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Od 12. do 15. ledna 2006 se na Výsta-
višti v Brně konal 15. mezinárodní vele-
trh turistických možností v regionu pod
názvem Regiontour Brno 2006. Při této
příležitosti se zde prezentovaly nejvý-
znamnější tuzemské cestovní kanceláře,
všechny kraje a turistické oblasti ČR a
velké množství zahraničních regionů.
V prvních dvou dnech (čtvrtek – pátek)
určených odborníkům prošlo branami
výstaviště 13 770 návštěvníků a hostů.
Sobota a neděle byla pak určena pro širo-
kou veřejnost.

V rámci plochy určené pro Jihočeský
kraj se letos na veletrhu poprvé představil
i region Novohradsko. Jeho prezentaci
zajistilo město Nové Hrady ve spolupráci
s dalšími obcemi z Novohradska – Horní
Stropnicí, Pohorskou Vsí, Malonty a Be-
nešovem Nad Černou.

Naše město a zmiňované obce připra-
vily propagační materiály o současných
podmínkách a aktivitách směřujících
k podpoře cestovního ruchu. Nabídku své
prezentace využily i další instituce a
sdružení z regionu, například Společnost
Rožmberk o.p.s., Akademické a univerzit-
ní centrum Nové Hrady, Novohradská ob-
čanská společnost, Státní hrad N. Hrady,
IPC Sdružení Růže, Informační centrum
města Kaplice a několik ubytovatelů, kteří
nabídli vlastní propagační materiály.

Při této příležitosti vydalo občanské
sdružení NOS propagační materiál o No-
vohradsku, kde je ucelený základní pře-
hled nabídky kulturních a historických
památek, přírodních zajímavostí a aktivit
(včetně rakouského souseda) pro poten-
ciální návštěvníky a turisty. Na vydání
tohoto propagačního materiálu spolupra-
covaly jak zmiňované obce, tak i stávající
či nově vzniklá informační centra z No-
vohradska.

Propagaci našeho regionu na veletrhu
podpořila i společnost HBSW a.s. Dobrá
Voda svými výrobky, které ocenili mnozí
návštěvníci i vystavovatelé.

(pokračování uvnitř čísla)
K. Jarolímková

Novohradský
masopust

� Pátek 24.2. – Dětský masopust

� Sobota 25.2. - koleda mládenecká
a slaměná městem a večer zábava

� Neděle 26.2. – koleda mládenecká
a slaměná městem a pohřbívání
Masopusta

TANEČNÍ  SOUTĚŽ
ve standardních

a latinskoamerických tancích

NOVOHRADSKÁ
ČÍŠE
28. ročník

4. března 2006 od 10.00 hodin
v sále hotelu Máj

v Nových Hradech

N o v o h r a d s k o a R E G I O N T O U R B R N O 2 0 0 6
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Zápis z 1. schůze rady města
ze dne 9.1.2006

� 1. Poděkování hasičům, technickým
službám a Jihočeským lesům a.s.
Rada byla seznámena se zásahem hasičů a
technických služeb při odstraňování ná-
sledků sněhové kalamity (odklízení sněhu,
odklízení popadaných stromů), a to nejen
v katastru Nových Hradech, ale také v Hor-
ní Stropnici a v Nové Vsi nad Lužnicí. Ha-
siči se taktéž podíleli na zprovoznění
elektrického přivaděče k čerpací stanici ve
Veveří. Rada vyjádřila poděkování všem
členům SDH a pracovníkům TSM, kteří se
na odstraňování následků sněhové kalamity
podíleli. Rada děkuje také Jihočeským le-
sům a.s., a to zejména za poskytnutí techni-
ky a výpomoc při zajištění PHM.

� 2. Nebezpečí pádu sněhu ze střech budov
Rada v souvislosti s množstvím napadané-
ho sněhu žádá všechny majitele objektů,
aby věnovali patřičnou pozornost odstraňo-
vání sněhu a sněhových, resp. ledových
převisů ze střech jejich nemovitostí a vyzý-
vá všechny občany k maximální opatrnosti
při průchodu pod těmito převisy. Rada po-
věřuje ředitele TSM, aby provedl odstraně-
ní všech sněhových a ledových převisů ze
střech objektů v majetku města a případně
pomohl s touto činností i soukromým maji-
telům objektů v územním obvodu města
Nové Hrady, kteří o tuto pomoc projeví zá-
jem.

� 3. Žádost o finanční příspěvek
Rada projednala žádost Seniorklubu Nové
Hrady o finanční příspěvek ve výši 20 tis.
Kč na činnost v roce 2006. Rada postoupila
žádost k projednání finanční komisi a pově-
řila ji zařazením příspěvku pro žadatele do
návrhu rozpočtu města pro rok 2006.

� 4. Sdružení historických sídel Čech, Mo-
ravy a Slezska – novinky v roce 2006
Rada byla seznámena s dopisem předsedy
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a
Slezska Mgr. Petra Sedláčka. Pan Mgr.
Sedláček ve svém dopise informuje o při-
pravovaných akcích sdružení. Jedná se zej-
ména o připravované semináře věnované
získávání finančních prostředků a pořádání
pravidelných Dnů evropského dědictví.
Rada vzala obsah dopisu Mgr. Sedláčka na
vědomí.

� 5. Posouzení změny jízdního řádu
Rada obdržela podnět Českých drah, který
je reakcí na petici občanů zejména z obce
Petříkov, na úpravu jízdního řádu osobního
vlaku Os 8604, který odjíždí z Nových Hra-
dů 6.55. Na základě požadavku v petici
uvedených lidí připravily ČD změnu jízdní-
ho řádu tak, aby tento ranní vlak přijel do

ČB o cca 15 minut dříve. Rada
konstatovala, že k tomuto spoji nezazname-
nala ze strany občanů Nových Hradů žád-
ných připomínek. Rada dále konstatovala,
že v případě souhlasu většiny obcí na trati
č.199 s navrhovanou změnou jízdního řádu
nebude proti této změně vystupovat za
předpokladu, že bude zachována návaznost
vlakových a autobusových spojů.

� 6. Oznámení o zahájení vodoprávního
řízení
Rada byla seznámena se zahájením vodop-
rávního řízení o povolení výjimky
k používání některých látek ke krmení ryb
na specifikovaných rybnících Rybářství
Nové Hrady s.r.o. Rada vzala sdělení o za-
hájení řízení na vědomí a neměla k němu
připomínek.
V souvislosti s tímto bodem rada dále pro-
jednala žádost Rybářství Nové Hrady s. r. o.
o pronájem obnoveného rybníku Bejkovna.
Rada souhlasila s uzavřením příslušného
dodatku smlouvy o pronájmu některých
rybníků v majetku města Nové Hrady spo-
lečnosti Rybářství Nové Hrady s. r. o. a po-
věřila starostu podpisem tohoto dodatku.

� 7. Zápis o kontrole
Rada byla seznámena s obsahem kontrolní-
ho protokolu Agentury Sapard, pořízeného
při kontrole akce „Příjezd k hradu – rekon-
strukce Komenského ulice“ která byla spo-
lufinancována z prostředků EU. Kontrolou
nebyly zjištěny nedostatky.

� 8. Prodloužení dohody předsedům KPPP
Rada projednala činnost Komise pro pro-
jednávání přestupků. Rada souhlasila s pro-
dloužením činnosti této komise v roce 2006
a pověřila Ing. Strouhovou přípravou dohod
o pracovní činnosti .

� 9. Zásady pro užívání systému varování a
vyrozumění obyvatelstva.
Rada projednala předložený návrh zásad
pro používání systému vyrozumění a varo-
vání obyvatelstva. Ze zásad je patrno, že
tento systém bude pro komerční účely
zpoplatněn částkou 250 Kč za každé jednot-
livé hlášení. Informace pro vyrozumění
obyvatelstva, týkající se konání kulturních,
společenských a sportovních akcí, jakož i
oznámení zdravotnictví, policie, pošt, hasi-
čů vč. ostatních složek záchranného systé-
mu a správců a provozovatelů sítí budou
bezplatné. Rada souhlasila se zněním před-
loženého návrhu zásad a pověřila MěÚ je-
jich dodržováním.

� 10. Povolení k užívání zdroje vody
Rada byla seznámena s obsahem rozhodnu-
tí ministerstva zdravotnictví ČR, kterým je
povoleno užívání zdroje vody z vrtů HBSW
a.s. Rada vzala obsah rozhodnutí na vědomí
a neměla k němu připomínek.

� 11. Identifikace pozemků
Rada obdržela identifikaci pozemků v ob-
lasti Sídliště Míru. Identifikace byla zhoto-
vena na základě žádosti pana Lechnera o
odkoupení části pozemku. Z identifikace je
zřejmé, že dotčené pozemky jsou ve vlast-
nictví Pozemkového fondu ČR. Rada roz-
hodla o tom, že postoupí informaci o
možnosti bezplatného převodu dotčeného
pozemku k projednání zastupitelstvu města.

� 12. Přerušení kontroly – TI 36 b.j. Nové
Hrady
Rada byla seznámena se sdělením Minister-
stva pro místní rozvoj o ukončení akce „TI
36 b.j. Nové Hrady – Pod Zámeckým“.
Akce byla ukončena na základě zpracova-
ného závěrečného vyúčtování. V současné
době je kontrola přerušena do 2.11.2012.
Městu tak začíná běžet lhůta pro dokončení
výstavby jednotlivých stavebních akcí.
Rada vzala informaci na vědomí.

� 13. Žádost o finanční příspěvek
Rada obdržela žádost Základní umělecké
školy Trhové Sviny o finanční příspěvek
pro rok 2006. Rada postoupila žádost fi-
nanční komisi a pověřila ji zařazením pří-
spěvku pro žadatele do návrhu rozpočtu
města pro rok 2006.

� 14. Stížnost
Rada projednala stížnost pana Čepičky na
špatnou návaznost autobusových a vlako-
vých spojů ve stanici Nové Hrady žst. Ve
své stížnosti pisatel konkrétně zmiňuje situ-
ace, vzniklé v sobotu 6.1.2006 v podvečer a
v neděli 7.1.2006 v ranních hodinách, kdy
autobus ze zastávky odjel před příjezdem
vlaku. Rada postoupila stížnost Krajskému
koordinátorovi dopravy.

� 15. Financování pokračování opravy
komplexu Buquoyské Rezidence
Rada byla informována o příslibu finanč-
ních prostředků na financování pokračují-
cích prací obnovy komplexu Buquoyské
Rezidence v Nových Hradech pro rok 2006.
Rada pověřila Ing. Kříhu, Ing. Štangla a p.
Charváta jednáním o podmínkách pro pos-
kytnutí dotace a dalšími jednáními spojený-
mi s obnovou v roce 2006.

� 16. Další využití objektu bývalých jeslí
Rada se opětovně zabývala vzniklou situací
okolo nájmu objektu bývalých jeslí, kdy se
ani přes několikeré urgence zástupce sou-
časného nájemce nedostavil k projednání
dalšího postupu. Rada pověřila tajemníka
MěÚ Nové Hrady zveřejněním záměru pro-
nájmu objektu bývalých jeslí v Nových
Hradech s tím, že zájemci ke své žádosti
doloží stručný záměr využití objektu vč.
uvedení počtu nově vzniklých pracovních
míst, doklad, ze kterého bude zřejmá právní
subjektivita žadatele a stručný popis dosa-
vadní činnosti firmy (žadatele).

Z jednání rady města
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� 17. Mandátní smlouva – výběrové řízení MŠ
Rada byla seznámena s obsahem mandátní smlouvy mezi městem
Nové Hrady a Stavební poradnou s.r.o. České Budějovice na zajiště-
ní výběrového řízení pro dodavatele akce „Změna systému vytápění
nové budovy MŠ Nové Hrady“. Rada souhlasila s uzavřením před-
ložené mandátní smlouvy a pověřila Ing. Kříhu jejím podpisem.

� 18. Předfinancování projektů podpořených z programu
LEADER+
Na základě podnětu zástupkyně NOS paní Jarolímkové projednala
rada otázku poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města
Nové Hrady na předfinancování projektů podpořených z programu
LEADER+. Rada rozhodla, že ve shodě s usnesením zastupitelstva
bude tato podpora poskytnuta všem subjektům působícím v územ-
ním obvodu města Nové Hrady a bude realizována formou vratné fi-
nanční výpomoci (půjčky) pro předfinancování projektů žadatelů.
Rada dále rozhodla, že o poskytnutí půjčky bude vždy sepsána pí-
semná smlouva, kde bude specifikována zejména její výše, použití a
způsob zajištění ze strany příjemce. Rada doporučuje, aby zajištění
půjček bylo majetkové, popř. formou směnky. Rada požaduje, aby
podpis smlouvy ze strany města byl uskutečněn teprve poté, kdy
žadatel předloží originál, resp. úředně ověřenou kopii kladného roz-
hodnutí o poskytnutí podpory ze strany poskytovatele dotace a toto
rozhodnutí pak bude přílohou smlouvy o půjčce.

