slaví pro-
měňování chleba a vína. Obřady na Bílou so-
botu trvají přibližně 2 hodiny.

Snad jsem vás podrobným výkladem příliš
neunavil. Chtěl jsem jen přiblížit a rozkrýt
nádhernou symboliku těchto krásných svátků.
I v křesťanských rodinách se malují vajíčka,
pletou se pomlázky a chodí se na koledu, tak
jako v ostatních rodinách. Avšak snažíme se
prožít Velikonoce především v rovině du-
chovní.

V Nových Hradech budou obřady
v kostele svatých Petra a Pavla
probíhat následovně:
Zelený čtvrtek 1. dubna: 17.00
Velký pátek 2. dubna: 15.00
Bílá sobota 3. dubna: večerní vigilie 20.00
Neděle Zmrtvýchvstání Páně 4. dubna: 9.00
Pondělí velikonoční 5. dubna: 9.00
Neděle Božího Milosrdenství 11. dubna:

- 9.00 mše svatá
- 15.30 hodina Božího Milosrdenství

„Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve
světlo promění“

Václav Švarc,
správce Kláštera Božího Milosrdenství

Velikonoce
pokračování ze str. 1

A máme opět po Masopustu

foto: KIC
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Staré památné stromy na Novohradsku
Staré památné stromy jsou nedílným článkem přírody Novohradska

a zasluhují si naši pozornost. Tvoří významný prvek nejenom ve volné
krajině, ale i v lesích. Díky nim poznáváme vývoj vegetace v minulosti,
zejména druhovou skladbu stromů. Rovněž jsou statkem kulturním, ne-
boť dokládají, jak byly v minulosti oblíbeny některé druhy stromů u míst-
ního obyvatelstva. A z toho důvodu je také v minulosti při různých
historických příležitostech lidé vysazovali. Vysazovali je okolo obydlí,
na návsích, na významných lokalitách (kapličky, boží muka), kde se
v tehdejší době lidé shromažďovali, a podobně. Stromy tak byly svědky
jak radostných událostí v lidském životě, tak i řady neštěstí. V dnešní
době už ono historické pozadí upadlo do zapomnění, ale stromy stále
svým vzhledem dotvářejí charakter krajiny a umocňují její genius loci.

Do roku 1990 byly v okolí Nových Hradů vyhlášeny tři památné
stromy.

Snad nejznámější z nich je dub letní (Quercus robur), který roste
v maloplošném chráněném území Terezino údolí při cestě z Lázniček
na Cuknštejn ve vzdálenosti asi 400 metrů od Lázniček po levé straně.
Tento dub letní má výšku téměř 40 metrů, má mohutně vyvinutou koru-
nu, obvod v prsní výšce (v metru třiceti) 740 cm. Nejeví známky vnější-
ho poškození ani houbových chorob, vykazuje poměrně dobrou vitalitu
a jeho stáří je odhadnuto na 500 až 600 let, takže se dá říci, že tento dub
pamatuje období husitských válek, které probíhaly i na Novohradsku.

Dalším významným starým památným stromem byl smrk ztepilý
(Picea excelsa), který rostl ve vzdálenosti asi 200 metrů od výše zmíně-
ného památného dubu rovněž za budovou Lázniček v Terezině údolí.
Tento smrk byl vyvrácen při vichřici v říjnu roku 2002. Po vyvrácení
jsme provedli změření a přesnou identifikaci. Smrk byl vysoký 46 a půl
metru. Měl obvod v prsní výšce 408 cm a průměr 130 cm, stáří na letok-
ruzích bylo spočítáno na 236 let a jeho objem byl 22,3 m3. U torza, které
zůstalo po tomto smrku, je v současné době umístěna tabulka s údaji
o stromu, který tam kdysi rostl.

Třetím památným stromem na Novohradsku byl vyhlášen dub letní
(Quercus robur), který se nachází v parčíku u mateřské školy na No-
vých Hradech a přímo sousedí s přírodním parkem Sokolí hnízdo. Ten-
to dub dosahuje zhruba výšky okolo 30 metrů, obvod v prsní výšce činí
760 cm a jeho stáří je rovněž odhadnuto na 500 až 600 let. Strom je bo-
hužel napaden dřevokaznými houbami a jeho zdravotní stav je špatný.
Před pěti lety došlo k vylomení silné kosterní větve, která spadla do are-
álu parčíku. V dutině této větve byly nalezeny larvy páchníka hnědého.
Páchník je pozoruhodný brouk, který je chráněn v rámci EU, takže celá

lokalita Sokolího hnízda, kde bylo nalezeno ještě několik druhů vzác-
ného hmyzu i dalších ohrožených a chráněných živočichů a rostlin,
byla vyhlášena jako chráněné území Natura 2000.

V roce 1988 jsem zahájil územní typizaci
v oblasti Novohradska. A jedním z výstupů a
výsledků tohoto šetření byl také soupis všech
mimořádných stromů, které jsem v krajině
Novohradska, na území, které je v pověření
Městského úřadu Nové Hrady, nalezl. Celkem
65 stromů, na základě stáří, velkých rozměrů
nebo historických údajů a událostí, jsem navrhl
Městskému úřadu k postupnému vyhlášení
jako památných stromů. Tak v devadesátých
letech minulého století díky iniciativě základní
organizace Českého svazu ochránců přírody
Městský úřad v Nových Hradech postupně vy-
hlásil řadu památných stromů, o kterých bude
další pokračování tohoto seriálu.

Na závěr mi dovolte výzvu. Pokud máte
nějaké fotografie s tematikou starých stromů
na Novohradsku, třeba i těch, které už podleh-
ly svému osudu, prosím o zapůjčení – po oko-
pírování vám budou vráceny. Podobně mám
zájem i o příběhy, ať již pověsti, nebo historic-
ké události z dob dávných i nedávných, jež se
ke stromům váží. Materiály prosím doručte do
redakce Novohradského zpravodaje.

Ing. Bohuslav Švarc

Novohradští včelaři děkují
Novohradská základní organizace včela-

řů, kde jsou zastoupeni i včelaři z Údolí, Hra-
nic, Jakule, Byňova, Nakolic a Vyšné čítá
v současné době 21 členů. Celkem chováme
245 včelstev. Věkový průměr se bohužel po-
hybuje kolem 60ti let. Včelaři se navzájem os-
lovují „příteli“. V loňském roce nás opustili
přítel Haider Erich ze Štiptoně. V roce 2009 se
dožil krásného životního jubilea 90 let přítel
Lechner František z Nakolic. V drtivé většině
se stává, že když jednou ke včelaření „přičich-
nete“, tak už vás to do smrti nepustí.

Včelaření je svou činností poněkud speci-
fické. Na rozdíl od jiných zájmových organi-
zací, například dobrovolných hasičů nebo
myslivců, probíhá včelařská činnost spíše
v soukromí na včelínech a včelnicích jednotli-
vých členů. Ke společnému setkání dochází
tak 3x až 4x do roka, kdy se rozdělují léčiva
pro včelstva, sbírají se vzorky, tzv. měl, pro
vyhodnocení zdravotního stavu jednotlivých

včelstev, proběhne odborná přednáška a
navzájem si předáváme své zkušenosti
z uplynulého období. Z této podstaty je i
poměrně náročnější získávat nové členy do
organizace. Přesto se ale naše řady stále
obnovují a když nějaký včelař ukončí svou
činnost, jako zázrakem se objeví jiný, ko-
likrát i mladší, který má zájem o tento krás-
ný koníček.

Letošní zima byla pro naše včelstva vel-
mi náročná. Vypadá to, že letos přijdeme
cca. o 50 % všech včelstev. Nejen z těchto
důvodů jsme rádi, že město Nové Hrady již
dlouhá léta podporuje činnost ZO ČSVo.s.
Nové Hrady, podobně jako ostatní spolky a
zájmové organizace. Za tuto podporu chce-
me městu Nové Hrady jménem všech členů
ZO ČSVo.s. Nové Hrady poděkovat.

Za ZO ČSVo.s. Nové Hrady
přítel Václav Švarc a Miloslav Slepička

dub letní u MŠ
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ZIMNÍ HRÁTKY
v mateřské škole
Zimo, zimo, táhni pryč
Nebo na tě vezmu bič.
Odtáhnu tě za pačesy,
Za ty hory, za ty lesy,
Až se vrátím nazpátek,
Svleču zimní kabátek.

