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Vážení spoluobčané,
tento příspěvek píši jen pár dní před vánoční-
mi svátky. Před svátky, kdy si navzájem
snažíme dělat radost, kdy se náš celoroční
chvat zmírní. Navštěvujeme své blízké a
vzpomínáme na ty, kteří nás opustili.

A já se Vám musím přiznat, že se mi už po
několik dní vracejí vzpomínky na převora na-
šeho kláštera řádu servitů, na našeho bývalého
faráře pátera Bonfilia Maria Wagnera. Vrací
se mi vzpomínka na události, které jsme s pá-
terem Bonfiliem prožili před několika lety.

Sestry z Dobré Vody o páteru Bonfiliovi
říkaly, a on toto jejich tvrzení přijal, že spí, jí a
modlí se současně. Bylo toho hodně, co musel
stihnout a tak byl často unavený a zmáhal ho
spánek. Jednu adventní neděli se stalo, ne po-
prvé, že usnul za volantem a ve spánku narazil
do jednoho z kaštanů před hřbitovem na Dob-
ré Vodě a se zhmožděným hrudníkem byl od-
vezen do nemocnice v Českých Budějovicích.
Byl jsem ho navštívit a dozvěděl jsem se první
část příběhu, o který se chci s Vámi podělit.

Páter Bonfilius mi s humorem sobě vlast-
ním sdělil, že už měl namířeno na hřbitov, ale
Pán Bůh mu postavil do cesty strom a vrátil jej
zpátky na cestu s tím, že ještě musí spoustu
věcí udělat. Prostě mi řekl: „Bylo to, jako by
mi Bůh řekl – Bonfilie, ještě není tvůj čas, ješ-
tě toho musíš hodně stihnout!“

Po několika dnech, to už bylo po Váno-
cích, jsem pátera Bonfilia navštívil znovu a
byl jsem podarován další částí příběhu. Na
Štědrý večer přivezli na pokoj pátera Bonfilia
nového pacienta. Zraněného bezdomovce.
Ten zraněný se několik dní, možná týdnů ne-
myl a proto notně zaváněl. Jiný by si stěžoval,
ne však páter Bonfilius . S humorem mi sdělil,
že konečně pochopil, jak se musela cítit Svatá
rodina, když přišla do Betléma. Hledala pří-
střeší a byla všemi odmítnuta, až nakonec
skončila ve stáji, kde Panna Maria porodila
Ježíška.

Pro mne to byl příběh plný pokory, lásky a
úcty k lidem, skromnosti, velkorysosti a pocti-
vosti.

Všechny tyto vlastnosti bych navíc s přá-
ním zdraví a štěstí chtěl popřát do nového
roku i nám všem!

Váš starosta Ing. František Štangl

Fotografie ze Zpívání u vánočního stromu vám nabízíme jako malé ohlédnutí za koncem roku
2005. Podrobněji uvnitř čísla.                                                                        Foto Petr Hnilička
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Zápis z 22. schůze městské rady
ze dne 5. 12. 2005

� 1. Zápis o kontrole
Rada byla seznámena s obsahem zápisu
z kontroly a schválení vyúčtování veřejné
sbírky. Jedná se o veřejnou sbírku pořáda-
nou městem v objektu státního hradu. Část
výnosu sbírky ve výši 6.835 Kč byla
použita na úhradu nákladů spojených s po-
řádáním Novohradských podzimních slav-
ností na st. hradě. Rada vzala na vědomí
informaci o provedené kontrole a průběžném
vyúčtování sbírky.

� 2. Žádost o změnu nájemní smlouvy
Rada projednala žádost společnosti Biolo-
gické produkty Tomek na změnu nájemní
smlouvy k objektu bývalých jeslí. Nově má
o tyto nebytové prostory zájem firma Biolo-
gické produkty Trade. Biologické produkty
Trade žádají dále o sdělení k možnosti od-
prodeje objektu bývalých jeslí.
Rada konstatovala, že požadovanou změnu
nájemní smlouvy není možné uskutečnit
vzhledem k platnému znění zásad pro ná-
jem nebytových prostor. Navíc je firma
Biologické produkty Tomek v současné
době opětovně dlužníkem na nájemném
z předmětné nemovitosti, a proto rada roz-
hodla o ukončení nájemní smlouvy s firmou
Biologické produkty – Tomek s. r. o. Nové
Hrady. Rada rozhodla pozvat p. |Jiřího
Tomka na příští jednání rady, kde by měl
být dojednán další postup. Rada dále kon-
statovala, že v případě okamžitého neuhra-
zení dlužné částky bude tato od jmenované
firmy vymáhána všemi legálními postupy
vč. krajního řešení, kterým je vymáhání
soudní cestou. Rada pověřila tajemníka
zveřejněním záměru pronájmu nebytových
prostor a inzercí této skutečnosti v Novo-
hradském zpravodaji.

� 3. Rozšíření nabídky prací při údržbě zá-
meckého parku
Rada obdržela žádost pana Ing. Jiřího Lišky
o úhradu nákladů spojených s provedením
výchovných řezů na výsadbách v zámec-
kém parku. Jedná se o náklady ve výši
3.750 Kč. Rada souhlasila s úhradou před-
ložených vícenákladů. Rada dále projedna-
la předložený dodatek smlouvy o dílo,
kterým je řešeno navýšení ceny za údržbu
zámeckého parku o cca 3%. Rada souhlasi-
la s uzavřením dodatku smlouvy a pověřila
starostu jeho podpisem.

� 4. Přihláška do soutěže Program regene-
race MPR a MPZ za rok 2005
Rada projednala oznámení Národního pa-
mátkového ústavu o vyhlášení soutěže o

Cenu za nejlepší přípravu a realizaci prog-
ramu regenerace MPR a MPZ za rok 2005.
Rada pověřila tajemníka přípravou a ode-
sláním přihlášky do soutěže.

� 5. Oznámení o poukázání dotace
Rada byla seznámena s oznámením Jihoče-
ského kraje o poukázání dotace městu Nové
Hrady ve výši 26.383 Kč a 5.638 Kč. Tyto
finanční prostředky jsou určeny jako nein-
vestiční dotace Sboru dobrovolných hasičů.
Rada pověřila Jiřího Janna zajištěním řád-
ného čerpání dotací v souladu s podmínka-
mi jejich přidělení a účtárnu MěÚ
provedením příslušné rozpočtové změny.
Rada dále pověřila paní Strouhovou prove-
dením invetarizace majetku v užívání SDH.