� 19. Předběžný plán jednání zastupitelstva města Nových Hradů
pro 1. pololetí roku 2006
Rada projednala termíny pro jednání zastupitelstva v 1. pololetí roku
2006 a předběžně stanovila termíny pro jednání zastupitelstva města
Nových Hradů na 23.2.2006, 27.4.2006 a 8.6.2006.

Město Nové Hrady nabízí k Pronájmu
podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Nebytový
prostor

Prodejna potravin a smíšeného zboží

Výměra m2 290,50

Podmínky
nájmu

Nájemní smlouva na 5 let s výpovědí 3 měsíce
Provoz prodejny potravin a smíšeného zboží
Prodejna vybavena potřebným mobiliářem
Výše nájmu pronajímaného majetku  33.408 Kč/ rok

Zveřejněno dne 25.1.2006

Uzávěrka připomínek a nabídek k záměru dne 17.2.2006

Kontakt
Městský úřad Nové Hrady, náměstí Republiky
46373 33 Nové HradyPetr Charvát, tel.
386101012e-mail: PetrCh@novehrady.cz

Písemné nabídky zasílejte na výše uvedenou adresu, nejpozději do
17.2.2006. Ing. Pavel Kříha, zástupce starosty

Město Nové Hrady nabízí k Pronájmu
podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Nebytový prostor Objekt bývalých jeslí, čp. 244, Nové Hrady

Zastavěná plocha m2 868

Podmínky nájmu

Nájemní smlouva na 5 let s výpovědí 3 měsíce
Lokální vytápění na tuhá paliva, přípojka ply-
nu, elektřiny, vody a kanalizace. Vhodné pro
drobnou výrobu, přístupné pro zásobování,
k objektu přiléhá zahrada o rozloze 4361 m2

Minimální roční nájemné pronaj. majetku cca
205 000 Kč

Zveřejněno dne 25.1.2006

Uzávěrka připomínek a nabídek k záměru dne 17.2.2006

Kontakt
Městský úřad Nové Hrady, náměstí Republiky
46373 33 Nové Hrady, Petr Charvát,
tel. 386101012, e-mail: PetrCh@novehrady.cz

Písemné nabídky, včetně stručného popisu a historie žadatele, do-
kladu o právní subjektivitě (pokud takový žadatel může doložit),
popisu investičního záměru, počtu nově vytvořených pracovních
míst a finančního krytí předkládaného záměru, zasílejte na výše
uvedenou adresu, nejpozději do 17.2.2006.
Možnost prohlédnutí nabízených prostor, lze umožnit po dohodě na
výše uvedené adrese. Ing. Pavel Kříha, zástupce starosty

OZNÁMENÍ OBČANŮM - POPLATKY
Oznamujeme občanům způsob úhrady poplatků za psa a sběr, třídění,
využívání, zneškodňování a nakládání s komunálním odpadem v ob-
vodu Nových Hradů
Poplatek ze psů je splatný bez vyměření do 15. února každého
roku. Sazba místního poplatku ze psa činí ročně v Kč:

čipovaný čipovaný nečipovaný nečipovaný

1. pes
2. a každý
další pes

1. pes
2. a každý
další pes

Město
Nové Hrady

300 500 1000 1000

V osadách
města

150 500 1000 1000

Sazba místního poplatku ze psa, jehož vlastníkem je poživatel invalid-
ního, starobního nebo vdovského důchodu žijící v samostatné domác-
nosti, a pro kterého je důchod jediným zdrojem příjmu, činí ročně
v Kč:

čipovaný čipovaný nečipovaný nečipovaný

1. pes
2. a každý
další pes

1. pes
2. a každý
další pes

Město
Nové Hrady

200 300 1000 1000

V osadách
města

150 500 1000 1000

Poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního
odpadu je splatný do 30.6.2006.
Sazba poplatku činí ročně:
a) pro fyzickou osobu s trvalým pobytem na území, kde ze zajištěn

svoz komunálního odpadu činí poplatek 400 Kč
b) pro fyzickou osobu s trvalým pobytem na území, kde není zajištěn

svoz komunálního odpadu činí poplatek 280 Kč
c) pro právnickou osobu se sídlem v obvodu Nových Hradů za jednu

popelnici činí poplatek 1 650 Kč
d) pro majitele rekreačních chalup nebo chat v obvodu Nových Hradů

za rekreační objekt činí poplatek 400 Kč
Poplatky je možno uhradit osobně na městském úřadě, nebo po do-

hodě převodem z účtu.
Upozorňuje, že včas nezaplacený poplatek může být v souladu s §

11 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění zvý-
šen až na trojnásobek.

Nezaplacené poplatky budou exekutivně vymáhány.

Z jednání rady města - dokončení ze str. 2

Telefonní čísla na Stavební úřad Nové Hrady
• Eliška Búdová a František Vaněček:

386 362 293; 386 10 10 17 – provolba na MěÚ: 17
• Luděk Prášil: 386 10 10 55 – provolba na MěÚ: 25
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ZE ZÁPISU z 20. veřejného jednání za-
stupitelstva města v Nových Hradech dne
15. prosince 2005

� Informace o Rezidenci
Jednání se zúčastnil Ing. Nedvěd (Reziden-
ce a.s.), projektant Ing. arch. Pecha (SP Stu-
dio s.r.o.), pan Vítovec a Ing. Jašková
(Stavební poradna České Budějovice).
Pan Vítovec uvedl, že stavební práce byly
zahájeny později vzhledem k nejasnostem
kolem dotací pro město. Stavební práce
byly zpožděny zhruba o jeden měsíc, ale
v současné době byla provedena taková
opatření, aby se skluz do konce roku srov-
nal. Jelikož z technických důvodů a z důvo-
du špatného počasí, které komplikují práce,
nemohou být namontována svítidla, ústřed-
ní topení, instalovány dřevěné dveře apod.,
je nakoupený materiál, který nelze z výše
uvedených důvodů nainstalovat, v současné
době uskladněn u dodavatele.
Ing. Nedvěd uvedl, že pro r. 2006 byla již
schválena dotace 15 mil. korun. Pravidla
pro čerpání budou stejná jako v r. 2005.
Jako priorita bude provedeno zastřešení
vnitřního nádvoří a dojde i k propojení res-
tauračního provozu s horním sálem (repre-
zentační prostor). Dále hovořil o tom, že
město je první v náhradním pořadí pro dota-
ci 60 mil. z MMR (jednal osobně s minis-
trem Ing. Martínkem).
S termínem dokončení všech prací na Rezi-
denci je počítáno v roce 2007.
Ing. Pecha seznámil přítomné zastupitele
s projektovou dokumentací a vysvětlil další
průběh stavebních prací.
Na závěr ing. Nedvěd uvedl, že v r. 2006 by
mohly být práce zahájeny již v květnu.
Starosta města poděkoval přítomným hos-
tům za vyčerpávající informace ohledně
stavebních prací na Rezidenci a navrhl aby
zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o
postupu prací a výhled pro rok 2006.

� Souborné stanovisko konceptu územního
plánu obce – města Nové Hrady
Pan Prášil seznámil přítomné s proběhlými
jednáními se zástupci dotčených orgánů
státní správy a veřejnosti k návrhu územní-
ho plánu města Nových Hradů. Přítomné
seznámil s došlými námitkami a s obsahem
souborného stanoviska. Zastupitelstvo po-
stupně projednalo připomínky a dle přílohy
rozhodlo o jejich akceptování nebo neak-
ceptování k zapracování.

� Dispozice s majetkem města
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku
p.č. 1042/3 o výměře 367 m2 v k.ú. Štiptoň
panu Josefu Steinhauserovi za cenu 50

Kč/m2 a pověřilo starostu podpisem kupní
smlouvy. Prodej byl schválen 13 hlasy.
Pan starosta seznámil přítomné s vyřazením
majetku města a technických služeb. Jedna-
lo se o vyřazení a následný prodej osobního
automobilu Škoda Favorit, SPZ CBK
48-62, který byl prodán za cenu 5000 Kč.
Tento osobní automobil byl v majetku
Technických služeb města. Uvedený auto-
mobil již nebylo možné z důvodu špatného
technického stavu dále provozovat a údržba
již byla finančně velmi náročná. Dále se-
známil přítomné s prodejem vozu GAZ
SPZ CB 99-65, který byl v majetku města a
ve správě a užívání SDH Údolí. Tento GAZ
byl prodán za cenu 15 tis. Kč. Podmínkou
prodeje bylo zachování vozu v barvách ha-
sičů a udržování v provozuschopném stavu
tak, aby mohl být v případě potřeby SDH
půjčován. Pan Hokr se dotazoval, kdo tento
vůz koupil. Pan starosta uvedl, že o tento
vůz projevil zájem pan Prášil. K uvedeným
prodejům nebyly vzneseny žádné připo-
mínky a prodeje byly schváleny 13 hlasy.

� Rozpočtové změny
Pan starosta seznámil přítomné s požadav-
kem a potřebou Technických služeb města
navýšit jejich příspěvek na provoz v roce
2005. Pan starosta uvedl, že technické
služby jsou organizací města, která zajišťuje
veškeré údržby a městu odvádí podstatnou
část příjmů. Pan ředitel Jiří Haider vysvětlil
přítomným, jakým způsobem musí TSM
odvádět městu příjmy a uvedl, že TSM hra-
dí veškeré výdaje spojené s údržbou komu-
nikací, veřejného osvětlení, úklidu města,
údržby veřejné zeleně a hospodaření v le-
sích. V případě, že by město nechtělo navý-
šit tento příspěvek, muselo by dojít
k razantnějšímu omezení všech těchto
služeb. Uvedl, že TSM mají již velmi zasta-
ralý a nevyhovující vozový park. Dále upo-
zornil na to, že i bytový fond města je
zastaralý a z toho vyplývají vyšší náklady
na opravy, případně rekonstrukce bytů
(např. koupelen). Ředitel TSM se dotazo-
val, jakým způsobem bude řešena ztráta
z minulých let ve výši 2 200 tis. Kč. Této
problematice byla věnována diskuse:
Ing. Kasan vznesl dotaz, proč se touto situa-
cí zastupitelstvo zabývá až na konci r. 2005.
Potřebují-li TSM peníze, měla tato situace
být řešena již na dřívějších zastupitelstvech.
Požaduje, aby TSM předložily zastupitel-
stvu rozbor činnosti.
Diskuse byla ukončena s tím, že o dalším
vývoji TSM bude jednáno na některém dal-
ším zastupitelstvu.

� Rozpočtové provizorium
Pan starosta seznámil přítomné s potřebou
stanovit pro město Nové Hrady a jím zříze-
né organizace rozpočtové provizorium.

Jedná se o opatření, které přijímá většina
menších obcí. Toto rozpočtové provizori-
um se stanovuje na dobu, než bude mít
město schválený řádný rozpočet pro násle-
dující rok 2006. Pan starosta uvedl, že toto
opatření neomezuje připravované aktivity,
neboť financování investičních akcí bývá
zahájeno až v době, kdy má město již roz-
počet řádně schválen. Zastupitelstvo stano-
vilo pro město Nové Hrady a jím zřízené
organizace rozpočtové provizorium, dle
kterého bude město a jím zřízené organiza-
ce hospodařit s finančními prostředky od-
povídajícím 1/12 rozpočtu roku 2005
v každém měsíci do doby schválení řádné-
ho rozpočtu pro rok 2006. Stanovení roz-
počtového provizoria bylo schváleno 13
hlasy.

� Investiční záměr – internetová kavárna a
konferenční centrum v budově Radnice
Pan tajemník seznámil přítomné s podáním
žádosti o spolufinancování opravy sklepů a
dvorního traktu Radnice do programu In-
terreg IIIA. Žádost o dotaci byla připravena
tak, aby tyto prostory mohly být upraveny
na jednací a konferenční salonek, interne-
tovou kavárnu a potřebné technické a so-
ciální zázemí. Tyto prostory by kromě
veřejnosti měly sloužit i pro potřeby Pře-
shraničního a impulsního centra Sdružení
Růže. Celkové náklady na rekonstrukci
byly zkalkulovány ve výši 5,2 mil. Kč. Fi-
nanční prostředky, které by město z tohoto
programu mohlo získat, jsou odhadnuty na
4,1 mil. Kč a zbylé finanční prostředky
musí město zajistit ze svého rozpočtu. Ta-
jemník dále uvedl, že město bude muset ce-
lou akci zainvestovat ze svých prostředků a
finanční prostředky z dotace obdrží až po
úplném dokončení akce a jejím řádném vy-
účtování.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o
dotaci na opravu sklepů a dvorního traktu
Radnice do programu Interreg IIIA včetně
uvedeného investičního záměru. Zastupi-
telstvo schválilo realizaci akce v případě
zajištění potřebných finančních prostředků
z programu Interreg IIIA. Souhlasilo
s předfinancováním akce a ze zajištěním
spolufinancování v rozpočtu města pro rok
2006. Tento bod byl schválen 9 hlasy, 1 se
zdržel hlasování, 3 zastupitelé byli v době
hlasování mimo jednací místnost.