Ahoj “Broučci” a jak jsme přivítali jaro?
To až příště....

Oznamujeme všem, že

ZÁPIS DO
MATEŘSKÉ

ŠKOLY
bude ve dnech

28. a  29. DUBNA (8 – 14 h)
současně se dny otevřených dveří

Těšíme se na vás, vaše školka

Záchranka ve školce
Ve spolupráci se spokojenými a aktivními rodiči jsme uskutečnili

záchranářské dopoledne ve školce.
Záchranářky z Českých Budějovic nás seznámily s důležitostí své

práce. Ukázaly nám jak a kdy zavolat pomoc a děti si vyzkoušely
základy první pomoci a oživování.

Děti znají číslo 155, učily se masáž srdce, naučily se rozpoznat
nebezpečné situace.

Děkujeme sestrám ze záchranky a panu Krajčírikovi, který toto
setkání inicioval a zprostředkoval.

Další akce proběhla v duchu Březen – měsíc knihy. Postupně
všechny třídy navštívily městskou knihovnu, kde si děti prohlédly
dětské knihy a časopisy. Paní knihovnice jim přečetla pohádky
Františka Hrubína, pustila pohádku z gramofonu, došlo i na tanec,
zpěv, ochutnávání koláče a přátelské posezení. Naším společným cílem
je vést děti k lásce ke knihám. Velké díky paní knihovnici Císařové za
příjemně strávená dopoledne s připraveným programem.

Vaše školka

MŠ v knihovně ���
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Graffovo kvarteto
a Igor Ardašev

Za artificiální hudbou do Trhových Svinů
se znovu vydaly 3. března některé žákyně ZŠ.
„Hodně krásných koncertů“ nám v kronice po-
přálo Graffovo kvarteto ve složení Štěpán
Graffe – I. housle, Lukáš Bednařík – II. hous-
le, Lukáš Cybulski – viola, Michal Hreňo –
violoncello i klavírní virtuos Igor Ardašev.
V jejich podání zazněla díla K. Stamice, F.
Mendelssohna – Bartholdyho, Viktora Kalabi-
se a Bohuslava Martinů. Druhá část programu
byla zaměřena právě k tvorbě skladatele Bo-
huslava Martinů (1890 – 1959) ku příležitosti
120. výročí narození skladatele. 258. hudební
večer se tak nesl v podtitulu „Pocta Bohuslavu
Martinů“.

ZŠ Nové Hrady, Mgr. Jana Štorová, DiS.

Základní škola Nové Hrady měla své zastoupení
v JIHOČESKÉM ZVONKU

Dne 11. 3. 2010 proběhlo v Českých Budějovicích okresní kolo pě-
vecké soutěže „Jihočeský zvonek“. Základní škola Nové Hrady vyslala
do 4 kategorií 5 soutěžících: Kristýnu Polesovou, Kateřinu Strejčko-
vou, Annu Mackovou, Hanu Šáchovou a Martu Kolesnikovou. Soutěž
umožňuje poměřit pěvecké dovednosti žáků základních škol a vícele-
tých gymnázií v sólovém a komorním zpěvu v kategoriích I. – IV., do
nichž jsou žáci zařazeni dle tříd, které navštěvují.

V I. kategorii si Kristýna Polesová vyzpívala za písně Prídi ty, šu-
hajko a Ó, řebíčku zahradnický bronzové pásmo. Bronzové pásmo zís-
kala i ve II. kategorii sólového zpěvu Kateřina Strejčková, žákyně
VI. B. Přednesla písně Aj, hory, hory a Voděnka studená jako led. Prog-
ram v těchto kategoriích bývá pravidelně opřen o interpretaci lidových
písní. Soutěžící si zde musí připravit 2 lidové písně za doprovodu libo-
volných akustických nástrojů.

V kategorii komorního zpěvu si pódium okusily Anna Macko-
vá a Hana Šáchová, obě dívky doprovodila na tenorovou flétnu

Monika Pellová. Žákyně 8. třídy získaly ve III. kategorii bronzové
pásmo.

Úspěch jsme slavili i ve IV. kategorii sólového zpěvu, o který se
postarala Marta Kolesniková. S písní Slza z tváře padá získala stří-
brné pásmo. V této kategorii bylo možné zaměřit svůj výběr repertoá-
ru na písně populární a přednést je za podpory akustické techniky. Pro
Základní školu v Horní Stropnici získala stříbrné pásmo Tereza Gon-
deková.

Všechny žákyně musely překonat obrovskou trému, jež se stup-
ňovala od soutěžícího k soutěžícímu. Děvčata si ale se všemi úskalí-
mi poradila a jistě nabrala mnoho nových zkušeností pro další
ročníky této pěvecké soutěže.

Prostřednictvím Novohradského zpravodaje si dovolíme podě-
kovat společnosti ČSAD Jihotrans, s jejíž ohleduplností jsme znovu
nalezli ztracený cestovní pas jedné ze žákyní.

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

Anna Macková, Hana Šáchová, Monika Pellová

Úspěchy našich žáků
Hana Šáchová (VIII.A) s úspěchem reprezentovala Základní školu Nové Hrady v okresních
kolech olympiád z českého jazyka a dějepisu. V okresním kole olympiády z českého jazyka,
které proběhlo 15.3.2010 v Českých Budějovicích, se umístila na 4. místě z celkového počtu
šedesáti soutěžících žáků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
V dějepisné olympiádě postupuje ze 6. místa do kola krajského. ZŠ Nové Hrady

Anna Macková, Hana Šáchová –
bronzové pásmo

Kateřina Strejčková –
bronzové pásmo Marta Kolesniková – stříbrné pásmo
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Zimo, zimo táhni pryč, nebo na tě vezmu bič!
Takovým pokřikem jsme se rozloučili se zimou. V tomto roce to ani žádné smutné rozlouče-

ní nebylo, spíš opravdové vyhnání. Užili jsme si jí dost a dost. Děti ze zeleného oddělení vyrobi-
ly krásnou Morenu, kterou jsme pak zvesela hodili do Stropničky. Pelášila po vodě, až se za ní
prášilo. Dalšími jarními písničkami jsme snad přivolali to vytoužené jaro. Můžete sami posou-
dit, zda se nám to podařilo.

Děti a vychovatelky ze ŠD „U Klouzajícího sluníčka“ (i foto)

Soutěž žáků ZUŠ – v komorní a souborové
hře s převahou dechových nástrojů

V prvním týdnu měsíce února (5.2.2010) se
uskutečnilo v Českých Budějovicích v ZUŠ na
Piaristickém náměstí okresní kolo v komorní
hře s převahou dechových nástrojů. ZUŠ v Tr-
hových Svinech vyslala na tuto soutěž celkem
3 soubory, které zaznamenaly stoprocentní
úspěšnost.

Všechny soubory získaly první místa s po-
stupem do krajského kola, které se konalo opět
v Českých Budějovicích ve stejné ZUŠ. Ten-
tokrát se našim žákům nepodařilo postoupit do
závěrečného ústředního kola, ale přesto jedno
duo získalo 2. místo (Vladimír Sokolík – zobc.
flétna a Marek Švepeš – kytara), Barokní trio
(Petra Švepešová – zobc. flétna, Pavla Kunzo-
vá – violoncello a Marie Kučerová – klavír) a
kvarteto zobcových fléten ve svých kategoriích obsadily velice pěkná 3. místa.

Nové Hrady reprezentovalo kvarteto zobcových fléten ve složení Michaela Mrázová, Simo-
na Vochosková, Markéta Vargová a Monika Pellová.

