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Pozvánky na Masopustní koledy
Údolský masopust – 7. 2. 2015 v 8.00 hod.

začátek u starého pivovaru
Školkový masopust v Nových Hradech – 13. 2. 2015 v 9.30 hod.

Kulturně-spolkový dům
Dětská masopustní koleda v Nových Hradech

13. 2. 2015, 15.00 hod., novohradské náměstí
Byňovský masopust – 14. 2. 2015 v 7.40 hod.

začátek na návsi
Novohradský masopust – 14. – 15. 2. 2015 v 8.00 hod.

začátek na náměstí
Masopustní šavlová koleda v Nakolicích, Vyšném a Oboře

21. 2. 2015, 9.00 hod.
Dětská masopustní koleda v DPS N. Hrady – 24. 2. 2015

Být za klauna
Když chcete ze sebe udělat klauna, je to vlastně strašně jednoduché.

Stačí si namalovat na obličej kolem pusy bílou barvu, černou to orámo-
vat, oči také trochu vystínovat a přidat černé čárky svislé i vodorovné,
na nos dát červený nos, na hlavu barevnou kudrnatou paruku, obléct
třeba barevný frak, boty, o které zakopáváte, a u krku uvázat velkého
motýla. A pak se už jako klaun chovat, trochu zapomenout na svoji „dů-
stojnost“ a  pobavit ty, co se na vás dívají.

Při letošním tradičním karnevalu pro děti se o zábavu postaral
klaun Fíla se svým programem. Na rozdíl od tří domácích „ženských
klaunů“, kteří letošní karneval pořádali a také se na něm trochu „mo-
tali“, byl Klaun Fíla profesionál, uměl žonglovat, držel děti skoro dvě
hodiny „v zábavném šachu“, měl pro ně otevřené srdce a pro všechny
odměny a dárečky.

Na lednové klauny budou v únoru navazovat maškary a koledníci,
v našich končinách také tradiční. Na titulní stránce zpravodaje si může-
te na všechny masopustní veselice přečíst pozvánky, uvnitř čísla ještě
podrobný program Novohradského masopustu.

Být za klauna nebo maškaru případně i šaška, může být opravdu do-
cela zábava. Ovšem ne v případě, že někdo udělá šaška z vás, aniž o tom
tušíte. Ale to bych už přeskočila na jiné téma. Nyní tedy přeji všem úno-
rovým maškarám a koledníkům bohatou koledu a hodně legrace.

K. Jarolímková
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Zápis z 5. schůze městské rady
ze dne 29. 12. 2014 – mimořádná

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Miroslav Šlenc, člen rady
S hlasem poradním:
Bc. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Bylo projednáno:

� 1. Rozpočtové opatření č. 18
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 18/2014
(Rada obdržela od Ekonomického odbo-
ru Městského úřadu Nové Hrady návrh
rozpočtového opatření č. 18. Rozpočtové
opatření řeší přesuny mezi jednotlivými po-
ložkami rozpočtové skladby.)

� 2. Poděbradka – Smlouva o zajištění
reklamy
Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění
reklamy se společností Poděbradka, a. s.
Poděbrady a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti Poděbradka,
a. s. Poděbrady návrh Smlouvy o zajištění
reklamy. Předmětem smlouvy je reklama
v materiálech a při kulturních akcích a pro-
pagace firmy v tištěných materiálech.)

Zápis z 6. schůze městské rady
ze dne 7. 1. 2015

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta města
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Miroslav Šlenc, člen rady
S hlasem poradním:
Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka města

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 5. jednání rady města.

� 2. Veřejná sbírka na pořádání
kulturních akcí
Rada města souhlasí s konáním veřejné
sbírky podle § 4 zák. č. 117/2001 Sb., o ve-
řejných sbírkách a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem
pořádání kulturních akcí. Sbírka se bude ko-
nat formou pokladničky umístěné v areálu
hradu Nové Hrady. Rada postupuje návrh
ke schválení zastupitelstvu města.

� 3. Žádost o dotaci
Rada města bere na vědomí žádost Technic-
kých služeb města Nových Hradů o dotaci
na rok 2015 a postupuje ji finanční komisi
k zapracování do rozpočtu na rok 2015.

� 4. Ukončení provozu pobočky
České spořitelny v Nových Hradech
Rada města bere na vědomí informaci
o ukončení provozu pobočky České spoři-
telny v Nových Hradech k 31. 1. 2015. Rada
pověřuje starostu dalším jednáním.
(Starosta informoval radu o jednání ohledně
ukončení provozu pobočky České spořitel-
ny v Nových Hradech k 31. 1. 2015. Banko-
mat České spořitelny zůstane zachován
v nepřetržitém provozu na stávajícím místě.
Starosta města informoval o jednáních se
zástupci České spořitelny, a. s. s tím, že
k návrhu města zatím neobdržel oficiální
vyjádření.)

� 5. Žádost o prodloužení nájemní
smlouvy
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostor – objekt prodejny Byňov
čp. 110 a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejně-
ním záměru na úřední desce města.
(Rada obdržela od p. Jiřiny Ferenčíkové,
Nové Hrady žádost o prodloužení nájemní
smlouvy k objektu prodejny v Byňově čp.
110. Nájemní smlouva končí dne 30. 4.
2015.)

� 6. Žádost o pronájem části pozemků
v k. ú. Nové Hrady
Rada města schvaluje záměr pronájmu částí
pozemků parc. č. 829/111 a č. 863/29 v k. ú.
Nové Hrady o výměře cca 100 m2 a pověřu-
je tajemnici MěÚ zveřejněním záměru na
úřední desce města.
(Rada obdržela od Milana a Hany Klímo-
vých, Nové Hrady žádost o pronájem částí
pozemků parc. č. 829/111 a č. 863/29 v k. ú.
Nové Hrady o výměře cca 100 m2.)

