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Vážení spoluobčané,
na začátku každého roku vás informujeme o
větších investicích realizovaných městem
v roce předcházejícím a stejně tomu bude i le-
tos. V loňském roce realizovalo město investi-
ce v úhrnné výši více než 32,5 milionu korun a
tyto investice byly z cca 27,5 milionu kryty
z dotací, které se nám podařilo získat. Největší
objem finančních prostředků byl získán na
projektové a stavební práce související se zá-
chranou a rekonstrukcí objektu Rezidence. Na
výše uvedené práce se podařilo získat dotaci
ve výši 19,2 milionu korun a investováno bylo
20 milionů. Je nutno říci, že celková záchrana
a rekonstrukce Rezidence je finančně a orga-
nizačně velmi náročná a proto jsme se ve spo-
lupráci s naším strategickým partnerem,
firmou Rezidence a.s., opakovaně snažili zís-
kat finanční prostředky i z jiných zdrojů, než
jen ze státního rozpočtu. Město, ve spolupráci
s firmou Rezidence a.s., opakovaně podalo
žádost do Společného regionálního operační-
ho programu. V prvním kole byla žádost vyřa-
zena pro formální nedostatky. V kole druhém
pak žádost úspěšné prošla hodnocením for-
mální správnosti, byla posuzována a poměrně
dobře ohodnocena. Vzhledem k omezenému
množství disponibilních finančních prostřed-
ků v druhém kole se naše žádost umístila jako
první náhradník, takže pokud dojde u některé
z akcí vybraných k financování k problémům
a nebude moci býti realizována, bude zařazena
a financována naše žádost. Do operačního
programu „Rozvoj průmyslu a podnikání“ po-
dávala žádost, bohužel zatím rovněž neúspěš-
ně, i Rezidence a.s.

Poměrně velké finanční prostředky byly
vynaloženy i na opravy střech na městských
domech v městské památkové zóně. Jednalo
se o dům čp. 57 na náměstí Republiky, o dům
čp. 116, který tvoří zadní trakt domu čp. 57 a o
dům čp. 191 (bývalé zdravotní středisko).
Střechy těchto domů byly opravovány s pod-
porou Programu regenerace městských pa-
mátkových rezervací a zón v případě domu čp.
57 a oprava střech dalších dvou domů byla
spolufinancována z Programu Jihočeského
kraje, který financuje zvýšené náklady obno-
vy staveb v památkově chráněných územích.
Celková obnova střech, včetně nového ple-
chování a částečných oprav krovů, stála cca
2,075 mil. korun a dotacemi z obou programů
bylo pokryto cca 685 tis. S podporou grantu
Jihočeského kraje byla financována i oprava
veřejných záchodků, které byly již v ostudném
stavu. Oprava záchodků přišla celkově na cca
297 tis. korun, z grantu bylo pokryto cca 143
tis. Kromě opravy střechy domu čp. 57 byla
z Programu regenerace městských památko-
vých rezervací a zón spolufinancována i
oprava a restaurování kašny. Celkové nákla-
dy opravy a restaurování byly cca 1,235 mi-
lionu, program regenerace se podílel cca 610
tis. korun.

Pro město bylo velmi významné, že se nám
po delším snažení podařilo sehnat finanční
prostředky na opravy povrchů místních komu-
nikací. S podporou Programu Interreg III A
jsme realizovali opravu komunikací k památ-
kově chráněným objektům s celkovými nákla-
dy cca 4,4 milionů a s příspěvkem z programu
ve výši cca 3,3 milionů. V rámci této akce byly

opraveny komunikace v ulicích Údolská, Hu-
sova a Na vyhlídce.

S podporou grantu z grantových schémat
Společného regionálního operačního progra-
mu se nám v rámci projektu Modernizace a
rozšíření informačních systémů podařilo reali-
zovat nejen modernizaci počítačové sítě na
radnici, ale i instalaci bezdrátového systému
varování a vyrozumění, který zastoupí i v mi-
nulosti zrušený veřejný rozhlas s nevzhledný-
mi drátovými rozvody. Realizace tohoto
projektu přišla na 1,964 milionů, když z veřej-
ných zdrojů bychom měli obdržet celkem
1,670 mil. korun.

S podporou Programu Leader ČR, který
pro mikroregion Sdružení růže administruje
Místní akční skupina Sdružení růže, se nám
podařilo získat na projekt Oživení zámeckého
parku finanční podporu na zhotovení a instala-
ci herních prvků v zámeckém parku a opravu
oplocení dvou hřišť na tenis, volejbal a nohej-
bal. Celkové náklady tohoto projektu přesáhly
680 tis. korun, dotace činila 500 tis.

Kromě výše uvedených projektů a staveb
město a jím zřízené organizace realizovaly ce-
lou řadu dalších akcí. Ještě bych měl asi zmí-
nit fakt, že v loňském roce byla dokončena
obnova rybníka Bejkovna mezi Štiptoní a Na-
kolicemi. Náklady na dokončení obnovy čini-
ly v loňském roce 820 tis. korun, příspěvek ze
Státního fondu životního prostředí ČR pak
706 tisíc.

Rád bych zdůraznil, že administrace uve-
dených žádostí není nijak jednoduchá a že
kromě toho městský úřad, rada i zastupitelstvo
připravují žádosti pro rok 2006 a léta další, za
což si jistě zaslouží poděkování. Ale o žádos-
tech pro rok 2006 a léta následující až někdy
příště.

Ing. František Štangl, starosta
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Zápis z 2. schůze rady města
ze dne 23. 1. 2006

� 1. Ředitelka MŠ – odchod do důchodu
Rada byla informována ředitelkou MŠ paní
Stanislavou Kovářovou o jejím odchodu do
důchodu. Rada rozhodla o vypsání výběro-
vého řízení tak, aby mohl nový nástupce na-
stoupit k 1.5.2006.

� 2. Záznam z ústního jednání
Rada byla seznámena s obsahem zápisu
z místního šetření provedeného v Byňově
ve věci zajištění odvodnění pozemků v By-
ňově a zamezení zaplavování Byňova pří-

valovými dešti. Při jednání byl navržen
způsob odvádění těchto vod mimo intravi-
lán Byňova. Rada pověřila paní Šebelovou
jednáním a přípravou žádosti o dotaci na
protipovodňová opatření a zadáním zpraco-
vání studie, příp. projektové dokumentace
odvodňovací stoky.

� 3. Žádost o přidělení finančních prostředků
Rada projednala žádost ředitele TSM o pos-
kytnutí finančních prostředků na nákup více-
účelového nákladního vozu včetně nosiče
kontejnerů. Rada postoupila žádost finanč-
ní komisi a pověřila ji vyčleněním finanč-
ních prostředků ve výši cca 2 mil. Kč na
nákup potřebného nákladního auta pro pot-
řeby TSM. Rada byla dále seznámena se
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stručným přehledem potřeb TSM na zajiš-
tění obnovy strojového parku. V horizontu
3 let bude nutné zajistit nákup sekačky, ná-
kladního vozu do 3,5 t. Rada vzala informa-
ci na vědomí.

� 4. Stížnost
Rada projednala stížnost pana Vladimíra
Hokra st. na opakované nevyvážení domov-
ního odpadu z ulice 5. května - část pod poš-
tou, a to v zimních měsících. Ve své
stížnosti uvádí, že tato situace je opakovaná
a je způsobena špatnou sjízdností uvedené
komunikace. Dále zde pisatel polemizuje o
způsobu náhradního odvozu a likvidaci od-
padu zajišťovaného TSM Nové Hrady a
konstatuje, že ne vždy se podaří zajistit
sjízdnost všech komunikací v optimální
době. V závěru stížnost obsahuje poděko-
vání některým pracovníkům TSM za oběta-
vou a dobře odvedenou práci při
odstraňování následků sněhové kalamity
z počátku ledna. Rada konstatovala, že do-
stupnost části ulice 5. května je zejména
v zimních měsících skutečně obtížná, nic-
méně zimní údržba zde probíhá standard-
ním způsobem, avšak mnohdy je tato
komplikována zaparkovanými auty. Dále
konstatovala, že není možné zajistit odkli-
zení sněhu ze všech komunikací najednou,
a proto jsou ve městě ulice odklízeny podle
priorit, kdy na prvním místě jsou komuni-
kace k autobusovému nádraží, zdravotnímu
středisku, zásobovacím zařízením, osadám
a teprve následně jsou udržovány ostatní
komunikace. Ve věci náhradního svozu od-
padu pracovníky TSM rada panu Hokrovi
sděluje, že při této náhradní alternativě svo-
zu a likvidaci pevného domovního odpadu
je tento svážen do velkoobjemového kon-
tejneru, stejně tak jako odpad z odpadko-
vých košů ve městě, a teprve po jeho
naplnění odvážen na skládku Růžov. Při
této cestě skutečně vznikají náklady na do-
pravu TSM Nové Hrady, ale nevznikají TS
Třeboň, takže celkové náklady jsou praktic-
ky shodné. Rada postoupila stížnost TSM a
pověřila je pokud možno včasnou a pečli-
vou údržbou výše zmiňovaného úseku ko-
munikace.
Příloha: Stížnost Vladimíra Hokra st. Nové
Hrady 333, došlá pošta čj. 60/06 ze dne
11.1.2006 (1 str.)