Touto cestou chci poděkovat všem soutěžícím za vzornou reprezentaci a popřát hodně úspě-
chů v jejich dalším muzicírování. Za ZUŠ Jaroslav Brácha (i foto)

ŠKOLNÍ PERLIČKY
„Opravdu jen pro odvážné…“

Ze slohu …
Charakteristika

„Mamka si na tu práci tak zvykla, že do
práce chodí ráda. Mamka má cit pro zví-
řata i pro nás.“

„Moje mamka je docela klidná. Ale třeba
když přijdu ze školy a chce vidět žákov-
skou knížku, tak je hned výbušná.“

„Mamku také baví domácí práce vaření,
ale jen když jí nebolí hlava a když má
dobrou náladu.“

„Mamka je skromná, nepotřebuje k životu
to, co ostatní ženy – kromě líčidel.“

„Mamka je klidná, jen když má náladu.
Přemýšlivá je také, když má den.“

„Mamka je bavící. Nejvíc mě baví, když
dělá namyšlenou.“

„Pokusím se charakterizovat svého taťku.
Poznala jsem tátu, když jsem se narodila.“

„Lenoch je osoba, která tráví velice času
doma u televize nebo u počítače. Jeho
vztah k práci je mizerný.“

„Lenoch je líný jako veš v kožichu. Je neak-
tivní a drzý. Já se mohu zařadit tak do půl-
ky, napůl lenoch, napůl jsem aktivní.“

„Sobec je osoba taková, že když má něco dob-
rýho, tak nikomu nedá, ale když má někdo
něco dobrýho, tak mu taky nedá, protože
ten sobec mu nedal taky nic a je naštvaný
na toho druhýho, že mu nic nedal.“

„Obětavec má asi klidné a spolehlivé cho-
vání.“

„Obětavec za nikoho položil i život.“

„Třebaže měl obětavec v plánu jít někam
na diskotéku a přišel za ním kamarád pro
radu, tak mu obětavec rád poradí a na
diskotéku půjde, až když ten problém
vyřeší.“

„Můj spolužák není na první pohled sym-
patický, spíše až na ten druhý.“

„Moje spolužačka je přátelská, poněvadž
jsem ji neviděl jít na ulici samotnou.“

„Moje spolužačka má mnoho zájmů. Vím
jen o dvou. Je sportovní. Ráda šplhá, hraje
vybiku, volejbal a ráda skáče přes kozu.“

„Jak už jsem se zmínila, moje spolužačka
je chytrá ve škole i mimo školu.“

„Moji spolužačku jsem si vybral, protože
se mi nejlépe popisuje.“

Žáci ZŠ Nové Hrady
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Skauti na návštěvě u Spejbla a Hurvínka
Je úterní mrazivé ráno 23. února a hodinky

hlavního vedoucího ukazují 4.30 hod. Na au-
tobusovém nádraží v Horní Stropnici se schází
skauti, aby se vydali na výpravu do Prahy,
kde se chystají navštívit Divadlo Spejbla a
Hurvínka.

Společně jsme dojeli na vlakové nádraží
v Nových Hradech, kde nás čekal první pře-
stup na vlak do Českých Budějovic a tam pak
do vlaku na Prahu. Během jízd jsme hráli
spoustu her, takže nám cesty utekly velice
rychle. Někteří z členů oddílu jeli takto daleko
vlakem poprvé, což byl pro ně jeden z prvních
zážitků.

V Praze honem na trolejbus a hurá do di-
vadla, pohodlně se usadit do sedaček a Hur-
vínkova cesta do Tramtárie začíná.

Po skončení přestavení zůstává dle pokynů
celý oddíl sedět v hledišti. V tuto chvíli začali
skauti koukat na vedoucího oddílu a ptát se:
„Proč máme sedět? Co se děje?“

A během chvilky, co to nevidí, kdo to k nim
přichází? No přece Hurvínek s Máničkou při-
šli pozdravit skauty z Horní Stropnice. To

bylo překvapení, to bylo radosti. Poté začalo
skupinové focení s Hurvínkem a Máničkou.
Každý, kdo chtěl, mohl za dozoru loutkoherců
vzít do rukou loutky a každý kdo chtěl, mohl
se s loutkou vyfotografovat. Dalším překvape-
ním, které na nás ještě v divadle čekalo, bylo,
že všichni herci se nám podepsali na památku
do naší kroniky.

Dále naše kroky směřovaly na Pražský
hrad. Když se to děti dozvěděly, zvolaly:
,,Jé tam bydlí prezident. Uvidíme ho?“ Na
Pražském hradě jsme si prošli nádvoří a chrám
sv. Víta.

Posledním překvapením bylo pro děti pro-
hlídka Muzea hraček, kde bylo ve dvou pat-
rech k vidění mnoho hraček jak pro holky, tak
i pro kluky. Skauti zde mohli vidět, s čím
si hráli jejich rodiče, babičky a dědečkové. Po
prohlídce Muzea hraček nás už čekala cesta
na vlak, který nás dovezl k domovu. V tuto
chvíli jsem také oznámil dětem, že pojedeme
metrem. V ten moment bylo vidět ve skaut-
ských očích strach ale i nadšení, protože řada z
nich ještě metrem nejela. Jakmile jsme sedli
do vlaku na České Budějovice, bylo velice
pěkné poslouchat děti, jak si mezi sebou vy-
právěly zážitky z celého dne.

Do Horní Stropnice jsme přijeli za tmy,
kdy hodinky hlavního vedoucího ukazovaly
20:30 hod. Na to, jak byla výprava náročná,
jsem děti předával čilé a spokojené nazpět ro-
dičům.

Jsem velice rád, že se nám výprava vydaři-
la a velmi mě potěšilo nadšení všech skautů.

www.kometa.estranky.cz
Petr Aksamit, vedoucí skautského oddílu

KOMETA Horní Stropnice (i foto)

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR „SOKOLÍ HNÍZDO“
OZNÁMENÍ O uspořádání letního dětského tábora „Sokolí hnízdo 2010“

v objektu Dětského tábora KŘP Středočeského kraje Nové Hrady
V roce 2010 bude v Dětském táboře KŘP

Středočeského kraje (dále jen Stčk) v Nových
Hradech (dále jen DT).

Areál DT bude připraven na pobyty dětí do
konce června. Pro děti je zde připraveno uby-
tování v dřevěných čtyřmístných chatách, cel-
ková kapacita DT je 160 dětí.

Provoz tábora bude zajišťován stejně jako
v minulých obdobích realizačním týmem, od-
bornými službami Stčk a pracovištěm FKSP a
to jak v personální, tak i materiální oblasti. Pro
děti bude již tradičně připraven bohatě spor-
tovní a kulturní program, zajištěna 5x denně
strava, začíná a končí obědem, nepřetržitá
zdravotnická péče a doprava z Prahy i zpět.

Děti ve věku 7-16 se zde vystřídají ve dvou
turnusech, které byly na základě předchozího
zájmu upraveny na trvání 21 dnů a to v násle-
dujících termínech: I. turnus 3.7. – 24.7.
2010, II. turnus 24.7. – 14.8. 2010. V ceně
poukazu je zahrnuto základní pojištění dí-
těte.

Cena poukazu pro dítě včetně DPH je sta-
novena ve výši 5.600,- Kč na 21 dnů. Pro děti
zaměstnanců KŘP Stčk je stanoven poplatek
ve výši 1.400,- Kč na 21 dnů.

PŘIHLÁŠKY
Žádosti o přidělení poukazu na rekreaci

dětí zaměstnanců KŘP Stčk v DT (příloha č.
15 P ŘKŘ 160/2009 zásady FKSP) budou pře-
dány nebo doručeny cestou útvarových komisí
FKSP na pracoviště FKSP odboru rozpočtu a
účetnictví Stčk. Žádosti pro děti ostatních za-
městnanců KŘP, MV ČR a ostatní získají žada-
telé na tomtéž pracovišti FKSP odboru rozpočtu
a účetnictví Stčk, kam je po splnění všech for-
malit doručí. Závazná přihláška musí být
podepsaná rodičem (zákonným zástupcem).
Uspokojování zájemců o poukaz bude probí-
hat podle pořadí došlých přihlášek. Uzávěrka
žádostí je 31.5.2010 pro I. turnus, 18.6.2010
pro II. turnus s tím, že pořadatel LDT si vy-
hrazuje právo zrušit nebo spojit jednotlivé tur-
nusy při nedostatečném počtu zájemců.