� 7. Posudek na bytový dům Nové Hrady,
5. května čp. 170
Rada města bere na vědomí statické posou-
zení bytového domu v ulici 5. května čp.
170 v Nových Hradech a pověřuje starostu
města dalším jednáním ve věci rekonstruk-
ce objektu čp. 170.
(Rada obdržela od Technických služeb měs-
ta Nových Hradů posudek domu čp. 170. Dle
statika je nutno řešit objekt formou kompletní
rekonstrukce, včetně řešení stropních kon-
strukcí nebo případnou přístavbou k stávají-
cím bytovým jednotkám.)

� 8. Zápis z jednání sociální komise
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
sociální komise ze dne 18. 12. 2014 a zařazu-
je p. Miloslava Žišku do seznamu uchazečů
o byt v DPS. Rada na základě doporučení ko-
mise souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu
na uvolněný byt 1+1 Nové Hrady, nám. Re-
publiky čp. 59/1 p. Zuzaně Kanalošové.
Rada souhlasí s přidělením bytů v DPS těm-
to žadatelům: p. Boženě Borovanské byt č.
19, p. Janu Šillerovi byt č. 12, p. Jiřímu Číž-
kovi byt č. 11, p. Marii Boukalové byt č. 40
a p. Marii Maierové byt č. 33.

� 9. Věcné břemeno na plynovou přípojku
Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-

mene se společností E.ON Distribuce a. s.
k pozemku parc. č. 1011/1 v k. ú. Nové Hra-
dy na akci „STL Plynovodní přípojka pro
dům ul. 5. května 68, 373 33 Nové Hrady“
za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč
bez DPH a postupuje návrh ke schválení za-
stupitelstvu města.
(Rada obdržela návrh Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se spo-
lečností E.ON Distribuce, a. s. k pozemku
parc. č. 1011/1 v k. ú. Nové Hrady na akci
„STL Plynovodní přípojka pro dům ul.
5. května 68, 373 33 Nové Hrady“.)

� 10. Smlouva o spolupráci
Rada města schvaluje Smlouvu o spoluprá-
ci při realizaci integrovaného projektu
Sdružení Růže v rámci POV Jihočeského
kraje v r. 2014 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Sdružení Růže z. s. p.
o., Borovany návrh Smlouvy o spolupráci
při realizaci integrovaného projektu Sdru-
žení Růže v rámci POV Jihočeského kraje
v r. 2014, na projekt s názvem „Úprava ve-
řejných prostranství obcí a osad MR a po-
radenských služeb“.)

� 11. Oznámení Mysliveckého sdružení
Nové Hrady
Rada města bere na vědomí informaci o ko-
nání Mysliveckého plesu dne 16. 1. 2015.
(Rada obdržela od Mysliveckého sdružení
Nové Hrady informaci o konání plesu dne
16. 1. 2015.)

� 12. Vyjádření k projektové trase
Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
men se společností E.ON Distribuce, a. s.
České Budějovice na akci „Horní Stropnice
Vyhlídky rekonstrukce NN, na pozemcích
parc. č. 1579, č. 1618, č. 1631 v k. ú. Mýti-
ny“, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,-
Kč bez DPH a postupuje návrh ke schválení
zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti Jiřík & syn
v. o. s., Zliv žádost o vyjádření k projekto-
vané trase pro stavbu „Horní Stropnice
Vyhlídky rekonstrukce NN na pozemcích
parc. č. 1579, č. 1618, č. 1631 v k. ú. Mýti-
ny“ a dále návrh Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene.)

� 13. Smlouva o spolupráci
Rada města schvaluje Smlouvu o spoluprá-
ci se společností Seznam.cz, a. s. Praha a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti Seznam.cz,
a. s. Praha návrh smlouvy o spolupráci na
propagaci na serveru Firmy.cz.)

� 14. Nabídka bezúplatného převodu
Rada města bere na vědomí nabídku Kraj-
ského ředitelství Policie Středočeského kra-
je na bezúplatný převod části pozemků
v blízkosti areálu dětského tábora Sokolí
hnízdo a pověřuje starostu dalším jedná-
ním.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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(Rada obdržela od Krajského ředitelství Po-
licie Středočeského kraje nabídku na bez-
úplatný převod části pozemků v blízkosti
areálu dětského tábora Sokolí hnízdo. Rada
konstatovala, že i nadále trvá zájem Města
Nové Hrady získat formou bezúplatného
převodu tyto pozemky (žádost o tento pře-

vod schválilo i zastupitelstvo města), a
pověřila starostu dalším jednáním.)

� 15. Rozhodnutí o prominutí penále

Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad o prominutí penále k projektu
„Nové Hrady – výstavba a modernizace
místních komunikací“.

(Rada obdržela od Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad Rozhodnutí

o prominutí penále k projektu „Nové Hrady
– výstavba a modernizace místních komu-
nikací“.)

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

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

Rozšíření třídění odpadu
o biologicky rozložitelný odpad

Jednou ze složek komunálního odpadu je biologicky rozložitelný
komunální odpad, označován také jako BRKO. Jeho vytřídění by mělo
snížit celkové množství směsného komunálního odpadu a také náklady
na jeho likvidaci. V současné době se daří celkové náklady odpadového
hospodářství města držet na přijatelné úrovni tak, aby nemusel být
zdražován poplatek pro občany. S nástupem platnosti nových evrop-
ských i národních zákonných norem v odpadovém odvětví, které nám
nařizují co nejvíce vytřídit jednotlivé komodity, bude ale muset město
v budoucnu stejně také investovat např. do pořízení nádob a služeb
k třídění a následné likvidaci odpadu, což se může promítnout v ceně
ročního poplatku.