� 6. Smlouva – Plavecký výcvik
Rada projednala obsah smlouvy mezi měs-
tem Nové Hrady a Plaveckou školou ZŠ
Borovany o zajištění plaveckého výcviku
pro žáky ZŠ Nové Hrady. Rada pověřila
starostu podpisem předložené smlouvy.

� 7. Vyjádření stavebního úřadu
ke stížnosti
Rada obdržela vyjádření stavebního úřadu
ke stížnosti paní Vaněčkové na špatný stav
objektu bývalé prodejny ve Vyšné. Z vyjád-
ření je zřejmé, že současný stavební stav
předmětné nemovitosti nevyžaduje vydání
rozhodnutí o nařízení zabezpečovacích pra-
cí ze strany stavebního úřadu a zajištění
údržby okolního pozemku není v kompe-
tenci stavebního úřadu. Stavební úřad ve
svém vyjádření dále upozorňuje paní Va-
něčkovou, že pro přístup ke svému rekreač-
nímu objektu využívá soukromého pozemku
pana Trajera a vyzývá jí, aby tento stav na-
pravila a zajistila přístup přes část pozemku
parc.č. 1644/1, která byla pro tento účel
v minulosti již vyčleněna.
Rada pověřuje paní Šebelovou jednáním
s majitelem uvedené nemovitosti o údržbě
okolního pozemku a jeho udržování v řád-
ném stavu.

� 8. Oprava kuželny
Rada obdržela sdělení TJ Sokol Nové Hra-
dy o provedení zajištění havarijního stavu
objektu kuželny. Rada bere na vědomí ob-
sah sdělení o provedených pracích.

� 9. Zápis z místního šetření
Rada projednala zápis z místního šetření
provedený při řešení stížnosti občanů By-
ňova na zamokřování pozemků v Byňově.
Při jednání bylo dohodnuto, že TSM Nové
Hrady provedou řádné pročistění stoky za
bývalou školou v Byňově. Město Nové
Hrady pak zajistí jednání s vlastníky nemo-
vitostí za účelem získání souhlasu ke zbu-
dování otevřené stoky. Následně bude

zpracována studie odvodnění. Rada vzala
obsah zápisu na vědomí. Rada pověřila
OŽP jednáním s vlastníky dotčených nemo-
vitostí o vydání jejich souhlasu ke zřízení
odvodňovací stoky.

� 10. Žádost o prodej pozemku
Rada obdržela žádost Marie a Ivana Doro-
tovičových o prodej pozemku p.č. 325/7,
311/32 v k.ú. Nové Hrady (Pod Zámec-
kým). Jedná se o pozemek, který byl bloko-
ván na základě žádosti pana Macha, který
od svého záměru provést výstavbu v No-
vých Hradech odstoupil. Rada souhlasila
s blokováním této parcely pro manžele Do-
rotovičovi. Pozemky bude možné prodat až
v době, kdy budou městu Nové Hrady pře-
vedeny Pozemkovým fondem ČR.

� 11. Čerpání prostředků - pořízení ÚPM
Rada byla seznámena s obsahem dopisu
krajského úřadu, ve kterém se zástupci Ji-
hočeského kraje dotazují na stav připrave-
nosti územního plánu města. Tuto
informaci požaduje Jihočeský kraj sdělit
z důvodu poskytnutí dotace na zpracování
územního plánu Městu Nové Hrady. Rada
konstatovala, že v současné době je připra-
vován k projednání zastupitelstvu koncept
územního plánu, který by měl být projed-
nán 15.12.2005. Rada vyzývá pověřeného
vedoucího stavebního úřadu pana Prášila
urychlenou přípravou materiálů pro jednání
zastupitelstva. Rada žádá Jihočeský kraj
prodloužením termínu pro čerpání do roku
2006.

� 12. Oznámení o provedení kontroly
Rada obdržela oznámení Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu o provedení
kontroly ex-post na akci „Rekonstrukce pří-
stupové komunikace ke st. hradu“. Rada
vzala na vědomí informaci o připravované
kontrole a pověřila p. Charváta a pí. Mrk-
vičkovou přípravou podkladů požadova-
ných kontrolním orgánem.

� 13. Kácení dřevin rostoucích mimo les
Rada obdržela rozhodnutí MěÚ OŽP Nové
Hrady o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les. Jedná se zejména o kácení nále-
tových dřevin podél komunikace ve Vyšné,
dále pak kácení 2 ks vrb v Údolí u Nových
Hradů a 1 ks javoru v zahradě státního hra-
du. Rada neměla k vydaným rozhodnutím
připomínek.

� 14. Sanace Konratické lípy
Rada projednala zprávu finanční komise o
provedeném poptávkovém řízení na sanaci
Konratické lípy. Finanční komise doporuči-
la radě uzavřít smlouvu s panem Chadtem,
který nabídl provést záchranné práce za
cenu 21 182.- Kč. Rada pověřila místosta-
rostu podpisem smlouvy o dílo.

Z jednání rady města
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Zápis z 23. schůze městské rady
ze dne 19. 12. 2005

� 1. Jednání  vedení Pečovatelské služby
Č. Budějovice s představiteli obcí ze dne
8. 12. 2005
Rada byla seznámena s průběhem a výsled-
ky jednání zástupců obcí s vedením Pečo-
vatelské služby České Budějovice. Paní
ředitelka oznámila přítomným, že je reálné,
že k 1. 1. 2007 dojde k zrušení pečovatelské
služby jako příspěvkové organizace JK.
Obce, případně sdružení obcí, budou muset
tyto služby zajišťovat jiným způsobem,
např. formou neziskových organizací.

� 2. Žádost o finanční příspěvek
Rada projednala žádost Společenství vlast-
níků jednotek Nové Hrady 314 o finanční
příspěvek na realizaci zateplení štítů domu
čp. 314. Zástupci společenství žádají město
alespoň o výpomoc formou příspěvku na
likvidaci eternitového obložení. Rada kon-
statovala, že platné zásady pro příspěvky na
zlepšení vzhledu budov neumožňují pos-
kytnout příspěvek pro budovy mimo měst-
skou památkovou zónu. Rada dále
konstatovala, že příspěvek na obnovu byto-
vých domů, v nichž došlo k prodeji byto-
vých a nebytových jednotek, byl již dán ve
formě vratky části prodejní ceny do fondu
oprav.

� 3. Žádost o příspěvek
Rada projednala žádost ČSOP Nové Hrady
o finanční příspěvek na soutěž žáků škol
„Poznej přírodu Novohradska – Memoriál
RNDr. St. Kučery.“ Rada vzala žádost na
vědomí . Rada postoupila žádost k projed-
nání finanční komisi a žádá jí o zapracování
tohoto příspěvku do návrhu rozpočtu města
pro rok 2006.