� 5. Žádost o finanční příspěvek
Rada projednala žádost ZUŠ Trhové Sviny
o finanční příspěvek na pořádání soutěže
Novohradská flétna a Přehlídka komorních
souborů. Rada konstatovala, že akce ob-
dobného charakteru budou podporovány
Městem Nové Hrady i Jihočeským krajem
formou grantů a doporučila ředitelce ZUŠ
podat si žádost o grant po vyhlášení granto-
vých programů.

� 6. Cenové nabídky
Rada projednala cenové nabídky na zajiště-
ní nátěru střechy kovárny. Rada posoudila 2
došlé nabídky a rozhodla, že smlouva o dílo
bude uzavřena s formou Gottlieb-V s.r.o.
Třebíč, která nabídla provedení prací za
cenu 117 213 Kč. Rada postoupila nabídky
finanční komisi k zařazení do návrhu roz-
počtu roku 2006.

� 7. Cenové nabídky
Rada projednala cenové nabídky na rekon-
strukci klubovny v Českém domě a její pře-
stavbu na byt. Rada posoudila 3 došlé
cenové nabídky a jako nejvýhodnější vy-
brala nabídku firmy SEXTA s.r.o., která na-
bídla provedení prací za 454 167 Kč. Rada
postoupila cenové nabídky k projednání fi-
nanční komisi a pověřila ji zařazením akce
do návrhu rozpočtu města pro rok 2006.

� 8. Zápis z jednání sociální komise
Rada projednala obsah zápisu sociální ko-
mise. Sociální komise doporučila zařazení
žádosti manželů Antonína a Anny Hrbáč-
kových do seznamu uchazečů o byt v DPS.
Dále komise doporučila přidělení bytu č. 18
v DPS v Nových Hradech Anně a Michalu
Kanalošovým za předpokladu, že předají
městu stávající byt v Údolské ulici. Rada
souhlasila s doporučeními sociální komise.
Rada pověřila TSM převzetím bytu po
manž. Kanalošových a tajemníka násled-
ným vypsáním dražby předmětného bytu.

� 9. Darování pozemku
Rada byla informována o oznámení Jihoče-
ského kraje ve věci darování části pozemku
p.č. 2270/3 v k.ú. Byňov (prostor bývalé
mostní váhy na Jakuli) Městu Nové Hrady.
Tento pozemek by měl být následně Měs-
tem Nové Hrady využit pro výstavbu za-
stávky autobusu vč. čekárny. Rada vzala
obsah sdělení na vědomí.

� 10. Definitivní přiznání dotace
Rada byla seznámena s oznámením Minis-
terstva zemědělství ČR o definitivním při-
znání dotace z programu Leader ČR.
Jednalo se o dotaci na projekt „Oživení zá-
meckého parku v Nových Hradech“. Rada
rozhodla o vyplacení odměny pracovníkům
Města a MěÚ Nové Hrady, kteří se podíleli
na zpracování, realizaci a administrativním
vypořádání akce nad rámec svých pracov-
ních povinností. Rada zároveň všem těmto
pracovníků děkuje.

� 11. Smlouva o spolupráci
Rada projednala obsah smlouvy o spoluprá-
ci mezi městem Nové Hrady, Národní kni-
hovnou České Republiky Praha a Barborou
Šiftovou. Smlouvou je řešeno zajištění vý-
stavy Národní knihovny ČR v Nových Hra-
dech v prostoru zámku. Jedná se o výstavu
„Lucemburkové a Svatý Václav“. Součástí
výstavy je i ukázka pařížského zlomku Da-
limilovy kroniky, Velislavovy bible, Liber
de Pictus ad. Výstava proběhne v květnu,
resp. září 2006 a o přesném datu bude dále
jednáno. Rada souhlasila s finančním pří-
spěvkem na pořádání výše uvedené výstavy
a pověřila starostu podpisem smlouvy o
spolupráci.

� 12. Popencová zahrada
Rada byla seznámena s dopisem od společ-
nosti Humanitas o.p.s., ve kterém je konsta-
továno, že projekt „Popencová zahrada“,
který má řešit úpravu školní zahrady, ne
zcela zapadá do podmínek programu
LEADER+, a proto společnost Humanitas
navrhuje podat žádost o podporu tohoto
projektu do programu LEADER ČR. Prog-
ram LEADER ČR má však odlišně nastave-
ny dotační podmínky a bylo by nutné se na
realizaci uvedeného projektu finančně spo-
lupodílet částkou do 100,- tis. Kč. Rada se

domnívá, že žádost o podporu projektu „Po-
pencová zahrada“ by měla být společností
Humanitas o.p.s. podána do programu
LEADER+ a teprve v případě, že bude pro
svou obsahovou stránku z dalšího posuzo-
vání hodnotiteli vyřazen, bylo zažádáno do
programu LEADER ČR. Rada konstatova-
la, že v případě podpory projektu v rámci
programu LEADER ČR zajistí jeho spolu-
financování v potřebné výši.

� 13. Oznámení a veřejné vyhlášky
Rada projednala oznámení a vyhlášku o vy-
pracování změny č. 1 územního plánu Hor-
ní Stropnice a oznámení a vyhlášku KÚ -
JčK o místě a době konání veřejného pro-
jednání konceptu ÚPVÚC Jihočeského kra-
je, vč. posouzení vlivů koncepce na životní
prostředí. Rada vzala obsah oznámení a vy-
hlášky na vědomí a pověřila stavební úřad
Nové Hrady účastí na jednání, zejména pak
na projednání ÚPVÚC Jihočeského kraje.

� 14. Žádost o prodej části pozemku p. č.
320/4
Rada projednala žádost pana Michala Kan-
děry o koupi části pozemku p.č. 320/4 v k.ú.
Nové Hrady na výstavbu rodinného domu
s drobným podnikáním. Rada doporučila
zastupitelstvu stanovit cenu ve výši 280
Kč/m2 s tím, že by město poskytlo slevu ve
výši 100 tis. Kč na výstavbu rodinného
domu a dalších 100 tis. za neexistenci sítí
s tím, že pan Kanděra si na své náklady vy-
buduje veškeré potřebné podzemní sítě a
přístupovou komunikaci. Rada postoupila
žádost k projednání zastupitelstvu.

� 15. Cenová nabídka
Rada projednala cenovou nabídku Atelieru
SIS na zpracování projektových dokumen-
tací na rekonstrukci komunikací v Zahradní
čtvrti a Sídlišti míru v Nových Hradech.
Cena nabízených prací činí 154.700 Kč
(Sídliště míru) a 215.390 Kč (Zahradní
čtvrť). Rada konstatovala, že s ohledem na
výši nabídkové ceny nebude s největší
pravděpodobností možné tyto práce objed-
nat v roce 2006.

� 16. Výběrová řízení
Rada byla seznámena s proběhlými výběro-
vými řízeními na pozici asistenta informač-
ního centra a na pozici zástupu za pracovnici
investičního oddělení. Na základě rozhodnu-
tí tajemníka byla na pozici asistentky IC při-
jata slečna Martina Kolářová a na pozici
zástupu na investiční oddělení paní Roma-
na Kříhová. Rada vzala na vědomí informa-
ci o proběhlých výběrových řízeních.

� 17. Žádost o finanční výpomoc při splá-
cení úvěru
Rada projednala žádost ředitele TSM o pos-
kytnutí finanční výpomoci na splácení
úvěru. Rada souhlasila s uvolněním finanč-
ních prostředků v souladu se zastupitel-
stvem schváleným finančním plánem
splácení účelového úvěru na rekonstrukci
kotelny, venkovních rozvodů a instalaci do-
movních předávacích stanic v sídlišti Za-
hradní čtvrť.

� 18. Softwarové licence
Rada projednala potřebu MěÚ o dokoupení
softwarových licencí. Rada souhlasila s ob-
jednáním licencí v úhrnné výši cca 56 tis. Kč.

Z jednání rady města
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Zápis z 3. schůze městské rady
ze dne 6.2.2006

� 1. Protokol o výsledku kontroly
Rada byla seznámena s obsahem kontrolní-
ho protokolu pořízeného při kontrole na
úseku matriky MěÚ Nové Hrady provedené
MěÚ Trhové Sviny. Kontrolou nebyly zjiš-
těny nedostatky a nebyla uložena nápravná
opatření.

� 2. Žádosti o finanční příspěvek
Rada obdržela žádosti o finanční příspěvek
od TJ Sokol Nové Hrady, SDH Byňov,
Mysliveckého sdružení Nové Hrady, ZO
AVZO, BK Nové Hrady, SK Byňov, TJ
Nové Hrady, Vincenckého společenství a
Junáka. Rada pověřila finanční komisi vy-
členěním finančních prostředků pro zájmo-
vé, sportovní a spolkové organizace
v návrhu rozpočtu pro rok 2006.

� 3. Oznámení o zahájení řízení
Rada obdržela oznámení Správy CHKO
Třeboňsko o udělení výjimky ze základních
ochranných podmínek zvláště chráněného
živočicha, kormorána velkého. Rada vzala
oznámení o zahájení řízení na vědomí a ne-
měla k němu připomínek.

� 4. Vlajka pro Tibet
Rada obdržela informativní sdělení občan-
ského sdružení Lungta Praha k akci „Vlajka
pro Tibet“. Rada rozhodla, že se k této akci
nepřipojí.