Město Nové Hrady v letošním roce chystá pro občany možnost tří-
dění biologicky rozložitelného komunálního odpadu, a to nejen formou
celoročního ukládání na sběrný dvůr, ale i přímým svozem z místa je-
jich trvalého bydliště v období od dubna do konce října. (Týká se pouze
míst, kde je zaveden popelnicový svoz).

V případě zájmu o tuto službu, bude zájemcům proti smlouvě o zá-
půjčce bezplatně zapůjčena sběrná nádoba (hnědá nádoba BIO 240 l),
do které mohou soustřeďovat biologicky rozložitelný komunální od-
pad z domácností. Tuto nádobu po naplnění v den svozu (den bude dle
podmínek upřesněn, např. pondělí 1x za 14 dní) přistaví před dům k vý-
vozu.

Zatím je vše pouze ve zkušebním provozu a v této fázi je předběžně
počítáno s 300 kusy popelnicových nádob. (Jedna nádoba na rodinný
dům, případně jedna nádoba na poměrnou část obyvatel bytového
domu).

Tato služba bude hrazena v rámci ročního poplatku, který je dán
obecně závaznou vyhláškou, tzn., že nebude navyšován stávající popla-
tek. Pokud se tato služba ujme a bude pro město finančně přijatelná
(předpokládáme, že by se naopak mohla pozitivně promítnout do udr-
žení nákladů na svoz odpadu), může dojít následně i k rozšíření počtu
nádob a služby jako takové.

Zájemci o tuto službu mohou v období od 2. 2. 2015 do 13. 3. 2015
kontaktovat Městský úřad Nové Hrady, Odbor životního prostředí
(p. Z. Vaněk, tel.: 386 10 10 16).

Po podpisu smlouvy o zápůjčce BIO nádoby 240 l budou tyto nádo-
by připraveny k vyzvednutí na Technických službách města Nové
Hrady.

Z. Vaněk (MěÚ Nové Hrady, Odbor životního prostředí)
Mgr. Vladimír Hokr (starosta města)

Co je biologicky rozložitelný komunální odpad?
Biologicky rozložitelný komunální odpad, je tvořen zejména rost-

linnými zbytky, jako je tráva, listí, větve stromů, přírodní neupravené
dřevo.

Biologicky rozložitelný odpad by se měl především kompostovat.
Ale kompostování tohoto odpadu má svá přísná pravidla. Biologický
odpad musí být čistý, bez chemických příměsí a bez příměsí nebezpeč-
ných a jiných odpadů. Kompostovaný biologický odpad se používá při
zpracování zeminy, kterou lze využít při rekultivačních pracích na
skládkách, následných rekultivací stavenišť nebo dokončovacích terén-
ních úprav na staveništích, popřípadě při údržbě městských parků.
Vzniklou hmotu z kompostárny lze používat i jako hnojivo a doplňovat
jím živiny na poli.

Jak třídíme biologický odpad a co patří do BIO nádob?
Biologicky rozložitelný odpad se ukládá do speciálně upravených

nádob pro sběr biologického odpadu. Do těchto nádob lze odložit trávu
nebo listí ze zahrad, parků, shnilé ovoce, zelenina, slupky z ovoce a ze-
leniny, zvadlé květiny, plevel, nalámané větvičky.

Do nádob NEPATŘÍ uhynulá zvířata, olej, maso, kosti, zbytky pot-
ravin, tekuté potraviny, obaly od potravin, sklo, plasty, plechovky, pa-
pír, stavení materiály ……

Jihočeská hospodářská komora
pro podnikatele v regionu MAS

Zveme podnikatele z území MAS Sdružení Růže
na setkání se zástupci Jihočeské hospodářské komory.

Na setkání představíme možnosti podpory podnikání
v programovém období 2014 – 2020, možnosti čerpání dotací

prostřednictvím MAS, služby nabízené podnikatelům
Jihočeskou hospodářskou komorou.

Setkání se uskuteční 5. března od 10.00 hod. v prostorách
restaurace Vráž u Trhových Svinů (http://www.vraz.eu/).

Mapa viz informace na http://mas.sdruzeniruze.cz
Bližší informace: 724 643 050, guthova@cb.gin.cz

Z. Guthová

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2
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Tříkrálová sbírka 2015
Vážení spoluobčané, v minulých dnech jsme realizovali Tříkrálo-

vou sbírku, jejíž výtěžek bude použit na podporu léčby Pavla Svobody
z Byňova a na pomoc s péčí o něj.

Tak jako v minulých ročnících i nyní jsme našli srdce otevřená pro
druhé a štědrá k pomoci. A jak jsme letos dopadli? V Dobré Vodě, Hojné
Vodě a na Hutích se vybralo celkem 7.578,- Kč, v Rychnově 6.187,- Kč,
v Horní Stropnici, ve Světví a v Chlupaté Vsi 19.604,- Kč, v Údolí
3.253,- Kč, v Byňově a na Jakuli 5.130,- Kč, v Nakolicích a na Janovce
1.649,- Kč, v Nových Hradech 34.159,- Kč, v Olešnici, Bukové a ve
Lhotce 20.103,- Kč a v Domově pro seniory ve Chvalkově 3.560,- Kč –
celkem se tedy vykoledovalo 101.223,- Kč.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Nesmíme ale zapomenout i na všechny ty dobrovolníky, kteří se do

sbírky zapojili. Celkem bylo na obecních úřadech v Horní Stropnici,
v Nových Hradech a v Olešnici zapečetěno 36 kasiček, z nichž se ale
nakonec 7 kasiček nepoužilo. Pomohlo nám 29 dospělých a 72 dětí,
z nichž 2 dospělí a 16 dětí chodilo jak na Hradech, tak ve Stropnici. Cel-
kem jsme tedy měli 101 dobrovolníků, z nichž 18 koledovalo dvakrát.
Přesto, že jsem letos kvůli předvánočnímu shonu zapomněl oslovit děti
prostřednictvím základních škol, nakonec jsme měli dětí dostatek.
Přesto ale od této osvědčené tradice nehodlám upouštět a před vánoční-
mi prázdninami jistě požádám ředitele škol o možnost oslovit děti pří-
mo ve škole. Velký dík patří i kněžím, bratrům a sestrám z Kláštera

