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Vernisáž výstavy fotografií a zakončení projektu
V sobotu 8. dubna se v Nových Hradech

uskutečnila vernisáž výstavy fotografií z pro-
jektu Novohradsko bez hranic aneb fotografo-
vání jako společná řeč. Fotografie byly jedním
z výstupů projektu, který trval téměř rok. Cí-
lem projektu bylo zlepšit propojení informač-
ních center v příhraniční oblasti, porovnat
možnosti a zázemí pro nové přeshraniční akti-
vity a navázat nové kontakty. Nyní bych se
pokusila projekt zhodnotit a informovat vás o
tom, co konkrétního přinesl.

Realizátorem projektu Novohradsko bez
hranic aneb fotografování jako společná řeč
bylo město Nové Hrady, pověřenou osobou
projekt vést Květa Jarolímková. Aktivity byly
směřovány především do terénu a na poznáva-
cí činnost. Plánovaný rozpočet 108 863 Kč,
z toho 75% je podpora z Programu Iniciativy
INTERREG III A – Dispoziční fond (po závě-
rečném vyúčtování) a 25% tvoří spoluúčast
města. Do projektu se jako partner zapojilo
Impulsní přeshraniční centrum Sdružení Růže
a GIS Regionu Weitra. Celkem se zapojilo 18
lidí, z toho bylo 7 lidí z oblasti cestovního ru-
chu či státní správy, ostatní byli různých pro-
fesí a zájmů, včetně fotografování.
Zmiňované fotografování bylo i určitým spo-
jovacím prvkem při výpravách do Novohrad-
ských hor a návštěvách do zajímavých míst
přeshraničního regionu.

Výchozím bodem první výpravy, která se
uskutečnila 18. - 19. července 2005, byly
Nové Hrady. Odtud pak trasa vedla přes Dob-
rou a Hojnou Vodu, Černé Údolí až do Pohor-
ské Vsi. Z posledně zmiňované obce pak trasa
pokračovala k Huťskému rybníku a bývalé
Terčí Huti a kolem Pivoňské skály se vracela
zpět do Pohorské Vsi, kde bylo pro všechny
zajištěno ubytování. Druhý den, v půl šesté
ráno, vyjeli účastníci výpravy směrem k Zlaté
Ktiši a na místo bývalého zámečku Žofín.

O něco později se účastníci výpravy přesunuli
téměř nesjízdnou cestou přes Leopoldov do
Pohoří na Šumavě, kde si prohlédli zbytky
kostela, místní hřbitov a cestou podél státní
hranice se dostali až k nepravému prameni
Lužnice. Zakončení první výpravy bylo na
zpáteční cestě v Pohorské Vsi.

Druhá společná výprava se uskutečnila
25. - 26. srpna 2005. Jejím výchozím bodem
se stal vstup do přírodního parku Nordwald u
obce Bad Grosspertholz, včetně rozhledny vr-
cholu Schwarzenberk o výšce 957 m. Dalším
navštíveným místem byla tzv. Sudová vesnice
nedaleko Bad Grosspertholz. Poté následova-
la cesta vláčkem - úzkokolejkou do městečka
Litschau. První den končil program na vrcholu
Nebelstein o výšce 1017m, kde bylo zajištěno
přenocování. Cílem druhého dne byla nejprve
kaple Pany Marie Dobré Rady, která se nachá-
zí u státní hranice nedaleko Karlstiftu. Poté
vedla trasa kolem pramene Lužnice a vrcholu
Aichelberk do obce Karlstift. Odtud se usku-
tečnil přejezd do Joachimsthalu, do míst kde
se Hraniční potok vlévá do Lužnice. Předpos-
lední zastávkou putování byl bývalý mlýn ne-
daleko Bad Grosspertholz, kde se v dnešní
době vyrábí ruční papír. Poslední a neplánova-
nou zastávkou byla bio farma, na kterou nás
pozval jeden z členů společné výpravy.

V závěru loňského roku se pak uskutečnila
další společná schůzka v Nových Hradech, na
které účastníci projektu společně vybírali fo-
tografie určené pro výstavu. Výběr nebyl jed-
noduchý, protože fotografií vzniklo velké
množství. Z české strany Novohradských hor
to byly především záběry krajiny, cest, solité-
rů, vody v různých podobách, božích muk či
objektů nezřídka chátrajících. Fotografie z ra-
kouské strany vypovídaly více o nabízených
aktivitách, například procházka parkem Nor-
dwald či „sudovou vesnicí“, vyzkoušení výro-
by ručního papíru, jízda vláčkem.

Účastníci projektu získali větší povědomí a
přehled o zajímavostech a nabízených službách

v cestovním ruchu v zájmovém území, udělali
si srovnání s jakými problémy se kdo potýká a
jak je řeší, poznali jaké jsou reálné možnosti
pro další spolupráci. Vzhledem k tomu, že
manažerka IpC Sdružení Růže paní Hermína
Mocová nastoupila nově na svoji pozici
v době zahájení projektu, získala tak rychleji
hlubší a fungující kontakty, ze kterých čerpá
ve prospěch našeho města a regionu i nadále.
Výstava fotografií, která se skládá z 55 vel-
kých fotografií (5 jich bude ještě v průběhu
května doplněno) bude k vidění do konce
června v Koželužně, poté se přesune na Státní
hrad a v září poputuje na nějaký čas k rakous-
kým partnerům.

Při této příležitosti bych chtěla ještě jednou
zopakovat to, co jsem řekla na vernisáži výsta-
vy. Děkuji všem lidem, kteří se do projektu
aktivně zapojili a vnesli do něho svůj pohled
na sledovanou věc. Věřím, že nejen pro mne
byla všechna setkání inspirativní a zajímavá,
ale že i ostatní vnímali společně strávený čas
smysluplně a užitečně. Rovněž děkuji Anně
Hájkové, Martinovi Bedrimu, René Žákovi,
Petru Charvátovi, Martině Kolářové a Hermí-
ně Mocové za pomoc při přípravě výstavy.

Pokud se chcete o projektu a jeho výsled-
cích dozvědět více, navštivte zmiňovanou vý-
stavu, srdečně na ni všechny zvu.

Květa Jarolímková
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Zápis ze 7. schůze rady města ze dne 3.4.2006

� 1. Vyúčtování masopustu
Rada byla seznámena s vyúčtováním maso-
pustu 2006. Z vyúčtování je patrné, že došlo
k vytvoření přebytku ve výši cca 60,5 tis.
Kč. Rada vzala vyúčtování na vědomí a
souhlasila s tím, aby přebytek byl použit na
pořádání masopustu v příštích letech.

� 2. Cenová nabídka
Rada projednala cenovou nabídku na insta-
laci vodoměrů v domě čp. 395. Veškeré
práce spojené s touto činností jsou kalkulo-
vány ve výši 38.134,- Kč. Rada souhlasila
s realizací akce a objednáním prací u firmy
Tomášek – MVT Trhové Sviny.

� 3. Zápis z jednání kontrolního výboru
Rada byla seznámena s obsahem kontrolní-
ho protokolu pořízeného Kontrolním výbo-
rem při provádění revize nájemních smluv.
Rada vzala obsah zápisu na vědomí a pověři-
la tajemníka zajištěním vyřazení již neaktu-
álních smluv z agendy „Nájemní smlouvy“.
Rada pověřila tajemníka, aby seznámil
všechny provozovatele předzahrádek a oso-
by využívající chodníky a veřejná prostran-
ství pro svou podnikatelskou činnost
s nutností získat předchozí souhlas města
k tomuto záboru a následně uhradit poplatek
za zábor veřejného prostranství v souladu
s platnou vyhláškou města. Rada dále pově-
řila tajemníka MěÚ Nové Hrady zajištěním
výběru těchto poplatků.

� 4. Žádost o prodej stavební parcely
Rada obdržela žádost pana Václava Dolej-
šího o prodej stavebního pozemku v lokali-
tě Pod Zámeckým. Rada doporučila
zastupitelstvu schválit prodej stavebního
pozemku Pod Zámeckým manželům Dolej-
ším za podmínek stanovených zastupitel-
stvem města pro prodej těchto pozemků po
zpracování geometrického plánu řešícího
nové rozparcelování dotčené plochy. Rada
pověřila tajemníka, aby ve spolupráci s in-
vestičním oddělením zajistil zpracování
projektové dokumentace inženýrských sítí
na připojení nově vzniklých stavebních po-
zemků v lokalitě Pod Zámeckým.

� 5. Doplnění cenové nabídky
Rada obdržela cenové nabídky na zajištění
nového dopravního značení v Nových Hra-
dech a osadách. Rada vyhodnotila jako nej-
výhodnější nabídku firmy DoZnač, která
nabízí provedení prací včetně dodávky mate-
riálu v souladu s platnou legislativou a tech-
nickými předpisy za cenu 615 593 Kč. Rada
pověřuje TSM zajištěním realizace prostřed-
nictvím firmy DoZnač a souhlasí s uvolněním
potřebných finančních prostředků.

� 6. Žádost o kácení stromů
Rada projednala žádost pana Vladimíra Ku-
beše o povolení kácení 15 ks topolů v k.ú.
Štiptoň, podél komunikace ve směru na By-
ňov. Rada neměla k předložené žádosti, do-
plněné o odborný posudek Ing. Švarce a
stanovisko MO ČSOP připomínek za před-
pokladu, že bude provedena náhradní vý-
sadba v souladu s požadavky OŽP MěÚ
Nové Hrady.

� 7. Dohoda o provozování parkoviště
Rada projednala předloženou dohodu o
provozování parkoviště a veřejného WC
v Nových Hradech v období od 1.5. do

31.10. uzavíranou mezi městem Nové
Hrady a firmou Jan Marek – JaMa, České
Budějovice. Rada souhlasila s obsahem
předložené dohody za předpokladu, že
v dohodě bude stanovena provozní doba
parkoviště (doba pro výběr parkovného) a
veřejného WC denně od 8:00 do 20:00 hod.
a pověřila místostarostu jejím podpisem.

� 8. Nabídka finanční podpory v Progra-
mu MPR a MPZ
Rada byla seznámena s rozpisem finanč-
ních prostředků z programu regenerace pro
rok 2006. Ministerstvo kultury ČR ve svém
dopisu informuje město o tom, že pro rok
2006 bylo městu Nové Hrady poskytnuto
420 tis. Kč. Dle zastupitelstvem schvále-
ných zásad lze tyto prostředky v letošním
roce použít na opravu fasády, výměnu oken
a střechy na objektu školní družiny, opravu
hradeb a ze soukromých objektů se jedná o
dům čp. 78 a Pivovar v Údolí. Rada pověři-
la investiční oddělení přípravou potřebných
podkladů pro poskytnutí podpory v letoš-
ním roce a dále pak aktualizací v rámci
Programu regenerace MPR a MPZ města
Nových Hradů, které bude následně před-
loženo k projednání zastupitelstvu.

� 9. Oznámení o uzavření MŠ
Rada projednala oznámení ředitelky MŠ o
uzavření MŠ Nové Hrady v termínu od
17.7.2006 do 13.8.2006. Dle sdělení ředi-
telky MŠ byl tento termín stanoven s ohle-
dem na celopodnikovou dovolenou firmy
Novhradtex, která zaměstnává největší po-
čet maminek dětí navštěvujících MŠ. Rada
vzala informaci o uzavření MŠ na vědomí.

� 10. Smlouva o přidělení finančních pros-
tředků
Rada projednala obsah Smlouvy mezi měs-
tem Nové Hrady a Jihočeským krajem.
Smlouvou je řešeno poskytnutí finančních
prostředků na „Rekonstrukci odvodnění
objektu, základových pasů a obvodového
zdiva – kuželna Nové Hrady“ ve výši 100
tis. Kč. Rada pověřila místostarostu podpi-
sem předložené smlouvy.