� 5. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Rada obdržela žádost Rybářství Nové Hra-
dy s. r. o. Štiptoň o prodloužení nájemní
smlouvy na pronájem rybníků o 10 let.
Rada souhlasila s prodloužením nájmu a
pověřila OŽP přípravou dodatku nájemní
smlouvy, kterým bude nájem o tuto dobu
prodloužen za stávajících smluvních pod-
mínek. Rada pověřila starostu následným
podpisem připraveného dodatku nájemní
smlouvy.

� 6. Oznámení o přezkoumání hospoda-
ření
Rada obdržela oznámení Krajského úřadu
Jihočeského kraje o zahájení přezkumu
hospodaření města Nových Hradů za rok
2005. Rada pověřila tajemníka zajištěním
požadovaných dokladů a agend a dále zajiš-
těním účasti a součinnosti příslušných pra-
covníků MěÚ Nové Hrady.

� 7. Smlouva o partnerství
Rada projednala návrh partnerské smlouvy
mezi Městem Nové Hrady a firmou Kousek
s.r.o. Nové Hrady. Smlouvou je řešeno
partnerství pro předkládanou žádost o dota-
ci do 3. výzvy SROP. K tomuto bodu neby-
lo na základě výsledků hlasování přijato
žádné usnesení.

� 8. Smlouva o dílo
Rada projednal obsah předložené smlouvy
o dílo mezi Městem Nové Hrady a Doprav-
ním centrem s.r.o. České Budějovice.
Smlouvou je řešeno zpracování pasportiza-
ce místních komunikací a dopravního zna-
čení. Náklady na tuto pasportizaci jsou
kalkulovány ve výši 48 tis. Kč bez DPH.
Rada pověřila starostu podpisem před-
ložené smlouvy o dílo.

� 9. Smlouva o poskytnutí podpory ze
SFŽP ČR
Rada projednala předložený návrh smlouvy
mezi Městem Nové Hrady a Státním fon-
dem životního prostředí Praha. Smlouvou
je řešeno poskytnutí dotace ve výši 16.800
Kč na záchranu památného stromu – Konra-
tická lípa. Rada pověřila starostu podpisem
smlouvy a paní Šebelovou administrativním
zajištěním dotace.

� 10. Oznámení o uvolnění bytu
Rada obdržela sdělení TSM Nové Hrady o
uvolnění bytu v č. p. 74 (Český dům). Rada
rozhodla, že v dotčeném bytě bude před
jeho dalším využitím provedena oprava so-
ciálního zařízení. Poté co bude oprava do-
končena, bude informace o záměru
pronájmu tohoto bytu zveřejněna předepsa-
ným způsobem.

� 11. Oprava silnice č. II/156 Údolí u No-
vých Hradů
Rada byla seznámena se stanoviskem Poli-
cie ČR České Budějovice k navrhovanému
dopravnímu řešení v úseku plánované opra-
vy průtahu Údolím u Nových Hradů. Rada
vzala na vědomí stanovisko Policie ČR k ře-
šení napojování účelových komunikací,
resp. míst ležících mimo komunikaci na sil-
nici č. II/156 a souhlasila s úpravou projekto-
vé dokumentace dle požadavku policie ČR.

� 12. Dodatek č. 1 ke smlouvě
Rada projednala předložený dodatek č. 1 ke
smlouvě mezi městem Nové Hrady a
EKO-KOM a.s. Praha. Dodatkem je řešena
úprava podmínek pro zajištění zpětného od-
běru a využití odpadů z obalů. Rada postou-

pila tento dodatek k projednání zastupitel-
stvu Města Nové Hrady.

� 13. Stanovisko stavebního úřadu
Rada byla seznámena s předloženým sta-
noviskem stavebního úřadu k prodeji části
pozemku p.č. 1440/4 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů. Rada vzala na vědomí kladné
stanovisko stavebního úřadu a postoupila
žádost k projednání zastupitelstvu. Rada
pověřila tajemníka zveřejněním záměru
prodeje majetku města.

� 14. Doplnění souborného stanoviska ke
konceptu územního plánu
Rada byla informována o požadavku Pro-
jektového ateliéru s. r. o. Ing. arch. Jaroslav
Daněk České Budějovice na doplnění sou-
borného stanoviska ke konceptu Územního
plánu města Nové Hrady o vyhodnocení
variantního řešení tras VTL plynovodu se-
verozápadně od Nových Hradů a variantní-
ho řešení přeložek silnic II/156, II/154 a
III/15616. Rada pověřila stavební úřad
Nové Hrady dalším jednáním v dané věci.

� 15. Rozhodnutí ministra životního pros-
tředí ČR
Rada byla seznámena s rozhodnutím minis-
tra životního prostředí ČR o výjimečném
poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP
ČR ve výši 24.400.400 Kč na akci „Intenzifi-
kace ČOV Nové Hrady“, přičemž celkové
náklady jsou kalkulovány na 30.500.000 Kč.
Rada vzala rozhodnutí na vědomí a vyjádřila
své poděkování panu ministrovi za přidělení
finančních prostředků v uvedené výši. Rada
pověřila investiční oddělení administrativ-
ním zajištěním poskytnuté dotace.

Zamyšlení první aneb jak se spravuje majetek obce
V úvodu musím přiznat, že podnět k mému

zamyšlení vyšel z posledního čísla Novohrad-
ského zpravodaje (č. 2), kde zejména články
Mgr. Hokra a pisatele MA v dobrém úmyslu
jaly se řešit problémy města. Druhý článek
pak skončil až u řešení problémů (nutno dodat,
že nemalých) světa. V případě řešení problé-
mů města (v daném případě oblasti Technic-
kých služeb) se mi zdá, že se řeší opravdu
následky a ne příčiny. Říká se, že dobrý hos-
podář spravuje svůj majetek uvážlivě a moud-
ře – tak aby jej zveleboval a zhodnocoval.
Myslím si, že se není zrovna čím chlubit asi ve
smyslu slov jednoho mého přítele, který říká,
že není nic staršího než včerejší úspěch. Také
si myslím, že právě to je podstatou – nebo
mělo by být podstatou i správy majetku obce.

Město se také musí chovat jako hospodář a
dobrý hospodář vykonává činnost v zájmu za-
bezpečení potřeb obyvatel a rozvoje města.
Sem samozřejmě patří i výkon samosprávy
obce nebo i „podnikatelská“ činnost. TSM
jako jedna z neziskových organizací zřízených
městem Nové Hrady, které by mělo mít jasnou
koncepci rozvoje této organizace. Já osobně
jsem ale žádný koncepční program ve vztahu
k TSM nezaznamenal a ani zastupitelstvu
města nebyl starostou či radou města před-
ložen.

V materiálech programu posledního veřej-
ného zastupitelstva jsem po důkladném pře-
čtení opravdu nenašel jako bod programu

investice do TSM (pouze navýšení rozpočtu
z důvodu ztráty) a tak se tato problematika
dostala do programu z iniciativy (kterou nechci
přímo otitulovat jako zahnání do rohu) samot-
ného ředitele TSM pana Haidera. Po uvedeném
vystoupení p. Haidera (které již mělo alespoň
z mého pohledu nádech dramatičnosti) jsem se
ptal sám sebe a posléze i ostatních, proč se tato
situace řeší až teď. Tedy v momentu, kdy už
dospěla do fáze rozkouskovaného a nekon-
cepčního napadání nebo vyslovování a potírá-
ní názorů. Navíc je zvláštní, že vše došlo do
takovéto situace mezi osobami, které vždy
patřily na stejnou stranu barikády…

Můj názor na problematiku TSM je jedno-
duchý a prostý. Myslím si, že by se těmto situ-
acím mohlo velice prozíravě předcházet. Je
smutné, že chybějící koncepce nebo alespoň
jasné zadání úkolů TSM vede k tomu, že obča-
né města projevují nespokojenost se stavem
v našem městě. Poslední jednání zastupitel-
stva ukázalo, že ani návrhy ředitele TSM smě-
rem k radě města nevedou k jednání a
k nápravě. Vedení města evidentně nejeví o
tento problém zájem, což de facto donutilo ře-
ditele TSM k tomu, aby na problém upozornil
celé zastupitelstvo a tím i veřejnost.

Společně s Miťou Hokrem a Pepíkem Vo-
choskou připravujeme podklady pro jednání
na téma TSM. Při sbírání informací jsme se již
shodli na tom, že podobný „drobnohled“ by si

Z jednání rady města

pokračování na str. 6



Copak s tím
odpadem dělají?

V barevných kontejnerech, které stojí v na-

šich ulicích, se shromažďují vytříděné odpady.

Pojďme se podívat, co se s nimi dále děje.

Základem pro využívání složek komunál-

ního odpadu je jejich dobré vytřídění v do-

mácnostech. Po něm se o odpady začínají

starat svozové firmy a recyklační průmysl.

Svozové firmy musejí zorganizovat svoz

odpadů tak, aby jednotlivé druhy odpadů

svážely odděleně. Někdy pro to postačí jeden

svozový vůz, který jeden den jede pro plasty,

pak se vyčistí a další den sváží třeba papír.

Ušetří se tak za nákup velmi drahých aut, ale

zase někdy vznikají nedorozumění: při let-

mém pohledu se může zdát, že popeláři jezdí

pro všechno jedním autem, a tedy vytříděné

odpady sesypávají dohromady.