Podrobné pokyny pro rodiče dětí (zdravot-
ní potvrzení, odjezd, návrat, kapesné, vybave-
ní dětí atd.) budou připojeny k přidělenému
poukazu. Cena poukazu nebo poplatku musí být
uhrazena do 21 dnů od převzetí vyrozumění
o přidělení poukazu, obdržení složenky nebo
faktury. Další informace lze získat na telefonech
č. (974)861737, 861736, 861724. Vyplněné zá-
vazné přihlášky zasílejte na fax č. (974)861821,
e-mail (v rámci MV): sstck.fpo@pcr.cz

UPOZORNĚNÍ
Žádáme všechny policisty a zaměstnance

o pomoc při propagaci LDT „Sokolí hnízdo
2010“ s cílem naplnění kapacity, neboť s ohle-
dem na finanční zajištění LDT jsou kráceny li-
mity příspěvků na dětskou rekreaci. Na jiné
tábory budou příspěvky poskytovány v soula-
du se zásadami jen na základě individuálního
posouzení a stanoviska útvarové komise
FKSP s tím, že příspěvek bude plně kryt z roz-
počtu útvarové komise FKSP.

Kontakt: p. MAIER Arnošt 724 002 893

TJ a ASPV Nové Hrady
zve na tradiční

SLET ČARODĚJNIC
A STAVĚNÍ MÁJKY

V pátek 30.4.2010,
od 17.00 hod.

na fotbalovém hřišti Nové Hrady
Vše pro pálení i opékání bude připraveno!

HLEDÁNÍ JARA
O víkendu

9. 4. – 11. 4. 2010
hledáme projevy jara.

Letos se jaro pozná podle:
1. kvetoucí prvosenky
2. viděli jsme ještěrku
3. na potoce je mlýnek

Do tohoto hledání jara se mohou zapojit
všichni, kteří v tuto dobu navštíví přírodu
v okolí Nových Hradů a při Dnu země nám
můžete prozradit, co se vám všechno poda-
řilo zahlédnout.

dále zvou MOPíci na akci

DEN ZEMĚ
Tak jako každý rok chystáme se i letos po-
moci naší přírodě po dlouhé zimě. Tento-
kráte se zaměříme na výsadbu jilmů.
Zveme tímto všechny, kteří chtějí, aby
okolí Nových Hradů bylo opět hezké.
Sraz účastníků je plánován na sobotu
17. 4. 2010 před družinou MŠ.
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Tvůrčí aktivity
v Koželužně

� Malování pro děti
středa 14.00 – 17.00 hod.
Každé středeční odpoledne můžete
s námi tvořit, malovat a bavit se svou ši-
kovností. Od ledna jsme rozšířili nabídku
i pro děti předškolní (a jejich maminky).
Cílem těchto tvůrčích dílen je rozvoj
fantazie, práci v tvůrčí partě a smyslu-
plné využití volného času.
Přijďte za námi do příjemného a poho-
dového prostředí Koželužny. Zvou K.
Jarolímková a L. Sovová

V sobotu 17.4.2010 od 14.00 hod. mů-
žete zavítat do Koželužny, kde bude při-
pravena malá výstava z prací dětí
z pravidelných tvůrčích dílen. Ještě
v dubnu až červnu budou aktivity pok-
račovat, takže se mohou děti přidat a
tvořit ve volném čase s námi. V této době
se budeme věnovat přípravě některých
rekvizit na červnové rytířské slavnosti,
které budou určeny především pro děti.

� Orientální tance pro děti
čtvrtek 15.00 - 17.00 hod.
Každé čtvrteční odpoledne tančí děvča-
ta pod vedením Jany Pupavové orientál-
ní tance. Pokud se chcete ještě přihlásit,
můžete se domluvit přímo na místě
v době tancování.

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

Tanec s hlavou vzhůru
Víkend plný taneční euforie. I tak by se mož-

ná dal nazvat poslední zimní víkend, kdy jsme
pořádali pro veřejnost Taneční dílnu v Koželuž-
ně. Díky konstelaci všech přítomných dam a
paní, které si užily radost z tance, z otevřenosti
novým pohybům i sebe samých, vzešlo hodně
povzbuzující energie. Takové té energie, kdy
přestáváte myslet na to, jak vypadáte, a naopak
si plně užíváte toho, že jste………. třeba taneč-
nice s hlavou vzhůru. K. Jaro. (i foto)

Poslední jarní Cestovatelské promítání v Koželužně bylo oproti před-
chozím přeci jen odlišné. Ačkoli na Podkarpatskou Rus či na Aljašku
bychom se možná s průvodci toužili vydat, do Bagdádu po schůzce
s Tomášem Radějem, pravděpodobně ne. Jeho zkušenosti a zážitky
coby konzula naší republiky s ročním pobytem v tomto iráckém městě
byly opravdu drsné. Nicméně realistický obraz tamního světa v kon-
trastu s naším životem doma byl pro mnohé z nás opravdu užitečný.

K. Jarolímková (i foto)

Víkendové tvůrčí dílny v Koželužně
� 17.- 18. 4. 2010, 10.00 – 15.00 hod.,

Koželužna Nové Hrady
Výtvarné techniky pro děti i dospělé
Víkendové tvoření pro všechny generace
a umělce: „houbičková“ metoda, enkaus-
tika, potisk textilního materiálu „neokou-
kanou“ technikou, výroba originálních
tiskátek  a vlastní tvorba a
Vernisáž výstavy dětských obrázků,
které vytvořily děti při tvůrčích dílnách
v Koželužně, od 14.00 hod.
Poplatek na tvůrčí dílny 50,-Kč/os.
Tekutiny a příjemné hudební podbarvení
je samozřejmostí.

� 24.- 25. 4. 2010, 10.00 – 16.00
Řezbářské řemeslo
Tvorba perníkové formy z lipového dřeva
pod vedením řezbáře a učitele Martina
Patrase.

Vlastní dlátko výhodou, lipové dřevo do-
dáme, doporučujeme max. 15 účastníků,
raději rezervovat účast.

Poplatek 100,-Kč

Tekutiny a příjemné hudební podbarvení
je samozřejmostí.

V rámci tvůrčích víkendů a do 25. 4. 2010
můžete navštívit v Koželužně i výstavu Andě-
lé V. Zítové – Jiráskové.

Na květen připravujeme Fotografický ví-
kend, a to 8.- 9.5.2010. Podmínkou vlastní fo-
toaparát, oblečení do terénu a vnímavý zrak.

Další informace na KIC Nové Hrady, tel.
386 362 195, 602 150 208, kic@novehrady.cz

Tato aktivita se koná v rámci projektu
„Nové Hrady  – Vítejte u nás.“
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Dopoledne strávené v knihovně
Maminky na mateřské dovolené,
hlídající tatínkové, babičky a dědečkové!

Každý první čtvrtek v měsíci si Vás a
Vaše malá zlatíčka dovolujeme pozvat na

„DOPOLEDNE STRÁVENÉ V KNIHOVNĚ“

místo konání: Městská knihovna Nové Hrady
termín konání: každý první čtvrtek v měsíci  od 9.30

Pořádá Městská knihovna a Klub maminek v N. Hradech

Plus Minus Max
beseda s autorským čtením

V úterý 23. března se žákům 5. – 7. tříd naskytla možnost „ulejt se“
ze školy díky spisovateli Jiřímu Macounovi, který pro tuto věkovou ka-
tegorii napsal knihu Plus Minus Max a přijel ji dětem představit.

Osmák Max je strůjcem neuvěřitelných příhod a díky svému nadše-
ní pro vědu a neobyčejné pokusy se setkává s pro něj dosud neznámým
světem fotbalu, odhaluje účinky záhadného povzbuzujícího nápoje a je
živým důkazem, že doba velkých objevů (Maxovým přičiněním i kata-
strof) ještě zdaleka neskončila!

Kniha ukazuje, že umět myslet, mít vlastní názor hodně znát a stát
na straně spravedlnosti se vyplácí i v dnešním světě zbaveném klad-
ných vzorů. Zdá se, že kniha zaujala, protože děti dávaly p. Macounovi
zajímavé otázky a určitě ono „ulití“ ze školy mělo svůj význam, protože
většina z nich by si knihu ráda přečetla. A kdyby ne, budou mít aspoň
zážitek, že se setkaly a mluvily se skutečným spisovatelem, většina
z nich si odnesla jeho podpis.

Můj dík patří Základní škole za spolupráci, žákům za to, že byli pri-
ma a samozřejmě největší dík patří panu Jiřímu Macounovi za to, že si
na nás udělal čas a že píše knihy, kterých je na trhu strašně málo.