� 11. XI. roč. mezinárodního setkání policistů
Rada byla seznámena se žádostí Policie ČR
a Sportovního klubu Služby kriminální po-
licie a vyšetřování správy Středočeského
kraje o pomoc při zorganizování XI. roční-
ku mezinárodního setkání policistů ze zemí
Evropy, které se uskuteční od 31.5. do
3.6.2006 v Nových Hradech. V rámci této
akce bude pořádán i fotbalový turnaj „Me-
moriál por. Hasíka“ a dětský den. Rada sou-
hlasila a neměla připomínek k pořádání
akce. Rada rozhodla, že pořádání této akce
podpoří zapůjčením stanu od Sdružení
Růže a úhradou nákladů s tím spojených.

� 12. Oznámení o uvolnění bytu
Rada projednala oznámení TSM o uvolnění
bytu v domě čp. 170. Rada vzala oznámení
o uvolnění bytu na vědomí. Rada konstato-
vala, že se jedná o byt v domě, který je ur-
čen a připravován k prodeji formou veřejné
dražby.

� 13. Odvodnění prostoru garáží Jižní město
Rada projednala žádost vlastníků garáží na
Jižním městě o finanční pomoc ze strany
Města Nové Hrady na odvodnění prostoru
mezi předmětnými garážemi. Rada souhla-
sila s finančním příspěvkem ve výši cca
40 tis. Kč s tím, že práce musí být provede-
ny tak, aby do budoucna bylo možné napo-

jit i připravovanou výstavbu nových garáží.
Rada požaduje, aby před samotnou realiza-
cí a před poskytnutím příspěvku žadatelé
předložili návrh technického řešení.

� 14. Žádost o zrušení blokace pozemku a
žádost o prodej pozemku
Rada projednala žádost Michala Kanděry a
Andrey Morongové o zrušení blokace po-
zemku p.č. 325/8 a 313/5 v k.ú. Nové Hra-
dy. V souvislosti s tímto bodem rada dále
projednala žádost Václava a Pavly Švarco-
vých o prodej těchto pozemků. Rada sou-
hlasila se zrušením blokace dotčených
pozemků a s jejich uvolněním ve prospěch
manželů Švarcových. Rada konstatovala,
že v současné době jsou pozemky ve vlast-
nictví Pozemkového fondu ČR a sděluje
žadatelům, že pozemky bude možné prodat
teprve v době, kdy budou převedeny na
Město Nové Hrady.

� 15. Přeshraniční studie územního rozvoje
Rada byla seznámena s podáním projektu
„Přeshraniční studie územního rozvoje“,
kterou podala Česko-rakouská, o.p.s. do
programu Interreg IIIA. Cílem projektu je
studie pro využití potenciálu regionu a
možností nabízených v rámci evropského in-
tegračního procesu. Specifickým cílem pro-
jektu je zpracování studie územního rozvoje
Novohradska s vazbou na příhraniční oblast
především spojenou s hraničním přechodem
Nové Hrady-Pyhrabruck. Rada vzala na vě-
domí informaci o zpracování a podání pro-
jektu a vyjádřila podporu této aktivitě.

� 16. Oznámení o uvolnění bytů
Rada byla informována o uvolnění bytu
v domě čp. 181. Rada pověřila tajemníka
zveřejněním oznámení o uvolnění bytu.
Rada dále projednala uvolnění bytu v domě
čp. 50. Rada pověřila tajemníka přípravou a
vyhlášením dražby tohoto bytu.

� 17. Oprava domu čp. 395
Rada byla seznámena s návrhem firmy
MANE Stavební a.s. na odstranění rekla-
mované závady praskající dlažby v byto-
vém domě č.p. 395, kdy uvedená firma
navrhuje toto v koupelnách řešit nalepením
dlažby na dlažbu za použití systému urče-
ného pro podlahová vytápění. V předsíních
je navrženo použití linolea, popř. zátěžové-
ho koberce. Rada souhlasila, aby tato rekla-
mace byla řešena navrhovaným způsobem
s tím, že pro předsíně rada upřednostňuje
použití linolea. Rada žádá firmu MANE,
aby předložila návrh časového harmono-
gramu provádění prací společně s rozpoč-
tem celkových nákladů a návrhem způsobu
financování. Rada požaduje, aby na prove-
dené práce byla nad rámec smlouvy o dílo
pro realizaci této akce dohodnuta nová zá-
ruční doba. Rada pověřuje p. Pavla Kříhu
dalším jednáním v této věci.

� 18. Projekt „Novohradské znění – festival
worldmusic, alikvotní a novodobé hudby“
Rada byla seznámena s obsahem projektu
„Novohradské znění – festival worldmusic,
alikvotní a novodobé hudby“ podávaného
do grantového programu Jihočeského kraje.
Rada souhlasila s náplní a podáním projek-
tu do vyhlašovaného grantu a se zajištěním
spolufinancování této akce.

Plné znění zápisu najdete také na
www.novehrady.cz

Z jednání rady města
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Mateřská škola nová v novém
I když do konce současného školního roku

chybí ještě více než 2 měsíce a do začátku no-
vého pak ještě o dva více, dovolím si již nyní
naše nejmenší, jejich rodiče a také všechny os-
tatní, kteří se o dění v novohradské mateřské
škole zajímají, krátce seznámit s připravova-
nou změnou nové budovy našeho předškolní-
ho zařízení. Měla by to být jedna
z nejvýraznějších změn v poměrně krátké his-
torii tohoto objektu, která jej oblékne do nové-
ho kabátu a přinese také nový způsob vytápění
s využitím tepelných čerpadel. Stane se tak
v rámci projektu s názvem „Změna systému
vytápění nové budovy mateřské školy v No-
vých Hradech“, který byl vybrán ke spolufi-
nancování z prostředků Evropské unie v rámci
Grantového schéma Phare CBC. Vedle shora
uvedených opatření dojde také na opravu pří-
stupového chodníku, okapního chodníku po-
dél celé budovy a opravu venkovního
schodiště na přístupu ke skladu zahradních
hraček a venkovní umývárny. V neposlední
řadě budou v Nových Hradech uspořádány
dva semináře na téma obnovitelných zdrojů,
které budou volně přístupné odborné i laické
veřejnosti.

Vznik projektu je datován do druhé polovi-
ny r. 2004 a byl iniciován potřebou nalézt opti-
mální způsob vytápění, kterým by byl
nahrazen stávající, postupně dožívající systém
vytápění pomocí lokálních elektroakumulač-
ních topidel. V úvahu přicházelo hned několik
možných variant řešení (od postupné obnovy
stávajícího systému až po vybudování nového
teplovodního systému s respektováním nejmo-
dernějších trendů vytápěcí techniky), kdy
každá z nich měla svá pro i proti, avšak jedno
měly vždy společné. Pro každou z nich bylo ne-
zbytné zajistit dostatek finančních prostředků.

Po několika diskusích na toto téma bylo
jednoznačně rozhodnuto o náhradě stávajících
elektroakumulačních topidel teplovodním
rozvodem, neboť tomuto způsobu vytápění je
možno přiřadit víceméně libovolný zdroj a
reagovat tak na aktuální vývoj na trhu paliv a
energií. Dále bylo rozhodnuto o energetické
modernizaci budovy spočívající v dodateč-
ném zateplení celého obvodového pláště a o
výměně všech otvorových výplní (oken a
vchodových dveří). Jediné, co zbývalo ještě
dořešit, byl zdroj tepla, kde nebyla shoda
v tom, zda upřednostnit zemní plyn, elektric-
kou energii či obnovitelné zdroje.

Tato poslední otázka byla zodpovězena
v okamžiku, kdy byla zveřejněna výzva k po-

dání projektů vhodných pro podporu z Gran-
tového schéma pro udržitelný rozvoj a ochra-
nu životního prostředí v rámci programu
Phare, jehož cílem je přispět ke zlepšení kvali-
ty životního prostředí v česko-rakouském pří-
hraničním regionu zaváděním ekologicky
příznivých technologií a postupů a také přeno-
sem know-how v oblastech odpadového hos-
podářství a využívání obnovitelných zdrojů
energie. Okamžitě byly zahájeny práce na
žádosti o podporu našeho záměru a díky ob-
rovskému úsilí všech zúčastněných, kdy cca
za 5 týdnů bylo nutné zpracovat projektovou
dokumentaci celé stavby v rozsahu pro sta-
vební povolení, vydat pravomocné stavební
povolení a zpracovat odpovídající položkové
rozpočty, byla žádost zkompletována a se vše-
mi povinnými přílohami předána k posouzení a
konečnému výběru. Poté nastalo tříměsíční ob-
dobí netrpělivého čekání na „vynesení rozsud-
ku“, které bylo ukončeno potěšující zprávou o
výběru našeho projektu ke spolufinancování.

V současné době již probíhá výběrové říze-
ní na generálního dodavatele stavby, jejíž cel-
kový projektovaný rozpočet je cca 4,7 mil. Kč,
z čehož „pouze“ 1,2 mil. Kč bude nutné vydat
z rozpočtu města Nové Hrady, cca 3 mil. Kč
budou hrazeny z přiděleného grantu a zbývají-
cích cca 0,5 mil. Kč představuje vratka DPH,
jelikož v rámci programu Phare není DPH
oprávněným nákladem a tudíž i její neplátci
mohou požádat finanční úřady o její vrácení
v procentní výši odpovídající procentní výši
přidělené dotace. Realizace je naplánovaná na
období červen až srpen letošního roku, takže
nový školní rok by měl být v nové budově MŠ
zahájen v novém. Pevně věřím, že tento ter-
mín bude provádějícími firmami dodržen a
k rozzářené fasádě se 1.září 2006 přidají i roz-
zářená očka našich dětí na startu jejich nové-
ho, u mnohých také prvního školního roku
v mateřské škole.

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří
se na vzniku, přípravě i budoucí realizaci pro-
jektu podíleli a podílet budou, jakož i hodnoti-
telům, kteří náš projekt pro spolufinancování z
Evropské unie v rámci Grantového schéma
Phare CBC vybrali a tím mu otevřeli cestu
k jeho naplnění. Pavel Kříha
Poznámka: Tento dokument byl vytvořen za fi-
nanční pomoci Evropské unie. Za obsah toho-
to dokumentu je výhradně odpovědné Město
Nové Hrady a nelze jej v žádném případě
považovat za názor Evropské unie.

DODATEK KE „Grantovému
programu města Nové Hrady“

Město Nové Hrady vyhlašuje I. kolo gran-
tového programu pro rok 2006 na podporu
rozvoje kultury, kulturních a lidových tra-
dic, sportu a výsadbu zeleně na veřejně pří-
stupných plochách.
Základní podmínky pro poskytnutí grantu:

• podpora v roce 2006, na výše uvedené
akce konané v termínu od 1.2.2006 do
30.6.2006

Vyúčtování konaných akcí je do 30.7.2006

Svoz odpadu květen 2006
Technické služby oznamují termín svozu

objemného domovního odpadu a železného
šrotu. Pro objemný odpad budou přistaveny
velkoobjemové kontejnery, železný šrot
uložte vedle kontejneru tak, aby bylo při na-
kládání možno použít hydraulickou ruku.