� Vodné a stočné
Pan starosta seznámil přítomné s výsledky
jednání se zástupci společnosti VaK Jižní
Čechy a.s. Jednání byla věnována kalkulaci
ceny vodného a stočného. Prvotní návrhy
počítaly s razantním navýšením ceny. Kal-
kulace vycházela z požadavku VaKu na

Z jednání
zastupitelstva města

pokračování na str. 5
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zřízení dálkového měření a s odstraňová-
ním vzniklých poruch v roce 2005.
Pan starosta uvedl, že poruchy způsobené
na vodovodním řadu v roce 2005 byly zřej-
mě způsobeny vysokým tlakem v potrubí a
že z tohoto důvodu bude nutné provést in-
stalaci regulačních zařízení na vodovodu,
že bude muset město Nové Hrady zajistit fi-
nanční prostředky na realizaci generální
opravy čistírny odpadních vod. V důsledku
změny legislativy a instalaci měření již stá-
vající ČOV nesplňuje požadované hodnoty
pro vypouštění odpadních vod a z tohoto
důvodu pak musí město platit sankce za
znečišťování vod. Problémem je i značně
velké množství balastních vod, které jsou
na ČOV přiváděny a zpoplatnění odběru
vody pro výrobu pitné vody.
Pan starosta seznámil přítomné se třemi ce-
novými variantami cen vodného a stočného
a i nájemného ze strany VAK. Zastupitel-
stvo zvolilo z předložených nabídek varian-
tu č. 2, která zvyšuje cenu vodného a
stočného o cca 1 Kč, čímž by byl dodržen
slib daný občanům, že cena vodného a
stočného se zvýší minimálně. 12 souhlasi-
lo, 1 se zdržel hlasování.

� Cena za svoz a likvidaci komunálního
odpadu.
Zastupitelstvo projednalo předloženou
obecně závaznou vyhlášku upravující cenu
za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
Tato vyhláška je zpracována na základě
skutečných nákladů za svoz a likvidaci od-
padu v roce 2005 a předpokladu pro rok
2006. Cena za svoz a likvidaci odpadu
vzrostla o cca 50 Kč. Pan starosta uvedl, že i
přes tento nárůst není v nákladech na likvi-
daci odpadu zahrnuto vše a že část nákladů
je hrazena z rozpočtu města. Dále řekl, že
nás v brzké době čeká i zavedení systému
separace odpadu, která se taktéž může v ná-
sledujících letech promítnout do ceny.
Zastupitelstvo schválilo 12 hlasy (1 se hla-
sování zdržel) obecně závaznou vyhlášku
města Nových Hradů 1/2006 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů, kterou jsou
stanoveny následující ceny pro rok 2006:
trvale hlášený občan
se zajištěným svozem 400 Kč
trvale hlášený občan
kde není zajištěn svoz 280 Kč
majitel
rekreační nemovitosti 400 Kč
podnikatel                          1 650 Kč

� Příspěvky města sportovním organiza-
cím a klubům.
Místostarosta Ing. Kříha seznámil přítomné
s návrhem rady města a finanční komise na
zavedení „Pravidel upravujících poskyto-
vání finančních příspěvků sportovním or-
ganizacím a klubům“. Tato pravidla byla
zpracována s využitím vzorů z měst Písek a
České Budějovice. Finanční prostředky
jsou určeny pro práci s mládeží do 18 let.
Místostarosta uvedl, že zásady byly připo-
mínkovány členy rady, která doporučila
zvýšit koeficient, kterým se upravují pří-
spěvky pro sportovce z osad z 1,5 na 2. Dále
jsou zásadami upravovány podmínky pos-
kytnutí příspěvků pouze pro mládež s trva-
lým pobytem v Nových Hradech a pro
kluby se sídlem v Nových Hradech a osa-
dách. Příspěvky jsou pak poskytovány
v maximální výši 500 Kč/osobu v závislosti
na výši členského příspěvku do sportovního
klubu. Pan Šlenc vysvětlil, že těmito pra-
vidly je jasně dáno, která sportovní organi-
zace a klub, za jakých podmínek a v jaké
výši obdrží finanční příspěvek. K pravid-
lům se vyjádřil Mgr. Hokr, který namítl, že
částka 500 Kč je vysoká a že povede ke spe-
kulacím, proto byla tato částka snížena na
max. 300 Kč. Dále uvedl, že jeho Basketba-
lový klub musí platit za využívání tělocvič-
ny na rozdíl od členů TJ Nové Hrady. K této
záležitosti byla vedena diskuse.
Pan Hokr měl připomínky k poskytování
příspěvků dle pravidel pro přidělování pří-
spěvků. Dle jeho vyjádření se jedná o byro-
kracii. Dále měl připomínky ve věci
příspěvku na investiční akce - zda jsou pos-
kytovány podle důležitosti, nebo podle
toho, kdo sežene více financí na investici.
Navrhoval, aby podmínky pro přiznání pří-
spěvku byly pro všechny stejné. Mimo jiné-
ho žádá, aby byl přizván na jednání finanční
komise a rady při projednávání pravidel pro
přidělování příspěvků.
Pan Dorotovič navrhl panu Hokrovi, aby
zpracoval všechny své připomínky písemně
a předal je finanční komisi a radě.
Pan Šlenc v diskusi souhlasil s tím, že pra-
vidla je nutno zavést. Pokud v praxi se ně-
který bod neosvědčí, je možno jej znovu
projednat a změnit.
Zastupitelstvo schválilo „Pravidla pro při-
dělování příspěvků na podporu sportovních
aktivit“ v pozměněné podobě (koeficient
pro osady 2 a maximálně započitatelná výše
členského příspěvku 300.- Kč) 10 hlasy, 3
se zdrželi.

� Doplnění členů Finančního výboru
Pan starosta konstatoval, že na 19. jednání
zastupitelstva byl vznesen požadavek na
doplnění členů Finančního výboru zastupi-
telstva. Uvedl, že na uvolněné místo v tom-

to výboru budou doplněni nominovaní čle-

nové jednotlivých politických stran. Pan

starosta sdělil přítomným, že na tuto funkci

byla za KDU ČSL nominována paní Věra

Filipová. Tajemník oznámil, že ČSSD no-

minovala pana Ing. Caletku. Pan Ing. Kasan

konstatoval, že Ing. Caletka je náhradníkem

a že na tuto pozici ČSSD nominuje Mgr.

Hokra.

Zastupitelstvo jmenovalo Věru Filipovou a

Mgr. Vladimíra Hokra členy Finančního

výboru zastupitelstva města Nových Hradů.

Jmenování členů bylo schváleno 12 hlasy, 1

se zdržel.

� Diskuze
Diskuzi zahájil starosta Ing. Štangl, který

seznámil přítomné s postupem přípravných

prací plánované komunikace St. Pölten –

České Budějovice a s průběhem oprav na

komunikaci Nové Hrady – České Budějovi-

ce. Konstatoval, že by tato komunikace

měla být postupně narovnána a měly by být

vybudovány obchvaty okolo měst a obcí.

Dále sdělil, že České dráhy mají připravenu

elektrizaci trati České Velenice – České

Budějovice, ale že tato akce bude nejspíš

zahájena až v dalších letech. Pan starosta

uvedl, že prioritou kraje a města Nových

Hradů je realizovat tuto akci již v příštím

roce, neboť se jedná o stavbu velmi vý-

znamnou. V rámci diskuse se dotázal Mgr.

Hokr na zamítavé stanovisko starosty k pro-

jektu Basketbalového klubu podávaného do

programu Leader +. Pan starosta uvedl, že

tento projekt nebyl z jeho strany doporučen,

neboť většinou byly náklady projektu orien-

továny na mzdy a odměny.

Ing. Kasan měl dotaz, jaká je situace ve

využívání objektu bývalých jeslí. Pan

Šlenc, jako předseda kontrolního výboru

sdělil, že na pozvanou schůzku se nájemce

pan Tomek nedostavil, ale kontrolní výbor

při pochůzce zjistil, že v objektu probíhají

rekonstrukční práce a objekt se temperuje.

Pan Šlenc navrhuje pozvat pana Tomka na

jednání rady, kde by se současně řešila

otázka dlužného nájemného.

Další dotaz Ing. Kasana – jaké jsou záměry

s pozemkem pana Ferenčíka (zahradnictví).

Pan starosta vyzval pana Michala Jarolímka

(za AUC Nové Hrady) o podání informace.

Pan Jarolímek uvedl, že záměrem akade-

mického centra je na základě projektu roz-

šíření technologického inkubátoru a

zajištění skladovacích prostor pro potřeby

zámku.
Plné znění zápisu je k dispozici na www.no-
vehrady.cz

Z jednání
zastupitelstva města

dokončení ze str. 4



6 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ únor 2006

Nové nádoby na tříděný odpad – PET lahve, papír, sklo – a také
speciální auto na svážení vytříděného odpadu pořídily

Mikroregiony Sdružení Růže a Vitorazsko  z 80% z programu
Phare, tedy za peníze EU.

POMOZTE I VY DŮSLEDNÝM TŘÍDĚNÍM
SNÍŽIT NÁKLADY NA LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Ve městě a přilehlých osadách jsou roz-
místěny barevné kontejnery na třídění odpadů.
Možná jste se už dávno sami rozhodli, že re-
cyklace odpadů je potřebná. Pokud zatím ne-
třídíte, chtěli bychom vás přesvědčit, že to má
smysl.

Člověk, který o tom nic neví, si řekne:
„Proč musím třídit ty odpady doma já sám.
Proč nám mají zabírat prostor v kuchyni tři od-
padkové koši nebo soustavy tašek? Proč za
nás neroztřídí odpad svozové firmy samy?“

Odpověď je jednoduchá: tak by tříděný od-
pad nefungoval. Do různobarevných kontej-
nerů se jednotlivé složky odpadů dávají
odděleně proto, aby byly co nejčistější a šlo je
dále zpracovat.

Původně se jen odvážely odpady z měst a
házely někam do rokle. Po revoluci začaly být
budovány skládky, které musely být zabezpe-
čeny tak, aby neohrožovaly životní prostředí.
Podstatné je, že jsem si již uvědomili, že odpa-
dem si nemůžeme zavézt každou rokli v okolí.
Odpadů je pořád víc a víc a tak nezbývá, než
se snažit z odpadů vybírat ty složky, ze kte-
rých se dá něco dalšího vyrobit, tedy hlavně
papír, sklo a plasty.

Aby se však daly použít pro další výrobu,
musejí být čisté. Pokud doma v kuchyni lidé
hodí vše do jednoho koše a ten potom vysypou
do popelnice před domem, vznikne vždy jen
nerozdělitelná páchnoucí směs, z níž se už
nedá nic použít. I kdyby se o to „popeláři“ po-
kusili, stejně by to k ničemu nevedlo. Vytřídě-
né složky komunálního odpadu jsou
především surovinou pro průmysl a ten má své
kvalitativní požadavky na dodávanou surovi-
nu, byť druhotnou.

Jak na to správně?
Když si doma dáte tu trochu práce a odpa-

dy rozdělíte, je to něco úplně jiného. PET lah-
ve hodíte do žlutého kontejneru na plasty.

Papírové pytlíky, noviny, časopisy i krabi-
ce od různého zboží patří do modrého kontej-
neru. Papírové krabice (ale i PET lahve) je
přitom velmi zapotřebí zmáčknout, sešláp-
nout, aby zabraly co nejméně místa, aby svo-
zová auta nevozila zbytečně vzduch.

Do plechového kontejneru patří sklo, tj.
rozbité skleničky, sklenice od nápojů a kom-
potů a tak dále. Ačkoliv se z nich taky pije
kafe a čaj, porcelánové hrnečky tam nepatří!

Pro každý z těchto kontejnerů si přijede
auto a odveze jeho obsah nejdříve na dotřiďo-
vací linku. Zde vytřídí nejdříve věci, které tam
nepatří, a odpady se rozdělí na požadované
složky - například se oddělují normální novi-
ny od časopisů a kartonů, PET lahve se roztří-
dí podle barev atd. Protože tyto odpady nejsou
znečištěné běžným komunálním odpadem,
dají se použít pro další zpracování.