Za Městskou knihovnu D. Císařová (foto KIC)

Na výstavě o Karlu Klostermannovi
jsou představeny i  výrobky z Novohradska

Dobrým tipem na výlet může být na jaře a v létě návštěva interaktivní
výstavy s názvem Šumava Karla Klostermanna. Ta se z Českých Budě-
jovic stěhuje také do rakouského Freistadtu, Sandlu a Leopoldschlagu.

Ve freistadtském zámku je už od března nainstalována část výstavy,
která se týká historie šumavského skla na přelomu 19. a 20. století v ná-
vaznosti na literární dílo Karla Klostermanna. Exponáty ze sbírek Jiho-
českého muzea doplňují modely, fotografie a videoprojekce. Pro
rakouské návštěvníky, ale i ty z Novohradska může být zajímavá tím,
že na přelomu zmíněných století se lidé na obou stranách hranic živili
obdobným způsobem a předávali si i výrobní technologie právě z oboru
sklářství, ale i způsobů bydlení a podobně. Některé z přelomových vý-
robních postupů vznikly právě na Novohradsku, jako například hyalito-
vé sklo, které je součástí výstav.

V květnu začíná část výstavy i v Muzeu Podmaleb v Sandlu a třinác-
tého června v Muzeu keramiky v Leopoldschlagu.V Sandlu se expozice
zaměřuje na podmalby doplněné dobovým nábytkem, fotografiemi a
videoprojekcí dokumentující tradiční způsob života na Šumavě. V Leo-
poldschlagu návštěvníci uvidí malou kolekci keramiky s důrazem na
tradiční hrnčířskou výrobu na Šumavě.

Návštěvnost expozice v Jihočeském muzeu překračuje všechny do-
savadní rekordy. Lidé se na výstavu vracejí i opakovaně a určitě tomu
přispívá hlavně věrohodnost a atmosféra, která je velmi dobře vystih-
nuta. Výstavou jsme chtěli přiblížit také život na Šumavě.

Příprava výstavy Šumava Karla Klostermanna trvala rok, Jihočeské
muzeum ji otevřelo loni v září k příležitosti oslav dvou spisovatelových
výročí. Letos v červnu byla prodloužena a v muzeu tedy zůstane do
konce září. František Štangl, radní Jihočeského kraje

KIC Nové Hrady vás zve na

ojedinělý koncert

Velkého violoncellového
souboru žáků

ze základních uměleckých škol
Jihočeského kraje

1. května 2010, od 14.00 hod.
Zámek Nové Hrady – Zrcadlový sál

Nenechte si ujít tento májový koncert,
který určitě potěší i nadchne všechny generace.

Vstupné dobrovolné
KIC Nové Hrady Váz zve na

Vernisáž výstavy kreseb

Mgr. Zdeňka Chrta
Novohradské tváře
Neděle 2. 5. 2010, 14.00 hod.

Koželužna Nové Hrady
Průvodní slovo starosta města Mgr. V. Hokr.

Doprovodný taneční a hudební program.
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KIC Nové Hrady pořádá zájezd na

OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ
do Č. Krumlova

Kašpárek v rohlíku
aneb Dneska to

roztočíme
Bejbypankový kabaret pro děti

v podání Loutkohry
Jihočeského divadla

v sobotu 19. června 2010

představení od 17.00 hod.
Vstupenka 280 Kč + doprava

Doprava společná autobusem

Podrobnosti a přihlášky
na KIC N. Hrady, tel. 386 362 195

V pátek 19.3. jsme uspořádali první společnou schůzku s těmi, kteří se už nějak zapojili do
příprav červnových Historicko – rytířských slavností anebo přišli, aby zjistili, zda do toho
půjdou s námi. O tom, že už se několik „nadšenců“ pustilo do výuky šermu, tak o tom jsem už
psala ve dvou předchozích zpravodajích. Zatím je tedy naše víra pevná a učíme se dál… Pří-
slib máme už i od několika švadlen, že nám ušijí něco středověkého na sebe a nyní budeme
dolaďovat obsazení postav, „sbírat“ rekvizity a dokončíme scénář.

Doufám, že se nám podaří vytvořit pro děti na závěr školního roku pěknou akci, kterou
mohou spolutvořit a vyzkoušet si alespoň něco ze středověk na vlastní kůži. Když už ten stře-
dověký hrad u nás máme… K. Jarolímková (foto KIC)

Zahraje i Veselá muzika
Na následujících fotografiích si můžete připomenout atmosféru jarních promenádních koncertů
v Nových Hradech, které s dětmi připravoval pan Josef Placer. Je to vlastně na stejném místě,
kde jste si mohli v loňském nebo předloňském roce poslechnout muziku, ať už to byla Veselá
nebo Mladá. Na Veselou muziku vás můžeme pozvat už nyní, neboť bude hrát při příležitosti
Hudebního setkání na počest pana J. Placera v sobotu 15.5.2010. Pozvánku s programem si pře-
čtete v květnovém Novohradském zpravodaji.

K. Jarolímková (foto z archivu pana Pavla Heidingera)

Unikátní objev archeologů
Ve zbytcích věže se našly úlomky meče nedozírné historické hodnoty
Milovníci novohradské historie jásají. Po více než půlročním bádání od-
borníci zveřejnili své závěry týkající se loňských archeologických nále-
zů na novohradském hradě. Pro ty z Vás, kteří si již nevybavují
zvýšenou stavební aktivitu, jen připomeneme, že v létě loňského roku
byly na novohradském hradě uskutečněny archeologické sondy v mís-
tech, kde kdysi stávala tzv. střední věž. Tato věž byla téměř zničena
v druhé polovině 16. století při výbuchu uskladněného střelného prachu
a až do loňského roku se historikové domnívali, že kromě kamene a pí-
semných zpráv není již nic, co by tuto věž pamatovalo.
To se změnilo 20. srpna 2009, kdy byly v základech věže objeveny dva
železné předměty. Archeology pracovně pojmenované jako jílec a če-
pel. Po půl roce již můžeme s jistotou tvrdit, že jde o meč, a to z 1. polovi-
ny 14. století. A přestože se o tom nikde oficiálně nepíše, proslýchá se,

že jde o meč velké důležitosti. Přední český mečolog Jan Šiška se spe-
kulacím nebrání a tvrdí dokonce, že rozluštil i nápis na čepeli. Tento
nápis je další záhadou. Především je otázkou, zda jde skutečně o ná-
pis, či jen škrábance. Docent Šiška jej ze staročeštiny překládá zhru-
ba takto:“OLDŘICOVI K NAROZENINÁM, TVŮJ KAREL“. Pokud by
byl opravdu obdarovaným myšlen majitel hradu Oldřich I. z Rožmberka
a dárcem český král Karel IV., byla by na světě národní senzace. A jak
univerzitní profesor a odborník přes fabulace všeho druhu Josef Linda
ml. fundovaně dodává: „To by se mohly přepisovat dějiny.“
Nyní se meč vrátí do Nových Hradů, kde bude znovu skut uměleckým
kovářem Danielem Černým. Vzhledem k tomu, že KIC Nové Hrady již
připravuje Historicko-rytířské slavnosti na hradním nádvoří v červnu
tohoto roku, rozhodla se Odborná komise vykopávková zapůjčit na
slavnosti tuto jedinečnou památku.

Všem, kteří se podíleli na tomto významném objevu děkuje
MUDr. et JUDr. et RNDr. et PHDr. Karel Čtvrtý, Ph.D.

Přípravy Historicko – rytířských
slavností pokračují KIC Nové Hrady zve na

Májovou
DISKOTÉKU

D.J. Žabák
V sobotu 1. května 2010

21.00 hod.
Hotel Máj Nové Hrady

Vstupné 50 Kč
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KIC Nové Hrady
a občanské sdružení NOS

vás zve v sobotu

1. května 2010
na

CYKLOJÍZDU
po stezce

PAMĚTÍ
NOVOHRADSKA

Doprovodný program na trase
– netradiční objevitelský  cyklokvíz.

Prezentace u hradu 9.00 – 10.00 hod.,
dojezd u hradu 15.00 – 16.00 hod.

Od 16.00 hod. – koncert Na palubě

hraje novohradská kapela SUNNY BAND

Občerstvení pro unavené a doplnění teku-
tin u kovárny a cukrárny.

Vyhodnocení cyklokvízu a předání odměn.