V Nových Hradech budou kontejnery přista-
věny v těchto místech:

• Na parkovišti v Zahradní čtvrti u trafiky
pondělí 15. května a úterý 16. května

• Na rozcestí k rybníku Olejový
pondělí 15. května a úterý 16. května

• V Navrátilově ulici mezi domy čp. 246 a
247
úterý 16. května a středa 17. května

• V ulici 5. května
středa 17. května a čtvrtek 18. května

V osadách budou kontejnery přistaveny
v těchto místech:

• V Byňově u bývalého kravína
pondělí 22. května a úterý 23. května

• Na Jakuli na prostranství u hospody
pondělí 22. května a úterý 23. května

• V Údolí u hasičské zbrojnice
pondělí 22. května a úterý 23. května

Kontejnerů bude na určených místech dos-
tatečné množství.

Prosíme o dodržování pořádku v okolí
kontejneru.

Upozorňujeme, že do kontejneru je zaká-
záno dávat nebezpečný odpad ( např. zbytky
chemikálií, léky, uhynulá zvířata, autobaterie
apod.)

Čipování psů
MěÚ Nové Hrady oznamuje občanům

města, že v úterý 23. 5. 2006 proběhne či-
pování nově přibylých psů a jejich zapsání
do evidence.

Akce se uskuteční v průjezdu MěÚ
Nové Hrady od 16:00 do 17:00 hodin.

Cenu mikročipu v hodnotě 240 Kč uhra-
dí občané na místě. Aplikace je hrazena
z rozpočtu města.

Pokud máte psa čipovaného na vlastní
náklady, nebo pokud má pes tetování, je
nutno nahlásit číslo čipu nebo číslo tetová-
ní k zaevidování. Jestliže došlo k úmrtí Va-
šeho evidovaného psa je nutno toto též
nahlásit na MěÚ - odbor životního prostře-
dí, aby mohlo dojít k vyřazení psa z eviden-
ce. (číslo telefonu – 386 10 10 16).

V případě zájmu o mezinárodní mikro-
čip, je toto nutno nahlásit předem na MěÚ –
OŽP. Cena mezinárodního mikročipu je
340,- Kč a za vystavení cestovního pasu
50,- Kč.

Marie Šebelová
Odbor životního prostředí MěÚ

Oznámení o přerušení dodávky
elektrické energie

Z důvodů plánovaných prací na zařízení distri-
buční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbo-
vých a revizních prací
• Dne 16.5.2006 od 8:00 do 15:30

Vypnutá oblast:
Nové Hrady – část Vilové čtvrti

• Dne 17.5.2006 od 8:00 do 14:30
Vypnutá oblast:
Nové Hrady – část Vilové čtvrti

• Dne 18.5.2006 od 8:00 do 15:30
Vypnutá oblast:
Nové Hrady – část u Novohradské hospody

E.ON Česká republika a.s.
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Město Nové Hrady vyhlašuje
DRAŽBU BYTU

popis bytu:
byt.č. 50/1 v domě čp. 50 v Nových Hra-

dech, 1. nadzemní podlaží
Součástí bytu je i podíl ke společným čás-

tem budovy a parcele ve výši 6304/115504.
místnosti:
Kuchyň 14,45 m2

1. pokoj 18,21 m2

Předsíň 5,05 m2

Koupelna + WC 3,24 m2

Spíž 1,30 m2

Sklep – kóje (nezapočítává se)
5,89 m2

celkem: 42,25 m2

Vybavení bytu:
bojler 1 ks
uhelný sporák 1 ks

Podmínky dražby:
• nabídka může být podána fyzickou nebo

právnickou osobou s trvalým pobytem nebo
sídlem v Nových Hradech (včetně osad).

• minimální výše podání: 105.625 Kč
• nabídky budou předány dne 15.5.2006

v 1500 hodin v uzavřené obálce, osobně
nebo prostřednictvím pověřeného zástupce
finanční komisi v zasedací místnosti měst-
ského úřadu (náměstí Republiky 46, Nové
Hrady).
Prohlídka bytu proběhne dne 9.5.2006

od 14 do 15 hodin.
Ing. Pavel Kříha, místostarosta

Místní akční skupina (MAS) Sdružení Růže
vyhlašuje dnem 24. dubna 2006 výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci
projektů v rámci programu LEADER ČR, které budou naplňovat program MAS

Sdružení Růže s názvem CESTA  5K.
Forma žádosti:
Žádost musí být zpracována v písemné formě dle doporučené osnovy popisu projektu a do-

plněna povinnými přílohami. Osnova i povinné přílohy jsou součástí Pokynů pro žadatele, kte-
ré jsou nedílnou přílohou této výzvy

Vhodné typy projektů:
Podpořeny budou investiční projekty, které nejlépe naplní cíle některého z těchto 4 opatření:

1. Obnova, rekonstrukce a pořizování prostor pro rozvoj spolkového a společenského života
v území

2. Revitalizace a úprava veřejných prostranství
4. Obnova a funkční oživení významných historických budov regionu pro využití v kultuře,

cestovním ruchu a lázeňství.
5. Diverzifikace zemědělských činností se vztahem na tradiční řemesla a cestovní ruch

Vhodní příjemci:
1) Obce, sdružení obcí, nestátní neziskové organizace se sídlem nebo působností v mikroregio-

nu Sdružení Růže.
2) Podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby), se sídlem/bydlištěm a místem podnikání

v mikroregionu Sdružení Růže. Podnikatelské subjekty musí prokázat, že mají hlavní nebo
vedlejší činnost zaregistrovanou v oblasti zemědělské nebo lesnické prvovýroby. Musí jít
buď o začínajícího podnikatele nebo o malý či střední podnik tj. do 250 zaměstnanců.
Výše dotace:
MAS Sdružení Růže rozdělí v této výzvě 2,8 mil. Kč, z toho minimálně 33,33% podnikatel-

ským subjektům.
Rozdělení dotací dle jednotlivých opatření je následující:
Opatření č. 1 - max. 600 000,- Kč
Opatření č. 2 - max. 600 000,- Kč
Opatření č. 4 - max. 600 000,- Kč
Opatření č. 5 - max. 1 000 000,- Kč
Míra dotace:
Podnikatelské subjekty max.50% přijatelných nákladů projektu
Neziskové organizace, obce max.80% přijatelných nákladů projektu
Na program se vztahuje pravidlo „de minimis“, to znamená, že příjemce nemůže obdržet za

poslední 3 roky více než 3 000 000 Kč z dotačních programů, které spadají pod pravidlo „de mi-
nimis“.

Doba a místo realizace
Zahájení realizace: Dotaci lze přiznat na projekt, kde fyzická realizace stavební akce zapo-

čne po 1.1. 2006 a akce není ukončena před datem vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpoč-
tu na financování akce.

Ukončení realizace: Maximálně do 20. 12. 2006
Místo realizace: Všechny vybrané projekty musí být realizovány na území mikroregionu

Sdružení Růže
Místo a způsob podání žádosti: Žádosti s projekty a povinnými přílohami budou přijímány

osobně ve 5 paré, z nichž 3 musí být originálem nebo úředně ověřenou kopií. Místem příjmu
bude: Klášter sv. Petra a Pavla servitů v Nových Hradech

Termín příjmu žádostí: do 24. května 2006 do 14,00 hod. Později doručené žádosti budou
z výběru automaticky vyřazeny

Další pokyny pro žadatele: Součástí této výzvy jsou podrobné Pokyny pro žadatele, které-
obsahují tyto informace:

1) Popis opatření a jejich cíle
2) Osnovu popisu projektu a seznam povinných příloh k projektu
3) Způsob podávání projektů a způsob výběru projektů včetně  bodovacích tabulek
4) Seznam přijatelných nákladů projektu
5) Další podmínky realizace projektů
Pokyny pro žadatele jsou k dispozici na stránce nebo v tištěné verzi na městských či obec-

ních úřadech mikroregionu Sdružení Růže.
Kontakt pro bližší informace Michal Jarolímek, tel. 776 296 285
a bezplatné konzultace: Jan Malík, tel. 724643050
Informační seminář pro žadatele: Místní akční skupina pořádá dne 4.5.2006 od 13,00 ho-

din v Klášteře sv. Petra a Pavla servitů v Nových Hradech seminář, kde budou všem zájemcům
podrobně vysvětlena pravidla programu a doporučený postup při přípravě a realizaci projektu.

PhDr. Stanislav Malík, předseda MAS Sdružení Růže

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY NOVÉ HRADY

Kdy
3. června od 6 do 10 hodin, prezence 5.45

Kde
N. Hrady – Zevlův rybník – levá strana hráze

Kdo
Děti do 15 let věku s „patřičnou výbavou“
(není podmínkou rybářský lístek)

Za co
Hodnotné ceny

OZNÁMENÍ
o místě a konání voleb

do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

� 2. června 2006
od 14 hod. do 22 hod.

� 3. června 2006
od 8 hod. do 14 hod.

1. Nové Hrady I (staré město),
náměstí Republiky 46 – obřadní síň

2. Nové Hrady II (nové město),
Nový zámek -  modrý salonek

3. Byňov, pohostinství na Jakuli
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Technické služby města NH – výsledky místního šetření
Když jsem po některých předchozích pod-

nětech od spoluobčanů a „zážitku“ ze zastupi-
telstva otevřel diskusi kolem Technických
služeb, nečekal jsem, že bude odezva tak veli-
ká. V průběhu uplynulých zimních měsíců
jsem mluvil s mnoha občany, někteří mi své
názory zasílali poštou, třikrát jsem jednal s ře-
ditelem TSM panem J. Haiderem a konzultoval
podněty i s kolegy ze zastupitelstva. Veřejná
debata navíc ukázala, že se problematika chodu
TSM ve městě živě diskutuje a že občané mají
chuť se k problémům vyjadřovat. V následují-
cím textu bych se rád pokusil o shrnutí a pre-
zentaci výsledků místního šetření ve věci
TSM NH.

Je těžké shrnout veškeré problémy, kterých
se diskuse týká, do jednoho článku, který by
krátce vysvětlil, kde je zakopaný pes. Do prob-
lematiky jsou zapojeni občané, vedení města,
TSM a každá skupina má svůj úhel pohledu na
věc. Dovolím si proto rozdělit svůj příspěvek
do několika částí – názory občanů, působení
ředitele TSM, fungování TSM – popis aktivit,
finanční zázemí. Poté bych se pokusil vyjádřit
svůj osobní názor na problém, pojmenovat
slabé body a také navrhnout řešení.

Názory občanů:
Již v úvodním příspěvku jsem popisoval

některé názory občanů města a přilehlých
osad. Po sérii diskusí mohu konstatovat, že
většina obyvatel vnímá problematiku TSM
podobně. Někteří jsou velmi kritičtí, jiní
méně, někteří navrhují změny, jiní třeba i na
základě osobní nevraživosti kritizují své opo-
nenty z vedení města či TSM. Velmi překvapi-
vé pro mne bylo, kolik občanů se samostatně
pokusilo hledat příčiny TSM – někteří dokon-
ce i na internetu.