� 4. Projekt „Popencová zahrada“
Rada projednala sdělení spol. Humanitas
o.p.s. k projektu „Popencová zahrada“.
Jedná se o projekt, který řeší opravu školní
zahrady a teras. Podmínkou pro získání fi-
nančních prostředků z projektu Leader + je
uzavření nájemní smlouvy mezi žadatelem
a vlastníkem nemovitosti. Rada pověřila ta-
jemníka zveřejněním záměru pronájmu a
následnou přípravou nájemní smlouvy.
Rada pověřuje místostarostu podpisem ná-
jemní smlouvy. Rada dále rozhodla o tom,
že v budoucích rozpočtech města vyčlení fi-
nanční prostředky na případné pojištění za-
hrady. Rada žádá stavební úřad o výpomoc
zástupcům Humanitas o.p.s. ve věci vydání
stavebního povolení na uvedený projekt.

� 5. Oznámení o poskytnutí příspěvku
Rada projednala oznámení Jihočeského

kraje o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 33.268 Kč. Finanční prostředky jsou
určeny na hospodaření v lesích. Rada vzala
informaci o poskytnutí dotace na vědomí.
Rada pověřila účtárnu řádným zaúčtováním
poskytnutých finančních prostředků. Rada
pověřila ředitele TSM vyplacením odměny
ing. Švarcovi, který příslušnou žádost zpra-
coval.

� 6. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Rada projednala žádost Českého rybářské-
ho svazu o prodloužení nájemní smlouvy na
rybníky. Rada souhlasila s prodloužením
nájemní smlouvy o 10 let, pověřila tajemní-
ka MěÚ Nové Hrady přípravou dodatku ná-
jemní smlouvy a starostu jeho následným
podpisem.

� 7. Správní území stavebního úřadu Nové
Hrady
Rada byla seznámena s výkazem stavební-
ho úřadu Nové Hrady pro správní území SÚ
Nové Hrady. Z výkazu je zřejmé, že celé
správní území má 4738 obyvatel a nachází
se zde 593 rekreačních objektů. Tyto vyka-
zované údaje byly zjištěny k 31.11.2005.
Rada vzala informaci na vědomí.

� 8. Žádost o prodej pozemku
Rada projednala žádost Ing. Vratislava Sed-
láka o prodej pozemku p.č. st. 594 v k.ú.
Nové Hrady o výměře 33 m² a o prodej
garáže umístěné na tomto pozemku. Žada-
tel ve své žádosti upozorňuje na havarijní
stav objektu, kterému hrozí zřícení. Rada
s prodejem předmětného pozemku i na něm
umístěné stavby garáže souhlasila a konsta-
tovala, že základní cena dle platné cenové
mapy je pro daný pozemek ve výši 140,-
Kč/m2. Nicméně vzhledem ke skutečnosti,
že předmětný pozemek je přístupný pouze
přes pozemky v majetku žadatele, doporu-
čila zastupitelstvu schválit prodej za cenu
90 Kč/m2. U garáže pak navrhuje schválit
její prodej za cenu odpovídající hodnotě
uvedené v evidenci majetku, tj.za cenu
930.- Kč.

� 9. Pronájem objektu bývalých jeslí
Na dnešní jednání rady byl přizván pan To-
mek, který je statutárním zástupcem sou-
časného nájemce objektu bývalých jeslí
v Nových Hradech, společnosti Biologické
produkty Tomek s.r.o. Pan Tomek se však
na dnešní jednání rady nedostavil a radě ani
nebyla doručena případná omluva, a to i
přesto, že písemná pozvánka byla prokaza-
telně převzata manželkou pozvaného.
Vzhledem k této skutečnosti a dále proto, že
ze strany pana Tomka není vyvíjena žádná
iniciativa ve věci úhrady dlužného nájem-
ného či alespoň vedeno jednání o dalším
postupu, rada rozhodla o ukončení nájemní
smlouvy z důvodu neplacení nájmu a pově-

řila starostu podpisem písemné výpovědi
nájemní smlouvy.

� 10. Přechod tzv. „dělené správy“ na celní
orgány
Rada byla seznámena s informací Finanční-
ho úřadu v Českých Budějovicích o převo-
du tzv. „dělené správy“ z finančních úřadů
na celní orgány. Touto změnou jsou dotče-
ny zejména obce s rozšířenou působností,
které vydávají rozhodnutí o odvodech, po-
platcích a pokutách podle specifikovaných
zákonů. Rada vzala informaci FÚ v Čes-
kých Budějovicích na vědomí.

� 11. Registrace žádosti o podporu ze SFŽP
Rada obdržela registraci žádosti města o
dotaci na sanaci čistírny odpadních vod.
Rada vzala na vědomí informaci o zaregis-
trování žádosti.

� 12. Studie obnovy jímacího území a záso-
bovacího řádu Jedlice
Rada vzala na vědomí zpracování studie na
obnovu jímacích objektů, podchycení dal-
ších pramenů v lokalitě Jedlice a rekon-
strukci vodovodního přivaděče z Jedlice
firmou Energie AG Bohemia s. r. o. (majitel
VaK Jižní Čechy a.s.). Studie byla zpra-
cována bezúplatně v rámci projektu „Den in-
frastruktury“, kdy Město Nové Hrady
obdrželo poukaz na projektové a poradenské
práce v celkové výši 60,- tis. Kč. Rada děku-
je firmě Energie AG Bohemia s. r. o. za pro-
vedené projektové a poradenské práce.

� 13. Kácení dřevin rostoucích mimo les
Rada projednala rozhodnutí o kácení dřevin
rostoucích mimo les. Jedná se o kácení 1 ks
dubu v Zahradní čtvrti. Rozhodnutím je
ukládáno provedení náhradní výsadby.
Rada neměla k vydanému rozhodnutí a po-
věřila OŽP zajištěním vysazení 2 ks ná-
hradní výsadby v intravilánu města. Rada
pověřuje paní Šebelovou přípravou podkla-
dů pro odstranění stromů ohrožujících stav-
by v místní části Údolí.

� 14. ČOV Byňov
Rada projednala dopis ředitele HBSW a. s.
výrobního závodu Dobrá Voda Byňov, ve
kterém se pan ředitel zmiňuje o možnosti
společného postupu města Nové Hrady a
závodu Dobré Vody ve věci čištění odpad-
ních vod z místní části Byňov a vlastního
závodu Dobré Vody. Město Nové Hrady
tuto iniciativu vítá s tím, že považuje za
žádoucí posoudit ekonomiku nabízejících
se řešení, tj.zejména ekonomiku společné-
ho čištění odpadních vod na ČOV výrobní-
ho závodu Dobré Vody a čištění od-
děleného. Rada děkuje řediteli HBSW a. s.
výrobního závodu Dobrá Voda Byňov za
projevenou iniciativu.