Božího Milosrdenství, kteří se často stávají dobrovolníky při koledová-
ní a také poskytují pro Tříkrálovou sbírku zázemí v klášteře. Zajišťují
údržbu kostýmů, nesou některé finanční náklady spojené s realizací
sbírky a zajišťují občerstvení koledníků v Nových Hradech. Chtěl bych
ještě poděkovat Petru Aksamitovi z Horní Stropnice, který léta vypo-
máhá se sbírkou v Nových Hradech a spoluorganizuje sbírku ve Strop-
nici a také panu starostovi Kučerovi z Horní Stropnice, protože obecní
úřad v Horní Stropnici již léta poskytuje zázemí pro koledníky. Děkuji
paní Hoffelnerové, ředitelce Domova pro seniory ve Chvalkově, která
s námi spolupracuje již čtvrtým rokem, a manželům Loškovým a To-
máškovým z Olešnice, kteří v Olešnici zajišťují zázemí pro koledníky
podobně, jako klášter zde v Nových Hradech.

Velké díky všem dobrovolníkům a pomocníkům, bez jejichž pomo-
ci bychom to vše nedokázali zrealizovat.

Závěrem bych navázal na článek, který byl publikován v prosinci a
na letáčcích o Tříkrálové sbírce. Psal jsem tehdy:

„Dovolte nám tedy prosím, abychom vám prostřednictvím Tříkrálo-
vé sbírky nabídli možnost spolupodílet se na tomto příběhu. Příběhu,
který je sice naplněn bolestí, ale který je zároveň plný lásky, obětavosti
a naděje. Každý z nás, kdo se rozhodne pomoci a zažít tak něco pěkné-
ho, činí tak Pavlovu bolest snesitelnější a smysluplnou.“ Těch, kdo se
nechali oslovit tímto příběhem, bylo mnoho. Dokonce tolik, že jsme le-
tos poprvé v historii pořádání sbírky překonali hranici 100.000,- Kč.

Upřímné „Pán Bůh zaplať“ všem – dobrovolníkům i dárcům.
Václav Švarc – ředitel Oblastní charity Nové Hrady

SDH Nakolice
Vás srdečně zve na tradiční

Masopustní šavlovou koledu
která se uskuteční

v sobotu 21. února 2015, od 9 hod.
v obcích Vyšné, Obora a Nakolice

Masopustní zábava je od 19 hod. v nakolickém sále,
k poslechu a tanci zahraje Mladá kapela
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Zveme vás na

Novohradský Masopust,
který se koná ve dnech 14. – 15. 2. 2015

Program:

Sobota 14. 2. 2015
začátek v 8.00 hod. na náměstí,

koleda Růžičková, Jalovcová a Slaměná městem,
hrají Jiveňáci, Netolička a Kameňáci

od 19.00 hod. taneční zábava v hotelu Máj
hrají Jižani a Midi, bohatá tombola, vstupné 100 Kč.

Neděle 15. 2. 2015
začátek v 8.30 hod.

koleda Růžičková a Jalovcová městem,
hrají Jiveňáci a Netolička.

Po skončení koledy pohřbení Masopusta na náměstí.

Trasy koled:
Sobota 14. 2. 2015
¡ koleda Jalovcová - ul. Hradební, Zdravotní středisko, Jižní Město,

dále Vilová čtvrť od p. Búdy, směr bývalá rota PS
a ul. Pod Vodárnou.

¡ koleda Slaměná - pan M. Tuscher, Dům s pečovatelskou službou,
Zahradní čtvrť, Pod Zámeckým od p. Vondry nahoru

¡ koleda Růžičková - bytovka p. Junek, Sídliště Míru, bývalé bytovky ŽPSV,
ul. Pod Zámeckým od p. Išky nahoru, p. Miškei, Vitorazská a Polní.

Neděle 15. 2. 2015
¡ koleda Růžičková - Český dům, ul. Husova, Navrátilova

a od Státního hradu ul. Komenského na náměstí
¡ koleda Jalovcová - Zámek, ul. Na Vyhlídce, ul. 5. května

a ul. Českou na náměstí
Srdečně zvou pořadatelé
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Beseda v ŠD

Srdečně Vás zveme na:

15. Dětskou masopustní koledu
v pátek 13. 2. 2015

od 15.00 hod. na náměstí před radnicí

Nácvik masopustní koledy #$

Stopa rysaStopovací rojnice

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMUJE

Tak tu máme únor a nás čeká pro naše děti jedna z nejoblíbenějších
akcí a tou je Masopust. První lednový týden po Vánocích se uskutečnil
masopustní nábor. Děti, které by rády tzv. chodily masopust, musí
předvést, jak umí zpívat, tancovat a pochodovat. Ale co hlavně, ukázat,
že se nestydí. Což je zde nejdůležitější. Písničky, pochod a tanec nacvi-
čujeme po celou dobu. Odvahu vyzvat někoho k tanci musí mít děti
v sobě, i když všeobecné veselí většinou strhne skoro každého. Tak uvi-
díme, jestli nám ta magická 13 ještě ke všemu v pátek přinese štěstí ;)

Tímto Vás srdečně zveme na naší již 15. Dětskou masopustní kole-
du v pátek 13. února od 15 hod. před radnicí.