Ve většině případů je společným jmenova-
telem diskuse zájem občanů o vzhled města,
starosti se zvládáním zimy a také názory na
kulturu ve městě. Občany ani tak nezajímá,
kdo je za co odpovědný, sledují aktuální stav,
porovnávají s okolními městy. Občané nebyli
informováni o prioritách při odklízení sněhu,
neví, kolik mají TSM zaměstnanců či jaké je
vybavení technikou, občany zajímá stav ve
městě a ten mnohdy považují za špatný. Jako
ukázku zacituji z jednoho dopisu: „Chodím
v půl páté ráno z domova. Pokud padal v noci
sníh, nebylo prohrnuto téměř nikdy až na
křižovatku k autobusovému nádraží. Ale blika-
jící auto s posypem objíždělo druhé kolo okolo
autobusového nádraží. Ve výsledku silnice na
autobusovém nádraží byla uklouzaná a okolo
zdravotního střediska neprohrnuto. Chápu ale,
že je vše v lidech - pokud řidič auta nepřemýšlí,
tak s ním nikdo nebude jezdit, aby mu říkal. Ale
zima už je snad pryč a příští rok budou pouče-
ni. Proč se ve městě nesolí také nechápu.“

Podobných vyjádření bylo více. Občané
poukazovali na pozdní prohrnování, pozdní
posyp či odvezení sněhu, jiní kritizovali pope-
láře (nepatří pod TSM NH!), že lajdácky při-
stupují k vyvážení popelnic, další kritizovali

špatnou koordinaci mezi jednotlivými
složkami TSM…

Při delší debatě však mnozí občané nachá-
zeli i pozitiva v práci TSM, oceňovali snahu
zaměstnanců při zvládání zimní kalamity, ně-
kteří chválili stav zeleně, jiní vzhled hřbito-
va…

Občané města jsou v mnoha ohledech vel-
mi tolerantní a myslím si, že ve většině je jim
jasné, že vše nelze svádět na TSM. Postrádají
však především informace, stěžují si, že jim
nikdo nic nevysvětlí, neobjasní systém např.
při zimním odklízení sněhu atd. V souvislosti
s tím byl také mnohokrát kritizován místní
rozhlas, který dle názoru mnohých občanů
není dostatečně slyšet a jeho hlášení probíhá
v době, kdy je většina obyvatel v zaměstnání
mimo území města.

Jedním ze zajímavých postřehů některých
občanů jsou nejasnosti kolem pozice ředitele
TSM. V této souvislosti bývá často negativně
zmiňován i starosta města. Opět si dovolím
malou citaci a především vysvětlení:
„Už delší dobu mi leží v hlavě zápis v obchod-
ním rejstříku: Pod IČO 000 70 173 je firma
Technické služby města Nových Hradů a ředi-
tel podniku Ing. František Štangl - je sice zří-
zená dne 25.10.1967 ale stále platná. Pod IČO
260 17 610 je firma Služby Nové Hrady s.r.o. a
jednatel Jiří Haider - datum zápisu 15. listo-
padu 1999 - jediný společník Město Nové Hra-
dy. Oba zápisy jsou dle Internetu platné. Zde
vidím hlavní problém, že silnice při letošní
zimě vypadaly tak jak vypadaly. Podezřívám
obě firmy z přelévání peněz a pokud ředitel
Technických služeb bere mzdu apod...“

Pokusím se jednoduše vysvětlit a snad tím
zamezíme dalším zbytečným pomluvám a de-
batám: Ing. F. Štangl byl ředitelem TSM NH
do doby, než se stal uvolněným starostou měs-
ta a později uvolněným krajským radním. Dle
našeho právního řádu má jako každý jiný ob-
čan právo vrátit se do své původní funkce po
skončení „politické kariéry“. Proto byl ihned
po jeho nástupu do funkce starosty jmenován
pan J. Haider pouze jako dočasný ředitel TSM
NH. Ing. Štangl však nadále zůstává statutár-
ním zástupcem. Vzhledem k tomu, že pan sta-
rosta na tuto funkci nerezignoval, funguje vše
tak, že pro důležitá jednání dostává pan Haider
plnou moc k zastupování organizace, které do-
časně řediteluje…

Firma Služby N. Hrady s.r.o. zajišťuje pro
město dodávky tepla a je vlastně servisní orga-
nizací pro potřeby města. Ohledně podivných
finančních toků či platu ředitele jsem nic
zvláštního nezaznamenal. Vzhledem k tomu,
že se TSM má zabývat i Finanční výbor zastu-
pitelstva, může dojít k dalšímu přezkoumání
v rámci kontroly TSM.

Na závěr kapitolky věnované pohledu ob-
čanů na fungování TSM bych chtěl všem dis-
kutujícím poděkovat za jejich přínos a
podněty. Mnohé z nich se objeví v návrzích na
pozitivní změny a věřím, že hlavně v návrhu

řešení, které popíši v samostatné závěrečné
kapitole.

Aktivita ředitele TSM
I přes znalost oficialit nadále pod pojmem

ředitel TSM rozumím pana J. Haidera. Jeho
vystoupení na zastupitelstvu ve mně vyvolalo
dojem, že nastala velmi vážná situace, kterou
již nemůže jinak řešit (resp. kterou rada města
nechce řešit). Proto oslovil zastupitele a po-
prosil je o pomoc. Ihned po zastupitelstvu
jsme si tedy smluvili schůzku, která vyústila
v další dvě, a společně jsme diskutovali o celé
problematice. V první fázi jsem byl spíše po-
sluchačem a chtěl jsem se dozvědět co nejvíce
informací o chodu TSM. Probrali jsme po-
stupně jednotlivé úseky TSM, systém financo-
vání, počet zaměstnanců i stav techniky.
K poslednímu jednání jsme po dohodě pozvali
Pepíka Vochosku, který jakožto ekonom dis-
kutoval s panem ředitelem fungování TSM
z pohledu ekonomického a finančního.

Pan ředitel při popisu svého působení říká,
že je náročný a tvrdý šéf, o svých zaměstnan-
cích však mluví velmi dobře a snaží se jim vy-
tvořit vedle pracovních také co nejlepší
finanční podmínky. Celkové hodnocení ředi-
tele si ponechám do závěru, nyní bych pouze
rád zmínil systém, kterým pan ředitel a jeho
tým řeší nárůst pracovních úkolů při nenarůs-
tajícím přísunu financí.

Úkolů TSM v posledních letech přibývá,
očekávali bychom tedy, že dojde také k nárůs-
tu pracovníků. Na nové zaměstnance však ne-
jsou v rozpočtu TSM finance a naopak byl tlak
na snížení počtu stálých zaměstnanců. Jak
však z tohoto začarovaného kruhu? Ředitel
TSM se snaží řešit situaci pomocí jiných zdro-
jů pracovních sil.

V minulosti byli nejprve přijímáni tzv. ci-
vilkáři, kteří zde vykonávali náhradní vojen-
skou službu. Po zrušení povinné vojny se
otevřela možnost zapojení do systému výkonů
alternativních trestů. Při některých méně
závažných trestných činech uděluje soud al-
ternativní trest ve formě veřejně prospěšných
prací. TSM NH díky zapojení do tohoto prog-
ramu získávají krátkodobé „zaměstnance“,
kteří pomáhají především při úklidu města.
Tento program byl zahájen roku 2001, zatím
jej využilo 26 odsouzených z Nových Hradů a
okolí, kteří průměrně odpracovali 200 hodin
veřejných prací.

Další možností, jak získat pracovníky bez
velkých nákladů, je spolupráce s Úřadem prá-
ce, který finančně podporuje zaměstnání neza-
městnaných. Když k těmto aktivitám
připojíme snahu TSM zaměstnávat některé
pracovníky na poloviční úvazky či na základě
dohody (např. v zimě při odhrnování sněhu
atd.), zjistíme, že i se stejnými finančními
prostředky se pokouší vedení TSM zabezpečit
chod TSM a zajistit zároveň stálým zaměst-
nancům i minimální finanční růst.

Pokračování příště
Mgr. Vladimír Miťa Hokr
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Ministr Martínek na návštěvě Nových Hradů
V úterý 11. dubna 2006 zavítal do našeho

města ministr pro místní rozvoj Radko Martí-
nek (ČSSD), který přijal pozvání krajské za-
stupitelsky Vlasty Bohdalové (ČSSD), místní
organizace ČSSD a starosty města Nových
Hradů. V průběhu jednodenní návštěvy jižních
Čech se pan ministr zajímal o možnosti rozvoje
cestovního ruchu. Hlavním tématem jeho náv-
štěvy Nových Hradů bylo budování lázeňského
centra, které by mělo vzniknout v areálu Rezi-
dence. Po prohlídce rozestavěného areálu pan
ministr nešetřil chválou: „Udělala se tady
spousta práce a myslím si, že komplex staveb
bude dobře sloužit účelu, pro nějž jej město
společně se soukromým investorem upravuje.
Z vlastních zkušeností vím, kolik to stojí úsilí,

co problémů se musí každodenně při tak roz-
sáhlých stavebních pracích řešit.“

Pan ministr považuje záměr vybudovat v
Nových Hradech lázeňské centrum za zajíma-
vý a pro celou oblast přínosný. Krajská zastu-
pitelka Vlasta Bohdalová je v našem městě
pravidelným hostem na jednáních místní or-
ganizace ČSSD, se kterou konzultuje jednotli-
vé kroky: „Nejen, že se v Nových Hradech
zachrání historická památka, ale navíc se napl-
ní životem a přinese práci desítkám lidí v této
části česko-rakouského příhraničí, a co je rov-
něž pro kraj významné, přispěje k rozvoji ces-
tovního ruchu v oblasti Novohradských hor.
Podstatné je, že město vlastně nestaví projekt
na zelené louce, ale vychází z tradice, neboť
pramen léčivé vody byl na blízké Vilémově

hoře objeven v roce 1564 a v 16. a 17. století
vznikly v okolí města lázně, jejichž proslulost
přetrvávala až do 19. století. Doufám, že za
další podpory kraje ale především státu se po-
daří záměr dovést do úspěšného konce.“

Po oficiální části programu diskutoval pan
ministr s členy místní organizace ČSSD a při-
slíbil v rámci možností svého úřadu i vlády
podporu některým dalším novohradským pro-
jektům. Prostřednicí k pokračujícímu jednání
bude krajská zastupitelka V. Bohdalová, která
do našeho města zavítá k dalšímu jednání již
v příštích dnech. Věříme, že společné úsilí při-
nese nejen kýženou podporu projektu novo-
hradských lázní, ale i investicím do kuželny a
pro jiné akce. MO ČSSD Nové Hrady

Jízda pro Růži
V sobotu 13.5. (v případě trvalého deště 20.5.) bude v 8.30 hodin

před borovanskou radnicí zahájen již V. ročník cykloturistické „Jízdy
pro Růži“. Letos se vrátíme k původní trase, to je přes Nové Hrady a
Srubec. Jak si v minulých 4 ročnících ověřilo 405 účastníků, je tato
akce vhodná od nejmladších cyklistů po nejstarší důchodce, protože
každý účastník se může připojit k jízdě, nebo ji ukončit kdekoliv po tra-
se podle svých sil a času.

I při letošní jízdě obdrží každý účastník jízdy pamětní list a straven-
ku na svačinu v Nových Hradech. Kdo cestou získá 10 (pro ženy a mlá-
dež do 18 let stačí 8) pamětních razítek z každé projeté obce, obdrží od
16 do 18 hodin v hotelu ALF v Borovanech prémii od Sdružení Růže a
to Katalog turistických zajímavostí ČR. Bývá dobrým zvykem, že ně-
které obce dávají účastníkům jízdy mimo pamětních razítek i drobné
upomínkové předměty nebo pochutiny.

Tuto akci pořádá PŠK Borovany v patronaci Sdružení Růže. Během
minulých čtyř roků bylo takto pořádáno již 11 akcí zejména pro obyva-
tele obcí ve Sdružení Růže. Devět z těchto akcí přímo procházelo No-
vými Hrady, ale k veliké lítosti pořadatelů se z Nových Hradů zatím
neúčastnil nikdo! Věříme, že to bylo pouze nedostatky v propagaci a
proto si dovolujeme nabídnout k uveřejnění tento článek Novohradské-
mu zpravodaji s pozvánkou k účasti pro všechny.