Z toho všeho plyne, že vaše třídění je pro
další využití odpadů velmi důležité - vlastně
rozhodujete o tom, jestli půjde odpady dále
využít či nikoliv. OŽP

Třídění odpadů
Jak jste si již asi všimli, byly v našem městě

rozvezeny barevné nádoby na třídění odpadů.
Barevné nádoby jsme umístili na 13 stano-

vištích v Nových Hradech a přilehlých osa-
dách.

8 stanovišť je rozmístněno na území města
a to v ulici Navrátilově před domem č.p. 246,
v ulice 5. května u bývalé telekomunikační
budovy, v Hradební ulici před základní ško-
lou, v Zahradní čtvrti na parkoviště před pro-
dejnou Flosman a naproti DPS, ve Vilové
čtvrti na rozcestí k Olejovému rybníčku,
v dolní části sídliště Pod zámeckým naproti
RD č.p. 424 a u trafostanice v lokalitě Pod zá-
meckým naproti RD č.p. 207.

Zbývající kontejnery jsou umístěny v Údo-
lí u hasičárny, v Byňově u prodejny, na Jakuli
naproti budově ČD, v Nakolicích před hasi-
čárnou, ve Vyšné u telefonního automatu.

Výše uvedené umístění nádob na tříděný
odpad není konečné. Dle finančních možností
budeme další stanoviště rozšiřovat. Prosíme
Vás proto o shovívavost.

JAK  TŘÍDIT
• Modré nádoby - papír

Noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice,
kancelářské papíry nebo sešity. Do papíru
nepatří kartony od džusů a mléka

• Žluté nádoby - PET lahve
PET lahve je nutné před vhozením sešláp-
nout nebo zmačkat a zazátkovat

• Nádoby se zeleným víkem - sklo
Lahve od nápojů, skleněné nádoby nebo ta-
bulové sklo. Nepatří sem keramika, porce-
lán nebo drátěné sklo.

Pochopitelně, že i nadále můžete vytříděné
odpady dávat do sběrného dvora v Nových
Hradech, kde se mohou odkládat další plasty
nebo jiné odpady. Jsme přesvědčeni, že třídě-
ní odpadu do barevných nádob bude pro nás
všechny přínosem a postupně se pro nás stane
samozřejmostí.

Třídění odpadů nám ukládá zákon o odpa-
dech. Na prvním místě jsou hlavně ekologické
důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace šet-
ří také přírodní zdroje surovin a energie.

OŽP

Jak a proč třídit odpady
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Ochutnejte jižní Čechy
Vážení kolegyně, vážení kolegové,

rozvoj cestovního ruchu je složitou záležitos-
tí, ve které záleží na řadě faktorů a mnohdy
zdánlivých drobností, které ovlivňují rozho-
dování turistů nejen při výběru destinace, ale i
při samotném pobytu v regionu. Naším spo-
lečným cílem je prezentovat jižní Čechy jako
atraktivní, pohodovou a pohostinnou destina-
ci, vytvářet příjemné prostředí pro přijíždějící
hosty a usilovat o jejich přízeň i do budoucna.
Výsledkem našeho společného úsilí je a musí
být spokojený zákazník, který se bude rád do
jižních Čech vracet a na základě svých dob-
rých zkušeností bude dále jižní Čechy doporu-
čovat jako ideální místo pro strávení
dovolené.

Cestovní ruch zhodnocuje a násobí výkony
dalších odvětví, a i proto je nutné koordinovat
činnosti v oblasti turismu na úrovni kraje, spo-
lupracovat se strategickými domácími i zahra-
ničními partnery, cíleným marketingem
oslovovat potenciální zákazníky, poskytovat
kvalitní služby, vytvářet zajímavou turistic-
kou nabídku a zlepšovat veškerou infrastruk-
turu. Členství České republiky v Evropské
unii nabízí rovněž čerpání podpory ze struktu-
rálních fondů a pro rozvoj cestovního ruchu
budou i v příštím programovacím období vy-
mezeny nezanedbatelné prostředky. Této pod-
pory je třeba smysluplně využít a finanční
prostředky efektivně směřovat do klíčových
oblastí důležitých pro rozvoj regionu a cestov-
ního ruchu v jižních Čechách.

Na závěr mi dovolte, abych vám jako nový
předseda Jihočeské centrály cestovního ruchu
popřál hodně štěstí a zdraví v novém roce,
mnoho pracovních i soukromých úspěchů a
spokojenosti z vašeho působení v cestovním
ruchu.

Ing.František Štangl, předseda JCCR
radní Jihočeského kraje

Převzato z Informačního bulletinu Jihočeské
centrály cestovního ruchu, ročník II, číslo 02,
prosinec 2005

Zpráva o veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 2006
Letošní veletrh cestovní-

ho ruchu Regiontour Brno
byl již 15. ročník a region
Novohradsko se prezento-
val poprvé. Této prezentaci
samozřejmě předcházela
zhruba čtvrtroční příprava.

Prezentaci jižních Čech
zaštiťoval Jihočeský kraj,
který zajistil výstavní pros-
tory a jednotlivé vystavova-
tele – města a regiony -
vyzval k účasti a nabídl ja-
kousi záštitu. Města či regi-
ony pak z vlastních zdrojů
financovaly jeden prezentační stánek a
grafické prvky (informační panel a
„čelo“ stánku), což byl základní předpo-
klad k účasti na veletrhu.

V této přípravné fázi, kdy se rozhodo-
valo o účasti či neúčasti našeho města na
veletrhu, jsem navrhla a požádala jak sta-
rostu našeho města, tak i starosty dalších
obcí na Novohradsku, abychom se veletr-
hu zúčastnili a prezentovali se společně
jako oblast „Novohradsko“. Ve všech
případech jsem se setkala s kladnou ode-
zvou a zájmem. O finanční podporu jsem
požádala i Sdružení Růže, ale tam jsem
neuspěla, takže hlavní finanční zátěž
(13 400,- Kč za prezentační stánek a gra-
fické prvky) vzalo na sebe naše město.
Dopravu propagačních materiálů do Brna
zajistilo ze svých finančních zdrojů
sdružení NOS. Koordinátorem příprav a
poté i samotné prezentace na veletrhu
bylo Informační centrum Nové Hrady.

Naše město na veletrh dodalo tištěný
propagační materiál o Nových Hradech,
Kulturní kalendář 2006, souhrnný pře-
hled Ubytování v N. Hradech a okolí na
rok 2006 a prezentační CD regionu. Obce
Benešov nad Černou, Horní Stropnice a
Informační centrum Kaplice poskytly
svoje vydané propagační materiály, obce

Pohorská Ves a Malonty pohotově vy-
tiskly pro tuto příležitost propagační ma-
teriály úplně nové. Občanské sdružení
NOS rovněž vydalo nový propagační ma-
teriál pro veletrh, který ve stručnosti
mapuje základní nabídku zajímavostí a
aktivit v regionu Novohradsko, včetně
mapky a kontaktů na obce a informační
centra.

Zájem o propagaci svých aktivit proje-
vily i další instituce a sdružení. Vlastní
materiály tak poskytly obec Jílovice, spo-
lečnost Rožmberk o.p.s., Akademické a
univerzitní centrum Nové Hrady, Státní
hrad Nové Hrady, Impulsní příhraniční
centrum Sdružení Růže, Novohradská
občanská společnost, Tereziiny lázničky
– Rezidence Nové Hrady a.s. Sdružení
NOS také využilo nabídku Jihočeského
kraje na prezentaci svého posledního pro-
jektu orientovaného na cestovní ruch a
představilo novou knihu První tři, jejímž
autorem je Milan Koželuh. Nabídku na
vlastní prezentaci propagačních materiá-
lů využilo i 5 podnikatelů v cestovním ru-
chu - ubytovatelů z Nových Hradů a
okolí. Určitou „upoutávkou“ našeho
stánku bylo i značné množství vystave-
ných lahví Dobré vody od HBSW a.s.,
což ocenili mnozí návštěvníci a tak na
poslední den veletrhu zbylo už jen něko-
lik málo kusů.

Veletrh cestovního ruchu trval celkem
čtyři dny. První dva byly určeny pro od-
borníky (podnikatelé v CR, průvodci CR,
studenti a pedagogové odborných škol,
zástupci firem zabývající se propagací
atd.), sobota a neděle byla pak otevřena
pro širokou veřejnost.

Vzhledem k tomu, že jak já, tak moje
nová kolegyně z informačního centra,
jsme v roli vystavovatele byly poprvé, tě-
šily jsme se a zároveň byly zvědavé na
dotazy a reakce těch, kteří o Novohrad-
sko projeví zájem. Rovněž jsme cítily i
určitou zodpovědnost za to, jak kvalitně a
kvalifikovaně odprezentujeme a nastaví-

Informace pro podnikatele
v cestovním ruchu - ubytovatele

Město Nové Hrady - Informační centrum – vydalo na začátku ledna propagační materiál,
který obsahuje přehled ubytování v Nových Hradech a Novohradsku. První jeho distribuce
byla do Brna na 15. veletrh cestovního ruchu Regiontour 2006.

Vydání tohoto propagačního materiálu bylo hrazeno z poplatků od ubytovatelů, kteří
využívají internetové stránky našeho města a další služby pro svou prezentaci. Za rok 2005
činil tento poplatek 300,-Kč na jednoho ubytovatele.

Celkové náklady na vydání tištěného propagačního materiálu o ubytování činily
5 617,-Kč a vytištěno bylo 3000 ks. Ubytovatelé si mohou na informačním centru Nové Hra-
dy vyzvednout několik kusů tohoto propagačního materiálu pro své potřeby.

Rovněž je zde pro potřeby podnikatelů v cestovním ruchu k dispozici Turistický infor-
mační magazín TIM, ve kterém jsou prezentovány turistické zajímavosti, služby, postřehy a
kontakty na aktivity v cestovním ruchu. V posledním čísle se můžete například dočíst o vele-
trhu Holiday World 2006, v rubrice Regiony se představují Orlické hory a Podorlicko se
svou zimní nabídkou nebo se dozvíte více o certifikačním systému projektu Cyklisté vítáni.
TIM je zde pro vaši inspiraci (zdarma). K. Jarolímková (IC Nové Hrady)

pokračování na str. 8
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me „tvář“ Novohradska. Vysloveně ne-
gativní reakci jsme nezažili žádnou,
pokud neberu v úvahu to, že jsme nemoh-
li nabídnout některé tipy propagačních
materiálů, o které by býval byl zájem,
např. ucelený přehled pěších tras a cyklo-
tras na Novohradsku.

Po čtyřech dnech by se dali lidé, kteří
náš stánek navštívil rozdělit zhruba tři
skupiny:

1. Ti, kteří na Novohradsku již byli. Potě-
šilo je, že se Novohradsko prezentuje i
na veletrhu. Ochotně nám sdělili do-
jmy ze svého pobytu či jednorázové
návštěvy v našem regionu. Jejich zku-
šenost s Novohradskem byla převážně
kladná. Od těchto lidí byly slyšet nej-
častěji následující věty: „Na Novo-
hradsku je moc pěkně, protože tam
není ještě tolik lidí... V horách bylo
moc pěkně, byli jsme tam sami a moc
jsme si odpočinuli... Bylo u vás pěkně,

hlavně krásná příroda... Je to nádherný
kraj...“

2. Ti, kteří se k nám chystají na dovole-
nou, často na doporučení od známých
nebo se o nás někde dočetli. Byli potě-
šeni, že mohou mluvit s někým přímo
z Nových Hradů a chtěli vědět o všech
místních zajímavostech, službách,
ověřovali si, co a jak funguje, chtěli
slyšet doporučení co mají navštívit,
dále žádali přehled cyklotras a pěších
tras (v tištěné formě).

3. Poslední skupinu tvořili lidé, kteří o
Novohradsku ještě neslyšeli, nevěděli
kam nás mají zařadit. Teprve s pomocí
mapy a lahvemi Dobré vody nás „iden-
tifikovali“.
Mimo toho, že nás zajímala reakce

návštěvníků veletrhu, hledali jsme rovněž
i inspiraci a nápady u jiných vystavovate-
lů, ať už v rámci expozice Jihočeského
kraje, tak i u jiných krajů, regionů a měst.
Propagační materiály, které náš region do
Brna přivezl, byly ve srovnání s některý-
mi vystavovateli velmi dobré, s jinými
standardní. Ale samozřejmě, že některé

regiony či města mají takové propagační
materiály, které okamžitě zaujmou, „vy-
bočují z řady“ , dokážou nalákat už pou-
hým pohledem. Což ovšem nemusí být
vždy jenom záležitost finanční, ale i
využití dobrého nápadu.