REZIDENCE NOVÉ HRADY A. S.
A  CLUB PENZION KAMÍNEK

si tímto dovolují oslovit všechny subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu v lokalitě
Novohradska za účelem možné spolupráce v oblastech
� Vytvoření nových produktů a aktivit cestovního ruchu
� Vytvoření jednotné propagační strategie (tištěné materiály, účast a prezentace Novo-

hradska na veletrzích cestovního ruchu, společná internetová prezentace, aj.)
� Kulturní a doplňkové aktivity pro turisty

Pokud Vás naše nabídka oslovila, velmi rádi se s Vámi setkáme, abychom mohli nejenom
prodiskutovat navržená témata, nýbrž se i vzájemně informovat o připravovaných aktivitách
a akcích pro letošní a nadcházející roky a vytvořit v postupných krocích fungující systém pro-
pagace Novohradska v rámci jižních Čech a celé ČR, vedoucí zejména ke zvýšení návštěv-
nosti této atraktivní lokality včetně Vašich zařízení.

V případě Vašeho zájmu zašlete své „ANO“ na adresu dvorak@rezidencenh.cz. Následně
si Vás dovolíme sezvat k prvnímu setkání, o jehož místě a čase konání budete informováni
s předstihem ca 14 dnů.

Jakub Dvořák a Zdeněk Malinka

KIC Nové Hrady připravuje a zve na

PRACOVNÍ
WORKSHOP

o turistickém ruchu

v Nových Hradech
a okolí

15. dubna 2010, od 10.00 hod.

v Koželužně N. Hrady

Přivítáme účast všech poskytovatelů slu-
žeb v cestovním ruchu, správce historic-
kých objektů či turistických zajímavostí,
zástupce místní správy i samosprávy.

Cílem setkání je
− prezentace existujících služeb cestovní-

ho ruchu v Nových Hradech a okolí pro
rok 2010

− informování o akcích a aktivitách KIC
Nové Hrady v roce 2010

− návrhy na zlepšení služeb a spolupráce
všech poskytovatelů služeb v cestov-
ním ruchu

Setkání se koná v rámci projektu
„Nové Hrady  – Vítejte u nás“
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Neděle 4.4.2010 20.00 hod.

� Nový měsíc
Další část Bellina příběhu a její lásky k Edwar-
dovi. První díl (STMÍVÁNÍ) končí pro oba
milence šťastlivě, nyní nastupuje zkouška je-
jich lásky... Oslava Belliných narozenin u Cul-
lenových, Bela se nešikovně řízne do prstu,
dokážou se všichni upíři ovládnout? Co když
láska upíra k člověku a naopak nemůže existo-
vat? Bella se s rozchodem velmi těžce vyrov-
nává, je jak tělo bez duše. I přes tohle trápení
vznikne velké přátelství mezi Bellou a Jako-
bem. Ale co když Jákob také není obyčejný
člověk?
Romantické drama, s českými titulky,
přístup. od 12 let, 130 min., 55,-Kč

Středa 7.4.2010 20.00 hod.

� Katka
Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběr-
ným dokumentem, mapujícím čtrnáct let v ži-
votě mladé narkomanky a jejího marného
zápasu se závislostí. Proč začala brát drogy?
Jak sama říká – chtěla se lišit. Píše se rok
1996 a tehdy devatenáctiletá Katka žije v tera-
peutické komunitě Sananim v Němčicích s na-
dějí na obyčejný život – touží mít přítele,
jednou i rodinu.
Český dokumentární film,
přístupný, 96 min., 55,-Kč

Sobota 10.4.2010 20.00 hod.

� Julie a Julia
Co se stane, když se třicetiletá sekretářka
z Queens Julie Powell jednoho dne rozhodne,
že během jednoho roku uvaří všech 524 recep-
tů z klasické kuchařky “Mastering The Art Of
French Cooking”, kterou v roce 1961 napsala
Julia Child? Nakoupí spoustu másla, na interne-
tu rozjede blog s názvem Julie/Julia project a dá
se do práce. A co když se podle tohohle příbě-
hu rozhodne natočit film Nora Ephron (KDYŽ
HARRY POTKAL SALLY, SAMOTÁŘ
V SEATTLU)? Napíše scénář, do hlavních
rolí obsadí Meryl Streep a Amy Adams a pus-
tí se do práce.
Komedie, český dabing,
přístupný, 123 min., 55,-Kč

Středa 14.4.2010 13.45 a 17.00 hod.

� Avatar
Největší filmová událost roku! Oscarový reži-
sér James Cameron (Titanic, Vetřelec,…) za-
čal pracovat na tomto unikátním 3D projektu
před mnoha lety, kdy většinu jeho vizí ještě
nebylo možno díky nedostatečně vyvinuté di-
gitální animaci vytvořit. Cesta do fantastické-
ho světa planety Pandora čekala na svou

filmovou premiéru téměř 10 let!
Avatar před námi otevírá neuvěřitelný svět za
hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou na-
prosto odlišných civilizací. Akční sci-fi, pří-
stupný, český dabing, 161 min., 55,-Kč

Středa 14.4.2010 20.00 hod.

� Černý dynamit

Ghettem se šíří panika. Tajemný „Muž“ záso-
buje místní sirotčinec heroinem a jím distribu-
ovaný populární alkoholický nápoj Anakonda
likér způsobuje fatální vedlejší účinky. Poté,
co „Muž“ vykoná pomstu na jednom ze svých
dealerů, vstupuje na scénu bratr oběti, všemi
obdivovaný a zároveň obávaný titulní hrdina.
Na cestu za pomstou se vydává vybaven střel-
nými zbraněmi, nunčaky a neodolatelně břit-
kými hláškami. Tři desítky let po vzniku
nejslavnějších blaxploitation filmů natočil
Scott Sanders poctu žánru, jež je zároveň jeho
mimořádně povedenou parodií.

Film USA, přístupný od 12 let, české titulky,
83 min., 55,-Kč

Sobota 17.4.2010 20.00 hod.

� Kawasakiho růže

Kdo může posuzovat minulé viny? Kdo je
může odpouštět? Může jim čas obrousit hra-
ny? Nebo pokání, jímž se viníci posléze poku-
sí spasit? Drama Jana Hřebejka podle Cenou
Sazky oceněného scénáře Petra Jarchovského
vytváří spletitý řetězec podobných otázek a
nabízí celou škálu často protichůdných odpo-
vědí.
Středobod příběhu tvoří postava renomované-
ho psychiatra (Martin Huba), morální autority,
který má u příležitosti výročí založení republiky
získat významné státní ocenění. Právě připra-
vovaný slavnostní akt se stane katalyzátorem
událostí, které na povrch vyplaví hříchy mi-
nulosti, jež mu můžou zlomit vaz.

České drama, přístupný, 99 min., 55,-Kč

Středa 21.4.2010 20.00 hod.

� Nějak se to komplikuje

Představte si, že se rozvedete, po deseti letech
si uvědomíte, že jste definitivně odstřihli bý-
valého partnera, pak ho zničeho nic potkáte a
bác ho… Najednou pochopíte, že stará láska
nerezaví, a také zjistíte, že se to nějak kompli-
kuje. Vítejte v romantické komedii Nancy Me-
yers, režisérky, jejíž příběhy pocházejí až na
výjimky ze skutečného života, ač je to k neví-
ře. Hrají Meryl Streep, Alec Baldwin, Steve
Martina a další.

Romantická komedie, české titulky,
přístupný od 12 let, 120 min., 55,-Kč

Sobota 24.4.2010 20.00 hod.

� Mikulášovy patálie

Mikuláš od kamarádů zjistí, že "když se naro-
dí menší brácha, rodiče tě odvezou do lesa a
zbaví se tě". To mu nedá spát a rozhodne se, že
se musí rodičům natolik zalíbit, aby ho nikdy
nevysadili v lese. Svůj dobrý úmysl ale prová-
dí těmi nejhoršími prostředky (úklid bytu se
zvrhne v jeho likvidaci) a dojde k závěru, že
musí mimino, které ve skutečnosti neexistuje,
odstranit.

Se spolužáky Vendelínem, Celestýnem a Al-
bínem se rozhodnou najmout gangstera, který
by ho mohl unést do lesa a tam schovat, jenže i
to se ukáže být mnohem složitější, než se zdá-
lo. Vír nezvladatelných situací se tak roztáčí
ještě víc.