Pro vše se
najde použití

Svozové vozy zamíří s vytříděnými odpa-

dy na třídičku. Zde se z nich vytřídí to, co do

kontejneru vyhodili nepořádní třídiči a co by

překáželo recyklaci. „Vyčištěný“ odpad se

roztřídí na další složky. Například papír

z modrého kontejneru se rozdělí na obyčejné

noviny, barevné magazíny a lepenku. Každá

tato složka se totiž recykluje jinak, většinou

taky v jiné papírně. Novinový papír stačí -

zjednodušeně řečeno - rozmočit ve vodě, roze-

mlít a hned se z něj může vyrábět znovu papír.

Barevné časopisy musejí projít mnohem

složitějším procesem - barevný tisk a někdy i

lakování papíru je třeba před recyklací odstra-

ňovat. I výrobci lepenky mají pro recyklaci

své speciální postupy.

Kontejnery s plasty absolvují stejnou cestu

jako ty s papírem - nejprve jdou na třídičku.

Tam z nich také vytřídí složky, které se opět

zpracovávají odděleně. Největší zájem je o

PET lahve od nápojů - jdou totiž velmi dobře

recyklovat. V České republice máme velkého

zpracovatele, závod Silon v Plané na Lužnicí.

Tady PET lahve rozemelou, kousky vymyjí

v pračkách, pak je roztaví a vyrobí z nich vel-

mi kvalitní vlákna. Z nich se vyrábí široké

spektrum výrobků: geotextilie, koberce, ale

také textilní vlákna pro oděvní výrobu, spacá-

ky atd. Oblíbené „flísky“ jsou často vyrobeny

z recyklovaných PET lahví!

Aby bylo vlákno kvalitní, musí dostat v Si-

lonu velmi dobře připravenou surovinu. PET

lahve se proto třídí i podle barev, tj. na bezbar-

vé a barevné.

Sklo ze zelených a bílých kontejnerů ode-

bírají specializované firmy, které na to mají

vybavení. Sklo se dotřídí, aby v něm nebyly

nežádoucí příměsi, a pak směřuje do skláren.

Tím se kruh „života“ výrobků uzavře.

Z původního výrobku se stal odpad a z něj se

díky vytřídění znovu stala surovina, z níž jde

vyrobit něco užitečného. Pamatujte na to, než

doma hodíte všechny odpady do jednoho

koše.

Pamatujte!
� Neházejte do kontejnerů to, co tam

nepatří!

� Když vidíte, že popeláři vyklopili
kontejner s papírem do směsného
odpadu, může to být tím, že do něj
někdo vysypal odpadkový koš z ku-
chyně!

� Čím lépe třídíte, tím lépe se vytříděné
odpady dají využít!

� Když všechen odpad naházíte do jed-
noho koše bez třídění, nelze už ho re-
cyklovat

JSTE TO VY, KDO ROZHODUJE O RECYKLACI!
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Nové nádoby na tříděný odpad – PET lahve, papír, sklo
– a také speciální auto na svážení vytříděného odpadu pořídily

Mikroregiony Sdružení Růže
a Vitorazsko  s finanční spoluúčastí programu PHARE EU.

POMOZTE I VY DŮSLEDNÝM TŘÍDĚNÍM SNÍŽIT NÁKLADY
NA LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU

TŘIĎTE  ODPAD,
NIKDO  TO  ZA  VÁS

NEUDĚLÁ

POMOZTE I VY DŮSLEDNÝM TŘÍDĚNÍM SNÍŽIT
NÁKLADY NA LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU
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zajisté zasloužily i další oblasti novohradské
samosprávy a odborů. Kolega Miťa Hokr již
jednal s panem ředitelem TSM. I já bych měl
chuť s osobami zainteresovanými do problé-
mu dále hovořit a vyříkávat si jednotlivé detai-
ly. Je mi jasné, že základním kamenem pro
jednání ale musí být podklady od vedení TSM.
Věřím tedy, že pan ředitel TSM předloží měst-
skému zastupitelstvu zprávu o stavu a činnosti
TSM. Tato zpráva by měla obsahovat rozbor
finančních nákladů za poslední roky, přehled
o hospodaření TSM, o počtu zaměstnanců,
stavu techniky atd.

V zastupitelstvu pak budeme iniciovat to,
aby podobné zprávy byly předkládány vždy
jednou za půl roku. Tyto zprávy by však ne-
měly být jen strohou řečí čísel. Měly by
umožňovat a spíše bych řekl, že bychom jako
zastupitelé měli požadovat, aby obsahovaly
také osobní pohled na věc ze strany vedení
TSM, tedy především ředitele. Myslím si, že
ředitel TSM má představu o tom, jak by jeho
resort měl fungovat. Zastupitelstvo by mělo
tedy nejenom požadovat ale také umožňovat
panu řediteli, aby zastupitelstvo a veřejnost in-
formoval o stavu TSM, aby naznačil možnosti
dalšího rozvoje a také, aby v případě nedosta-
tečné podpory ze strany města požadoval ná-
pravu, aby požadoval navýšení dotací,
investice do techniky apod. Otevřením disku-
se umožníme, aby pan ředitel všem zastupite-
lům mohl předkládat vlastní nebo získané
nápady pro zlepšování činnosti apod. Pro ve-
dení TSM pak bude jistě přínosné vnímat
zpětnou vazbu (reakce občanů přenášené na
zastupitele) a zkušenosti zastupitelů a občanů
s řešením podobných problémů v okolních ob-
cích či krajích.

Největším přínosem celé diskuse by však
mělo být stanovení koncepce rozvoje TSM.
Tato koncepce by neměla být předmětem poli-
tického boje i politikaření, mělo by dojít
k obecné shodě bez ohledu na to, která strana
je ve vedení města. Tato koncepce by pak
měla být patrná i z prosté inventarizace majet-
ku města tedy i TSM. Měla by mít velice vý-
povědný smysl pro koncepční, plánovací,
investiční a rozvojové záměry.

Když jsme mluvili o zprávě, kterou by měl
předložit ředitel TSM, musím dodat, že si
myslím, že by podobné zprávy nebyly vůbec
od věci ani od vedoucí kulturního střediska,
infocentra, odboru životního prostředí či dal-
ších odborů nebo i organizací, na jejichž čin-
nost město přispívá. Možná by se – nebo
alespoň z větší části – řada věcí vysvětlila pří-
mo na místě a to k prospěchu věci. Shrnuto a
podtrženo, chybí zde razance a pružnost řeše-
ní, ne-li vůbec ochota něco řešit – natož řešit
včas. Všichni, kdo se na správě města podílí,
ale i ti, co se nepodílí, pominu-li hospodské
řeči, by měli cítit odpovědnost – jsou totiž ob-
čany tohoto města. Teď se budu opakovat,
nedáte-li lidem informace, vytvoří si je sami,
ale pak už mnohdy jako dezinformace, zaruče-
né, odposlechnuté i ty vymyšlené.

Navrhuji proto nehledat viníka, byť by to
bylo poměrně jednoduché (a hlavně v daném
okamžiku také ne úplně správné), ale hledat
koncepci a řešení, jak postavit TSM (ale i další
organizace či odbory) do role, která jim patří a
která by měla jejich prostřednictvím naplnit
potřeby obyvatel Nových Hradů. Těch potřeb,
které byly naznačeny otázkami (a hlavně od-
pověďmi) položenými Miťou Hokrem v již
zmiňovaném článku NZ. Těch otázek by bylo
samozřejmě dost a dost i na další oblasti čin-
nosti MÚ. Osobně však vedle problémů sa-
motných vidím jeden důvod, proč nám dané
problémy narůstají a nejsou řešeny včas. Je to
dáno špatnou informovaností, která vede k za-
krývání problémů, což vede k pozdnímu řeše-
ní problémů a obecně je to ke škodě občanů
Nových Hradů.

K článku p. MA snad jen krátce. Ano, čím
dál postupuje lidstvo ve svém vývoji, tím více
se ztrácí duchovno, nastupuje materiálno a to
v plném slova smyslu. Soukromý kapitál, zis-
ky, globalizace, terorismus, války, krádeže,
podvody apod. – to má být ten jediný a správ-
ný slovník? Určitě ne, ale dosavadní vývoj lid-
stva nenašel nebo nebyl schopen a ještě hůře

ochoten najít jinou cestu. Je to smutné, ale je
to tak, ať se vymlouváme (a to nám jde velice
dobře) na cokoliv a na kohokoliv. Vymlouvej-
me se na režimy, na desatero a třebas i na dva-
catero, je to vždy v nás lidech. To, co se nám
nelíbí, je také náš obraz a naše dílo. Proč tedy
dokážeme vyprodukovat věci, které vzápětí a
zcela bez zardění odsoudíme, abychom dál
pokračovali v jejich zdokonalování a taky bez
zardění? Moc otázek na zodpovězení, moc vý-
kladů na řešení, ale podstatou je opravdu něja-
ká ne zrovna nejlepší vlastnost, která nám byla
dána do vínku a zatím si s ní nedokážeme, nutí
mne to přímo napsat, že mnohdy ani nechce-
me poradit.