Regiontour je hlavně o propagaci, o
tom ukázat se a zviditelnit. Říct „kdo
jsme“ a „co nabízíme“. A já bych k tomu
osobně ještě dodala, že by tomu měla nej-
prve předcházet určitá definice toho „
jaké hosty chceme u nás přivítat“ a nako-
lik a jak „naši krajinu poskytnout pro ces-
tovní ruch“. K tomuto názoru mě přivedly
jednak postřehy té první skupiny lidí, se
kterými jsem se na veletrhu setkala, a sa-
mozřejmě i mé předchozí a současné pra-
covní aktivity. K tomuto tématu se
vrátíme v dalším čísle Zpravodaje.

Na závěr děkuji všem institucím, orga-
nizacím a lidem, kteří se podílely na pří-
pravách i samotném veletrhu, za vstřícnost
a ochotu spolupracovat na společné pre-
zentaci našeho Novohradska.

za Informační centrum Nové Hrady
Květa Jarolímková

Představení projektu a křest knihy První tři
Občanské sdružení Novohradská občanská společnost realizovalo

v minulém roce projekt pod názvem „Putování po Novohradských ho-
rách“, jehož výstupem je nový turistický produkt, který představuje
Novohradské hory jako ideální místo pro pěší turistiku. Do tohoto pro-
duktu je zařazen i sběratelský prvek – vrcholová mince, kterou může
získat pouze ten, který vystoupá na tři vrcholy hor (Kraví, Kuní a Vy-
soká) a sejme z nich otisk vrcholových razidel na speciální protokol.
Tento vrcholový protokol je součástí dalšího z výstupu zmiňovaného
projektu a tím je kniha „První tři“, jejímž autorem je Milan Koželuh.

První větší představení projektu i knihy na veřejnosti bylo v rámci
veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 2006. NOS využila nabíd-
ky Vojtěcha Srba z oddělení cestovního ruchu krajského úřadu a zařa-
dila se do veletržní prezentace Jihočeského kraje.

Na veletržním podiu se tak sešli Mgr. Vladimír Hokr, Milan
Koželuh, Jan Koželuh a Ing. František Štangl. Za občanské sdružení
NOS představil projekt publiku Mgr. V. Hokr, pan Milan Koželuh ho-
vořil o své knize, Ing. F. Štangl ji slavnostně pokřtil Dobrou Vodou a
na závěr předal pamětní minci Janu Koželuhovi, který jako první vy-
zkoušel vrcholová razidla na konci minulého roku.

K. Jarolímková

REGIONTOUR
dokončení ze str. 7

Klášter sv. Petra a Pavla
Řádu servitů zve na

promítání snímků s povídáním
Michala Navrátila

"Z New Yorku
na Aljašku"

Povídání o krásách severní Ameriky,
jejích současných i původních obyvatelích

a nejednom přátelství.

Čtvrtek 16. února v 18:00
v klášterní jídelně

Tento program je součástí projektu "Exerciční a přednášková
činnost", který je podpořen programem EU "LEADER
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Na konci minulého roku opět na intenzitě
nabraly některé dotazy a podněty od občanů
našeho města a přilehlých osad ohledně Tech-
nických služeb města (dále jen TS). V prosinci
a hlavně po lednové kalamitě se diskuse o pra-
covním nasazení, možnostech, technickém
vybavení TS přesunuly do místních pohostin-
ství a snad i do jednání politických stran novo-
hradského spektra.

Situace kolem TS Nové Hrady je trochu
evergreenem novohradských debat. Občané
do působnosti TS zahrnují úklid silnic, jejich
stav, svoz odpadu, opravy domů, hřbitov, stav
zeleně ad. Debaty nabírají na intenzitě zejmé-
na v zimních měsících, kdy situaci ve městě
komplikuje sněhová nadílka, mráz atd. Názo-
ry jsou hodně radikální a mnohdy vedou k hor-
livým debatám, které neukončí ani zavírací
doba restaurací…

Jsou však všechny jmenované problémy
v náplni práce pracovníků TS Nové Hrady?
Jaké jsou možnosti TS z pohledu počtu za-
městnanců či vybavení technikou? Odpovídá
finanční rozpočet potřebám a úkolům, které
jsou na TS kladeny a jejichž plnění veřejnost
právem očekává?

Přiznám se, že ohledně detailů práce TS
rozhodně nejsem odborníkem.Postupně však
díky diskusi s lidmi z oboru získávám přehled.
Názor na TS si vytvářím postupně, některé ak-
tivity hodnotím pozitivně, v některých jsem
kritičtější a někde bych dokonce definoval
svůj pohled jako velmi kritický. Vždy jsem si
ale uvědomoval, že se jedná o subjektivní po-
hled, protože nemám kompletní podklady
k tomu, abych vše vyhodnotil na základě reál-
ných možností TS a jejich „zaúkolování“.
Jako občan sice vidím problémy, ale musím si
také klást otázku, zda je daná organizace vy-
bavena – lidsky a technicky – k odstranění ta-
kových problémů.

Po posledním jednání zastupitelstva, kde
došlo k ostrému střetu mezi starostou města
(Ing. Štangl) a ředitelem TS (J. Haider) ohled-
ně doplnění vozového parku TS a kde jsme
jako zastupitelé jednali o navýšení rozpočtu
TS (který byl vedením města uměle udržován
v mínusu), jsem se o problém TS začal zajímat
ještě intenzivněji. V době sněhové kalamity
jsem sledoval pracovní nasazení zaměstnan-
ců, jejich mnohdy marný boj s padajícím sně-
hem a srovnával jsem také s okolními obcemi.
Diskutoval jsem s bývalými i současnými za-
městnanci a s lidmi, o kterých si myslím, že
problematice rozumí na základě dlouholeté
praxe.

Můj názor se v tomto směru vyvíjel. Mu-
sím upřímně přiznat, že jsem mnohdy zaměst-
nancům TS jejich těžkou práci v době před i
po kalamitě nezáviděl. Vnímal jsem diskuse
občanů, zda TS začaly s úklidem sněhu ve
správnou dobu, co se „zaručeně“ mělo dělat ji-
nak…

Trochu to připomínalo situaci před olympi-
ádou v Naganu, kdy byli všichni chytřejší než
trenér Ivan Hlinka, všichni radili, koho vyřadit

ze sestavy, koho naopak nominovat atd. Pros-
tě nejen novohradská klasika…

Ve většině těchto debat jsem přijal úlohu
„zapisovatele“ a pouze jsem sledoval názory
spoluobčanů ze všech částí našeho města a
osad. Té kritiky bylo dost, ale také jsem za-
slechl názory, které byli velmi pozitivní v hod-
nocení práce TS.

Nebudu se nyní pouštět do osobního hod-
nocení, jen bych rád uvedl dva momenty, kte-
ré také patří do mé mozaiky ohledně TS. První
i druhý je spjatý s úklidem napadaného sněhu
(a sněhu spadlého ze střech) a týká se parková-
ní osobních aut na ulicích či parkovištích měs-
ta. Mnohdy jsme totiž kritičtí, protože není
odklizený sníh v jednotlivých ulicích, na dru-
hou stranu však necháváme naše auta zapar-
kovaná tak, že prohrnutí ulice bráníme nebo
znemožňujeme jeho odklizení. Druhý mo-
ment je spjatý s výzvou majitelům aut, aby si
své „miláčky“ přeparkovali tak, aby mohlo
dojít k úklidu sněhu na náměstí. Množství za-
padaných aut a haldy sněhu kolem jasně uká-
zaly, jaká byla reakce majitelů…

Ale i zde buďme féroví k těm, kteří o hláše-
ní vůbec nevěděli! Kdy a kolikrát došlo k hlá-
šení v místním rozhlase o přeparkování? Mě
osobně o hlášení informovala rodina, ale mno-
ho jiných občanů se o žádosti o přeparkování
vůbec nedozvědělo…

Místní rozhlas je totiž třeba umět správně
využívat. V době kalamit třeba i ve večerních
hodinách tak, aby hlášení slyšelo co nejvíce
obyvatel. Tyto informace totiž občané potře-
bují mnohem více než hlášení o počtu psů
v útulku…

Oba příklady ukazují, že „vina“ není vždy
jen na TS, ve spolupráci s městem,ale také
může být v nás občanech. A i my bychom
k úklidu města mohli trochu přispět…

Ale zpět k problému Technických služeb.
Tento článek píši z několika důvodů.

V první řadě proto, abych otevřel obecnou dis-
kusi na toto téma, které považuji (a nejenom
já) za velmi důležité. Věřím, že se k problema-
tice vyjádří i další občané, odborníci a třeba i
zastupitelé. Výsledkem by měly být kroky ve-
doucí k pojmenování důvodů některých chyb,
k přesnému definování úkolů TS a jejich fi-
nancování a hlavně k celkovému zlepšení situ-
ace.

Dále si myslím, že pouze touto veřejnou
diskusí zamezíme šíření informací, které kole-
ga Kasan nazývá JPP (Jedna Paní Povídala).
Těch otázek a zaručených odpovědí je na můj
vkus přespříliš. Proč jsou TS udržovány v zá-
měrném finančním deficitu? Budou se TS pri-
vatizovat? Připravuje si někdo záměrným
ničením TS pozici k jejich privatizaci či koupi?
Proč nejdou peníze na úklid města? Kdo vlast-
ně rozhoduje o TS? Mají TS dostatek zaměst-
nanců? A tak dále…

Již po jednání zastupitelstva jsem se do-
mluvil na setkání s ředitelem TS. Vzhledem ke
kalamitě a pracovní vytíženosti se naše setká-
ní posunulo na tento pracovní týden. Pan ředi-
tel již na zastupitelstvu přislíbil, že předá

zastupitelům podklady ohledně nutnosti náku-
pu nového vozu pro potřeby TS. Domluvili
jsme se, že probereme i další témata týkající se
TS. Prioritní však budou otázky naznačené
v tomto článku. Osobně očekávám, že si díky
diskusi s panem J. Haiderem doplním další
dílky do mozaiky se jménem TS Nové Hrady.

Je možné, že jsem tímto článkem některé
čtenáře zklamal. Nekritizuji, neprskám a ne-
hledám jednoduché chyby, na kterých by se
daly „vytřískat“ body. Opravdu mi totiž o to
nejde. Jsem nyní ve fázi získávání podkladů
ohledně velmi důležitého problému. Věřím,
že se mi podaří shromáždit dostatek informa-
cí, na základě kterých bude možno problém
TS řešit.

V tuto chvíli však nechci kritizovat, když
jsem nezjistil, kdo je viníkem. Může to být vi-
nou vedení města, vedení TS, nedostatkem fi-
nancí, špatnou strukturou nebo třeba i mým
nepochopením.

Obracím se proto také na občany města a
přilehlých osad s tím, že budu velmi vděčný za
jakoukoliv připomínku, vysvětlení či jiné vy-
jádření k problematice TS. Své podněty pro-
sím zasílejte na moji adresu (5.května 333,
Nové Hrady) nebo na e-mail: mitanek13@at-
las.cz . Za Vaši iniciativu předem děkuji.

Vladimír Miťa Hokr

Oproti Zpravodaji z Borovan je obsah
Zpravodaje z Nových Hradů v lednu velice
chudý, samá reklama. Chudé je i novoroční
poselství starosty, který se v ničem neobrátil
na občany, které by jistě zajímalo, co nás jako
město a občany čeká v roce 2006 a jak hodnotí
rok 2005.

Abych podnítil svůj i další mozky k pře-
mýšlení za dlouhých zimních večerů, kdy v te-
levizi panují Vyvolení a Velcí bratři,
předkládám tento článek.

Nový papež Benedikt XVI. zveřejnil první
vánoční poselství městu a světu (Urbi et Orbi).
Velice mne zaujalo, ačkoliv u nás média uved-
la jen komentovanou zprávu a hlavně to, že za-
pomněl pozdravit v češtině. Poselství je velmi
sympatické, protože naléhá na Svět, aby se
sjednotil v boji proti terorismu, ponižující chu-
době, nemocem, ničení životního prostředí.
Vyzýval, abychom se nenechali zaslepit mo-
derními technologiemi, neodkláněli se od tra-
dičních hodnot. Všechno jsou to bohulibé cíle,
které vyjadřují i přání většiny lidstva.

Jenomže on vyzval i k tomu, že je třeba na-
stolit nový pořádek s cílem napravit nerovno-
váhu v současném světě. A to je výzva
k přemýšlení. Je to jenom přání, za které se
máme modlit, nebo existují nějaké cesty, jak
problémy světa řešit? Znamená to, že řízení
Zeměkoule je v nepořádku, když vládne jeden
světový systém? Co je vlastně třeba změnit,
jak a s kým? Evolucí, revolucí? Po dobrém, po
zlém? O tom jednotlivé ideologie mají své
představy. Asi tím myslel, že ten Svět není

Jak je to s Technickými službami?

pokračování na str. 10

Novoroční úvahy
– peníze jsou pány
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spravedlivý, ale chamtivý a příliš individu-
alistický, sobecký, který hrne bohatství na jed-
nu stranu. A když by se objevil nějaký nový
systém, nový pořádek, nedopadlo by to za
chvíli třeba ještě hůř, než je přítomnost?