Francouzský film, česky,
přístupný, 91 min., 55,-Kč

Středa 28.4.2010 20.00 hod.

� Pouta

Antonín, příslušník tajné policie v sobě má
obrovský nezacílený vztek a všechno kolem –
práce i rodinný život – ho ubíjí a nudí. Upne se
na Kláru, pro něj nedosažitelnou dívku, neví,
co od ní chce, ale chce to strašně. Není v tom
láska ani jiný druh čisté vášně – pouze spalují-
cí touha po iluzi útěku z klece nudného života
beze smyslu. Antonínova nesmyslná snaha
získat Kláru pro sebe ho obrací i proti vlastním
lidem a systému. Pokud ale Antonín porušuje
pravidla organizace, jíž slouží, není to gesto
občanské, nebo dokonce politické – je to
vzpoura čistě osobní a zběsilá. Antonínova
zkáza v sobě však možná nese i jakousi prcha-
vou naději.

Český thriller, přístupný od 12 let,
145 min., 55,-Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – duben 2010

Připravujeme:

Sobota 1.5.2010 20.00 hod.

� Lítám v tom

Hrdina komedie Lítám v tom, Ryan Bingham
(George Clooney), je šťastný člověk. S hlavou
v oblacích neochvějně míří za splněním život-
ního snu, jenže život bývá pěkná mrcha. A ta
dokáže i v cílové rovince říct: „Hochu, běžíš
po špatné trati.“ Režisér Jason Reitman má
slabost pro anithrdiny, ať už je to lobbista hájí-
cí zájmy tabákových firem (Děkujeme, že
kouříte) nebo těhotná teenagerka (Juno). Ten-
tokrát se zahleděl do stoprocentního sobce a to
tak neodolatelně, že stvořil jeden z nejlepších
filmů uplynulého roku.

Komedie USA, české titulky,
přístupný od 15 let, 109 min, 55,-Kč

Další v květnu:
Nine, Milý Johne, Na hraně temnoty,
Nezapomeň na mne, Prokletý ostrov,
Dešťová víla, Imaginárium Dr. Parnasse
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Výroční schůze oddílu TJ Karate Nové Hrady
Vyhodnocení nejlepších závodníků za rok 2009

V sobotu 27. 2. 2010 ve 14.00 hodin se ko-
nala v Koželužně výroční členská schůze od-
dílu karate.

Předseda oddílu Martin Hermann seznámil
přítomné s výroční zprávou za rok 2009. Tato
obsahovala informace o stavu, změnách a vý-
sledcích oddílu a jeho činnosti za uplynulý
rok, počínaje počtem členů (32), stávajících i
nových trenérů. Dále byl zhodnocen průběh
seminářů bojových umění, kterých se členové
našeho oddílu účastnili. Dle zprávy náš oddíl
získal v roce 2009 27 medailí v krajských li-
gách a 16 medailí v přeborech, z nichž vyply-
nuly 4 nominace na mistrovství ČR. Všechny
tyto výsledky řadí náš (poměrně malý) oddíl
na 4. – 5. místo (společně s Cobra Ryu Strako-
nice) v Jihočeském kraji.

Další významné soutěže v karate byly shrnuty
takto:
IV. Letní olympiáda dětí a mládeže
v Táboře – LOMD 23. - 26. 6. 2009

Za náš oddíl se nominoval z širšího výběru
Tomáš Hermann, který v kategorii starších
žáků + 50 kg vybojoval bronzovou medaili. Jihočeští karatisté obsadili
skvělé 2. místo za Pardubickým krajem a přispěli tak významně k zisku
celkového 3. místa pro Jihočeský kraj na LODM 2009.

Mezinárodní Policejní mistrovství v Českých Budějovicích 8. 10.
Náš oddíl měl zde svého zástupce, Martin Hermann jako člen kata

týmu, společně kolegy Martinem Slámou a Davidem Šenkýřem vybo-
jovali 1. místo.
Mistrovství ČR mládeže v karate 5. - 6. 12. v Ústí nad Labem

Ve sportovním zápase kumite v kategorii starší žáci +55 kg zvítězil
Tomáš Hermann a získal titul Mistra ČR. Historicky první zlatou me-
daili na MČR v karate pro náš oddíl. V disciplíně kumite obsadili pěkné
a budované 5. místo Ladislav Bárta (mladší dorostenci) a Ondřej Pod-
hora (junioři). Caroline Podhorová nepostoupila ze základního kola.
Soutěže v sebeobranném stylu Allkampf-Jitsu

Mistrovství ČR v Allkampf-Jitsu 16. 5. v Hradci Králové: vybojova-
li: 1. místo a titul Mistra ČR vybojovala Magda Pelechová v kat. Ž1.
Tomáš Balík získal 2. místo v kategorii M1. Martin Hermann mladší
vybojoval, především díky skoku při disciplíně tameshi wari přes osm
na zemi ležících lidí 3. místo v kategorii JI 1. V kategorii S1 obsadil
3. místo Martin Hermann.
Mezinárodní mistrovství v AKJ v Pfrontenu, SRN 10. 10.

Z důvodu neúčasti německých a rakouských starších žáků, musel náš
závodník Tomáš Hermann startovat v kategorii Juniorů, kde vybojoval ve
stejné váhové kategorii jako je on sám 2. místo, tímto ziskem přispěl k cel-
kovému vítězství České výpravy nad domácím Německem a Rakouskem.
Mezinárodní turnaj Allkampf-Jitsu - Fighting–sportovní zápas
31. 10. v Kralupech nad Vltavou

Vybojovala Magda Pelechová po zranění“pouze“ 2. místo a Tomáš
Balík získal 3. místo po těžkých bojích ve sportovním zápase fighting.
V disciplíně kata v kategorii do mistrovských tech. stupňů zvítězil Petr
Zachař, v téže kategorii získal 3. místo Jaromír Švenda a 2. místo přidal
ve vyšší kategorii Tomáš Balík.

Slavnostním okamžikem bylo tradiční vyhodnocení třech nejúspěš-
nějších závodníků za rok 2009. Na třetím místě se ziskem 95 bodů se
umístil Ladislav Bárta. Druhou příčku obsadil Ondřej Podhora se zis-
kem 99 bodů a nejlepším závodníkem roku 2009 je Tomáš Hermann
s počtem 150 bodů. Všem zmiňovaným předal ceny předseda oddílu
karate a trenéři.

Závěrem poděkoval předseda oddílu karate vedení Úřadu města
v Nových Hradech za již tradiční dobrou spolupráci a pomoc našim
sportovcům. Dále pak děkuji vedení ZŠ v Nových Hradech, vedení Tě-
lovýchovné Jednoty N. Hrady, sponzorům: VAK a.s. divize J. Čechy,
ČSAD Jihotrans, Dobrá Voda HBSW a.s., JE Temelín a všem kteří nám
pomáhali v našem sportovním úsilí. M. Hermann (i foto)

ASPV NOVÉ HRADY VÁS TÍMTO ZVE
NA DOPOLEDNÍ SOBOTNÍ SEMINÁŘ

V. ROČNÍK FIT SOBOTY
KDY: 17.4. 2010
KDE: TĚLOCVIČNA (HALA) TJ
PREZENTACE: 8. 45 – 9.00

MILÉ MAMINKY,TATÍNKOVÉ A SPORTOVNÍ PŘÍZNIVCI
VEMTE SVÉ RATOLESTI A PŘIJĎTE SI S NÁMI ZACVIČIT!!!

PROGRAM:
ZDEŇKA H. A MARCELA M. – CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
ZDEŇKA T. – AEROBIK NEJEN PRO ŽENY
MARCELA M. – POSILOVÁNÍ A TVAROVÁNÍ

PROBLÉMOVÝCH PARTIÍ
MARIE D. – STREČINK A BALANČNÍ CVIČENÍ

NÁŠ MILÝ HOST A SKVĚLÁ MASÉRKA:
MÍLA VOCHOSKOVÁ – POMOZ SÁM SOBĚ…

1) POKLEPOVÁ AUTOMASÁŽ – na rozproudění ener-
gie v těle vhodná před cvičením nebo po ránu.

2) seznámení s DORNOVOU METODOU- jemná manu-
ální terapie, která vrací klouby a obratle na původní místo.