Z jednání rady města



4 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ leden 2006

Město Nové Hrady
náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady

vyhlašuje výběrové řízení
na pozici

vedoucího investičního oddělení
název územního samosprávného celku: Město Nové Hrady
druh práce a místo výkonu práce: vedoucí investičního oddělení,

Městský úřad Nové Hrady a jeho správní obvod
požadované vzdělání: SŠ, VŠ technického nebo ekonomického

směru
další požadavky: řidičský průkaz sk. B
platovou třídu odpovídající druhu práce: 8
lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 10.1.2006
předpokládaný nástup: únor 2005, smlouva na dobu určitou

(zástup za mateřskou dovolenou)
místo a způsob podání přihlášky: výhradně písemné přihlášky zaslané poštou

nebo doručeny osobně na podatelnu MěÚ přijímá
Městský úřad Nové Hrady
náměstí Republiky 46
373 33 Nové Hrady

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
Bezúhonnost:
bezúhonnou se pro účely nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, po-
kud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.

Náležitosti písemné přihlášky
jméno, příjmení a titul zájemce
datum a místo narození zájemce
státní příslušnost zájemce
místo trvalého pobytu zájemce
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalos-
tech a dovednostech týkajících se správních činností, řízení investičních akcí, zkušenosti
s realizací a řízením dotací a grantů.
b) čestné prohlášení  osvědčující bezúhonnost,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

V Nových Hradech, dne 14.12.2005 Petr Charvát, tajemník MěÚ

Milí kolegové, přátelé,
úspěšní žadatelé,
vaše projekty podpořené z programu Leader
se již jistě úspěšné rozjíždějí, scházejí se vám
první účetní doklady a peníze evropských po-
platníků se tak pozvolna proměňují ve vyšší
kvalitu života venkova. Projektovým začáteč-
níkům i těm pokročilým jistě neušlo, že Lea-
der je program mimořádně administrativně
náročný. Chceme vám proto včas nabídnout
konzultace průběhu projektu, vedení účetnic-
tví a zejména upozornit na nezbytnost řádného
dokladování projektu. Lze očekávat, že SZIF
bude náročný i ve fázi účtování a dokladování
aktivit projektu.

Dbejte proto na to, aby každá Vámi
navržená aktivita byla adekvátním způsobem
dokladovaná co do kvality i kvantity. Opak
může být důvodem pro neproplacení výdajů,
byť aktivity skutečně proběhly!
Tedy např.:

• Akce – pozvánky na akce, plakátky, fotodo-
kumentace počtu účastníků, zprávy z tisku
(výstřižky), popř. jiných médií (všechny
tištěné výstupy by měly mít logo Leader, a
pokud možno také obsahovat informaci, že
byly z programu Leader podpořeny, mělo
by být dokladováno, že účastníci akcí
obdrželi zprávu o podpoře z L. (kdesi umís-
těné logo, viditelné na fotodokumentaci).

• Služby – inzerce či jiná prezentace služby,
evidence klientů, prezentace v médiích
apod. viz výše.

• Výchova – pozvánka, propagace, evidence
klientů (prezenční listiny) apod. viz výše.
Využívejte možnosti posílat tiskové zprá-

vy o průběhu projektu do místních i regionál-
ních tiskovin přes paní H. Mocovou, tiskové
zprávy jste dostali při podpisu smluv v No-
vých Hradech.

Jinak samozřejmě počítejte s dokladová-
ním objednávek veškerého zboží a služeb a
prezentace projektu v médiích jako celku.

Nenechte si kazit čas adventní a pokud
máte co, dejte to po Novém roce do pořádku.
Pokud si nebudete vědět rady, rádi Vám
pomůžeme.

RNDr. Zuzana Guthová
místopředsedkyně výboru MAS

• Michal Jarolímek
776296285, novnos@tiscali.cz

• Jan Malík
734643050, malikruze@volny.vz

• Stanislav Malík
387981230, starosta@borovany-cb.cz

• Zuzana Guthová
777 320 450, guthova@rosa.ecn.cz

• Hermina Mocová
776324992, impulz@centrum.cz

Adresa pro zasílání tiskových zpráv:
impulz@centrum.cz
Nebo: IpC Sdružení Růže, nám. Republiky 46,
373 33 Nové Hrady

Jestli mohu...
Zdraví se mi definitivně pokazilo, možná

jsem tomu pomohl sám – jsem kuřák. Mám
nyní kulaté nohy, moje odkázanost na pomoc
lidí bližních je velmi vysoká, v některých
ohledech naprostá. S překvapením a s radostí
musím napsat, že se setkávám jen s ochotou,
vstřícností, snahou pomoci.

Od radnice, přes Technické služby, souse-
dy z Komenského ulice, kamarády z hospody i
další přátele, personál v obchodech, pečova-
telky v DPS, až k náhodně potkávaným spolu-
občanům... Často jde o situace až dojemné.

Jestli mohu – tedy musím z celé duše podě-
kovat všem: Děkuji!

Nedá mi, abych nezmínil svůj pocit, spíše
poznání... Čtyřicet let fyzického nedostatku
skoro všeho, od základních hygienických pot-
řeb, přes autodíly, ovoce, až k invalidním vo-
zíkům, stejně dlouhý čas dělení občanů na
straníky a nestraníky atd., atc. Po šestnácti le-
tech svobody docela zřejmé se napravují i
vztahy mezi lidmi. I tento fakt podporuje můj
optimismus.

Jestli mohu ještě... Rok dvoutisící šestý
přeji všem čtenářům i nečtenářům Zpravodaje
lepší, než posledních šestnáct let bylo dob-
rých.