Když by chtěl papež kromě modliteb svých
i věřících přispět k řešení nápravy světa a na-
stolit nový pořádek, pak k zajištění tohoto gi-
gantického úkolu má asi tyto možnosti:

1) Přesvědčit pána boha, aby seslal
svého syna Ježíše Krista znovu na Zem, kde
by nastolil království boží – jak ostatně očeká-
vají i Adventisté. Řešení a naléhavost problé-
mů na Světě jsou k tomu zralé. V silách
jednoho smrtelníka, či nějaké skupiny, vrstvy,
třídy to není.

2) Vytvořit nové učení, jehož obsa-
hem bude použitelná teorie, jak nastolit tako-
vý nový pořádek, kdo to provede, aby byl
v rámci Zeměkoule dodržován, vedl k nápravě
světa a byl spravedlivý. Když by se to papeži
podařilo, stal by se největší hlavou a revolu-
cionářem 21. století po utopiích Che Guevary,
Marxe, Lenina. Přitažlivost marxismu totiž
skončila, konec mu udělal Stalin.

3) Jedna z mála reálných možností by
byla, aby celá Zeměkoule uznala a respekto-
vala OSN – Společnost národů, která by vy-
tvořila všeobecně uznávanou Světovou vládu,
která by spravedlivě řídila hospodářský, so-
ciální, kulturní život celé zeměkoule, využíva-
la zdrojů, surovin, práce k prospěchu všech. Je
to patrně zároveň prvořadá utopie. Pochybuji,
že se k tomu někdy najde dostatek vůle.

Papež není jediným vyzyvatelem k nápra-
vě problémů – například náš filozof Milan
Machovec tvrdil: Nelze zachovat lidstvo bez
duchovní obnovy. I Komenský svými výzva-
mi ke vzdělanosti chtěl kdysi přispět k lepší-
mu vzájemnému pochopení, čímž ubude ve
světě problémů. A řada utopistů hledala cesty,
jak vytvořit spravedlivou společnost, Sluneč-
ní stát.

Žádný recept pro Zeměkouli se zatím ne-
osvědčil a žádná z cest neukazuje správný
směr. Vždycky vítězí lidské sobecké vlastnos-
ti. Ti, kteří mají moc, peníze, majetky, si hlí-
dají své pozice a zisky, jinak při reálnosti by se
museli třást obavami. Obecně se to ví, protože
proti těm, kteří reprezentují moc ve Světě
(Světová banka, nejbohatší státy G7, Meziná-
rodní měnový fond a jiné) se organizují ob-
rovské demonstrace, o nichž se v médiích
příliš neinformuje. I v České republice zase-
daly před několika lety tyto instituce pozvané
Havlem. Ministr vnitra Gross se chlubil, jak
jsou těžkooděnci připraveni a vybaveni fyzic-
ky bránit nerušené jednání ve Sjezdovém pa-
láci. Mlátili se tam navzájem před palácem ti,
kteří vlastně patřili na jednu stranu barikády.

Globalizace není recept, protože se zatím
týká jen hospodářské oblasti, kde cílem je
stupňovat hospodářský růst, aby byly zisky, a
ovládnout hospodářskou produkci na Země-
kouli soukromým kapitálem, který je obrov-

ský. Často finance jednoho podniku jsou větší
než státní rozpočty.

Globalizace neřeší světový hlad, světové
nemoci, světovou chudobu, světový sociální
rozvoj a další problémy.

Přiznejme si, že Svět nezná cestu jak z toho
ven, všechno je bezvýchodné. A tato situace
jde od světa ke světadílům, státům až do nej-
menší komunity stále níž až k městům a vesni-
cím. Všude má moc a vládne ten, kdo
reprezentuje a má peníze, i když je demokra-
ticky zvolen. A papež to jistě ví a uvědomuje
si i svou bezmocnost a nic jiného než výzva
k modlení za lepší Svět mu nezbývá.

Svět je rozdělený na chudé a bohaté a ty
uprostřed – to zatím dlouho nikdo nezmění. Ať
bylo bohatství získáno poctivě, nebo podvo-
dem či krádeží, za krátkou chvíli se nikdo ne-
ptá, hlavně že je a zajišťuje lepší život i dětem.
Důležité je, že jsem za vodou, patřím mezi
VIP, mohu chodit na rauty, zaplatit si léka-
ře, soudce, policisty, úředníky, politiky a
mohu za své zájmy nechat bojovat lobbyis-
ty, žoldnéře a mohu v závětří dobře posta-
vených zákonů a pod vznešenými hesly
štvát proti té druhé, třeba větší polovině lid-
stva. Vždyť už ve starém Římě platilo: Dul-
ce et decorum est pro patri a mori (sladké a
vznešené je zemřít pro vlast). Pro koho?
Kdo to je? V říších se umíralo za císaře
pána – což chtěl i Švejk. Umíralo se za svo-
bodu, rovnost, bratrství, za větší moc děl-
nické třídy, za toho jediného a pravého
boha. A umírá se i dnes, v době nevyhláše-
né války teroristů. Přesto lepší svět nemá-
me. Nevítězí žádné sebesilnější myšlenky,
ale síla, moc, peníze. Žádné písmo svaté,
žádné desatero nepomůže.

Příjemné jsou výhody, které nemá ten dru-
hý. V minulém režimu patřil k výsadám i
SANOPS, obchody, kde měla přístup jen
funkcionářská kasta, Orlík pro mocné rekre-
anty, privilegovaný přístup k úřadům, funk-
cím, školám, titulům, rekreacím. A dnes?
Nestydatost poslanců je známá. Ti, kteří si při-
svojují z výsledků práce ten největší díl, se
často na práci vůbec nepodílejí. Od jedné zdi
ke druhé a už se nedivíme. Naopak jsme brzy
po roce 1989 slyšeli, že si musíme zvyknout
na bohaté a chudé. Marxismus sliboval rozdě-
lování podle potřeb všem, ale nestačil s de-
chem, takže „vědecký socialismus“ se sám
zařadil mezi utopie 20. století.

Jaký závěr z toho všeho? Nechceš-li zemřít
hladem a zůstat bez prostředků, musíš sloužit
nebo přisluhovat platnému režimu, než dojde
k naplnění přání papeže – nastolit nový pořá-
dek. Do té doby se budou chudí šplhat na vr-
chol majetnické pyramidy a bohatí se budou
snažit udržet na vrcholu pyramidy. Pravdu má
současný oblíbený televizní bavič Jan Kraus:
„Když je chudých moc, berou paláce úto-
kem.“ Kéž by se při tom používaly jen mírné
prostředky – demokratické. Tak, jak jsme
v roce 1968 čekali na Dubčekův socialismus
s lidskou tváří, teď nám zbývá čekat na kapita-
lismus s lidskou tváří.

O čem za dlouhé zimy na začátku roku ti
lidé nepřemýšlejí. A nemusí je k tomu vyzývat
ani papež. MA

Referát cizinecké
a pohraniční policie

Nové Hrady informuje
Využívám opětovně této možnosti,abych

vás upozornil na některé změny, které nastaly
v souvislosti s cestováním do zahraničí .Prvou
z nich je nabytí účinnosti novely zákona § 41a
zákona č.329/1999 Sb., podle které mohou
občané ČR jako cestovní doklad pro překračo-
vání státních hranic zemí Evropské unie od
1.1.2006 používat i občanské průkazy České
republiky se strojově čitelnými údaji (to je čí-
selná řada s písmeny u spodního okraje průka-
zu) a tyto nesmí být upraveny odstřižením své
části pro evidenci změn. V praxi to znamená,
že při překračování státní hranice s Rakous-
kem a Německem lze od 1.1.2006 používat
pouze občanské průkazy se strojově čitelnými
údaji, tj.většinou vydané od roku 2000.

Další změnou je možnost pro žáky z tzv.
třetích zemí, kteří studují v ČR a pro cestu do
zemí Schengenského prostoru by potřebovali
vízum, vycestovat na tzv. seznam žáků za sta-
novených podmínek (zejména tiskopis a po-
tvrzení o pobytu místně příslušného oddělení
cizinecké policie a potvrzení ředitele školy).
Bližší podmínky lze získat na místně přísluš-
ném oddělení cizinecké policie oblastních ře-
ditelství služby cizinecké a pohraniční policie.

Další změnou je úprava podmínek pro hra-
niční přechod Nové Hrady - Pyhrabruck, kdy
na základě nově uzavřené mezinárodní doho-
dy s Rakouskou republikou bylo dnem
22.12.2005 umožněno překračování státní
hranice nově všem cizincům a také motoro-
vým nákladním vozidlům s hmotností do 3,5
tuny. Provozní doba otevření hraničního pře-
chodu zůstala nezměněna v době od 6.00 do
22.00 hodin.

Další změnou v souvislosti s účinností zá-
kona č.500/2004 Sb. od 1.1.2006 je nově věc-
ně příslušné k řešení žádostí o překračování
státní hranice mimo hraniční přechody a dále
o změny v rozsahu užívání nebo provozní
doby hraničních přechodů Ministerstvo vnit-
ra,odbor všeobecné správy, nám. Hrdinů 3,
Praha 4, 140 21.Tato informace je určena pro
všechny žadatele, tedy městské a obecní úřa-
dy,společenské, církevní, sportovní a jiné or-
ganizace, lesnické a zemědělské obhospodařova-
tele pozemků, kteří musí své žádosti zasílat na
výše uvedenou adresu.

Na závěr bych chtěl všem občanům popřát
úspěšný rok 2006 a ujistit je, že i v budoucnos-
ti budu veřejnost informovat o dalších změ-
nách v naší činnosti a zákonech, které se
dotýkají nás všech.

mjr. Mgr. Zdeněk Chovanec
vedoucí oddělení

Novoroční úvahy
– peníze jsou pány světa
dokončení ze str. 9
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Zveme vás na další
setkání s psycholožkou

PhDr. Hanou Plucarovou
z Pedagogicko psychologické

poradny v Č. Budějovicích
15. února v 16.30 hodin

Klášter servitů Nové Hrady

Téma přednášky:
Školní zralost

Tentokrát poradí, jak nejlépe
připravit dítě do školy.

Dále připravujeme tyto přednášky:
• Březen – Nošení dětí v šátku a Mladší

školní věk
• Duben – Beseda s logopedem

Bližší informace:
Pavla Chrtová 603 845 863

ZÁVĚR
PROJEKTU
V pondělí 23. ledna 2006 se

uskutečnilo v klášteře servitů set-

kání pedagogů ze ZŠ Nové Hrady a

HS Litschau a několika hostů jako

oficiální zakončení společného

školního projektu obou škol. Tento

projekt s názvem „Návštěva u sou-

sedů aneb spolupráce v roce 1“ byl

zaměřený na příhraniční spolupráci v oblasti výtvarné, hudební a ekologické výchovy a na zdo-

konalení ovládání německého jazyka. Shrnutí aktivit projektu vyjde i v tištěné podobě a bude

k dispozici ve škole a v Informačním centru v Nových Hradech. Projekt byl financován z Prog-

ramu EU Phare CBC a z rozpočtu Základní školy N. Hrady.

Na ekologickou část ukončeného projektu navazují v současnosti další aktivity se stejným

rakouským partnerem a tématikou ochrany přírody pod názvem „Novohradská expedice“.
Jaro

I myš může být
kamarádka!

Attavena o.p.s. je obecně prospěšná spo-
lečnost se sídlem v Českých Budějovicích,
která úspěšně realizuje krátkodobé a dlouho-
dobé projekty zaměřené na vzdělávání v ob-
lasti informačních technologií sociálně
znevýhodněných skupin obyvatel v Jihoče-
ském kraji.

Začátkem dubna 2006 začne také v No-
vých Hradech probíhat výuka v rámci projek-
tu „I myš může být kamarádka!“. Cílem
projektu je prostřednictvím rekvalifikačních
počítačových kurzů usnadnit ženám na mateř-
ské nebo rodičovské dovolené návrat do práce
nebo zvýšení jejich šancí na nalezení a získání
zaměstnání. V Nových Hradech proběhnou od
dubna 2006 dva kurzy. Zaměření kurzů:

• Krátkodobý rekvalifikační kurz pro začá-
tečnice – Základy práce s počítačem (40 ho-
din – 11 lekcí, kurz je akreditován u
MŠMT). Po jeho úspěšném absolvování
získají ženy rekvalifikační certifikát.