Orientační jízdní řád Jízda pro Růži:

obec odjezd v hodin km od minulé obce km celkem

1 Borovany 8.30 0 0

2 Jílovice 9.00 6 6

3 Petříkov 9.25 8 14

4 Olešnice 9.50 4 18

5 Žár 10.20 4 22

6 Nové Hrady - svačina 11.10 6 28

7 Horní Stropnice 11.50 7 35

8 Benešov - odpočinek 13.30 12 47

9 Kamenná 14.00 10 57

10 Čížkrajíce 14.15 5 62

11 Slavče 14.30 3 65

12 Trhové Sviny - odpočinek 15.10 5 70

13 Strážkovice 15.45 7 77

14 Srubec 16.10 8 85

15 Ledenice 16.30 6 91

16 Borovany 16.55 4 95

Podrobnější informace Vám může sdělit Josef Malík, pořadatel akce,
tel. 602195554.

Něco aneb nic
V únorovém Zpravodaji, na deváté straně, každý mohl číst dvě slova

překvapivá „…nejsem odborníkem“. Dále však bylo pokračováno po
způsobu notorickém. „Jsem kritičtější, vždy jsem, musím si, kde jsme,
jsem sledoval, srovnával jsem, diskutoval jsem, jsem mnohdy, vnímal
jsem, jsem přijal, také jsem, věřím že, si myslím, je na můj vkus, jsem
se domluvil, domluvili jsme se, osobně očekávám, jsem tímto, jsem
nyní, jsem nezjistil.“ Ano, jen při letmé citaci z textu nedlouhého dva-
cetkrát první osoba mužského rodu. Těžko pak hádat, o co vůbec jde,
zda o věc samotnou nebo o exhibici pana autora, nejrazantnějšího za-
stupitele ve městě.

Mimochodem, i studentík psychologie by ze článku mohl analyzo-
vat ego autora – to zduřelé Já. Budiž, ale proč se s takovou duší vysta-
vovat veřejnosti? Protože takto je zvolený způsob seberealizace!

Tak tu máš čerte kropáč, říkala jedna stará paní…V dubnovém
Zpravodaji hned dva články s tradiční souřadnou spojkou „aneb“, která
v těchto případech zdá se nezbytná. Tento anebysmus nepochybně má
sloužit k tomu, aby i ten třeba mírně dementní čtenář hned věděl, o čem
psáno. Přes tuto snahu chvályhodnou však z následného textu nemusí
být jasné i čtenáři s dokončeným základním vzděláním, o čem vlastně
řeč je. Na straně deváté – „Projekt Příběhy domů aneb proč nemám ra-
dost jako ostatní.“ Tu opět hned první věta – „V jiném článku tohoto
vydání NZ jsem jakožto předseda…“ Viz první odstavec tohoto článku.
Nutný je i respekt k tak systematickému uplatňování již zmíněného
anebysmu.

Mnohý čtenář může pak mít pokušení sledovat vývoj pana autora.
A to tak, že od pionýrství, přes dočasné republikánství až k socialistic-
kému demokratování, ku všemu ještě prý nezávislému. Tu spojnice je
jasná – politická seberealizace přes jakýkoliv názor.

V obou textech pak hýřeno výrazy jako: „neprofesionální přístup,
nespecifikované nebo falešné důvody, pochybné a neodůvodnitelné zá-
kulisní příčiny, amatérismus a klientelismus, morální i jiná provinění,
zákulisní čachry, ostudné čachry“. Nikde však čtenář nenalezne jediný
fakt, který by patřičně odůvodňoval používání slov tak velkorážních.
Pamětníci by si měli vzpomenout na proslulou komunistickou Anti-
chartu, která zase hýřila samými podvraceči, žoldáky ve službách, za-
prodanci, přisluhovači, ztroskotanci. Nikdo však nemohl vědět, v čem
pokleslost nálepkovaných spočívá. Dikce i metoda stejné – taková je už
taktika demagogratů.

Je jisté, že i pan starosta dělá chyby, všichni lidé je dělají, až na jed-
nu výjimku – pana autora trapně patetických textů. Trvá to již léta, tu
soudnému člověku averze a antipatie již musí být podezřelou…

Jistě by se hodilo vypsat ve Zpravodaji anketu, ve které by se mohli
prohlásit občané…

- kteří nemíní, že pan starosta a krajský radní udělal pro město i re-
gion velkou hromadu užitečné práce

- kteří kdy, alespoň jednou jedinkrát, slyšeli nebo četli od pana zarpu-
tilého zastupitele jednu jedinou dobrou, pozitivní větu nebo alespoň
jedno slovo o panu starostovi. pokračování na str. 7
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Nekorektní informace Mgr. Vladimíra Hokra
Článek „Projekty aneb starosta proti svým

občanům“ Mgr. Vladimíra Hokra z minulého
vydání Novohradského zpravodaje je plný ne-
korektních informací, polovičních pravd a ne-
pravdivých tvrzení. Jakožto člen
Programového výboru a Hodnotící komise
Místní akční skupiny Sdružení Růže (MAS
SR) bych chtěl čtenářům podat přímý a ne-
zprostředkovaný pohled na věc. Zde nabízím
několik poznámek, opravujících některé ne-
úplné nebo chybné údaje Mgr. Hokra (text
v kurzívě je vyňatou citací Mgr. Hokra z mi-
nulého čísla NZ):

• Tvrzení „...zástupci některých měst jsou
ochotní ... bojovat za své projekty (borovanský
starosta) a jiní (Ing. Štangl...) naopak projekty
... nejen nepodporují, ale navíc i aktivně při-
spívají k tomu, aby byly neprávem vyřazová-
ny.“ je chybné, protože jak Ing. Štangl, tak
borovanský starosta PhDr. Malík bojovali
v první řadě proti neefektivním projektům.
V tomto duchu sám borovanský starosta mj.
navrhl vyřazení neefektivního projektu, byť
z borovanského prostředí vzešlého.

• Projekty Škola sportu a Sportovní a kulturní
akce 2006 nebyly vyřazené z pochybných a
neodůvodnitelných zákulisních příčin, jak
uvádí Mgr. Hokr. Mezi hlavní příčiny vyřa-
zení těchto projektů patřil způsob jejich reali-
zace a nepřesvědčivost v oblasti budoucí
udržitelnosti a životaschopnosti projektů, což
je požadavek vyplývající ze strategie našeho
mikroregionu. K tomuto závěru dospěla nad-
poloviční většina členů Programového výbo-
ru včetně mé osoby a to zejména na základě
přemrštěnosti mzdových nákladů výše jme-
novaných projektů. V případě projektu Školy
sportu se mzdové náklady pohybovaly
v rozmezí 250-400 Kč/hod., manažerovi
projektu byla vyčíslena odměna 108.000
Kč za 9 měsíců trvání projektu. Projekt
Sportovní a kulturní akce 2006 počítal rov-

něž s odměňováním v rozmezí 250-400
Kč/hod., v případě odměny manažerovi
projektu pak 132.000 Kč za 11 měsíců trvá-
ní projektu.

• Tvrzení Mgr. Hokra o spokojenosti dětí, ro-
dičů a zástupců školy se Školičkou sportu
nelze brát bezvýhradně. Na základě mého
osobního dotazování mezi některými peda-
gogickými pracovníky jsem zjistil, že jsou i
tací pedagogové, kteří se rozhodli nepokra-
čovat ve spolupráci s Mgr. Hokrem, a to
z důvodu rozličných nespokojeností.

• „Další postup MASky pak jen ukázal zmat-
ky,.... Jeden z žadatelů nebyl pozván
k osobním pohovorům s hodnotiteli, někte-
ré projekty hodnotil člověk, který sám ve
stejné kategorii stál za jedním z projektů...“
je řečení pouze jedné části skutečnosti.
Druhá část již nebyla dopovězena – MAS-
ka po zjištění výše uvedených pochybení
obratem zjednala nápravu, do týdne zajisti-
la náhradní pohovor s opomenutým žadate-
lem (ten jako jediný žadatel nedisponoval
e-mailovým spojením, proto došlo k opo-
menutí pozvání k pohovoru) a hodnocení
podjatého člověka anulovala, což v koneč-
ném důsledku nemělo dopad na výsledné
pořadí hodnocení projektů.

Rozhodování Programového výboru či
Hodnotící komise MAS SR o volbě projektů
není jednoduché, není ale lehkovážné či plné
neodůvodnitelných zákulisních motivů. Jsem
přesvědčen, že všichni členové obou výborů
poctivě vyhledávají dobré projekty za opod-
statněné náklady. V tom děkuji všem, kdo se
snaží touto prací povznést náš region a zvláště
těm, kdo se zasloužili o 13 mil. Kč, které
k nám do regionu z programu Leader + při-
tekly.

Ing. Michal Navrátil, člen Programového
výboru a Hodnotící komise MAS SR

Jak se věci mají
Už staří Římané věděli, že hodíte-li kame-

nem do hejna hus, ozve se ta zasažená. V dub-
novém vydání Novohradského zpravodaje
jsme si takový výkřik mohli přečíst dokonce
hned ve dvou článcích, zabírajících několik
stran. Co jsme se to vlastně od pana Hokra do-
zvěděli? Svým typicky sáhodlouhým stylem
nám sdělil něco, co lze říct ve dvou větách.
Napsal projekt, který Programový výbor ne-
uznal za vhodný k podpoře. Může za to staros-
ta a jeho přátelé.

Je mi líto, že pan Hokr neměl odvahu sdělit
čtenářům, proč a s jakým odůvodněním Prog-
ramový výbor zamítl projekty „Sportovní a
kulturní akce 2006“ a „Škola sportu“, před-
ložené Basketbalovým klubem. Oba projekty
by mohly být přínosem pro Novohradsko, po-
kud by však náklady spojené s jejich realizací
odpovídaly těmto přínosům. Z rozpočtů obou
projektů bylo a je zjevné, že více než o věcnou
náplň projektů jde o osobní prospěch pro orga-

nizátory, tj. pro manažera projektů, ekonomic-
kého a projektového manažera, asistenta
manažera, trenéry, přednášejícího trenérského
semináře a další přednášející, instruktora pla-
vání, zpracovatele projektu a účetního. A tak
manažer projektu měl čerpat z každého pro-
jektu cca 12 tis. Kč měsíčně, odměny dalších
spolupracujících na projektu se pohybovaly
od 250,-Kč až do 400,-Kč/hodinu (včetně
asistenta manažera projektu) a v úhrnu mělo
být čerpáno více než 70% projektových nákla-
dů na tyto osobní náklady a méně než 30% ná-
kladů pak na náklady věcné.

Takto realizovaný projekt by byl jedno-
značně dále neudržitelný, protože by se nena-
šel subjekt, který by mohl takovéto aktivity
s takovými náklady dále financovat. Aby si
každý mohl udělat o nákladech obou projektů
svou představu, dovolím si v rámci objektivity
přetisknout tabulku rozpočtu obou projektů.

O co tedy vlastně jde? Korupce se neproje-
vuje jen ve své primitivní formě, jakou nám
skoro v přímém televizním přenosu předvedl
ředitel kanceláře předsedy české sociálněde-

mokratické vlády, tedy tak, že si někdo prostě
řekne o „pět v českých na stole“. Pokusem o
korupci je například i to, když někdo napíše
projekt, ve kterém se snaží hlavně přihrát si
„malou domů“, a předem kalkuluje s tímto
scénářem: Schválí mi to - OK, mám vyděláno.
Neschválí mi to - napíšu do novin, jak nečest-
ná a podlá se tu hraje hra. Však on si to staros-
ta a jeho kamarádi příště rozmyslí, a raději mi
nějaký ten projektík schválí, než by si zbyteč-
ně přidělávali potíže. Ostatně – ze svého to ne-
dávají, tak co.