Ve čtvrtek 22. 1. jsme také podnikli velkou stopovací hru. Pan Mar-
tin Brychta pro nás připravil velmi zábavnou a naučnou besedu s ná-
slednou stopovací hrou zaměřenou na rysa, který je maskotem naší
letošní celoroční hry. Ale rysa Matýska již určitě znáte. Ten opravdový,
který se opravdu v našem okolí vyskytuje, není tak milý jako ten náš a
už v našem okolí stihl natropit pár nepříjemností. Děti se dozvěděly
jeho zvyky a chování při lovu a životě. Mohly sledovat jeho stopy a do-
konce najít zbytky po jeho lovu, které si umí dobře schovat. Této hry se
zúčastnily děti z první a druhé třídy. Děkujeme panu Brychtovi za
příjemné odpoledne a mnoho zajímavých informací a poznatků.
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UPOZORNĚNÍ
Základní školy Nové Hrady

Ředitelství ZŠ oznamuje, že vzhledem k zajištění bezpečnosti
žáků ve škole bude také budova II. stupně od 16. 1. 2015 v době pří-
tomnosti žáků pro veřejnost uzavřena. Před zahájením dopoledního
a odpoledního vyučování budou budovy přístupné pod dohledem
zaměstnanců školy. V době vyučování bude zákonným zástupcům a
veřejnosti umožněn vstup do školních budov po zazvonění na zvo-
nek umístěný u vstupních dveří. Identifikaci vstupující osoby a účel
návštěvy ověří zaměstnanec školy. Také v případě pozdního přícho-
du žáka do školy musí žák zazvonit, poté bude vpuštěn do budovy
zaměstnancem školy.

Trochu statistiky
pro maminky a některé tatínky

Nedávno bylo české sčítání registrovaných hráčů fotbalu. Tedy od
mužů a po malé fotbalisty a fotbalistky. Ač se zdálo, že základna klesá,
výsledek je takový, že u nás v republice je registrováno 308 000 fotba-
listů a fotbalistek.

Chtěla bych nyní ženám – maminkám, ale i některým mužům – tatín-
kům vysvětlit, jak vypadá struktura soutěží, co jsou kvalitnější a méně
kvalitnější soutěže, které jsou zapsány do jednotlivých výkonnostních ta-
bulek. Zdaleka nejnižší jsou soutěže mužů. Nejkvalitnější je „Synot liga“
(dříve 1. liga), dále „Fotbalová národní liga“ (dříve 2. liga), poté „Čes-
ká fotbalová liga“ (dříve 3. liga), dále jsou divize, krajské přebory,
III. třídy a poslední IV. třídy (tzv. pralesní ligy).

Co z toho plyne? Tak například „hradečtí muži“ hrají po postupu
„okresní přebor“ a kdyby chtěli hrát Sinot ligu (1. ligu), museli by 7krát
za sebou postoupit, tedy by to trvalo 7 let, ale to by museli od základu
změnit kádr hráčů. Další věcí by byl vyhřívaný trávník, větší kabiny,
zřejmě i tribuny, dále umělé osvětlení. Na to vše by nebyly finance.

Že mluvím takhle o fotbalu v Nových Hradech? Jsme malé město pro
špičkový fotbal a přece by se pro zajímavost, našly dvě vesnice, které
hrály 1. ligu – Drnovice na Moravě (2500 obyv.) a Blšany (605 obyv.)
v Čechách. Bylo to dávno a za jiných okolností a podmínek.

Nové Hrady léta těží ze svých zdrojů, tedy odchovanců. Hradečtí
hráli nejvýše I. B třídu, a to dvakrát. Byly to tenkrát velké události.
Chodilo na fotbal více fanoušků, jezdilo se i na venkovní zápasy. Fot-
balové Nové Hrady „vyráběly“ své odchovance také pro Dynamo Čes-
ké Budějovice, Duklu Praha a Škodu České Budějovice. Tvrdím, že
kdyby si mohli zahrát spolu v jednom mužstvu naši slavnější odcho-
vanci, Miroslav Jirkal, René Janoušek, Miroslav Strouha, Zdeněk Hri-
ňa a bratři Jan, Petr a Martin Silmbrodové s výběrem nejlepších
tehdejších hráčů I. B třídy, hrál by na Hradech „Krajský přebor“! Sa-
mozřejmě se to nestane. Na kdyby se většinou nehraje. I když?…

Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Miroslav Hruška

Hojnovodská zlatá lyže
10. ročník – neděle 8. února 2015

(náhradní termíny v případě nedostatku sněhu 28. 2. 2015)
prezentace od 8.00 do 9.00 hod. v Hotelu Hojná Voda

startovné 400 Kč/elita, ostatní 200 Kč
Dětská zlatá lyže: prezentace „U lípy“

od 13.00 do 13.30 hod., startovné 0 Kč

Pořádá  SPORT KLUB HOJNÁ VODA
ve spolupráci s obcí Horní Stropnice

www.hojna-voda.eu, tel.: 736 602 221

Oprava pro stolní
novohradský kalendář 2015
Ve stolním kalendáři jsme chybně uvedli otevírací dobu
obchodu v Byňově, zde jsou správné údaje.

Potraviny Byňov, Jiřina Ferenčíková
Otevírací doba:

Po – Pá: 7.30-9.30 hod., 14.00-16.30 hod.
So: 7.30-10.00 hod.
Ne: 8.00-11.00 hod.

Pravděpodobně ještě dojde k některým změnám u termínů či po-
řádání některých kulturních akcí. Příčinou je zejména to, že v době
tisku stolního kalendáře nebyly ještě všechny kulturní akce sjedná-
ny a schváleny radou města, včetně rozpočtu. O všech změnách
budeme průběžně informovat v Novohradském zpravodaji a na
www.kicnovehrady.cz.