• Krátkodobý kurz pro pokročilé – Kancelář
a Internet v počítači (30 hodin v 10 lekcích),
po jeho absolvování získají ženy osvědčení
společnosti Attavena, o.p.s.

Výuku a učební materiály zabezpečují lek-
toři Attaveny, kteří mají v této oblasti bohaté
zkušenosti z předchozích vzdělávacích pro-
jektů. Nabízíme také hlídaní dětí během vý-
uky našimi asistenty. Výuka bude probíhat
v Nových Hradechv Koželužně.

Projekt je financovaný Evropskou unií a
rozpočtem České republiky. Realizace výuky
bude probíhat v úzké spolupráci s městským
úřadem v Nových Hradech. Účast na kurzech

je zdarma. Kapacita každého kurzu je 11 lidí.
Zájemkyně se mohou předběžně přihlásit pí-
semně na adresu:
Attavena, o.p.s, Husova 45
370 05 České Budějovice
e-mailem na attavena@centrum.cz
nebo telefonicky na čísle +420 385 340 579.

Přibližně dva měsíce před začátkem výuky
proběhne v Nových Hradech motivační před-
náška a informační schůzka se zájemkyněmi.

Tříkrálové koledování a charitativní pokladnička
První lednový víkend se řada z nás setkala

s tříkrálovými koledníky, kteří nám za zpěvu
koledy přáli požehnaný rok 2006 a znamením
K+M+B označili dveře našich domovů.
V Tříkrálové koledě jsme mysleli nejen na
nás, ale též na jiné lidi, a tak jsme se zapojili do
podpory dobrého díla – tak jako v loňském
roce i letos jsme prostřednictvím České kato-
lické charity (organizátora Tříkrálové sbírky)
přispěli na rozvoj prvního jihočeského hospice

v Prachaticích. O těžkostech rozjezdu, ale též i
o radostech spojených s fungováním pracha-
tického hospice nás 5. ledna seznámil jeho ře-
ditel Mgr. Robert Huneš. Skupinky koledníků
v letošním roce v Nových Hradech shro-
máždily celkem 30.172,50 Kč, za což jim patří
velké poděkování. Stejně tak patří poděkování
všem, kteří na tuto sbírku přispěli a též p. J.
Oppolzerové z MěÚ Nové Hrady, která po-

pokračování na str. 12
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Tříkrálové koledování
a charitativní pokladnička
dokončení ze str. 11

mohla s administrativním zpracováním sbírky
a s jejím spočítáním.

Vedle této sumy jsme mohli prachatické-
mu hospici poslat též 12.579 Kč, které se po-
dařilo shromáždit v skleněné charitativní
pokladničce během adventních a vánočních
dobročinných akcí. Zde patří díky všem, kdo
se podíleli na realizaci adventních dobročin-
ných trhů, vystoupení žáků ZUŠ Trhové Svi-
ny, zpívání u stromečku, Živém Betlému a
dalších akcí, a samozřejmě především všem
dárcům. M. Navrátil

vedoucí Tříkrálové sbírky a správce kláštera

Program ZUŠ
Trhové Sviny na únor

• 7.2. Žákovský koncert - v 16.30 hod.
ATRIUM Trhové Sviny

• 9.2. Swingový podvečer - v 18.00 hod.
ATRIUM

• 14.2. Koncert dechové třídy
V. Kuthanové – v 16.30 hod.
ATRIUM

• 15.2. Koncert KPH  - v 19.00 hod.
KD TS

• 16.2. Přehrávka soutěžících
pěvecké oddělení
v 16.00 hod. ATRIUM

• 17.2. „Letem světem“
kytarový koncert
v 17.00 hod. - ATRIUM

• 22.2. Okresní přehlídka taneč. oboru
10.30 hod.  velký sál KD TS

• 28.2. Žákovský koncert - v 16.30 hod.
ATRIUM

Kruh  přátel  hudby
Při základní umělecké škole v Tr. Svinech

31. Koncertní  sezóna 2005-2006
228. Hudební večer

Dechová harmonie
Konzervatoře České Budějovice

Kulturní  dům  Trhové  Sviny
Středa  15. února 2006 v 19,00  hodin

Vstupné:
dospělí 100 Kč, mládež, důchodci 50 Kč,
děti do 15 let 10 Kč, žáci ZUŠ T. Sviny
zdarma
Odjezd autobusů: Ledenice 18,15 – Boro-
vany 18,30 – Kaplice 18,00 hod.

Lyžařský  Areál
HARMANNSCHLAG

• 3 vleky se sjezdovkami
všech stupňů obtížnosti

• zařízení na výrobu umělého sněhu
Ceník při denním provozu (EURO)

dospělí děti
Jednodenní 15,00 11,00
Půldenní 10,50 8,00
(od 8.30 do 13.00 nebo od 12.00 do setmění při ve-
černím lyžování do 17.00 hod)
kombinovaná 13,50 10,00
(od 12.00 do 20.45)
karta- 10bodů 8,00 6,00
karta-20bodů 11,50 8,50
Několikadenní: (vč. večerního lyžování)

dospělí děti dospělí děti
2 dny 27,00 20,00 6 dnů 65,00 48,00
3 dny 38,00 28,00 7 dnů 73,00 54,00
4 dny 48,00 36,00 10 dnů 90,00 67,00
5 dnů 58,00 43,00 14 dny 105,00 78,00
Několikadenní vstupenky jsou k dostání pouze na
vleku Höherlift.
Vstupenky jsou platné na všech třech vlecích:

Höherlift: 20 bodů=20 jízd
Tellerlift a Friedrichlift: 20 bodů=30 jízd

Provoz:
Pracovní dny od 9:00 hodin, soboty, neděle a
svátky od 8:30 hod do setmění, příp. dle
vytíženosti.
Lyžařské a snowboardové kurzy 2005/2006
Kurz: 6.- 8.2.2006      Kurz: 9.-11.2.2006
Další informace naleznete
na www.lyzovanivrakousku.cz.

Nabídka slevy na
lyžařský vlek

Na Informačním centru Nové Hrady lze za-
koupit poukaz za 9 Euro (ve skutečné hod-
notě 10 Euro), který lze směnit v pokladně
lyžařského areálu v Harmanschlagu za li-
bovolné lístky na lyžařský vlek.
Bližší informace na IC Nové Hrady:
tel. 386 362 195.

Čínští draci v Litschau!
I přestože mráz stále kreslí své výtvory na

okenní tabulky, sněhu neubývá, a jen málokdo
z nás uklidil svůj kabát do skříně, je potřeba
myslet už i na letní radovánky, i když třeba jen
u kamen.

V rámci letních slavností města Litschau se
již tradičně objeví na jezeře Herrensee orientál-
ní lodě s vyřezávanými hlavami draků. V čín-
ské mytologii je drak symbolem zdraví a štěstí.

Pádlování na těchto tradičních lodích je
mezinárodně uznávaným sportem. Lodě už se
vyrábí především z umělé hmoty, ale často na-
lezneme ještě i původní- dřevěné. V Číně na-
bývaly tyto lodě velikých rozměrů a pádlovalo
na nich i přes 100 lidí. Uznávanou normou je
nyní 20 mužů v posádce, 1 bubeník udávající
tempo a kormidelník

V Litschau při závodech, které se budou
konat 8. srpna, nalezneme na lodích maximál-
ně 16 mužů a 1 bubeníka. Kormidelník je na
loď dosazen pořadateli. Závod je 250 metrů
dlouhý. Důležitými členy posádky jsou háčci,
sedící na přídi, kteří za pomoci bubeníka udá-
vají tempo celé lodi. Kormidelník se nachází
vzadu a udržuje směr lodi. Jeho instrukce, po-
vely a povzbuzování přináší ve většině přípa-
dech úspěch a výhru celé posádce.

Závodu se může zúčastnit úplně každý!
Využijte nabídky a zažijte se svým spolkem,
sportovním oddílem, kamarády netradiční
zážitek! Závazné přihlášky k závodu již běží!
Zatím stojí k dispozici 4 lodě!

Zájemci hlaste se prosím:
Hermína Mocová, Ipc Sdružení Růže

Informační centrum Nové Hrady sestavuje reprezentační
novohradský tým na závody „dračích“ veslic do Litschau!

Závodník musí být starší 15ti let.
Pohlaví, příslušnost k politické straně či jiná deformace nerozhoduje.
Zájemci o účast v závodu hlaste se na Informačním centru v Nových Hradech u K. Jarolím-
kové (nebo na telefonu 386 362 195). Zn.: Kdo dřív přijde, vesluje...
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Kulturní a informační centrum v Nových Hradech,
ve spolupráci s Českým svazem tanečního sportu zve příznivce taneční soutěže

NOVOHRADSKÁ  ČÍŠE
na její 28. ročník

4. března 2006 od 10.00 hodin

v sále hotelu Máj
v Nových Hradech

Přijměte pozvání do hlediště 28. ročníku

nejstarší taneční soutěže na jihu Čech.

Budete mít možnost vidět nejlepší páry

postupové třídy A, taneční ligy M a také taneční

páry seniorské kategorie.

Vstupné:
denní část soutěže – k stání 30 Kč, místenka 50 Kč

galavečer  – k stání 50 Kč, místenka 100 Kč.
Vstup pouze ve společenském oděvu.

Předprodej vstupenek od 20.února v KIC
v Nových Hradech a v infocentru v Borovanech.

Zveme Vás na Novohradský masopust, který se koná ve dnech 25. - 26. 2. 2006
Program:

Sobota 25.2.2006 od 8. hod. koleda mládenecká a Slaměná městem

od 19:00 hod. taneční zábava v hotelu Máj,
hrají Veselá muzika a Hyalit, vstupné 70,- Kč

Neděle 26.2.2006 od 9 hod. koleda Mládenecká a Slaměná městem

cca v 16:30 setkání koled na Náměstí Republiky,
poté pohřbívání Masopusta

POZOR - LETOS DOJDE KE ZMÌNÌ TRAS KOLED

Sobota
25.2.2006

koleda Mládenecká: bytovky p. Junek, sídliště Míru,
Vilova čtvrť, Zámecké

koleda Slaměná : od zahradnictví, p. Tuscher,
Zahradní čtvrť, Dům s pečovatelskou službou,
paneláky Zahr. Čtvrť,  ul. Pod Zámeckým

V sobotu dne 25. 2. 2006 se jde v jednom zátahu bez oběda!

Neděle
26.2.2006 ráno

koleda Mládenecká: Zámek, ul. Na vyhlídce,
ul. 5. května od  pošty dolů, ul. Údolská

ráno
koleda Slaměná: Jižní město (p. Zajac. Pelech),
ul. Hradební, ul. Komenská

odpoledne
koleda Mládenecká: ul. 5 května od pošty nahoru,
ul. Česká, Náměstí republiky

odpoledne
koleda Slaměná: ul. Husova, Navrátilova,
Náměstí Republiky

Zveme Vás na Údolský masopust,
který se koná dne 18. 2. 2006.

Program:
zahájení v 9:00 hod před pivovarem v Údolí .

Po skončení taneční zábava v údolské restauraci,
hraje Mladá kapela
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ NOVÉ HRADY
Vás zve na

T R A D I Č N Í
M Y S L I V E C K Ý P L E S

v hotelu Máj v Nových Hradech
dne 10. února 2006 od 20.00 hodin

K tanci i poslechu hraje
Malá jihočeská kapela „Kameňáci“

Velká myslivecká tombola. Vstupné 60,- Kč
Na Vaši účast se těší myslivci

Okénko do knihovny
• Jan Trefulka: Skřipce na ptáčky. Jak

přežít zklamání? Jak se vyrovnat se zkuše-
ností, že svět,ve kterém žijeme, není rajská
zahrada, ale bojiště, a lidé, aby si vydobyli
místo na slunci, dokážou vzlétnout do ves-
míru, ale také bez výčitek svědomí následo-
vat krvavého diktátora a tolerovat masové
vraždy? Takoví „ptáčci“ jsou i hrdinové
této knížky a tak musíme myslet na sprave-
dlnost božích mlýnů, když vidíme, jak se na
svých pochybných cestách dostávají do ne-
snází, do skřipce tragikomických trapností,
náhod a osudových pastí. Někdy je to pro ně
poslední záchrana.

• Philip Pullman: Tygr ve studni. Strhující
zápletka odhalující bezedné hlubiny ponu-
rých vod viktoriánského zločinu. Nikdy ne-
jste v bezpečí, zvlášť když se vám daří
docela dobře.Buďte připraveni na to, že
kdykoli můžete ztratit půdu pod nohama.

• Margaret Yorkeová: Smrt starší dámy
odhalí dlouho utajované rodinné tajemství.