Na příkladech z naší současné vládní gar-
nitury a jejího úřednického aparátu je názorně
vidět, kam může společnost zavést klientelis-
mus, propojení jednotlivých složek státní
moci soukromými nitkami za účelem osob-
ních nebo skupinových výhod a zisků. Nechci
a nebudu takové praktiky zavádět v Nových
Hradech, i když bych si tím krátkodobě mohl
ušetřit některé problémy. Věřím, že se mnou
většina občanů bude souhlasit.
František Štangl, starosta (tabulky na str. 8)

- kteří ještě nejsou otráveni notorickými
napadáními radnice ctižádostivým demagog-
ratem.

Určitě pro jistou část novohradských obča-
nů může být kritika pana starosty a radnice
vůbec vděčným čtením. Takoví jsou ti, kteří
díry na silnici mezi Jakulí a Šalmanovicemi,
na kterých si prý ničí svoje mizerně udržova-
né automobily, bez rozpaků věší na hřbet no-
vohradského starosty. To vždy jsou ti samí,
kteří svoje problémy z kouření, pití a hlavně
z přejídání řeší fňukáním na nedostatečnou
péči své lékařky. Jsou již takoví, lidé někte-
ří…

Žel, i lidé takoví jsou tvůrci té naší demo-
kracie. Žel, že jinak nelze… A pro demagogra-
ty je to politicky vděčné. Modelovým příkladem
může být ten Železný, honěný hned pro něko-
lik provinění, jen jeden z jeho ekonomických
počinů stál každé nemluvně a každou babičku
rovných tisíc korun, podle mezinárodní arbit-
ráže. Přesto však ho vděčné divačky poměrně
dementních telenovel hladce poslaly do Sená-
tu, a následně dokonce i do Europarlamentu.
Není to jen vina dam ze Znojemska…

Rozvášněný autor a zastupitel se osobně
stydí za „svého“ starostu. Inu, takové je jeho
občanské právo – i právo na stud. Někdo jiný
zase se může stydět za své spoluobčany, kteří
pana autora textů zmiňovaných, to upocené
embryo slávy, do městského zastupitelstva
poslali.

Nicméně – demagogie funguje… Mode-
lem může být třeba ten Hitler… S podobným
zaujetím, s obdobnou dikcí, má pan autor bl-
boučkých článků značnou šanci v politickém
postupu, odhadem optimistickým může tak
do deseti, patnácti let politizovat v Praze.

Bude to groteska nebo tragedie?

Něco aneb nic.
Jaroslav Děda Švestka

Něco aneb nic
dokončení ze str. 6
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K zamyšlení
Zvládli jsme až příliš dlouhý nápor zimy s nebývalým množstvím

sněhu. Pro někoho jsou za dveřmi maturity, ale pro celý národ jsou na
obzoru volby do poslanecké sněmovny. Sami občané v nich svou vol-
bou rozhodnou, zda bude parlament pro bohaté nebo neprivilegované a
jak budou poslanci v novém složení rozhodovat.

Zde je třeba, abyste, vy občané, nebyli lhostejní a neteční a určitě
přišli k volebním urnám. Na Vás teď záleží. Je třeba, abyste využili své
volební právo, které si dřívější generace před více než sty léty musela
těžce vybojovávat. Nejít k volbám není řešením Vaší současné nespo-
kojenosti. Je třeba nezahodit, ale využít tuto jedinečnou šanci, kdy
můžete ovlivnit dění a vedení v našem státě. Každý hlas je platný,
každý něco znamená.

Ptáváte se, koho volit. Je třeba uvážlivě porovnat programy politic-
kých stran, které kandidují své zástupce, uvědomit si, co z daných slibů
je reálné splnit a co jsou jen lákadla a planá hesla. Je důležité posoudit
argumenty, fakta a skutky.

Nebojte se dát hlas Komunistické straně Čech a Moravy, i když vás
ve sdělovacích prostředcích čím dál víc straší a tuto stranu napadají,
dokonce i její název. To slovo pochází z latiny a „communis“ znamená
společný. Komunistická strana Čech a Moravy je jediná z parlament-
ních stran, která není zapletena do korupčních a jiných afér. Má zájem
pracovat a prosazovat věci ku prospěchu pracujících (rukama i hlavou)
a pracovitých lidí ve městě i na vesnici, bez nichž by nic nebylo, co je
potřeba k životu.

Zatímco pravicová strana ODS a KDU-ČSL mají protisociální
program, chtějí odbourat poslední sociální občanské jistoty a strana
Zelených neví, kam se přiklonit, zda nalevo nebo k pravici, KSČM po-
učena minulými chybami hájí hodnoty sociálního státu. Chce dosáh-
nout sociálně spravedlivé společnosti demokratickou cestou, bez
nezaměstnanosti, zločinnosti a drog, ochránit přírodu před jejím zniče-
ním ve prospěchu jedinců.

V těchto důležitých volbách půjde o budoucnost naší republiky,
proto je třeba, aby se všichni občané voleb účastnili a vhodili tu správ-
nou kandidátku do urny.

Nebojte se vhodit do urny tu s číslem 20.
Miloslava Fučíková

Jak se věci mají
tabulky k článku Františka Štangla ze str. 7

Podle sebe soudím tebe
Pan Vladimír M. Hokr ve svém článku „Projekty aneb starosta …“

v dubnovém čísle Novohradského zpravodaje opět předvedl, že ví i to,
kdo, co a proč udělal, řekl, či myslel. Sám myslí, že jen on má vždy
pravdu a je zosobněním morálky a ctnosti. Proto může poučovat i znec-
tít všechny ty, kteří léta pracují pro druhé a pro region mnohé udělali.
Na rozdíl od něho, který ve svých dvou neúspěšných projektech myslel
hlavně na sebe, když si se svými spolupracovníky chtěl rozdělit více
než půl milionu korun (542 tisíc Kč). Když to nevyšlo, ani nemůže mít
radost ze třetího úspěšného projektu, ve kterém získá na osobní nákla-
dy jen 180 tisíc korun a to při sazbách 250 i 400 korun na hodinu.

Tím dokládá, že „poslat si malou (či spíše velkou) domů“ mu vůbec
není cizí a proto takové postupy umně podsouvá jiným v souladu s pří-
slovím „podle sebe soudím tebe“. Ale v seriózním článku ani v projek-
tech nejde o slovní ekvilibristiku, nýbrž o to, co je pravdou a skutečnou
podstatou věci.

K ilustraci stylu Hokrova článku jen několik příkladů: Autor na jed-
nu stranu vytýká výboru podjatost při rozhodování o projektech, ale zá-
roveň vytýká Ing. Štanglovi, že se nechoval dost protekčně, když jako
novohradský starosta hlasoval proti „novohradským“ projektům. Měl
za své novohradské projekty bojovat, jako to údajně dělá borovanský
starosta. Když je V. Hokr tak dobře informován, proč po pravdě nena-
píše, že jsem já v rámci „boje“ za borovanské projekty navrhl borovan-
ský projekt vyřadit? Dále píše, že má údajně zaručené zprávy z
neoficiálních zdrojů, že podle SZIF Praha nerozhodl náš výbor správ-
ně, když vyřadil jeho projekty. Mně naopak klíčová pracovnice SZIF
přímo sdělila, že např. projekt Škola sportu je v programu Leader+ na
prvý pohled nepřijatelný.

S takovými články nemá smysl polemizovat. Píšu těchto pár řádek
proto, abych dal najevo, že nejsme vystrašeni, protože k tomu nemáme
důvod. Jsem však s V. Hokrem zajedno, že „vyhraje čistota myšlenek“
a proto už nebudu reagovat na případné pokračování.

Stanislav Malík, starosta Borovan



květen 2006 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 9



10 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ květen 2006

VÝSTUP NA VYSOKOU
v rámci

Otevírání letní turistické sezony
Sobota 6. května 2006

Sraz účastníků je ve 13 hodin před Hotelem Hojná Voda
Společný odchod s průvodci po různých trasách

ve 13.30 hodin.
V 15 hodin slavnostní odhalení vrcholového razidla

na Vysoké (1034 m n.m.).

Po celý den bude v Hotelu Hojná voda zřízena mimořádná kancelář,
v níž bude vedle knihy První tři a dalších publikací NOS možno také
směnit vyplněné vrcholové protokoly za pamětní mince.
Zdatní turisté mohou vyrazit v předstihu již v 9 hodin od Hotelu Hojná
Voda a s průvodcem zdolat vrcholy Kraví a Kuní hory.
Akce se koná za téměř jakéhokoli počasí a je určena výhradně pěším a
neseným turistům.

Pořádá Novohradská občanská společnost
a

Basketbalový klub Nové Hrady

Kontrolní turnaj žáků
o IV. VT v šachu

V neděli 9. 4. 2006 proběhl v Českých Bu-
dějovicích turnaj o IV. výkonnostní třídu v ša-
chu. Žáci byli rozděleni do skupin A, B, a C.

Většina novohradských hráčů hrála v C
skupině (výkonnostně nejslabší). V této sku-
pině jsme byli velice dobří, protože naše děv-
čata obsadila druhé a třetí místo. Hana
Šáchová (7. bodů z osmi možných) a Lenka
Staňková (6,5 bodů) uhrály poprvé 4. výkon-
nostní třídu. Petr Rehák uhrál sice pouze je-
den bod, ale psychicky vydržel a nasbíral
spoustu nových zkušeností. Děvčata určitě
byla velmi šťastná, ačkoli neskákala radostí až
ke stropu.

Já jsem hrál v ,,béčku“, kde jsou silnější
hráči. Tam jsem uhrál 2 body ze šesti
možných. Takže žádná velká sláva.

Martin Šácha

Barevné
Velikonoce v ŠD

„U klouzajícího
sluníčka"

Jako každoročně, tak i letos na velikonoč-
ní prázdniny, začalo dětem v ŠD veliké dob-
rodružství. Barevný týden zajíčka Ušáčka
jsme zahájili již v pondělí barevným obleče-
ním a velikonoční výstavou dětských prací.
Ve čtvrtek odpoledne jsme se dostali do stře-
dověku. Byla nám umožněna prohlídka míst-
ního hradu, která děti velmi zaujala. Krásnou
a poučnou prohlídku jsme zakončili focením
před hradem.

Naše cesta pokračovala dál po stopách za-
jíčka Ušáčka a děti plnily různé úkoly, které je
dovedly k velikonočnímu pokladu. Příjemně
unaveni jsme se vrátili zpět do ŠD, kde nás
čekala večeře a pohádka.

Svou odvahu děti prokázaly při noční vý-
pravě, kdy úspěšně všechny překonaly svůj
strach.

Dvoudenní pobyt v družině byl zakončen
divadelním představením ,,Sněhurka a sedm
trpaslíků" v podání našich školních ochotní-
ků. Nám všem se pohádka velmi líbila a byli
jsme mile překvapeni hereckými výkony.

Všechny děti byly odměněny sladkostí a
veselými balónky.

Mnoho jarních pozdravů a pohody vám
posílají děti a vychovatelky ze ŠD.
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Běh Terryho
Foxe 2006

v Nových Hradech
již v pátek 5.května!!!

Rok se s rokem sešel a už je tady opět nový
ročník Běhu Terryho Foxe. Přes určité problé-
my na republikové úrovni způsobené odstou-
pením VZP od finanční podpory BTF se
kolotoč 164 Běhů, které podporují boj proti
rakovině, nezastaví.

Letošní ročník byl oficiálně zahájen
22. března 2006 na kanadské ambasádě v Pra-
ze, kam Jeho Excelence kanadský velvyslanec
Bruce Jutzi pozval organizátory BTF z jednot-
livých míst ČR. Pan velvyslanec si velice váží
práce všech pořadatelských týmů a je pln ob-
divu nad rozsahem „českého“ BTF a nad obě-
tavostí a nadšením, s nímž se přistupuje
k realizaci myšlenky Terryho Foxe u nás i za
ztížených podmínek, které jsou spojeny s le-
tošní „nepřítomností“ sponzorů.