Jaroslav Švestka

PF Redakce
Do nového roku přejeme všem

čtenářům Novohradského zpravodaje

hodně zdraví, samá správná

rozhodnutí na svých životních

křižovatkách a ať  máte vždy dost

energie na kladné změny

ve svém životě.
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NOVOROČNÍ  PŘÁNÍ  Z  NOVOHRADSKÉHO  KLÁŠTERA
Vážení občané,
na počátku nového roku bychom Vám všem chtěli jménem celého novohradského kláštera popřát požehnaný rok 2006 a zároveň poděkovat
všem, kteří v uplynulém roce jakýmkoliv způsobem přispěli do života našeho kláštera. Díky patří všem zaměstnancům, bez nichž by byl chod
kláštera nepředstavitelný, stejně jako mnoha dobrovolníkům, kteří se podílejí na široké řadě aktivit pořádaných klášterem a vůbec všem, kteří
k nám do kláštera zavítali. Zvláště silnou a milou spoluúčast řady z vás jsme pociťovali během října minulého roku, kdy jsme se museli rozlou-
čit s naším P. Bonfiliem, v jehož šlépějích se snažíme dále pokračovat. Tak jako P. Bonfilius i my – zaměstnanci, kněží a sestry z Rodiny Pan-
ny Marie – se snažíme nadále rozvíjet otevřenost a přívětivost našeho kláštera a vytvářet zde zázemí nejen pro duchovní aktivity, ale též pro
nejširší kulturní a tvořivé činnosti, které mohou obohatit každého z nás.

Na setkání (nejen) v klášteře se těší kněží, sestřičky a zaměstnanci novohradského kláštera.

TŘÍKRÁLOVÁ
BESEDA

a
TŘÍKRÁLOVÁ

SBÍRKA
Ve čtvrtek 5. ledna k nám do Nových Hra-

dů zavítá Mgr. Robert Huneš, ředitel pracha-
tického hospice sv. Jana N. Neumanna, který
nás v 18.00 v klášterním refektáři seznámí se
situací čerstvě otevřeného hospice v Prachati-
cích, na jehož budování jsme přispěli i my
loňskou Tříkrálovou sbírkou. Po zkušenosti
s doprovázením P. Bonfilia v závěrečných
měsících jeho života jsme si znovu uvědomili
hluboký smysl existence hospice, tedy domo-
va klidného stáří, který přichází na řadu
ve chvíli, kdy medicína vyčerpala veškeré
možnosti a domácí péče o pacienta není
možná. A tak i letos bychom chtěli věnovat
výnos Tříkrálové sbírky na rozvoj prvního ji-
hočeského hospice v Prachaticích. Tradiční
skupinky tříkrálových koledníků se s tímto
úmyslem, křídou v ruce a přáním požehnané-
ho nového roku 2006 vydají do novohrad-
ských ulic v neděli 8. ledna odpoledne.

Ing. Michal Navrátil
vedoucí Tříkrálové sbírky

Ohlédnutí za Adventem v novohradském klášteře
Poslední měsíc loňského roku byl v novohradském klášteře, tak jako všude jinde, naplněn

bohatým kulturním a duchovním programem. Tradičně mezi nejoblíbenější akce patřila Miku-
lášská nadílka či Adventní dobročinný trh v klášterních ambitech. Nově se nám představily ad-
ventním zamyšlením sestry z Rodiny Panny Marie a svou Vánoční hrou pak děti z našich
farností. Tyto, stejně tak jako i jiné akce, pořádané novohradským klášterem v průběhu roku, se
mohly uskutečnit díky mnoha dobrovolníkům, kterým patří díky, a též díky finanční podpoře
z projektů „Servitský rok“ a „Exerciční a přednášková činnost“ dotovány prostředky programu
EU „Leader +“. Na setkání při dalších akcí se jménem celého kláštera těší

Ing. Michal Navrátil, správce kláštera (foto klášter)
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Kulturní a informační centrum
pořádá

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ
KARNEVAL

v neděli 29. ledna od 15.00 hod.
v sále hotelu Máj

Písničky, soutěže,
tanec s Divadélkem Kos!

Vstupné masky zdarma!
Dospělí 40,- Kč, děti 20,- Kč

Informativní schůzka
pro zájemce o studium

německého a anglického jazyka
Ve čtvrtek 12. ledna v 19.30 hod. proběhne
v novohradském klášteře informativní
schůzka zájemců o studium německého a
anglického jazyka pod vedením sl. Heleny
Princové. Na této schůzce se domluví stu-
peň náročnosti výuky a časy případných
setkávání.

LEDEN V ZUŠ

11.1.
Zahajovací koncert 31. sezóny KPH při ZUŠ v Trhových Svinech

Martina Schulmeisterová - klavírní recital - KD TS 19.00 hod.

12.1. Přehrávka soutěžících v okresním kole soutěže ZUŠ - dechy 16.00 hod. v ATRIU

19.1. Třídní přehrávka  žáků  klavírní třídy Mgr.M.Kadlecové, 16.00 hod. ATRIUM

24.1. Koncert žáků ZUŠ - Panorama Hluboká nad Vltavou - 16.00 hod.

26.1.
Třídní přehrávka  žáků houslové a pěvecké třídy Mgr.M.Peškové v 16.00 hod.

ATRIUM

26.1. Koncert žáků ZUŠ - Panorama Hluboká nad Vltavou - 16.00 hod.

27.1. 4. ples ZUŠ TS - Junior 20.00 hod.

Kulturní projekt
Do série akcí v rámci projektu Cesta za kul-

turou se zařadilo i Zpívání u vánočního stro-
mu, které se uskutečnilo na Zlatou neděli. Už
několik roků se tradičně scházíme týden před
vánoci, abychom se na chvíli zastavili, potkali
se s přáteli a sousedy, zaposlouchali se do vá-
nočních písní a koled.

Letošní setkání se snažili pořadatelé této
akce obohatit něčím novým. Proto byly pro
tuto příležitost vyrobeny dřevěné prodejní
stánky pro místní podnikatele, aby mohli na-
bídnout něco dobrého, voňavého a vánočního
pro všechny přítomné, včetně účinkujících.
Takže poděkování patří rozhodně panu Hei-
dingerovi a panu Mackovi, kteří reprezentova-
li místní živnostníky a nabízeli svoje zboží.
V mrazivém odpoledni by to bez horkého pun-
če ani nešlo. Novohradský klášter obohatil mi-
nitrh výborným jablkovým závinem a od
hasičů jste mohli zase ochutnat klobásku. Pěk-
né dřevěné stánky, které vydržely i nápor vět-
ru, vyrobil pan David Mráz a děti ze základní
školy navrhly a namalovaly na horní čela stán-
ků vánoční motivy.

Poděkování a ocenění patří rozhodně i
všem účinkujícím, protože podmínky pro zpí-
vání a hraní byly za chladného odpoledne a
podvečera velmi náročné.

Výroba stánků byla finančně podpořena
z programu LEADER+ MAS Sdružení Růže.
Fotodokumentaci o akci si můžete prohléd-
nout na KIC Nové Hrady u K. Jarolímkové.