3) DECHOVÁ RELAXACE

VSTUPNÉ 50,- Kč (vstupenky jsou slosovatelné o zajímavé ceny)
A DOSTANETE FIT TYČINKU !!!

PŘEKVAPENÍ: SPOLEČNÉ POSEZENÍ A POBAVENÍ -
SPOLEČNÝ OBĚD – KAŽDÝ SI HRADÍ SÁM !!!

PŘINESTE SI VODU A DOBROU NÁLADU!!!
TĚŠÍME SE NA VÁS !!! SPORTU ZDAR !!!
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TJ Sokol Nové Hrady

zve všechny zájemce a příznivce
kuželkářského sportu

na tradiční

“VELIKONOČNÍ
KOULENÍ O CENY“,

které se uskuteční v kuželně

v sobotu 3. dubna 2010
od 10.00 do 20.00 hodin

a

v neděli 4. dubna 2010
od 10.00 do 18.00 hodin.

Soutěžit můžete
v kategorii registrovaní,
neregistrovaní a žáci.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Starosta TJ Sokol, Stanislav Sladký.

TJ Sokol Nové Hrady – kuželky informuje
Ve dnech 18. až 20.3.2010 proběhl 3. ročník turnaje „O POHÁR STAROSTY MĚSTA

NOVÉ HRADY“. Oproti minulému roku přijelo o 3 družstva více, tedy celkem 13 družstev. Ví-
tězem se stalo družstvo THB Č. Budějovice, druhé skončilo družstvo ze Soběnova, na třetím
místě se umístilo družstvo domácích. V soutěži jednotlivců mužů bylo následující pořadí: 1) Ci-
gánek J. s výkonem 474, na druhém místě byl Šedivý M. (455), třetí Bedri M. (451). V ženské
kategorii zvítězila Betuštiaková S. (444), druhá byla Kříhová T. (440) a třetí Sladká L. (427). Dě-
kujeme všem zúčastněným družstvům i jednotlivcům za vynikající výsledky.

Starosta TJ Sokol Nové Hrady, Stanislav Sladký

Kynologický klub Nové Hrady
Dne 13. 3. 2010 se na kynologickém cvičišti

v Nových Hradech uskutečnily závody ve vý-
konu psů O pohár města Nových Hradů, které
byly zařazeny do Jihočeské ligy kynologů.

Přes velkou nepřízeň počasí, kdy na cvi-
čební plochu stále přibýval sníh, se podařilo
vše uvést do provozu schopného stavu. V tom
nám vypomohl pan Jelínek s panem Králem
s využitím mechanizace ze Zámeckého dvora.
Tímto dodatečně děkujeme.

V sobotu se již od časného rána začali sjíž-
dět psovodi se svými psy z celého Jihočeského
kraje.

Vše probíhalo perfektně, závodící se u nás
cítili velice dobře a to díky i výborně fungující

kantýně, kterou vzorně zařídila slečna Bára
Szerudová. Můžeme s radostí konstatovat, že
v těžké konkurenci 15ti špičkových psů Jiho-
českého kraje se naši závodníci neztratili. Na-
opak pan Petr Hasík se psem Ventem ze
Zevlova dvora obsadil pěkné 6. místo v kate-
gorii ZVV1 a pan Josef Machát se psem Apol-
lem Bohemia místo 1. a pohár města a celou
tuto kategorii vyhrál.

Byla jenom škoda, že nám počasí opravdu
nepřálo a nepřišlo tak více domácích diváků.
Přesto však závody dopadly jak po organizač-
ní, tak i po sportovní úrovni výborně a přispě-
ly tak k dobré propagaci kynologického sportu
u nás. ZKO Nové Hrady

Rezidence zve
na koupání
do bazénu

Při zahájení provozu Rezidence loni v létě
jsme slíbili, že co nejdříve zpřístupníme well-
ness zařízení hotelu i občanům města. Nyní
společnost Rezidence zhruba půlrok od zahá-
jení činnosti svůj slib plní. Od přelomu března
a dubna bude k dispozici kvalitně vybavené
fitness centrum a o nedělích a v jednom dal-
ším dni v týdnu bazén a celé lázeňské zázemí
hotelu pro rodiny s dětmi. Bude možno si
tedy vyzkoušet nejenom plavání v bazénu
pod skleněnou střechou, ale také zkusit saunu,
parní lázeň, vířivku a další příjemné atrakce.

Věřím, že návštěvníci budou spokojeni ne-
jen s kvalitou služeb, ale i s cenou, která bude
podstatně nižší, než požadují provozovatelé
aquaparku v sousedním Gmündu.

Jsem rád, že místní mateřská škola přijala
také naši nabídku a děti začaly chodit do solné
jeskyně a jsou, jak mi potvrdila paní učitelka
Marie Dorotovičová, spokojené. Doufám, že
je potěší i několik divadelních představení,
které pro ně na jaře chystáme do velkého sálu
Rezidence. Kdy a jaké pohádky se budou pro
děti hrát, se samozřejmě dozví s předstihem
prostřednictvím Novohradského zpravodaje.
Stejně tak budou v nejbližších dnech zveřejně-
ny dny a hodiny, kdy bude wellness zařízení
otevřeno pro novohradské rodiny.

Ing. Jan Nedvěd, Rezidence Nové Hrady

KOUPÁNÍ ve Wellness hotelu Rezidence
pro občany města Nové Hrady
Nyní máte i vy možnost navštívit wellness oázu v hotelu Rezidence
Bazén, sauna, solná jeskyně, parní komora, vířivka, solárium

Každou neděli a středu v níže uvedených časech:

Středa: 12.00 – 14.00 hod.
Neděle:10.00 – 14.00 hod.

Z důvodu omezené kapacity si v pří-
padě zájmu rezervujte termín telefo-
nicky na kontaktu: 386 108 200. Bez
předchozí rezervace a prokázání se
občanským průkazem s trvalým po-
bytem v Nových Hradech není mož-
né wellness oázu využít.

Začínáme od: 24. 03. 2010
(dále pak každou středu a neděli)

Cena: dospělý – 100 Kč (1 hodina)
dítě – 50 Kč (1 hodina)

Wellness hotel Rezidence si vyhra-
zuje právo zrušit předem vypsané
termíny.
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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 ���

Firma MEDISIZE CZ, s.r.o., sídlící v Trhových Svinech,
se zabývá výrobou zdravotních prostředků z plastů.

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

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

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
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WELLNESS HOTEL
REZIDENCE

PŘIJME NA HPP
PRACOVNÍKA NA POZICI:

RECEPČNÍ
Pro nabízenou pozici je nutná znalost německého jazyka na běžné
komunikační úrovni, znalost druhého světového jazyka výhodou

Nabízíme:

� odpovídající mzdové zařazení

� stabilní zázemí

�možnost profesního růstu

� zaměstnanecké výhody

Kontakt: Mgr. Jakub Dvořák, tel. 602 795 146,
e-mail: dvorak@rezidencenh.cz

� Sběrna fotografií a barevné filmy

� Školní a papírenské potřeby

� Žvýkačky a drobné cukrovinky

� Baterie všech druhů

� Kupony O2 a T mobil

� Kalendáře a diáře

� CDR – DVD R, VHS

� Pohledy a přání

� Karty

T R A F I K A
Ing. Milana Hromasová

Základní umělecká škola v Nových Hradech
nabízí nový obor:

Hra na basovou kytaru a kontrabas

Zájemci hlaste se na tel.: 731 418 323 nebo 739 657 732

ANGLIČTINA
výuka rodilým mluvčím

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

www.anglictinarodilymluvci.cz

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

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

� Koupím zděný byt 1+1 nebo
2+1, tel.: 606 213 247

� Prodám zděný byt 2+1
tel.: 723 563 088

� Pro svůj výzkum
hledám materiály
o zaniklých obcích Jedlice, Ve-
veří a Mýtiny. Hledám veškeré
záznamy, fotografie, listiny, případně i vzpomínky pamětníků. Mám
zájem i o pořízení digitálních kopií materiálů (případně pořízení na-
hrávek pamětníků), které mohu provést přímo u Vás. Kontaktujte
mě prosím na adrese Petr Mentlík, Puchmajerova 1799/9, Ostrava,
tel.: 606 261 544, email: petr.mentlik@centrum.cz.

� Pronajmu byt 1+1, Zahradní čtvrť 316, tel.:721 856 087