Novohradské Foxíky na setkání zastupo-
vali organizátoři z řad BK Nové Hrady Radek
Kolář a Miťa Hokr. Vedle diskuse s ostatními
organizátory z různých míst ČR a partnery
BTF došlo k upřesnění zásad pro letošní roč-
ník Běhu. Zástupci BK NH také pozvali pana
velvyslance na BTF v našem městě a k pro-
hlídce našeho kraje.

Finanční zátěž bude tentokrát hlavně na
místních organizátorech, ale všichni věříme,
že finance vložené do akce, která má vedle své
sportovně-humanitární náplně v našem městě
tradici, přinesou efekt v podobě dalšího šíření
myšlenky Terryho Foxe, boje proti rakovině,
a že se nám pomocí veřejné sbírky podaří ten-
to boj co nejvíce podpořit.

Program letošního Běhu TF v Nových
Hradech se nebude příliš lišit od minulých
ročníků. Opět se uskuteční v areálu Zámku ve
spolupráci se ZŠ Nové Hrady a dalšími tradič-
ními partnery. V rámci doprovodného progra-
mu připravujeme pravidelná vystoupení
aerobiku a karatistů. Sportovně akci doplní
turnaj v minikopané trojic a další z pokusů o
vytvoření novohradských rekordů.

Zahájení dopolední části je stanoveno na
10.00 hod., hlavní odpolední Běh TF a dopro-
vodný program začne v 15.30 hodin.

Zveme srdečně všechny zájemce, kteří
mají chuť účastí a třeba i drobným darem pod-
pořit myšlenku boje proti rakovině.

BK Nové Hrady a novohradští Foxíci

Zastupitelstvu města, obce Nové Hrady                                               V Praze dne 31. 3. 2006

Vážené dámy, vážení pánové,
přípravy 14. ročníku Běhu Terryho Foxe právě vrcholí a tak jako v uplynulých třinácti letech,

tak i letos rok po 25. výročí vzniku této tradice se na území celé České republiky bude od dubna
do října konat tato výjimečná mezinárodní humanitární akce, v souladu se zákonem vyhlášená
jako veřejná sbírka.

Vaše město patří mezi jedno z více než 150 pořadatelských míst, kde se Běh Terryho Foxe
v České republice koná, a díky obětavosti a nadšení pořadatelů se právě i vaše město svými vý-
sledky podílí na celkovém výsledku – výtěžku finančních prostředků určených na výzkum rako-
viny na výzkumných pracovištích v rámci České republiky. Naše republika v rámci
mezinárodního srovnání, které každoročně zpracovává Nadace Terryho Foxe v Torontu v Kana-
dě, patří mezi nejlepší na světě. Počtem běhů a počtem účastníků se řadí v těchto statistikách od
roku 1999 mezi první na světě.

Pořadatelský tým, který se ve vašem městě dlouhodobě věnuje přípravě této humanitární
akce, vkládá velké úsilí, spoustu energie, volného času organizaci běhu a s ním spojené veřejné
sbírky. Právě pořadatelé jednotlivých běhů mají významný podíl na dlouhodobé úspěšnosti této
akce, na jejím pozitivním vnímání veřejností. Důkazem toho jsou každoročně desetitisíce zare-
gistrovaných účastníků, kteří svými dobrovolnými příspěvky podporují výzkum rakoviny u nás.

Vzhledem k tomu, že Běh Terryho Foxe je vyhlašován jako veřejná sbírka pokladničkami,
dobrá spolupráce mezi pořadatelskými týmy a zástupci města je předpokladem pro úspěšné
zvládnutí přípravy a vlastního průběhu akce.

Dovolte, abychom Vám touto cestou jménem Kanadského velvyslanectví v České republice,
Nadace Terryho Foxe v Torontu a České sportovní, a. s. poděkovali za vstřícnost, spolupráci,
podporu a osobní přístup k Běhu Terryho Foxe.

Podpora a šíření této ušlechtilé myšlenky, cílený boj proti rakovině podporou výzkumu této
zákeřné nemoci u nás, osvěta a propagace zdravého životního stylu spojuje všechny příznivce
Běhů Terryho Foxe na celém světě.
Příloha: Kopie povolení konání veřejné sbírky BTF 2005 na území České republiky vydané Ma-
gistrátem hl. města Prahy dne 2. 12. 2004

J. E. Bruce Jutzi, velvyslanec
Vladimír Šafařík, výkonný ředitel a člen představenstva

Foto: Zástupci BK Nové Hrady při jednání s J.
Excelencí kanadským velvyslancem B. Jutzim
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V minulém čísle Novohradského zpravodaje byly omylem publikovány fotografie
z loňského dětského masopustu. Proto se k němu vracíme ještě i v květnovém čísle a
nabízíme  čtenářům fotografie letošní.
Omluva patří především malým koledníkům a rovněž všem, kteří celý masopust při-
pravovali. K. Jarolímková

KVĚTNOVÝ PROGRAM

V NOVOHRADSKÉM

KLÁŠTEŘE A

FARNOSTECH

Fatimský den
na Dobré Vodě

Novohradský klášter zve na tradiční fatim-

ský den, pořádaný v sobotu 13.5.2006

v 17.00 na Dobré Vodě. Odjezd autobusu

z Nových Hradů bude v 16.20.

���

Specifické
vývojové poruchy

Klub maminek zve na přednášku PhDr. Hany

Plucarové z pedagogicko-psychologické po-

radny pořádané v úterý 23. května v 16.30

v refektáři servitského kláštera v Nových

Hradech. Na přednášce zazní následující té-

mata:

� Co jsou to specifické vývojové

poruchy, např. dyslexie, dysortografie

(pravopis), dysgrafie (písmo)

� Jak předcházet poruchám

� Jak se pozná u dítěte,

že by mohlo jít o poruchu učení

� Kdy už je potřeba navštívit odborníka

� Náprava specifických poruch,

spolupráce se školou

���

Humanitární sbírka
Ve spolupráci s Diakonií Broumov or-

ganizuje novohradský klášter sběr šatstva,

obuvi a nádobí, které je následně distribuo-

váno potřebným osobám. Materiál, který se

nehodí pro humanitární pomoc, je tříděn a

dále ekologicky zpracován, za což byla

Diakonii Broumov udělena prestižní „Cena

zdraví a bezpečného životního prostředí.“

Věci lze do novohradského kláštera donášet

do pátku 12.5.2006.

���
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Ohlédnutí
za Velikonocemi

Počátkem dubna se prostory bývalé kni-
hovny novohradského kláštera proměnily
v tradiční velikonoční dílny, na kterých se vy-
střídalo více než 150 dětí z 6 tříd ZŠ Nové
Hrady. Za pomoci sestřiček, P. Rada, Lidušky
Mackové, Pavly Chrtové a jednotlivých peda-
gogů si mohly děti vyrobit velikonoční po-
mlázku, namalovat vajíčka a připravit další
velikonoční dekorace (viz foto). Materiální
zajištění těchto dílen bylo umožněno též díky
finančním prostředkům získaným na projekt
„Servitský rok“ z programu EU „Leader+“.

Na Velkou noc – Bílosobotní vigílii – se
pak v novohradském kostele setkaly všechny
naše farnosti při slavení Kristova Zmrtvých-
vstání. Před desátou hodinou večerní se z kos-
tela vydal průvod přes novohradské náměstí.

M. Navrátil, správce kláštera

Slávek
Klecandr

V sobotu 6. května, v půl osmé ve-
čer jste srdečně zváni na sólový
koncert Slávka Klecandra, kterého
známe jako zkušeného písničkáře,
výborného zpěváka, kytaristu a ka-
pelníka skupiny Oboroh.
Jeho tvorba má velmi příznivé
odezvy také v odborných hudeb-
ních časopisech Rock & Pop,
Big Beng! nebo Folk & Country.

Sobota 6.5.2006
v 19.30 hod.

klášterní knihovna
v Nových Hradech

Srdečně zveme všechny občany na setkání s kandidátem
Občanské demokratické strany

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ing. Janem Špikou

ve středu 3. května od 16.00 hodin na náměstí v Nových Hradech.
Přijďte se zeptat na to, co vás zajímá!

MS ODS Nové Hrady

Upozornění čtenářům a přispěvatelům NZ
Příští číslo Novohradského zpravodaje vyjde 7. června 2006 abychom mohli aktuálně otisknout lokální výsledky
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Uzávěrka příspěvků se posouvá na 22. května.

POZVÁNKA  NA  SETKÁNÍ



� Gejša
Příběh filmu, který je zasazen do tajemného a
exotického světa, jenž si dodnes uchovává své
kouzlo, se odehrává v letech před druhou svě-
tovou válkou, kdy je malá japonská holčička
odtržena od svých chudých rodičů, aby praco-
vala jako gejša. Přestože má v domě nebez-
pečnou rivalku, které se téměř podaří zlomit
její vůli, vyroste z malé dívky legendární gejša
Sayuri. Krásné a zkušené Sayuri se daří
okouzlit nejmocnější muže své doby, avšak
sužuje ji tajná láska k muži, který je mimo její
dosah.

� Hooligans
Neprávem vyhozený student Harvardu, Matt
Buckner, přijíždí do Londýna, kde se chce na
čas usadit u své sestry. Skamarádí se s sestři-
ným švagrem, Petem Dunhamem, a je vtažen
do temného a násilného světa fotbalových
„hooligans“. Matt se během tohoto přátelství
učí, jak stát pevně nohama na zemi a odolávat
tomuto tajemnému a často násilnému světu.
Hooligans je příběhem o loajalitě, důvěře a
brutálních následcích života na hraně...

� Hostel
Hostel vypráví příběh dvou kamarádů z ame-
rické vysoké školy, kteří se v touze po netra-
dičních zážitcích vydají na cestu napříč
Evropou – s tím, že pokud jim zůstane místo
vzpomínek jen jedno obrovské okno, nebude
je to nijak zvlášť mrzet. V průběhu výletu se
k nim připojuje Islanďan Oli, jenž oba dobro-
druhy přemluví, aby zamířili na místo, které je
považováno za opravdové nebe všech americ-
kých turistů – do jisté ubytovny v odlehlém
slovenském městě plném zoufalých, ale záro-
veň překrásných východoevropských dívek.
Když se ihned po příjezdu bez problémů se-
známí s dvojicí místních krásek, zjistí, že Oli
nelhal. Zdánlivě pohodový běh událostí však
brzy vystřídá kruté procitnutí. Oba cestovatelé
si uvědomí, že se rychle noří do čím dál tím
děsivější situace, která je stejně nebezpečná a
temná jako nejzvrácenější zákoutí lidské duše.

� Experti
Maturant Oskar tráví většinu času buď u počí-
tače, nebo s kamarádem Filipem. Když Oska-
ra odmítne dívka a přednost dá movitému
spolužákovi Viktorovi, rozhodne se mladý
muž radikálně změnit život. Poslední peníze
investuje do změny vzhledu, nachází práci
v počítačové firmě a rozjíždí první zakázky.
Díky své profesi o ně nemá nouzi. Náhle se
z něj stává dobře vypadající businessman. Vše
by fungovalo naprosto dokonale, kdyby při
jedné návštěvě nedošlo k malé nehodě. Oskar
by nejraději na lapálii zapomněl, ovšem brzy
musí prokázat kvality experta poněkud jiného
druhu. Dostává se do šíleného kolotoče bizar-

ních situací, ze kterých není úniku. Přestává
mít čas na kamarády, nestíhá přednášky na vy-
soké. Jeho síly jsou u konce. Jeho patáliím
však konec ještě není.