Článek pisatele MA je sice obecný a řeší
globální problém, pozorný čtenář a hlavně po-
zorovatel dění v našem městě však jistě našel
mnoho shod se životem v našem městě. Inu, i
Nové Hrady jsou přece součástí velkého světa
a musíme si přiznat, že dané problémy nevzni-
kají jako globální, ale jako lokální. Postupným
narůstáním se zobecňují, zvětšují, až dosáh-
nou obecného rozměru. Není proto pravda, že
nemůžeme začít sami u sebe s jejich řešením.
Nebo že se o to alespoň nemůžeme pokusit…

Ve spolupráci s J.Vochoskou
sepsal Ing. Ludovít Kasan

PODNÍCEN  A  ZANÍCEN
Známý a přemýšlivý autor MA, viz únoro-

vý NZ – Novoroční úvahy – peníze jsou pány,
mne opravdu podnítil tak, jak usiloval. Sice si
nejsem jist, zda jde o tema alespoň trochu
vhodné pro městský zpravodaj, ale když se již
stalo, mám nutkání alespoň špetkou pozname-
nat…

Text článku dikcí a dokonce i duchem tuze
připomíná dávnou ptákovinu – Poučení z kri-
zového vývoje ve straně a společnosti z roku
1970. Bývala to dokonce maturitní otázka,
jestli ještě někdo pamatuje. Zvláště půvabný je
v místech, kde se Svatému otci dokonce radí,
jak by si měl počínat. Připadá mi, že některé
pasáže, z nichž čiší marxistické buranství, mo-
hou být pro křesťany až urážlivé.

„Přitažlivost marxismu totiž skončila, ko-
nec mu udělal Stalin.“ To není pravda. Stalin
učení pomatenému jen nabrousil drápy a za-
prasil jím Střední Evropu, jeho následovníci
pak demagogií ušmudlali zbytek planety. Ja-
kýpak konec? Je známo, že například ss. Filip,
Grebeníček, Ransdorf i jiní takoví se k marxis-
mu stále hrdě hlásí.

„Nechceš-li zemřít hladem a zůstat bez
prostředků, musíš sloužit nebo přisluhovat plat-
nému režimu…“ Znám řadu lidí, kteří neposlu-
hovali, naopak oponovali, ale žádný z nich
nezemřel hladem a po smrti ještě ke všemu zůs-
tal bez prostředků. Je faktem, že mnozí měli
těžký život někteří nesou následky dodnes.

„Když je chudých moc…“ Pro Marxe, kdo
je zde dnes chudý? Co si kdo pod pojmem chu-
doba představuje? Celé MA tema je na několik
polemických knih a stejně problém vyřešen
nebude. Jsou dvě zásadní teze – lidé si nejsou
rovni. Jsou slušní i špatní, chytří i hloupí, pra-

covití i líní. A vždy takoví budou. Teze druhá –
spravedlnost je vždy pojem i situace relativní,
exaktní kritéria nelze určit.

Je demagogií hrubě směšovat problémy
globální a lokální. Ano, globalizace neřeší svě-
tový hlad, ale v míře nezanedbatelné ho zmír-
ňuje. Díky globalizaci zmizely nebo alespoň
ustoupily některé epidemické nemoci, klesla
kojenecká úmrtnost v řadě zemí, atd. Jistěže
má i stinné stránky, ale je to proces stejně ne-
vyhnutelný a zákonitý jako třeba rozvoj No-
vých Hradů a stárnutí jejich občanů. Kdo je
tvrdě proti globalizaci, může si dát na střechu
místo dovážených tašek došky z místní slámy.

Problémy lokální… Žádný národ nemůže
ve zdraví přežít trojí lámání páteře – 1938,
1948, 1968. Takové lomcování dokáže demo-
ralizovat i lecjakého moralistu. Je známo, že
dům jde rychleji zbourat, než postavit. Uběhlo
šestnáct let od konce čtyř decenií režimu, který
záměrně devastoval všechny základní lidské
hodnoty, vybudoval svého druhu koncentrační
tábor z celé republiky, včetně těch ostnatých
drátů. Důsledky budou ještě léta patrné. Přesto
je zřejmé, že národ se po době ruda sbírá rych-
leji, než bylo možné předpokládat. Pravda, je
to stále složitější, svět se opravdu cuká na uz-
lech, přesto…

Vlastně nevím, zda reakce na diskutovaný
text má vůbec smysl. To musí rozhodnout re-
dakce. Ale skutečně jsem byl podnícen k pře-
mýšlení – a nemusel mne k tomu vyzývat ani
papež, když parafrázuji poslední větu MA
článku.

Ba jsem až zanícen – k zánětu starší jizvy
přibyla zanícená duše… Děkuji pěkně!

Jaroslav Švestka

Zamyšlení první aneb jak se spravuje majetek obce
dokončení ze str. 4
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Novohradský klub maminek

zve na volné pokračování besed
s PhDr. Hanou Plucarovou

z pedagogicko – psychologické poradny
v Českých Budějovicích.

Ve čtvrtek 9.3. 2006 v 16.30 hodin

se bude v prostorách klášterní jídelny
v Nových Hradech hovořit na téma

Vývoj dítěte mladšího
školního věku

Vstup volný

Marná varování
Téma je televizí, rádii a periodiky mnoho-

krát tak promleté, že už by takové pseudopod-
nikání snad ani nemělo fungovat, nebo
alespoň by občané měli být opatrnější. Kupo-
divu, pokračuje to…

Ve schránce pozvání na atraktivní zájezd
za půl darma nebo vůbec zdarma – bohatý
program. Je to políčení především na starší
lidi, důchodce, kteří mají dosti času i v týdnu.
Průběh je vcelku stereotypní, osvědčený. Ces-
tování autobusem, čím delší, tím lepší, nějaká
procházka, případně návštěva jakési paměti-
hodnosti, poté program údajně kulturní
v sále hospody najaté… To všechno jen ja-
kási příprava k bodu hlavnímu. Účelem je
starší lidi, již z přirozenosti pomalejší,
s menší schopností soustředění a orientace,
co nejvíce unavit.

Pak hlavním bodem je prezentace a velice
výhodná nabídka prodeje rozlišného zboží –
třeba pokrývek, elektrospotřebičů, nádobí a
k tomu ještě drobný šunt jako dárky. Podni-
kavci jsou v nabídce velice obratní, snad i
speciálně psychologicky školení. „No, ne-
kupte to…“

Zboží však je často pochybné kvality,
s problematickým vyřizováním případné rekla-
mace a především, není laciné – je naopak vět-
šinou vysoce předražené. Právě podle četných

frekvencí tématu v mediích míním, že většina
zákazníků svého nákupu později lituje.

Jsou však praktiky ještě horší. Mohu
doložit případ paní, účastnice zájezdu, které
bylo zboží vnuceno jako údajná výhra, až
poté, co paní podepsala kupní smlouvu, i uda-
la číslo občanského průkazu, elegantní mladík
s úsměvem vyplnil kolonky s cenou a přiložil
složenku. Každý protest postižené byl marný.
Za mizerný mixer a nějaké hrnce či kastroly
úhledný pakatel – 19 950 korun. Kupodivu, po
dvou kratičkých dopisech s poukazem na fak-
tickou i právní stránku věci firma couvla, do-
konce si nežádané zboží na svoje náklady
vyzvedla. Ale kolik starších lidí je schopných
se proti těmto manipulacím bránit?

Marná jsou všechna varování… Přitom
stačí prostá základní úvaha – firmy v tomto
oboru obchodu nejsou, ani nemohou být, něja-
kými charitami. Naopak, je to velice výhodný
kšeft, v němž nic není zadarmo. Naopak,
všechno, úplně všechno – od letáčku ve
schránce, přes cestu autobusem a tak dále, do
posledního padesátihaléře velice draze zaplatí
zmanipulovaný zákazník. Jinak by přece ne-
mohl tento tak aktivní byznys fungovat, ales-
poň podle ekonomických zákonů nikoliv.
Míním, že jde o lavírování na samotné hranici
občanského práva.

Jsme lidé různí v názorech i postojích. Tře-
ba já osobně bych se žádnou z těchto firem,
například Beck International s.r.o., nenechal
odvézt ani na hřbitov. Jaroslav Švestka

Tento program je součástí projektu „Servitský rok“,
který je podpořen programem EU „LEADER+“

Vítání jara
Český svaz ochránců přírody pořádá Vítání jara, tentokrát poněkud

netradičně jako pěší výpravu do Novohradských hor. Z některého vr-
cholu se rozhlédneme, jestli už jaro přichází.

Zveme všechny, kdo chtějí první jarní sobotu prožít na čerstvém
vzduchu.

Podmínkou účasti je oblečení a obuv vhodné pro terénní výpravu.

Přivítáme nejen děti, ale i rodiče nebo prarodiče.

Letošní Vítání jara je současně první akcí Expedice Osmoderma
eremita, na které se zájemci o účast – budoucí členové expedice –
dovědí další podrobnosti a seznámí se s prvními úkoly.

Český svaz
ochránců přírody

hledá účastníky
pro připravovanou

Expedici
Osmoderma eremita.

Členem expedice se může stát každý

žák ZŠ Nové Hrady, který se zajímá o

přírodu, chce ji aktivně poznávat a

chránit. První akcí pro zájemce o účast

bude Vítání jara, které bude mít letos

novou, netradiční podobu. Sledujte ná-

stěnku MOPíků na autobusovém ná-

draží a ve škole!!!

Kraví hora, foto M. Špičakova
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Každý člověk potřebuje
pevnou půdu pod nohama. Ob-
zvláště v dnešním stále
složitějším a rychle se mění-
cím světě. A zároveň potřebuje
něco, co mu pomůže hledat
správný směr a co bude dávat
jeho cestě smysl a naplnění.
Tou pevnou půdou jsou pro
nás skautské zásady, které se snažíme – někdy
více, někdy méně úspěšně – naplňovat. Tou
cestou jsou nejrozmanitější činnosti, kterými
se zabýváme. Věříme, že ti, kteří projdou
skautskými oddíly, dostanou mnoho pří-
ležitostí k tomu, aby si mohli lépe vytvářet
zdravé vztahy sami k sobě, k věcem kolem, k
lidem i celé společnosti, k přírodě i hlubší du-
chovní dimenzi života. Chápeme skauting
jako jednu z cest (nikoliv jedinou), jak vést
mládež k aktivnímu životnímu stylu, samostat-
nosti, zodpovědnosti, zásadovosti, tělesné zdat-
nosti – prostě k všestrannosti.