V případě, že u vašeho spolku, instituci či firmy dojde během
roku ke změně adresy, kontaktů či jiných informací, kontaktujte nás
co nejdříve na KIC N. Hrady, tel.: 386 362 195.

Děkujeme za spolupráci

Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á
Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ  KANCELÁŘ
www.gkl-ledenice.cz

geometrické plány a ostatní geodetické práce

Na Zahradách 512, Ledenice                 mobil:  602 662 693
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Dětský karneval s Klaunem Fílou
Poslední lednová sobota patřila u nás princeznám, supermanům,

kovbojům, kočičkám, tygříkům, šmoulům, kuchařům, rytířům a dalším
karnevalovým postavičkám. Ti všichni přišli na tradiční dětský karne-
val, na který přijel i veselý klaun Fíla. Ten se dvě hodiny staral o zábavu
dětí i rodičů, rozdával všem radost, smích, předvedl své žonglérské
kousky a pro děti měl spoustu dárečků. Tenhle klaun nebyl na karneva-
lu ale jediný. Pomáhali mu ještě tři další domácí klauni s červenými
nosy a velikými botami. Prostřednictvím několika fotografií se můžete
podívat, jak to v sobotu 31. 1. na sále Kulturně-spolkového domu kar-
nevalově vypadalo. K. J.
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Nabídka městského rezervačního systému CBsystem
Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se konají
v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky v KIC Nové
Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení pro děti:
¡ 1. 2. – Zapomenutý čert – Malé divadlo, ČB
¡ 2., 3. a 28. 2. – Zvířátka a Petrovští – Malé divadlo, ČB
¡ 4. – 7. 2. – Etiketa pro sígry – Malé divadlo, ČB
¡ 8. 2. – Jak si pan Pinajs kupoval od kocoura sádlo – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 15. 2. – Rumcajs loupežníkem – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 9. a 18. 2. – Jak jsem byl Cyrano – Malé divadlo, ČB
¡ 14., 16. a 21. 2. – Perníková chaloupka – Malé divadlo, ČB
¡ 17. 2. – Kašpárek v rohlíku – Malé divadlo, ČB
¡ 22. 2. – Cirkus – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 25. 2. – Gulliver´s Trek – Malé divadlo, ČB

Divadelní představení:
¡ 2., 17. a 28. 2. – V jámě lvové – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 3. 2. – Muž sedmi sester – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 4. 2. – Škola základ života – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 4. 2. – Malý princ – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 6. 2. – Cry baby cry (Švandovo divadlo na Smíchově) – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 6. 2. – Madam colombová zasahuje, aneb kam zmizel ten diamant

– Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 7. 2. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 7. 2. – Divotvorný hrnec – DK Metropol, ČB
¡ 9. a 10. 2. – Yerma – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 11. 2. – Když se zhasne – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 11., 19. a 27. 2. – Poker face – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 13. 2. – Job Interviews – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 13. 20. a 25. 2. – Zpívání v dešti – DK Metropol, ČB

¡ 14. 2. – Blackout – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 16. 2. – Listování: Co jsem to proboha udělal – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 18. 2. – Perfect days – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 18. 2. – Bordel na ministerstvu (derniéra) – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 19. a 28. 2. – Figarova svatba – DK Metropol, ČB
¡ 20. a 21. 2. – Louis a Louisa – Malé divadlo, ČB
¡ 24. 2. – A do pyžam – Hluboká n. Vlt.
¡ 24. 2. – Lordi – DK Metropol, ČB
¡ 25. 2. – Mátový nebo citron? – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 27. 2. – Songfest.cz – Vítání roku ovcééé – DK Metropol, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 5. 2. – Trio Martinů – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 11. a 12. 2. – JF: R. Janál - baryton – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 25. 2. – JF: Slohy a jiné složitosti – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 26. 2. – Revolution of Magic – magická show R. Bakaláře – DK Metropol, ČB
¡ 28. 2. – Štěpán Rak – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 28. 2. – Monkey Business – Café Klub Slavie, ČB
¡ 4. 3. – Mandrage – Café Klub Slavie, ČB
¡ 24. 3. – Chinaski Tour „Rockfield“ 2015 – DK Metropol, ČB
¡ 22. 4. – Ondřej Brzobohatý: Identity Tour – DK Metropol, ČB

Přednášky, jiné pořady:
¡ 12. 2. – Chemie lásky - přednáška – M. Londesborough a M. Hilský

– Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 25. 2. – Shakespearovy Sonety aneb všechny podoby lásky - přednáška –

prof. Hilský – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 28. 2. – Radniční bál – DK Metropol, ČB

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

Kruh přátel hudby  při ZUŠ F. Pišingera Trhové Sviny
zve na koncert

Walingerovo kvarteto
18. února 2015
Začátek od 19.00 hod.

v sále Kulturního domu v Trhových Svinech.
Další informace na tel.: 380 120 534 nebo info@zustsviny.cz

Výstava Rottenhanové a Buquoyové na Červeném hrádku
Výstava, kterou nám zapůjčilo Oblastní mu-

zeum v Chomutově, se věnuje zejména třem
generacím rodu Buquoyů a Rottenhanů, kteří
zásadním způsobem ovlivnili podobu krajiny v
okolí severočeského Chomutova a jihočeských
Nových Hradů a Rožmberka.

V první generaci to byl Jan Nepomuk Bu-
quoy a Jindřich Rottenham. Tito dva šlechtici,
kteří se bezpochyby znali z vysoké politiky,
byli výraznými národohospodáři, mecenáši a
osvícenci v nejčistším slova smyslu. Zatímco
Jan Nepomuk se angažoval při provádění re-
formy školství a chudinské péče, Jindřich půso-
bil jako vzdělaný právník ve státní správě a
zásadním způsobem ovlivňoval zahraniční po-
litiku monarchie. Na svých panstvích prováděli
významné hospodářské reformy.