KIC Nové Hrady

Foto Petr Hnilička
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Ceny jízd
na vleku Dospělí děti do 14 let
Karta - 12 bodů (min..3jízdy)

3,30 euro 2,80 euro
Karta - 40 bodů (min.10 jízd)

10,40 euro 8,10 euro
Půldenní 9:00- 12:30 nebo 12:30- 16:00

11,50 euro 8,60 euro
Celodenní  9:00- 16.00

15,50 euro 11,50 euro
Bodový systém na lyžařských vlecích
Počet bodů/ 1 jízdu
Aichelberglift 4 body
Nordlift 2 body
Steinwandlift 2 body

Tip na Výlet- Tradáá na lyže!!!
V nadmořské výšce přes 1000 metrů mnohdy leží sníh až do dubna. Tedy času dost navštívit

sportovní zimní areál v Karlstiftu nedaleko městečka Bad Groâpertholz. Vedle lyžařských sjez-
dovek se zařízeními na výrobu umělého sněhu, zde naleznete i dráhy pro sáňkování s umělým
osvětlením a 40 km upravených běžeckých stop.

Sjezdové tratě jsou koncipovány ve všech stupních obtížnosti. V celém areálu fungují tři
lyžařské vleky. Pro začátečníky je též k dispozici lyžařská škola. Nejmenší si mohou zaskotačit
na dětské trase. Pro podniky, zájmové oddíly, školy, které se přihlásí předem jsou připraveny
slevy. Existuje i možnost organizování různých závodů. V případě nepřízně počasí a nedostatku
sněhu zasáhnou sněhová děla. Nezbývá tedy než vyrazit! Jako bonus každá druhá středa v měsí-
ci je rodinným dnem. Děti do 15ti let mají jízdy zdarma!

Běžecké tratě nabízí nejen upravené stopy pro klasické běžkování, ale i pro styl tzv. bruslení.
Začátek tras naleznete u Gasthof Zeiler, nedaleko lyžařských vleků v Karlstiftu, které dále pok-
račují směr Liebenau. Běžkovat lze až do večerních hodin, některé části jsou totiž osvětleny.

Dráhy pro sáňkování s umělým osvětlením potěší dozajista nejmenší. Klasické sáně s bera-
nidly si lze též vypůjčit v osadě Reichenau am Freiwald, kde se sáňkařská dráha nachází.

Bruslení, které patří mezi oblíbené zimní sporty, též nezůstalo opomenuto. Ve vesnici Bad
Groâpertholz, která je nedaleko lyžařských vleků se nachází dva rybníky Stierhüblteich a Mühl-
teich, kde je možno si i brusle zapůjčit.

Mezi oblíbené kolektivní zimní sporty patří též metaná, sport podobný světově známějšímu
curlingu. Cílem hráčů je poslat tzv. kotouč co nejblíže k terči, který je však narozdíl od curlingu
pohyblivý. Tímto terčem je gumový kroužek o průměru 12 cm a cílové pole není kruhové, ale
obdélníkové. Potřebné nástroje lze zapůjčit v chatě Karlstifterhütte- Aichelberglifte a v USC
Bad Groâpertholz.

O romantiku v zimním areálu Karlstift také není nouze. Jsou zde nabízeny projížďky na sa-
ních s koňmi,  někteří ale mohou vyrazit třeba i na sněžnicích.

��

Úspěšný, na zážitky bohatý, pohodový a zdravý Nový rok 2006 Vám  přeje
Hermína Mocová, IpC Sdružení Růže

��

Pokud chcete vědět více informací, naleznete je na www.karlstift.at, kde se nachází i česká
verze nabízeného programu! Další možnosti lyžování, například v Harmanschlagu, najdete na
www.lyzovanivrakousku.cz. Termíny večerního lyžování a ceník vleků na sezónu 2005/2006
jsou k dispozici také na letáčcích, které si můžete vyzvednout na infocentru na radnici.

Kulturní kalendář
leden 2006

� 21.1. – Ples TJ Nové Hrady
od 19.00 v sále hotelu Máj
hraje Hyalit
vstupné 70 Kč

� 28.1. – Hasičský ples
od 20.00 v sále hotelu Máj
hraje Chmelařinka, bohatá tombola
vstupné 60 Kč

� 29.1. – Dětský karneval
od 15.00 v sále hotelu Máj
vstupné dospělí 40,- děti 20,-
masky zdarma!

� 4.2. - Zámecký ples
od 19.00, pořádá Novohradská uni-
verzitní kolej
vstupné 190 Kč

� 10.2.
Ples Mysliveckého sdružení
Nové Hrady
od 19.00 v sále hotelu Máj
hraje
Malá jihočeská kapela Kameňáci
vstupné 60 Kč

Okénko do knihovny
• Hrabal Bohumil: Obsluhoval jsem anglic-

kého krále. Tématem Hrabalova slavného
románu je životní dráha číšníka, později ho-
teliéra a nakonec cestáře v době politických
zvratů první půle dvacátého století. Od dva-
cátých do padesátých let prožívá svůj pří-
běh jednoduchý, od mládí snaživý
podnikavý muž, který své úspěchy i ne-
úspěchy připisuje spíše shodám okolností
než sobě, ale využívá jich k překonáváni
svých tělesných a sociálních handicapů.
Mnohokrát v životě pocítí, že jím druzí
opovrhují pro malý vzrůst, pro sympatie k
Němcům, pro jeho češství, proto že má pů-
vod odloženého nemanželského dítěte, i
pro osobitou životní filozofii. Nikdy však
nezatrpkne, neoplácí nenávistí, nemstí se.

• Evans Nicholas: Zaříkávač koní. Pod
modrým nebem Montany se setkávají hrdi-
nové příběhu zraněného koně, zmrzačené
dívky, ctižádostivé matky a „zaříkávače
koní“, člověka, který dokáže léčit divoké,
neovladatelné koně.

• Pullman Philip: Rubín v kouři. Napínavý
román z temných uliček a opiových doupat
starého Londýna. Pokud jste se ještě neset-
kali se Sally Lockhartovou, hrdinkou z pera
uznávaného britského autora, připravte se
na nervy drásající dobrodružství. Sally je
šestnáctiletá nevšedně hezká dívka. Její

znalosti literatury, francouzštiny, dějepisu,
výtvarného umění a hudby jsou sice nulové,
zato však dokonale ovládá vojenskou takti-
ku, dovede řídit menší podnik a střílí jako
přebornice. Když její otec za podezřelých
okolností utone v Jihočínském moři, zůsta-
ne Sally v nemilosrdném prostředí velko-
města sama a musí se o sebe postarat.