Říká se, že při výchově hrají nejpodstatněj-
ší roli tři faktory: rodina, škola a volnočasové
aktivity mladého člověka. Oproti škole mají
volnočasové aktivity tu výhodu, že lépe
odrážejí přirozené zájmy a záliby dětí, a tak
mohou být z hlediska motivace, vytváření
hodnotového žebříčku, vztahů atd. velmi
účinné. Navíc skauting nelze považovat pouze
za volnočasovou aktivitu, nýbrž za určitý
životní styl, který přesahuje hranice jednotli-
vých činností.

V dějinách pedagogiky (vědy o výchově),
té školní i mimoškolní, můžeme zkoumat nej-
různější směry a proudy. Osobitý směr zvaný
skauting se vyvinul počátkem 20. století .Tu
americkou představoval Ernest Thompson Se-
ton se svým přesvědčením o nutnosti navráce-
ní moderního člověka k přírodě, britskou
Robert Baden Powell potřebou všestranné vý-
chovy, altruismu, zásadovosti a týmové spolu-
práce malých dětských skupin (družin)…
Čech Antonín Benjamin Svojsík pak nejpod-
statnější myšlenky obou proudů spojil, doplnil
o naše národní prvky a tím vytvořil fenomén
zvaný český skauting.

20. století však přineslo mnoho zvratů a
změn, které se výrazně promítly i do práce
s mládeží, protože každému režimu šlo přece o
děti a mládež jako o svou budoucnost. Někte-
rým také o cílenou manipulaci ve prospěch
své ideologie. V době totality byl tedy na naší
mládeži spáchán těžko odpustitelný hřích.
Rozmanité spektrum organizací pracujících s
mládeží bylo státní mocí vehnáno do omezují-
cí náruče jednotné dětské organizace – státem
řízené a kontrolované, umožňující používat

jen některé činnosti a metody,
masírující mladé lidi jedinou
povolenou státní ideologií. Na-
posledy se tak stalo po krátkém
uvolnění poměrů v roce 1970,
kdy nejrůznější organizace a
spolky, nabízející dětem a mlá-
deži nepřeberné množství čin-
ností, musely pod nátlakem

vstoupit do jednotné mládežnické organizace.
Tak byl i Junák několikrát likvidován, aby
jako bájný pták Fénix mohl po odchodu totali-
ty opět povstat. S příchodem komunistické to-
tality byl Junák likvidován a až na období
krátkého uvolnění v letech 1968-70 nemohl
oficiálně pracovat. K jeho poslední obnově
mohlo dojít až v listopadu 1989. Od té doby
dosud se jedná o nejdelší nepřerušené období
činnosti…

Klíčovým okamžikem skautské výchovy je
problematika vytváření vztahů. Člověk nežije
osamocen někde ve vzduchoprázdnu, nýbrž
v konkrétním prostředí obklopen konkrétními
lidmi. Asi každý člověk si působením nejrůz-
nějších vlivů vytváří vztahy k věcem, jednotli-
vým lidem, celé společnosti, přírodě, hledá
hlubší smysl existence. Není cílem skautingu
předkládat lidem hotové odpovědi na tyto
otázky.Ty si musejí najít sami. Cílem však je
poskytnout mladým lidem zkušenost, jak v ur-
čitém společenství mohou hodnoty jako přá-
telství, úcta k pravdě, pomoc bližním,
spolupráce atd. fungovat. Tento prožitek si
pak s sebou odnášejí do života v podobě (dle
sociologických výzkumů) více ukotveného
žebříčku hodnot.

Kde se však tento soubor hodnot, kterému
dnes říkáme „Myšlenkové základy skautingu“
vlastně vzal? Tvůrci skautingu při tvorbě své-
ho pedagogického směru použili jednak meto-
du syntézy toho, co považovali za oslovující u
myslitelů minulosti a dále se nebáli reagovat
na výzvy přítomnosti a v určitém ohledu před-
vídali i určité výzvy budoucnosti. „Cílem
skautingu je naučit mladé lidi, jak se poctivě
žije, a ne, jak se dá životem proklouzávat.“ (R.
B. Powell)

K myslitelům, od jejichž některých postojů
se zakladatelé skautingu odráželi, řadíme J. A.
Komenského (všestranná výchova, systém
výchovy od narození až do stáří), Jean J.
Rousseau, John Ruskin (reforma mravní vý-
chovy), Henry D. Thoreau (život v přírodě) a
další. Výchovu životem v přírodě poprvé or-
ganizoval jako hnutí v Kanadě a USA Ernest
Thompson Seton, proto ho řadíme přímo mezi
jednoho ze zakladatelů. Jeho hlavní vliv je
v oblasti sžití s přírodou, v té viditelné podobě

ho na první pohled dodnes vidíme v takových
výchovných prostředcích jako indiánské tee-
pee, totemy, rituál táborového ohně. V té na
první pohled nepostihnutelné rovině chápeme
jeho vklad v oblasti hlubinného vztahu k pří-
rodě, prožitcích a vnitřního růstu naslouchá-
ním řádu vesmíru.Kdo zažil rodící se den s
vycházejícím sluncem na vrcholu hory, osa-
mělý pochod nocí pod hvězdnou oblohou či
západ slunce třeba u moře, pochopí lépe.

Slovo skauting z anglického „to scout“
vzniklo z latinského “auscultare” (naslou-
chat), slovo „skaut“ obvykle překládáme jako
průzkumník, pátrač, stopař, zvěd. Hnutí, které
založil na základě svých zkušeností z vojen-
ské služby v Indii, Afghánistánu a v Africe
Robert Baden Powell nese tedy název skau-
ting. Zpočátku jde o výcvik pro vojáky v ob-
lasti posilování odvahy, soběstačnosti, umění
si poradit v různých situacích, fyzické odol-
nosti, rozvíjení inteligence a vytrvalosti. Poz-
ději aplikuje na základě zájmu chlapců tyto
metody v mírovém prostředí a vše zasazuje do
morálního rámce. Vzniká tak hnutí skauting.

Antonín Benjamín Svojsík byl hlavní čes-
kou postavou, která se ujala zavádění skautin-
gu v naší zemi. Byl to tvůrčí člověk,
nekopíroval pouze vzory, ale pečlivě třídil,
upravoval a vymýšlel. Sladil tak dohromady
představy Setona, Baden-Powella a přidal dal-
ší, typicky české, vycházející z národní tradice
i současnosti. Do mezinárodní skautské lilie
vložil hlavu chodského psa jako symbol věr-
nosti, upravil znění slibu i zákona do českého
prostředí a zavedl řadu dalších prvků. Hlubin-
ný vztah k přírodě přerůstá ve snahu přírodu
aktivně chránit a pomáhat jí (ekologie), zása-
dovost je v dnešní hodnotově poněkud vyko-
řeněné společnosti, kde účel světí prostředky,
možná ještě potřebnější, potřeba týmové spo-
lupráce rovněž získala na významu, všestran-
ná výchova, pohyb, fyzická a psychická
odolnost v době nárůstu civilizačních chorob a
sedavých činností u počítače. Jistěže skauting
nespasí svět, ani není všelékem, je pouze jed-
nou z cest, jednou z možností.

A z toho tedy závěrem
Je Ti mezi sedmi až dvanácti lety? Chceš

najít nové přátele? Prožít spoustu dobro-
družství? Strávit mnoho dní a nocí v přírodě?
Hrát hry, nebo se naučit něco, co většina lidí
neumí? Bojovat s indiány? Projít Světem fan-
tazie?

Potom se přijď podívat mezi nás do naší
klubovny v Koželužně 7. a 14. března 2006.

Rodiče, máte otázky? Odpovíme rádi na
všechny. Můžete se přijít zeptat osobně s dět-
mi, nebo zavolat na mob. tel. 731 102 340 a
nebo napsat na e-mail Hana.Prasilova@se-
znam.cz

Za skautský oddíl Nové Hrady
Hana Prášilová

PROČ  PRÁVĚ  SKAUT?
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Na Informačním centru Nové Hrady jsou k dispozici k nahlédnutí čísla:
podzim 2005 a zima 2006 i  karty pro předplatné.

� � M D Ž � �

U příležitosti MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN zveme k přátelskému setkání
občany města a okolí. V úvodní části se představí děti z mateřské školy a

omladina se cvičením aerobiku. K poslechu i k tanci bude hrát hudba.
K hojné účasti v sobotu 11. března 2006 ve 14 hod. v hotelu MÁJ srdečně zvou

zástupci místních společenských organizací: Svaz ochránců přírody,
Senior klub, Tělovýchovná jednota, Klub českého pohraničí a KSČM.

Okénko do knihovny
� Philip Pullman: Cínová princezna. Jimm

Taylor, soukromý detektiv, hazardní hráč,
tělesný strážce, spisovatel a přítel Sally
Lockhartové, už dlouhou dobu hledá sleč-
nu Adelaide Bevanovou. Naposledy ji vi-
děl ještě jako malou chudou tulačku
Adélku, jež zmizela v dýmu a mlhách Lon-
dýna.Bude jeho hledání úspěšné? To se do-
zvíte po přečtení této zajímavé knihy.