V druhé generaci se oba rody propojily
sňatkem Jiřího Františka Buquoye s Jindřicho-
vou dcerou Marií Gabrielou. Ta záhy zdědila
přepychový zámek Červený hrádek, kde pár
často pobýval. Jiří se na rozdíl od svého strý-
ce věnoval především soukromému bádání na
poli přírodních věd, ve kterém dosáhl pozoru-
hodných výsledků. Vedle teoretických mate-
matických a fyzikálních spisů, které jsou

dodnes citovány ve vědeckých pracích, jsou
jeho dílem i dva vynálezy, úzce spojené s obě-
ma panstvími. Tím prvním je unikátní konstruk-
ce parního stroje používaná tehdy ve sklárnách a
železárnách na rottenhanovském panství, a tím
druhým je nám dobře známe sklo zvané hyalit.
Jistě stojí za zmínku, že s malbou dekoru čer-
ného hyalitu pomáhala také výtvarně nadaná
Gabriela. Ta však nestála pouze v manželově
stínu a plně se věnovala hospodářskému rozvo-
ji červenohrádeckého panství a krajinářským
úpravám území, které v té době ještě nebylo za-
saženo povrchovou těžbou uhlí.

Silné propojení se severočeským panstvím
nakonec stvrdil jejich syn Jiří Jan Jindřich,
který na Červeném hrádku vyrostl a jako dědic
získal adekvátní vzdělání i veškerou péči mat-
ky, po které kromě výtvarného talentu zdědil i
nadšení pro krajinotvorbu a romantickou ar-
chitekturu. To si po prvních zkušenostech s pře-
stavbou hradu Hauenštejn přinesl i do Nových
Hradů, které si po svatbě vybral za své hlavní
venkovské sídlo. Zde se ve stejném duchu pus-
til do úprav Terčina údolí, zámeckého parku,
Bažantnice i samotného zámku. Z jednotlivých
staveb zmiňme novostavby či úpravy původ-

ních objektů Hamru, Bažantnice, domků ve
Vesničce v zámeckém parku či Švýcarskou
chatu. Ty všechny mají či měly svou analogii
také v okolí rodiště Jiřího Jana Buquoye. Neo-
goticky upravený Hauenštejn zase fungoval
jako předobraz hradu Rožmberk, ve kterém
hrabě zřídil rodové muzeum.

Ač dnes již řada objektů a krajinářských
úprav ani na jednom z bývalých panství ne-
existuje, dobová vyobrazení a informace
o životě jednotlivých šlechticů, které výsta-
va prezentuje, ukazují, jak významně byly
tyto dva regiony v 19. století propojeny.

Výstava, jejímž autorem je jirkovský rodák
pan Michal Bečvář, byla poprvé představena
veřejnosti v létě loňského roku v Chomutově.
Poté co jsme ji zde zhlédli a uvědomili si vý-
znam jejího obsahu ve vztahu k našemu městu
a regionu, začali jsme s oblastním muzeem do-
mlouvat její převoz a instalaci také u nás. Pan
ředitel nám ochotně vyšel vstříc, takže Vás
nyní můžeme srdečně pozvat na druhé veřejné
představení této velice zajímavé výstavy a také
první muzejní aktivitu v letošním roce.

Za Novohradské muzeum
Bc. Michal Jarolímek, Mgr. Vladimír Hokr

Vernisáž výstavy
Rottenhanové a Buquoyové na Červeném hrádku

se uskuteční v neděli 1. března 2015 od 14.00 hodin

v sále Kulturně-spolkového domu.
Součástí otevření bude kromě drobného občerstvení též série

krátkých přednášek věnujících se výše zmíněným osobnostem.

Výstava potrvá do konce dubna. Časy zpřístupnění výstavy
budou uvedeny na plakátech a v březnovém čísle NZ.

K výstavě byl vydán též stejnojmenný katalog,
který bude možné na výstavě zakoupit.
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Pravidelné aktivity v Koželužně

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

Tvůrčí dílna a klub pro nejmenší (0–6 let s rodiči)

Středa: 13.00 – 17.00 hod.
Výtvarný kroužek pro malé i větší děti

Sobotní prorodinné aktivity
¡ 28. 2., 28. 3. 2015

vždy od 14 do 17 hodin.

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

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

Slavnostní promoce studentů VU3V
První studenti, kteří pilně odstudovali celé tři roky

Virtuální univerzity třetího věku, přistoupí ke slavnostní promoci

v pátek 6. února v 16 hodin v obřadní síni
novohradské radnice.

Bude nám velkou ctí ocenit jejich schopnosti a odhodlání
a poděkovat za jejich krásný vzor při prosazování potřeby

celoživotního vzdělávání a osobního růstu.

Nový semestr, který je otevřený novým studentům,
začíná v úterý 10. 2. od 16 hodin a jeho téma je

Život a dílo Michelangela Buonarroti.

Upozornění pro čtenáře

V době od 9. února do 28. února 2015
bude prováděna plánovaná

REVIZE KNIŽNÍHO FONDU
Proto prosíme čtenáře, aby se na toto období

předzásobili knihami.     Děkujeme za pochopení.