• Irving John: Pravidla moštárny. V zapad-
lém městečku St. Clouds ve státě Maine,
kde doktor Larch zřídil sirotčinec s nemoc-
nicí, se narodil chlapec jménem Homer
Wels. Po několika frustrujících zážitcích
v pěstounských rodinách zůstává v sirotčinci
natrvalo a teprve v dospělém věku se vydává
do světa, o němž se v téměř dokonale izolo-
vaném městečku dozvídal jen zprostřed-
kovaně, zejména od svého „otčíma“, zakla-
datele a ředitele sirotčince, samozvaného
kronikáře, oddaného lékaře a bojovníka „za
práva narozených dětí“, doktora Larche.

• Paretti Sandra: Skřivan a lev. Hraběnka
Karolína de la Romme Allery, čtenářům
známá z prvního dílu trilogie Růže a meč,
pokračuje ve svých milostných a jiných
dobrodružstvích. Svatební zvony vyzvánějí
pro krásnou Karolínu a jejího vyvoleného.
Ale jak se zachová nevěsta, když se ženich
nedostaví na svatbu? Dozvíte se určitě,
když si přečtete tento napínavý historický
román.

10. února 2006
PLES

Mysliveckého
sdružení

Nové Hrady
od 19.00 hodin

v sále hotelu Máj
hraje Malá jihočeská

kapela Kameňáci

vstupné 60 Kč
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Pozvánka do kina FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - LEDEN 2006

středa 4.1. 20.00 hod.

• DISTRIKT! (87 min.)
Vstup na vlastní riziko!
Divoký celovečerní animovaný film, který
rozhodně není pro děti.
Film, který má potenciál stát se kultovním.
Přístupné od 15 let, film v původním znění s
titulky.
Vstupné 55 Kč

sobota 7.1. 20.00 hod.

• TAJEMNÝ LET  (98 min.)
Noční můra tisíce metrů nad zemí.
Napínavé drama USA. V hlavní roli Jodie
Foster.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 11.1. 20.00 hod.

• PANENSTVÍ NA OBTÍŽ (90 min.)
Šestnáctiletá Bea je poslední panna ve třídě.
Jestli se nechce dál ztrapňovat, musí jí kama-
rádky pomoci najít vhodnou „oběť“, která by ji
o panenství připravila …
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

sobota 14.1. 20.00 hod.

• MŮJ NIKIFOR (97 min.)
Vítězný film karlovarského filmového festi-
valu 2005!
Film vychází z autentických údajů o životě
Epifana Drowniaka.
Přístupné, film v původním znění s titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 18.1. 13.30 - ŠD, 17.00 hod.

• STRAŠPYTLÍK (77 min.)
I malé kuřátko se může stát velkým hrdinou.
Nový animovaný film z produkce studia Walt
Disney. Přístupné, český dabing.
Vstupné 40 Kč

středa 18.1. 20.00 hod

• HRUBEŠ A MAREŠ JSOU
KAMARÁDI DO DEŠTĚ(120 min.)

Komedie z ryzí současnosti.
Nový film Vladimíra Morávka a Jana Budaře.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 60 Kč

sobota 21.1. 20.00 hod.

• LÁSKA NA INZERÁT  (98 min.)
Chyť ho a nepouštěj!
Romantická komedie USA.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

středa 25.1. 20.00 hod.

• ŘÍŠE VLKŮ (128 min.)
Bývalý policista vyšetřuje brutální a záhadné
vraždy tří žen.
Francouzské drama. V hlavní roli Jean Reno.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 28.1. 20.00 hod.

• ZLOMENÉ KVĚTINY (106 min.)
Pod taktovkou jednoho z nejlepších americ-
kých nezávislých režisérů, Jima Jarmusche,
podává Bill Murray další ze svých neopako-
vatelných hereckých výkonů.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55Kč

� Můj Nikifor
Film vychází z autentických údajů o životě
Epifana Drowniaka, který proslul jako naivní
malíř Nikifor Krynický. V roce 1960 ho obje-
vil malíř Marian Wlosiñski, který se živil vý-
zdobou lázeňských domů v Krynici, kde
Nikifor nabízel rekreantům své obrázky. Ni-
kifor se pak usadil v Marianově pracovně a
ten, fascinován ryzostí a půvabem jeho vý-
tvarného projevu, se ho ujal. Ve snaze pocho-
pit fenomén zdravotně a mentálně
postiženého muže Marian rezignoval na vlast-
ní tvorbu i na rodinný život. Obětavě, bez ode-
zvy a náznaku vděčnosti zajistil Nikiforovi
sociální zázemí a v roce 1967 mu zařídil vý-
stavu v prestižní varšavské galerii ... jeho dílo
znal postupně celý svět.

� Říše vlků
Anna Heymesová, manželka vysoce postave-
ného pařížského úředníka, již déle než měsíc
trpí hrůznými halucinacemi a částečnou ztrá-
tou paměti. Začíná podezřívat svého manžela,
že vlastně není tím solidním a čestným
mužem, jakým se zdál být…
V turecké čtvrti Paříže jsou nalezeny tři bru-
tálně zavražděné, zohavené ženy, které si jsou
nápadně podobné. Případ dostává na starost
Paul Nerteaux, houževnatý policejní kapitán,
který požádá o pomoc bývalého kolegu
Jeana-Louise Schiffera. Schiffer se vyzná v
podsvětí a používá tvrdé vyšetřovací metody.
Anna mezitím nalezne útočiště u přátelské
psychiatričky a začne odhalovat svou záhad-
nou minulost. Spojitost mezi ní a vraždami je
stále více zřejmá ...

� Strašpytlík
Nový animovaný film z produkce studia Walt
Disney Strašpytlík vypráví klasickou pohád-
ku o kuřeti, které si splete padající žalud s
kouskem oblohy a způsobí velký zmatek.
Tentokrát se malý hrdina rozhodne napravit
to, co způsobil – jakmile se mu však konečně
začne dařit, přistane mu na hlavě opravdový
kus oblohy! Nyní se spolu se svými povede-
nými přáteli Kačkou Pihatou, Mrňousem a
Rybízem musí pokusit zachránit svět, aniž by
ve městě způsobil další zděšení, což se samo-
zřejmě neobejde bez spousty napětí a zmatků,
ale hlavně pořádné porce zábavy. Brzy se
ukáže, že být při záchraně světa malým kuře-
tem se náramně hodí.

� Zlomené květiny
Bill Murray ve Zlomených květinách hraje
Dona Johnstona, klasického představitele
muže, kterému je cizí dlouhodobý vztah a ro-
dinný život. Vše se mění ve chvíli, kdy se z
anonymního dopisu dozvídá, že je otcem
syna, o kterém nevěděl. Na popud souseda
považujícího se za detektiva amatéra, začne
hledat ve své minulosti ženu, která by přichá-
zela v úvahu, jako matka jeho dítěte. Setkává
se postupně se všemi svými bývalými láska-
mi, které už dávno vedou své vlastní šťastné,
či zklamané životy.