� Dorothea Leonhartová: Mozart, zamlče-
ná tvář. Objevný životopis proslulého
skladatele vychází u příležitosti 250. výro-
čí jeho narození.

� David Ellis: Doživotí. Spisovatel nás ve
svém románu zavádí do světa velkoměst-
ské politiky, kde je třeba mít ostré lokty,
kde lze vystoupit velmi vysoko, ale naopak
i padnout hodně hluboko a kde funguje
systém protislužeb.

� Artur C. Clarke: Město a hvězdy. Diaspar
je posledním domovem lidstva již po něko-
lik miliard let, poté co se celá země promě-
nila v poušť. Lidé zapomínají a z dávných
dramatických událostí se stávají mýty...

� Stephen Mitchell: Princ Žabák. Je to pří-
běh o lásce zádumčivého žabáka k vzdoro-
vité a trochu pyšné princezně, která se
zamilovala proti své vůli, ale její nekom-
promisnost jí pomohla stát se tou, kterou ve
skutečnosti byla...

� Danielle Steel: Ozvěny. Rok 1915. Dvace-
tiletá německá Židovka Beata Wittgenstei-
nová se u Ženevského jezera zamiluje do
pohledného Francouze Antonia de Valle-
rand. On pochází z périgordské šlechty,
ona z proslulé bankéřské rodiny z Kolína
nad Rýnem. Když se však dívka přizná ke
svému citu rodičům, otec trvá na tom, že
jako Židovka se nemůže provdat za
křesťana. Stejně se zachová i Antoinova
rodina - pokud se syn ožení se Židovkou,
musí odejít z domova...

� Dan Brown: Digitální pevnost. Ve spoustě
thrillerů se to jen hemží palnými zbraněmi,
bombardéry, tanky a výbušninami. V tom-
to se příliš nebojuje na zemi ani ve vzdu-
chu, i když trochu samozřejmě taky, nýbrž
na harddiscích počítačů, a výbušninou tady
není semtex, ale cosi záhadného, co se jako
bájná obluda vynořilo z počítačové sítě.

Ochutnejte
Waldviertel

Mezi „pravé obyvatele Waldviertelu“ pat-

ří brambory, mák a kapři.

Dnes Vás seznámím s jedním netradičním

receptem z brambor.

Čokoládo-bramborový koláč
Potřebujete:

200 g  brambor

50 g  čokolády

4    vejce

1/8 kg másla nebo Hery

100 g cukru

1 vanilkový cukr, špetku soli

½ lžičky skořice a mletého zázvoru

80 g mletých lískových oříšků

150 g mouky

1 prášek do pečiva

4 lžíce mléka

Brambory oloupeme, sirové je nastrouhá-

me a vymačkáme z nich pokud možno co

nejvíce tekutiny. Máslo, cukr a sůl vyšlehá-

me do pěny, přidáme ostatní koření a postup-

ně zamícháme vejce. Přidáme nastrouhanou

čokoládu, brambory a mouku. Pečeme při

180 C a po vychladnutí polijeme čokoládo-

vou polevou. Dobou chuť.

Hermína Mocová, IpC Sdružení Růže

Vernisáž výstavy
fotografií

z projektu

„Novohradsko
bez hranic

aneb
fotografování

jako společná řeč

8. dubna 2006
v 15.00 hodin
v Koželužně
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Čtvrtek 9. března v 16.30 v klášterním refektáři
Vývoj dítěte mladšího školního věku

Pokračování cyklu besed s PhDr. Hanou Plucarovou na téma:

1. základní vývojové zákonitosti tohoto období

2. připravenost dítěte pro přijetí role žáka

3. adaptace na novou životní situaci

4. utváření pracovních návyků dítěte a vztahu ke škole

5. domácí příprava na vyučování, spolupráce se školou

6. nejčastější výukové a výchovné obtíže v tomto období

Případné informace obdržíte u Pavly Chrtové na tel. 603 845 863 nebo 386 327 049

Pondělí 13. března v 17:00 na Dobré Vodě u Nových Hradů
Fatimský den

Pravidelná měsíční pouť k Panně Marii na Dobrou Vodu u Nových Hradů.

Odjezdy autobusů: Trhové Sviny 16:00, Olešnice 16:10, Nové Hrady 16:20

Hranice 16:00, Benešov 16:20, Horní Stropnice 16:30, Rychnov 16:30

Středa 15. března v 18:00 v klášterním refektáři
Bolívie – mezi hřebeny Kordiller

Povídání spojené s promítáním snímků Romana Maňáska z jeho putování

mezi hřebeny jihoamerických And.

Pátek 17. března od 14:00
Dětské soutěžní odpoledne zakončené dětskou mší svatou

Pátek 24.3.2006 v 16.00 v učebně servitského kláštera (1.patro)
Kurz nošení dětí v šátku

s diplom.psych. Johankou Kubanovou

Tento program je součástí projektu „Servitský rok“,
který je podpořen programem EU „LEADER+“

Klášter sv. Petra a Pavla Řádu servitů, Husova 2, 373 33 Nové Hrady, tel.: 386 301 322,
email: info@klaster.cz, správce kláštera Ing. Michal Navrátil

Březnový program novohradského kláštera
sv. Petra a Pavla Řádu servitů
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Pozvánka do kina FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - BŘEZEN 2006

� Mrtvá nevěsta Tima Burtona

Děj animovaného příběhu se odehrává ve vik-
toriánské vesnici v 19. století a sleduje příběh
Viktora, mladého muže vtaženého do podsvě-
tí, kde je oženěn s tajemnou mrtvou nevěstou.
Jeho skutečná nevěsta Viktorie na něj mezi-
tím čeká ve skutečném světě. Přestože se
život v Zemi mrtvých ukáže být mnohem bar-
vitější, než jeho striktní viktoriánská výchova,
dospěje Viktor k závěru, že v tomto ani v dal-
ších světech neexistuje nic, co by ho udrželo
odloučeného od jeho skutečné lásky...

� Elizabethtown

Život hrdiny filmu Drewa Baylora se aktuálně
ocitl v „hororové“ fázi. Kvůli fatální chybě
přišel o prestižní práci, dokonalou přítelkyni,
a když má pocit, že už ho nic horšího potkat
nemůže, sestřin telefonát mu oznámí úmrtí
otce. Během smutné cesty do jeho rodného
městečka Elizabethtown na pohřeb narazí
Drew na sympatickou letušku Claire, která je
doslova ztělesněný optimismus, a Drewovi
dokáže, že štěstí lze nalézt i tehdy, kdy to vů-
bec nečekáte.

� Dějiny násilí

Tom Stall si poklidně žije s manželkou a dvě-
ma dětmi v malém městě Millbrook ve státě
Indiana. Jediná noc však navždy změní jejich
životy. Tom svou rozhodností zmaří loupež,
ke které dojde v jeho bistru, čímž zachrání
mnohé ze svých zákazníků i přátel. V sebeob-
raně při tom dva z hledaných kriminálníků za-
bije. Je prohlášen hrdinou a ze dne na den se z
něj stává mediální celebrita. Tato sláva mu
však není zrovna příjemná a chce utéci zpět ke
svému předchozímu životu. Jenže tu se ve
městě objeví tajemný a nebezpečný muž Carl
Fogaty, který tvrdí, že Tom mu v minulosti
ukřivdil. Tom a jeho rodina se musí bránit kři-
vému nařčení a vyrovnat se s náhlou změnou
jejich každodenní reality. Jejich vztah je vy-
staven zkoušce a oni jsou najednou nuceni
postavit se tomu, co leželo ukryto pod povr-
chem...

� Finty Dicka a Jane

Dicku Harperovi se konečně vyplácejí roky
jeho tvrdé práce – po dlouhém čekání je pový-
šen na viceprezidenta společnosti Globodyne,
světového leadera v oblasti konsolidace mé-
dií. Poté, co ve své nové pozici stráví jeden
den, je však Globodyne potopena ekonomic-
kou katastrofou, která se podobá skandálu ve
firmě Enron. A černý Petr zůstává v ruce Dic-
kovi. Náhlá změna vrtkavé štěstěny udělala
Dickovi, který si nestihl našetřit žádné peníze
na horší časy, velkou čáru přes rozpočet. A
místo horších časů přicházejí rovnou ty nej-
horší – Dick a Jane s hrůzou sledují, jak z je-
jich života postupně mizí pompézní dům na
předměstí, luxusní auta i přátelé z vyšší spo-
lečnosti.

středa 1.3. 20.00 hod.

• MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA
(76 min.)

Láska hroby přenáší.
Animovaný rodinný romantický muzikál
z produkce Velké Británie.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky.  Vstupné 55 Kč

sobota 4.3. 20.00 hod.

• HELE KÁMO, KDO TU VAŘÍ?
(93 min.)

Další povedený flák od autorů Prci, prci, pr-
cičky.
Bláznivá komedie o frustrovaném personálu,
lakomých hostech a podivném jídle...
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

středa 8.3. 20.00 hod.

• DOMINO  (127 min.)
Keira Knightley v roli modelky Domino Har-
vey, která opustila svou kariéru a stala se lov-
kyní lidí.
Film je volně inspirovaný životem Domino
Harvey - dcery slavného herce Lawrence Har-
veyho
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 11.3. 20.00 hod.