Cestovatelské promítání o Izraeli
První letošní akcí Kulturního a informačního centra bylo Cestova-

telské promítání, kterým jsme ve čtvrtek 15. ledna v Kulturně-spolko-
vém domě „načli“ už sedmou cestovatelskou sezonu a podívali se
tak (alespoň zprostředkovaně) do Izraele, a to s panem Ing. Milošem
Suchánkem. Ten nás prostřednictvím vyprávění a fotografií ze
svých cest seznámil nejen s historií země a novodobými dějinami,
ale zejména krásnými známějšími i méně známými památkami této
kontroverzní Svaté země. Jitka Duspivová

Okénko do knihovny
Býti Němcem – Walter Piverka

Vzpomínky českého Němce, který v roce 1945 nebyl odsunut a zůs-
tal ve vlasti jako občan druhého řádu. Německý originál a český pře-
klad v jednom svazku

Pozdní čas nastal nám – Ludmila Klukanová

Příběh ženy, která zažila v mládí krutou kolektivizaci v 50. letech a
po pádu totality navštěvuje ve zralém věku rodnou ves. Ožívají tu vzpo-
mínky na řád života na statku, na první lásky, historie starého rodu a ob-
jevují se nečekané souvislosti.

Vzpomínky chovance Jaroslava Vojtěcha
a historie táborů nucené práce – František Bártík

Kniha zachycuje příběh mladíka, který se v roce 1949 pokusil ile-
gálně překročit státní hranice. Namísto “svobodného světa” ho čekaly
dva roky v různých táborech nucené práce a služba u PTP.

Šumavou ze svobody do opony – Zdeněk Roučka

Ve své nové knize se Zdeněk Roučka zaměřil na fotografie z rozpo-
ruplných let 1930-1970, která přinesla mnoho dramatických momentů.
V publikaci nechybějí snímky z henleinovského povstání, období po
r. 1945, problematického odsunu šumavských Němců nebo například
tragicky proslulé železné opony. Komunismus po r. 1948 přinesl
strach, zakázané hraniční pásmo, dráty pod napětím, pohraničníky se
samopaly a také likvidaci kostelů a vesnic. Na druhou stranu se Želez-
norudsko od 60. let stalo centrem odborářských rekreací a místem od-
počinku turistů a lyžařů. Každá fotografie je doprovázena stručným
popisem inspirovaným nejen archivními dokumenty, ale také vzpomín-
kami mnoha pamětníků.

Atlas ptáků Šumavy a Novohradských hor – Petr Bürger

Autoři knihy se v novém Atlasu zaměřují na zajímavé, typické i
vzácné druhy ptáků, obývajících oblasti Šumavy, Novohradských hor,
ale pochopitelně ve většině případů i další lokality jihočeského regionu
a střední Evropy obecně.
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Informační centrum na veletrzích cestovního ruchu
Začátek a konec roku je pro nás časem pří-

prav na veletrhy cestovního ruchu. Aktualizu-
jeme, sháníme nové informace a připravujeme
nové prospekty pro naše návštěvníky. Pro le-
tošní rok jsme zatím nechali vytisknout zaktua-
lizovaný přehled ubytovatelů pro rok 2015 a
nový prospekt o Nových Hradech.

Našim prvním veletrhem, kterého jsme se
letos zúčastnili byl GO a Regiontour, Meziná-
rodní veletrh turistických možností v regio-
nech, který se konal ve dnech 15. – 18. ledna
na brněnském výstavišti. I letos jsme měli stá-
nek v rámci expozice Jihočeského kraje. Ex-
pozice Jižních Čech se letos prezentovala
marketingovým tématem „Jižní Čechy husit-
ské“ aneb 600 let od upálení mistra Jana Husa.
Návštěvníci mohli navštívit dvouposchoďo-
vou, dřevěnou, osmibokou husitskou věž, kde
v jejím přízemí bylo možné vyfotit se jako Jan
Žižka na houpacím koni nebo jako Jan Hus

kazatel. První patro patřilo odvážnějším náv-
štěvníkům, ti si mohli vyzkoušet střelbu
z luku zakomponovanou do prostředí středo-
věké zbojnice. V horním patře byla umístěna
projekce, která nabízela návštěvníkům foto-
grafie a videotéku z Tábora, Trocnova, Kozí-
ho Hrádku a dokumenty o životě Jana Husa.
Jako třešničkou na dortu bylo dobývání husit-
ské věže pomocí provazového žebříku. S ko-
legyní z Trhosvinenského „íčka“ s Šárkou
Floderovou jsme v rámci této expozice pre-
zentovaly Novohradsko, Trhosvinensko a
Borovansko. Největší zájem byl o cyklotra-
sy, cyklomapy, památky a tipy na výlety při
delším pobytu. Náš stánek také navštívili or-
ganizátoři zájezdů s prosbou o naplánování
celodenního výletu. Milovníci borůvek se pta-
li na Borůvkobraní a jiné kulturní akce. Mezi
návštěvníky našeho stánku se našli i tací, kteří
u nás už byli několikrát a sháněli nové infor-

mace nebo se chtěli podělit o své zážitky, po-
city z dovolené u nás. Za tyto informace jsme
vždy velice rádi. Nechybělo ani Portské bo-
růvkové víno, které mohli návštěvníci u naše-
ho pultu ochutnat. Nyní se můžeme těšit na
následující veletrhy, ten nejbližší je Holiday
World Praha, který se koná od 19. – 22. února,
následuje veletrh Dovolená a Region, Lázeň-
ství Ostrava od 6. – 8. března, Infotour Hra-
dec Králové se koná od 13. – 14. března, tam
nás bude zastupovat kolegyně z Borovanské-
ho infocentra Ing. Alena Seberová a v dubnu
se zúčastníme veletrhu Jihočeský kompas
v Českých Budějovicích. Prospekty jenž nám
poskytli ubytovatelé použijeme i k další pre-
zentaci na již zmíněných veletrzích. Prezenta-
ce na veletrzích je financována sdružením
místních obcí Sdružení Růže.
Za novohradské íčko Martina Toth Kolářová
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