Nedávno ovdovělá Charlotte se musí uj-
mout nevlastní vnučky, mrzuté, nehezké a
navíc těhotné dívky, která utekla ze školy a
marně se pokouší přimět rodiče, aby jí vě-
novali trochu pozornosti. Její příjezd rozví-
ří klidnou hladinu Charlottina domova…

• Joan Johnston:Texasan. Owen Blac-
kthorne byl podle mínění všech samotář-
ský,uzavřený muž, který nikoho
nepotřeboval, to se však změní v okamžiku,
kdy na dveře jeho domu zaklepe Bayleigh
Creedová s neobvyklou prosbou.

• Danielle Steel: Polibek. Isabelle má za se-
bou téměř dvacetileté manželství, ale s vý-
jimkou prvních několika let po svatbě
v něm strádá. Její manžel, význačný
pařížský bankéř, jí po narození těžce po-
stiženého syna přestal považovat za part-
nerku a jí připadla role pečovatelky a
hospodyně. Není proto divu, že citově vy-
prahlá Isabelle považuje nahodilé seznáme-
ní s Američanem Billem za velkorysý dar
osudu. J. Janošková, knihovnice

Kulturní kalendář
únor 2006

� 4.2. - Zámecký ples
od 19.00 hod.
pořádá Novohradská univer. kolej
vstupné 190 Kč

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

� 18. 2. – Údolský masopust
od 9.00 hodin před pivovarem
v Údolí, po skončení taneční zába-
va v Údolské restauraci

Novohradský masopust

� 24.2. – Dětský masopust
od 15.00 na náměstí masopustní
koleda v podání dětí

� 25.2.
Tradiční novohradský masopust
od 8.00 hod. na náměstí

� 4.3. – Novohradská číše
soutěž ve standardních
a latinsko-amerických tancích
od 10.00 hodin v sále hotelu Máj
postupové soutěže
od 19.00 hod. finále taneční ligy

ČSOP doporučuje
Výstava orchidejí
4.2. - 12.2.2006

Jihočeské muzeum České Budějovice
Výstavní sály v přízemí

Výstava orchidejí, bromelií, sukulentů a ji-
ných exotických rostlin a živočichů
Již posedmé připravilo Jihočeské muzeum a
Orchidea klub v Českých Budějovicích tuto
tradiční výstavu. Těžištěm výstavy jsou or-
chideje tropů všech kontinentů. Mezi mnoha
stovkami vystavených rostlin naleznete jak
čisté botanické druhy, tak i šlechtěné hybridy
s obrovskými květy fantastických barev a
vůní. Orchideje doplňují desítky tilandsií, su-
kulentních rostlin a kaktusů.
V průběhu výstavy poskytují členové Orchi-
dea klubu poradenskou službu pro zájemce o
pěstování orchidejí a exotických rostlin.
Vstupné (sálové výstavy)
25,-Kč dospělí; 10,-Kč veškeré slevy/děti, stu-
denti, důchodci, ZTP; 50,-Kč rodinné vstup-
né; zdarma ZTP/P, děti do 6ti let v doprovodu
rodičů.
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středa 1.2. 20.00 hod.

• ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY (130 min.)
Od režiséra L.A. Přísně tajné a scenáristky
Erin Brockovichové.
Drama USA. Hrají Cameron Diaz a Toni Col-
lette.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 4.2. 20.00 hod.

• V MOCI ĎÁBLA  (119 min.)
Strhující souboj mladé dívky se samotným
ďáblem.
Mysteriózní drama USA inspirované skuteč-
nou událostí. Přístupné od 15 let, film v pů-
vodním znění s titulky. Vstupné 55 Kč

středa 8.2. 20.00 hod.

• PÁD DO TICHA (106 min.)
Čím blíže jsi k smrti, tím jsi schopnější udělat
cokoliv pro přežití.
Podařený dokumentární film o síle lidské tou-
hy po přežití, o velkém kamarádství, o schop-
nosti člověka napnout své síly.
Přístupné od 12 let, film v původním znění s
titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 11.2. 20.00 hod.

• SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ (90 min.)
Necháš mě na pokoji, když Tě zabiju?
Komedie s Karlem Rodenem, Andy Nyma-
nem a Aňou Geislerovou v hlavních rolích.
Přístupné od 12 let, film v původním znění s
titulky. Vstupné 55 Kč

středa 15.2. 13.30 - ŠD, 17.00 hod

• SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ
(65min.)

Další příběh Medvídka Pú a jeho kamarádů.
Přístupné, český dabing.
Vstupné 40 Kč

středa 15.2. 20.00 hod

• LOVCI DINOSAURŮ(103 min.)
Cestovní kancelář Time Safari nabízí lákavou
atrakci - cestování v čase a lov dinosaurů.
Dobrodružný film o nepříliš vzdálené budouc-
nosti, v níž je cestování časem také výnosným
byznysem.
Přístupné od 12 let, film v původním znění s
titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 18.2. 20.00 hod.

• ROMÁN PRO ŽENY(95 min.)
Román pro ženy je natočen podle stejnojmen-
ného bestselleru Michala Viewegha.(repríza)
Poslední film Filipa Renče s Markem Vašu-
tem, Zuzanou Kanócz a Simonou Stašovou.
Přístupné od 15 let. Vstupné 55 Kč

středa 22.2. 20.00 hod.

• ŠÍLENÍ (128 min.)
Blázinec, ve kterém se odehrává jádro filmu,
je alegorií této civilizace ...
Český film Jana Švankmajera, vycházející
z kmotivů dvou povídek Edgara Allana Poea.
Přístupné od 15 let.
Vstupné 55 Kč

sobota 25.2. 20.00 hod.

• HARRY POTTER A OHNIVÝ
POHÁR (157 min.)

Harryho Pottera čekají těžké časy.
Přístupné od 10 let, film v původním znění s
titulky. Vstupné 60 Kč

Pozvánka do kina FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - ÚNOR 2006• V moci ďábla

Katolická církev učinila extrémně vzácné roz-
hodnutí a oficiálně potvrdila, že je devatenác-
tiletá studentka prvního ročníku vysoké školy
posedlá zlým duchem. Příběh filmu V moci
ďábla pojednává o dramatickém soudním líče-
ní s farářem, odsouzeným za nedbalost, která
vyústila ve smrt mladé, údajně posedlé dívky.
Emily Rose mohla být tvoje sestra, dcera nebo
nejlepší kamarádka. Co se jí stalo se může stát
komukoli ... To je podtext výborného hororu,
který je v českých kinech uváděn pod názvem
„V moci ďábla“ a který je inspirován skuteč-
ným příběhem.

• Pád do ticha
Tento dokument je kombinace hraných scén a
rozhovorů s hlavními dvěma aktéry. Je o vel-
kém kamarádství, o schopnosti člověka nap-
nout své síly a přežít. Je to obhajoba Simona,
za to co udělal. Dokumenty dle skutečných
příběhů nemívají tradiční schéma čistě smyš-
lených filmů, v nichž si scenárista pohrává s
diváky, průběžně jim motá hlavy a připravuje
je na největší napětí následované rozuzlením v
závěru. Přesto podařené dokumentární filmy o
síle lidské touhy po přežití, jako je Pád do ti-
cha, dokáží zapůsobit na psychiku člověka
mnohdy intenzivněji.

• Lovci dinosaurů
Dobrodružný film Lovci dinosaurů, který je
založen na krátké povídce mistra sci-fi žánru
Raye Bradburyho, nás zavádí do nepříliš
vzdálené budoucnosti, v níž se stalo cestování
časem nejen samozřejmostí, ale také výnos-
ným byznysem. Na schopnostech moderních
technologií profituje zejména majitel mono-
polní společnosti Time Safari Inc. Charles
Hatton, jehož cestovní kancelář pořádá pro
bohaté klienty exkluzivní lovecké expedice do
prehistorického věku. Účastníkům expedicí,
vedených zkušeným Dr. Travisem Ryerem, je
během výletů do minulosti dovoleno lovit a
zabíjet vybrané pravěké živočichy – za před-
pokladu, že budou dodržovat přísná pravidla,
která jim brání zasáhnout do běhu evoluce.

• Šílení
Scénář filmu volně vychází z motivů dvou po-
vídek Edgara Allana Poea – Zaživa pohřben a
Šílený psychiatr. Jednou z hlavních postav je
Markýz, postava inspirovaná markýzem de
Sade. Děj celého filmu se zdánlivě odehrává
začátkem 19. století ve Francii, je však plný
anachronismů a reálií dneška, protože je ale-
gorií současného světa. A blázinec je jeho vý-
stižnou kulisou – absolutní svoboda, civilizační
represe a manipulace jsou jeho tématem ...

Připravujeme
� ÚNOR - Sklapni a zastřel mě, Lovci di-

nosaurů, Šílení, Harry Potter

� BŘEZEN - Mrtvá nevěsta Tima Burto-
na, Anděl Páně, Dějiny násilí

� DUBEN - So 2, Panic je nanic,
Underworld
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Vážení spoluobčané a příznivci kynologie,
skončil nám rok a opět, jako minulé polole-

tí, bych Vás ráda informovala o tom, jak
úspěšně naši členové reprezentovali Základní
kynologickou organizaci a město Nové Hrady
na závodech i výstavách v druhé polovině
roku 2005.

Nesporně největším úspěchem je 1. místo
Jar. Nejezchlebové na „Mistrovství republiky
RTW“, které se konalo v září v Plzni. Na tom-
to mistrovství náš další člen P. Svoboda obhá-
jil „Svazového figuranta“. Dalším velkým
úspěchem je pěkné 3. místo družstva žen ve
složení J. Nejezchlebová, A. Jelenová, A. Krš-

ková, v září na závodech družstev v Jindřicho-
vě Hradci. 10. října proběhly zkoušky dle ná-
rodního řádu, kde úspěšně zabodovali: L.
Rolínek (složil zkoušku ZM), I. Dorotovič
(ZM), A. Jelenová (ZVV1) a Zdeněk Pell
(ZVV1).

Ani na výstavách nejsme pozadu. F. Hol-
zer se svým psem vyhrál na výstavě v Českých
Budějovicích V1, CAC a byl mu udělen titul
„Šampión ČR“. J. Szeruda získal se psem 2x
ReCAC a označení „ Nejlepší mladý pes ple-
mene“.

Závěrem mi dovolte poděkovat nejen čle-
nům, ale především všem nadšencům, kteří
nám pomáhají. Přeji jim v tomto Novém roce
jen to nejlepší.

Barbora Szerudová

• Koupím domek, chalupu nebo byt. Stav a
místo nerozhoduje. Tel. 603 442 474.

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

PRODEJ VYŘAZENÉHO
NÁBYTKU

(skříně a válendy)
a dalšího inventáře z ubytovny

Český dům
v pondělí 13. února od 16.00 do 17.30 hodin

v Českém domě
Bližší informace na tel.: 602 150 208 D. Lošková

Turnaj ve stolním tenisu neregistrovaných hráčů
V sobotu 7.1.2006 se uskutečnil již 6.ročník turnaje ve stolním teni-

su pořádaný SK Byňov, odd.stolního tenisu. Turnaje se účastnil zatím
rekordní počet hráčů, a to 31 borců různé věkové kategorie.

Velmi nás potěšilo, že přišlo také velké procento dětí a mládeže. A
byli bychom rádi, kdyby tato mládež projevila zájem o tenis i nadále po
celý rok, nejen na turnajích. Rádi nové a mladé hráče ve svých řadách
uvítáme.

Turnaj se uskutečnil v herně ŽPSV Jakule. Tímto také děkujeme ve-
dení ŽPSV Jakule, že jsme mohli tento turnaj s tak velkým obsazením
v jejich areálu uskutečnit. Také děkujeme panu Šoleovi a jeho ženě za
občerstvení, které mohli hráči během vyčerpávajících bojů využít.

A jak turnaj dopadl ? Vyhráli všichni, kteří se zúčastnili, protože šlo
především o to zahrát si a to se všem, jak doufám, podařilo.

A alespoň nějaké výsledky. Na prvních pěti místech se umístili:
Šrom, Bahenský st., Brousek, Kříha Pavel, Bahenský ml. V.Návara

Uzávěrka příštího čísla
je 20.2.2006
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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

MUDr. Jaroslava Albertová
oznamuje zahájení

ORTODONTICKÉ
PRAXE

TEL.: 380 312 261
Pod Zámeckým 418, Nové Hrady

PRÁDELNA
ŽOS České Velenice servis
Jana Pernera 159, České Velenice

Praní a žehlení stolového prádla,
ložního prádla, praní a plisování

záclon, závěsů, opon, dek,
praní pracovních

a zdravotních oděvů apod.

Po dohodě zajišťujeme dopravu prádla.

kontakt: 606 152 193
E-mail: pradelna@zos-cv.cz

Více informací a ceník na:
www.zos-cv.cz/servis