• KING KONG (188 min.)
Teprve teď se vrací král.
Dobrodružství té velké gorily známe všichni.
Přístupné, film v původním znění s titulky.
Vstupné 60 Kč

středa 15.3. 13.45 - ŠD, 17.00 hod

• ANDĚL PÁNĚ (90 min.)
Rodinná pohádka plná hereckých hvězd a las-
kavého "svatého" humoru ...
Síla lidské lásky, pevná naděje a pomoc všech
svatých mohou napravit vše.
Odpolední představení nové české pohádky
Vstupné 40 Kč

středa 15.3. 20.00 hod

• ANDĚL PÁNĚ (90 min.)
Rodinná pohádka plná hereckých hvězd a las-
kavého "svatého" humoru ...
Síla lidské lásky, pevná naděje a pomoc všech
svatých mohou napravit vše.
Večerní představení nové české pohádky
Vstupné 55 Kč

sobota 18.3. 20.00 hod.

• ELIZABETHTOWN (123 min.)

Když chcete najít sami sebe, musíte pořádně
hledat.

Romantická komedie o tom, že štěstí lze na-
lézt i tehdy, kdy to vůbec nečekáte.

Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

středa 22.3. 20.00 hod.

• DĚJINY NÁSILÍ (96 min.)

Tom Stall vedl spokojený život. Do doby než
se stal hrdinou.

Kriminální drama USA. V hlavní roli Viggo
Mortensen.

Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky.

Vstupné 55 Kč

sobota 25.3. 20.00 hod.

• FINTY DICKA A JANE (90 min.)

Peníze nebo život.Náhlá změna vrtkavé štěs-
těny udělala Dickovi velkou čáru přes rozpo-
čet

Krimikomedie USA. Hrají Jim Carrey a Téa
Leoni.

Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky.

Vstupné 55Kč

středa 29.3. 20.00 hod.

• HRA S NEVĚROU (107 min.)

Byla to přitažlivost, téměř osudová ...

Drama USA. Hrají Clive Owen a Jennifer
Aniston.

Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55Kč

Připravujeme
Duben

• Jak se krotí krokodýli
• Panic je nanic
• Letopisy Narnie
• Fimfárum 2

Květen
• Pýcha a předsudek
• Hooligans
• Rafťáci
• Základní instinkt 2

Červen
• Tygs a sníh
• Prime
• Účastníci zájezdu
• Bambi 2
• Utajený
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Krajský přebor seniorů a II. kolo Krajské ligy v karate
Deset medailí přivezli naši závodníci z Českých Budějovic.

První soutěž v letošním roce: II. kolo Kraj-
ské ligy spojené s Krajským přeborem seniorů
v karate se konala 25.2.2006 v Českých Budě-
jovicích. K zápolení o body k postupu na Mis-
trovství ČR se sjelo 104 soutěžících ze 12
oddílů a škol z Jihočeského kraje.

Pořadatelé z Fight-clubu Č. Budějovice si
dali s přípravou soutěže velmi záležet, ale ma-
linko podcenili ne moc velké prostory tělo-
cvičny, kde se soutěž konala.

V dopoledních hodinách již tradičně patři-
lo disciplíně kata a postupně od mladších žáků
až po seniory se soutěžilo v nejlépe odcvičené
sestavě.

Naše barvy hájil tým 14 závodníků. V silně
obsazené kategorii mladších žaček porazila
Caroline Podhorová postupně tři soupeřky a
byla zastavena až v postupu do semifinále o
jediný bod. První zkušenosti získávala Vero-
nika Vlnatá a přes dobře zacvičenou kata se
nedostala do druhého kola. Svou premiéru na
závodním poli měl také Tomáš Hermann a po-
dal pěkný výkon, ale na postup v repasáži o
třetí místo to nestačilo. V prvním kole porazil
Ladislav Bárta svého soupeře, ale ve druhém
kole toto štěstí již neměl. U starších žaček se
nepodařilo Nikole Hajné překonat svou sou-
peřku v semifinále. Mezi mladšími dorostenci
postoupil z prvního kola Antonín Bárta, kdy
překonal svého soupeře 3:0 a zastavil jej až
v postupu do bojů o třetí místo soupeř z TJ ka-
rate ČB. Bohužel v této technicky i početně
silné kategorii mladších dorostenců neuspěl
ani pěknými výkony Michal Petrus. Eva Vlna-
tá získala kvalitními sestavami 2. místo v kate-
gorii mladších dorostenek. V juniorské
kategorii zvítězila Magda Pelechová. Další
dvě medailové pozice přidaly Blanka Trpěl-
ková (1. místo) a Jana Kotršalová (2. místo)
v kategorii seniorek a tím si také zajistily po-
stup na Mistrovství ČR. V seniorské kategorii
se neprobojoval Petr Hnilička do třetího kola a
Tomáš Balík nepostoupil nepochopitelně
z prvního kola, ale verdikt ne zcela zkušených
začínajících rozhodčích nebudeme komento-
vat. V soutěži kata tým měli naši mladší do-

pokračování na str. 13



březen 2006 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 13

rostenci Michal Petrus, Antonín Bárta a
Ladislav Bárta silnější soupeře a nepostoupili
z prvního kola. Tým žen ve složení Blanka Tr-
pělková, Magda Pelechová a Jana Kotršalová
obsadil 1. místo a budou reprezentovat náš od-
díl na Mistrovství ČR 1.4.2006.

Odpoledne se na tatami utkali v soubojích
sportovního zápasu kumite bojovníci v jed-
notlivých věkových a váhových kategoriích a
bylo se na co dívat. Souboje o posty nejvyšší
byly velmi technické a soutěžící předvedli
skvělé výkony. Také v této disciplíně nastupo-
val na tatami Tomáš Hermann poprvé. Porážel
všechny své soupeře, prohrál až ve finále se
závodníkem Cvrkem z K.K.Budo školy Písek
a obsadil 2. místo. Láďa Bárta bojoval velmi
dobře, přesnými technikami získal 3. místo
v kategorii mladších žáků. Nikola Hajná měla
tentokrát smůlu, přes veškeré nasazení mezi
staršími žačkami to na medailové pozice ne-
stačilo a obsadila 4. místo. Smůla provázela
také Michala Petruse, který se neprosadil mezi
mladšími dorostenci -55 kg. Náš zástupce
v hadkategorii mužů Václav Křivan vybojoval
3. místo v kategorii -75 kg a přidal ještě 2.
místo v kategorii bez rozdílu hmotnosti.

Děkuji závodníkům, trenérům a všem rodi-
čům, kteří nám pomáhají s přípravou a dopra-
vou na závody. Přeji hodně sil a sportovního
štěstí do dalších sportovních akcí.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Krajský přebor seniorů a II. kolo Krajské
ligy v karate - pokračování ze str. 12

• Hledám pronájem (ubytování) pro tříčlen-
nou rodinu na období duben-říjen 2006
(z důvodu celkové rekonstrukce vlastního
domu).
Kontakt: tel. 775 064 436, Jana Podhorová,
Údolí u Nových Hradů

• HLEDÁME KUCHAŘE(KU)
PRO 35 – 40 LIDÍ
NA LETNÍ SKAUTSKÝ TÁBOR
V TERMÍNU OD 5.8. DO 26.8.2006.
TÁBOR SE NACHÁZÍ 2 km
OD NOVÝCH HRADŮ.
NABÍZÍME 3.500,- Kč + ÚHRADU DANĚ.
KONTAKT:
606 598 063 nebo 728 200 933

• Koupím byt v Nových Hradech o velikosti
70 m² a více.
Telefon: 775 775 568, 388 323 556

• Koupím obraz od Ladislava Karby, nejlépe
hlinku s motivem přírody a koně.
Kontakt: 608 968 567

• Inzerci přijímáme na tel. 386 362 117,
e-mail: zpravodaj@novehrady.cz.

Řádková inzerce

Uzávěrka příštího čísla
je 20. března
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-   geometrické plány -   zaměřování staveb ke kolaudaci

-  vytyčování hranic pozemků -   mapové podklady pro projekty

-  vytyčování prostorové polohy stavby -   ostatní geodetické práce

Na Zahradách 512, 373 11 Ledenice
tel. č. 387 995 501, 602 662 693, 602 720 411
e-mail: gk-ledenice@volny.cz

Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á

Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ  KANCELÁŘ LEDENICE

Rezidence Nové Hrady a.s.
přijme

� POMOCNÉHO KUCHAŘE / KUCHAŘKU
na zkrácený pracovní úvazek (6 hodin), nástup dle dohody

� POMOCNOU PRACOVNÍ SÍLU
na zkrácený pracovní úvazek (4 hodiny), nástup dle dohody

pro provoz pensionu Tereziiny lázničky
v Údolí u Nových Hradů

Kontakt: 724 130 399

Uhelné sklady
Ledenice

nabízejí:
• kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných pánví

Bílina - Ledvice do Ledenic
zaplachtovanými kamiony

• brikety i pytlované

• rozvoz uhlí zdarma nad 10q

Uhelné sklady Ledenice teplo vašeho domova.

Pracovní doba:
Po -  pá  7-17 hod., sobotní prodej a rozvoz 7-12 hod.

Manda Antonín, Ledenice 515, 373 11
tel. 387995427, 607100980

Od 27.2.2006 po těžké zimě
co nejdelší jarní slevy !!
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