Tělovýchovná jednota
Nové Hrady Vás zve na

SPORTOVNÍ
PLES

který se koná dne 21.1.2006
od 19.00 hod.

v hotelu Máj v Nových Hradech

Hraje Hyalit.
Bohatá tombola – 1. cena: digitální

satelitní přijímač

Vstupné 70,-Kč.
Vstup pouze ve společenském oděvu!

Srdečně zvou pořadatelé!

Srdečně zveme na

HASIČSKÝ
PLES

v sobotu
28.1.

od 20.00 hod.
v sále hotelu Máj

hraje Chmelařinka,
bohatá tombola,
vstupné 60 Kč
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INFORMACE O ODDÍLECH ASPV PŘI TJ NOVÉ HRADY
Asociace sportu pro všechny sdružuje v Nových Hradech tyto oddíly:
TĚLOCVIČNA TJ:

1. Atletika pro dívky a chlapce PO: 14.00 - 15.00 R .Sahánková

2. Aerobik pro veřejnost PO: 19.30 - 21.00 M. Dorotovičová

3. Házená pro dívky ST: 14.00 - 15.30 K. MikešováM. Dorotovičová

4. Aerobik pro dívky ST: 15.30 - 17.00 M. Dorotovičová

5. Zdravotní cvičení seniorek ST: 18.30 - 19.30 S. Kovářová

6. Lady aerobik ST: 19.30 - 20.30 M. Michaleová

7.Odbíjená pro veřejnost PÁ: 20.00 - 22.00 D. Vlková

TĚLOCVIČNA ZŠ HRADEBNÍ UL.
8. Cvičení rodičů s dětmi ÚT: 16.00 - 17.00 Z. Homolková,M. Michaleová

9. RYTMICKÁ GYMNASTIKA ÚT: 17.00 - 19.00 Z. Homolková, R. Vicánová

TĚLOCVIČNA ZŠ KOMENSKÉHO UL.
10. Volejbal pro dívky a chlapce PO:15.30 - 17.30 H. Staňková,M. Dorotovičová

11. Sportovní gymnastika dívky ST:17.00 - 18.00 R. Rusiňák

12. Sportovní gymnastika chlapci PÁ:17.00 - 18.00 R. Rusiňák

Zastoupení v hlavním výboru TJ má ASPV tříčlenné: M. Dorotovičová (tajemnice),
I. Kanděrová (pokladnice), R. Sahánková.

POZVÁNÍ NA SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V ROCE 2006
• 21.1.2006 SPORTOVNÍ PLES v hotelu Máj od 19.00, hraje Hyalit.
• 12.2.2006 FIT SOBOTA - I. ročník cvičení pro veřejnost v tělocvičně TJ od 9.00 hod.

Program: aerobik - Marie, posilování na stepech s overbaly - Regina, strečink - Marcela
Po příjemném cvičení - chutný oběd a saunování v Lázničkách.
Přijďte si užít s námi FIT SOBOTU!

• 25.3.2006 4. SPORTOVNÍ AKADEMIE – Memoriál Zuzky Maierové v tìlocviènì TJ od

14.00 hodin. Ka�dý oddíl ASPV a karate uká�e své dovednosti a sportovní výkony. Pøijïte

nás podpoøit!

• 30.4.2006 HURÁ NA ÈARODÌJNICE aneb stavìní májky

• 30.5.2006 REGIONÁLNÍ ATLETICKÉ ZÁVODY v Č. Budějovicích, každoročně výborní!
• 3.6.2006 DEN DĚTÍ aneb hurá léto!

K 1.1.2006 má ASPV N.H. 150 členů - 98 mládež a 52 dospělí. Těší nás velký zájem o sport a
proto se rádi s vámi vídáme v tělocvičnách a předáváme to nej, co umíme.

Děkuji všem cvičitelům ASPV, kteří věnují svůj čas a energii v tělocvičnách a k sebezdoko-
nalování se v daném sportovním oboru (kurzy , semináře) a tímto rozvíjíme kvalitní práci v naší
organizaci – vše je zadokumentováno v kronice ASPV.

Přeji nám všem hodně zdraví,štěstí, motivace a sil. Sportu zdar!
Marie Dorotovičová, předsedkyně ASPV Nové Hrady

POZVÁNKA
SK Byňov

oddíl stolního tenisu
pořádá

TURNAJ PRO
neregistrované

HRÁČE
Termín:

7.1.2006 (sobota)
od 9.00 hodin

Herna u ŽPSV Jakule
Zveme všechny
zájemce o hru!

Okamžitá
finanční pomoc

Půjčky
od 10 000 do 40 000,- Kč

Bez ručitele
tel. 732 602 341, pí Petrusová

Ing. Milana Hromasová
se svými zaměstnanci

v Trafikách
přeje krásný, šťastný,
spokojený rok 2006.

Vám spolehlivě odstraníme v soukromé terapeutické
ordinaci v Nových Hradech. Tel. 777 12 16 47

Bolesti páteře, hlavy, kloubů, migrény, skoliosy,
bolesti v ramenech, ischias a další vertebrogenní potíže

i dlouhodobě zanedbané
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Uhelné sklady
Ledenice

nabízí kvalitní uhlí
(Bílina – Ledvice)

dovezeno přímo z uhelných pánví
do Ledenic

���������

1q kostka             195,- Kč
1q ořech I.            192,- Kč

���������

Cena včetně DPH a rozvoz zdarma.
Možnost i sobotního rozvozu.

���

���

Tel. 387 995 427, 607 100 980,
731 555 861, 602 143 785

Chcete novou koupelnu, renovaci bytového jádra,
nebo položit dlažbu v bytě či na terasu?

Obraťte se na firmu

GREGOR MIROSLAV
Obkladačské a zednické práce

������������������

v případě zájmu volejte
tel.: 602 723 443

• Dubové podlahy, schody, střešní okna. Tel. 777 788 164

• Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Nových Hradech. Platba v hotovosti.

Tel.: 721 281 912.

Michaela Trajerová, Ke střelnici, Trhové Sviny

Prodejní doba
Út, Čt, Pá: 16.00 – 19.00 hodin
So: 9.00 – 12.00 hodin

Jakostní odrůdová vína, osm druhů
cena od 44,-Kč/1 litr, dle ročníků a druhů

Tel. 602 667 105

Prodej moravských sudových vín