� Syriana
Politický thriller, který nahlíží do dravého a
zkorumpovaného prostředí světového ropné-
ho průmyslu, se několika souběžnými dějový-
mi liniemi snaží poukázat na důsledky honby
za bohatstvím a mocí. Dostaneme se v něm jak
do pracoven washingtonských makléřů, tak
mezi muže, kteří dřou na ropných polích

v Perském zálivu. Zápletka filmu se rozvíjí na
pozadí snahy mladého, charismatického a re-
formního prince Nasira, představitele nejme-
nované země v Zálivu, který se snaží vyvázat
z dlouhodobě nevýhodných smluv s americ-
kými firmami a vládou, jež sledují jen své záj-
my. Nasir, který se má stát dědicem trůnu,
přiřkl práva na další těžbu zemního plynu, jež
byla dosud v držení texaského energetického
gigantu Connex, větší a výhodnější nabídce ze
strany Číny. Tento krok je pro Connex a ame-
rické obchodní zájmy v této oblasti bolestivou
ránou pod pás...
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Pozvánka do kina FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - KVĚTEN 2006

středa 3.5. 20.00 hod.

• GEJŠA (145 min.)
I gejša může milovat.
Romantický film USA, ověnčený několika
Oscary.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 6.5. 20.00 hod.

• PÝCHA A PŘEDSUDEK (127 min.)
Nejhorší je, když někoho k smrti nenávidíte a
zároveň bez něj nemůžete být.
Romantické drama podle slavného románu
Jane Austenové.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 10.5. 20.00 hod.

• HOOLIGANS (109 min.)
Proč?
Příběh o loajalitě, důvěře a brutálních násled-
cích života na hraně.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

sobota 13.5. 20.00 hod.

• CASANOVA (108 min.)
Milostný život nejslavnějšího svůdníka všech
dob.
Dobrodružná romantická komedie USA.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 17.5. 13.45 - ŠD, 17.00 hod.

• ZATHURA: VESMÍRNÉ
DOBRODRUŽSTVÍ  (107 min.)

Hra, kterou musíte hrát až do konce..
Vesmírné dobrodružství ve stylu Jumanji.
Přístupné, český dabing.
Vstupné 40Kč

středa 17.5. 20.00 hod.

• RAFŤÁCI (100 min.)
"Hledám roštěnku. Zn: na pokusy"
Další úspěšná komedie Karla Janáka s Voj-
tou Kotkem a Jirkou Mádlem v hlavních ro-
lích.
Přístupné od 10 let.
Vstupné 60 Kč

sobota 20.5. 20.00 hod.

• HOSTEL (95 min.)
Nejhrůznější film posledních deseti let.
Horor o cestě napříč Evropou v touze po netra-
dičních zážitcích.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 24.5. 20.00 hod.

• ZÁKLADNÍ INSTINKT II (114 min.)
Smrtelný souboj důvtipné hry pokračuje
Drama USA. Hrají Sharon Stone a David
Morrissey.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55Kč

sobota 27.5. 20.00 hod.

• EXPERTI (85 min.)
Sek.Sem.Sexem!
Nový český film o lapáliích maturanta Oskara.
Přístupné od 12 let.
Vstupné 55Kč

středa 31.5. 20.00 hod.

• SYRIANA (126 min.)
Vše souvisí se vším ...
Politický thriller, který nahlíží do dravého a
zkorumpovaného prostředí světového ropné-
ho průmyslu.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky
Vstupné 55Kč
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Program ZUŠ na květen
� st 03.05.

Májový koncert v 17.00 hodin sál ZUŠ Nové Hrady

� čt 04.05.
Májový koncert v 16.30 hodin sál ZUŠ ATRIUM

� po 07.05.
Zlivská kytara � ZUŠ Zliv

� st 10.05.
Koncert KPH Komorní duo v 19.00hod.  KD TS
Kristýna Vaculová – flétna
Libor Janeček – kytara

� pá 12.05.
NOVOHRADSKÁ FLÉTNA – 3.ročník
celostátní soutěž  - Státní hrad Nové Hrady
po celý den – i pro veřejnost

� so 13.05.
Besednice – vystoupení ke Dni matek 14.00 hod.

� čt 25.05.
Žákovský koncert v 16.30 hodin sál ZUŠ ATRIUM

� út 30.05.
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ
v 17.00 hod. sál ZUŠ ATRIUM
Talentové zkoušky

Hledáme kuchaře(ku)
pro 35 – 40 lodí 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-

Koncert ZUŠ
Komorní duo

Kristýna Vaculová – flétna
Libor Janeček – kytara

10.5. v 19.00 hodin
v kulturním sále v Trhových Svinech

Vstupné: dospělí 100 Kč, mládež a důchodci 50 Kč,
děti do 15 let 10 Kč

žáci ZUŠ T. Sviny zdarma

Odjezd autobusů:
Ledenice 18,15 –Borovany 18,30 –Kaplice 18,00 hod.

Brass collegium
a

Novohradský smíšený sbor
zvou na společný koncert

V neděli 14. května v 10.00 hodin
do kostela sv. Petra a Pavla

v Nových Hradech

-   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

Prodej moravských
sudových vín

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

Restaurace HRADNÍ ŠENKOVNA
Vás všechny zve do své stylové, dobové restaurace na hlavním ná-
dvoří starého hradu v Nových Hradech. Přijďte na dobré občerstvení
a příjemné posezení. Můžete zde posedět v buquoyském sále, který
připomíná dávné doby. Kapacita restaurace: buquoyský sál 40 míst,
alchymistický bar 20 míst, venkovní posezení na nádvoří 60 míst.

Od 1. dubna do 31. dubna 2006
máme otevřeno od čtvrtka do neděle:

Čtvrtek: 11:00 – 21:00
Pátek: 11:00 – 22:00
Sobota: 11:00 – 22:00
Neděle: 11:00 – 20:00

Těšíme se na Vaší Návštěvu!
Kontakt:
Roman Koňa, tel.: 386 361 102, mobil: 720 102 614, 774 036 356



16 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ květen 2006

Mistrovství České republiky seniorů v karate
V sobotu 1. dubna se konalo Mistrovství

České republiky seniorů v karate v Hustope-
čích u Brna. Do perfektně připravené Městské
sportovní haly přijelo více jak 120 závodníků

z celé ČR. Na třech tatami spolu soutěžili o
kovy nejcennější elitní závodníci a týmy, které
se ucházejí o nominaci na ME v Norsku.
Ovšem ne jen výsledek z této soutěže, ale celá
řada dalších soutěží a nominací je třeba k tako-
vému postupu.

Z jihočeského regionu byly zde pouze od-
díly: TJ karate České Budějovice, Bushido
Strakonice, TJ Slovan J. Hradec a TJ karate N.
Hrady. Barvy našeho oddílu zastupovala
v disciplíně kata jednotlivkyň Blanka Trpěl-
ková. V prvním kole skvěle zacvičila kata

JION, leč na mistryni Evropy Pet-
ru Novou z Vizion Praha to
bohužel nestačilo. Ani ve druhém
kole se Blanka, přes precizně za-
cvičenou kata BASSAI DAI, ne-
prosadila proti soupeřce ze stylu
Goju Ryu Masarykové z TJ TZ
Třinec. Velmi dobře si vedl kata
tým žen ve složení: Blanka Trpěl-
ková, Magda Pelechová a Jana
Kotršalová, který obsadil 3. místo
za týmy Tarokan Brno a Kessl
Ryu Praha a získal tak historicky
první medaili v této kategorii na MČR pro náš
oddíl.

V soutěžích kata podle očekávání zvítězila
favoritka soutěže Petra Nová a v mužích byl
nejlepší Jindřich Pilman.

V soutěži kumite se utkali v jednotlivých
kategoriích takové veličiny českého karate
jako Jan Tuček, Václav Havlů, Jindřich Pil-
man atd. z reprezentačního týmu ČR.

Za náš oddíl nastoupil v kategorii -75 kg
Václav Křivan, který již prokázal své kvality
při kvalifikačním závodu na krajských přebo-
rech, kde se nominoval na MČR. V prvním zá-
pase bojoval proti M. Vodrážkovi z Baníku
Havířov a dokázal zvítězit 5:0. Další soupeř

byl Jindřich Pilman a přesto, že Vašek zápasil
statečně, přes veškerou snahu nemohl v sou-
časné době Jindrovi konkurovat. Po tomto
těžkém zápase přišel na řadu další favorit –
bruntálský Dvořák, který našeho závodníka
vyřadil z postupu do semifinále a tak Vašek
zaslouženě obsadil 4-5 místo v celkovém vý-
sledku tabulky.

Přesto, že všichni čtyři závodníci byli na
Mistrovství ČR v karate poprvé, vedli si velmi
dobře a v silné konkurenci se v žádném přípa-
dě neztratili. Chtěl bych jim ještě jednou po-
gratulovat k pěkným výsledkům a popřát
mnoho sil do dalších soutěží.

Martin Hermann

III. kolo Krajské ligy v karate - Naši závodníci získali celkem 11medailí
III.kolo Krajské ligy v karate se konalo

v sobotu 22. dubna v pěkně připravené tělo-
cvičně Gymnázia v Táboře. Na soutěž se sjelo
celkem 102 závodníků ze 13 oddílů a škol z Ji-
hočeského kraje a poprvé také na soutěži star-
tovali závodníci domažlického oddílu.

Na třech zápasištích se utkaly oddíly: TJ
karate Č.Budějovice, Budo škola K.K. Písek,
Bushido Strakonice, K.K. Tábor, Goju kai Tá-
bor, Tatran Prachatice, TJ N. Hrady, TJ Vola-

ry, Shindokan J. Hradec, Okinawan J. Hradec,
K.K. Prachatice, Fight club Č. Budějovice,
K.K. Boršov a TJ Domažlice.

V dopoledních hodinách probíhala soutěž
kata, kde soutěžící musí přesně zacvičit přede-
psanou sestavu obrany a boje proti imaginár-
ním útočníkům. Pravidla jsou velmi přísná
podle WKF (World karate federation) Světo-
vé federace karate a rozhodčí neodpustí ani
nejmenší chybičku či zaváhání ve složitých
prvcích sestavy. V této disciplíně vybojovala
mezi silnou konkurencí Caroline Podhorová
3. místo v kategorii mladší žákyně. Dalším na-
šim žákům a žákyním se v této disciplíně jed-

notlivců nepodařilo přes veškerou snahu do-
sáhnout na medailové pozice. O to lépe se jim
vedlo v soutěži družstev, kdy kata tým starších
žákyň ve složení : Eva Vlnatá,
Nikola Hajná a Caroline Pod-
horová získali 3. místo a tým
starších žáků: Michal Petrus,
Martin Hermann a Ladislav
Bárta vybojovali také 3. místo.
Junior Martin Bartoš vybojo-
val 2. místo a Tomáš Balík ob-
sadil 3. místo v disciplíně kata
jednotlivců.

V odpoledních hodinách se
soutěžilo v disciplíně kumite –
sportovní zápas dvojic, kdy už
jde do tuhého a každý sou-
těžící musí po vyčerpávajícím
čekání na svou váhovou kate-
gorii podat ten nejlepší výsle-
dek. Cvičenec musí být odolný nejen fyzicky,
ale také psychicky, protože vidět o deset kilo
těžšího soupeře zařazeného do stejné katego-
rie není zrovna povzbuzující pohled. Nejlépe

samozřejmě snáší tuto zátěž naši nejmladší
závodníci a dokáží podat pěkné výkony.
V kategorii mladších žáků nad 45 kg vybojo-
vali Ladislav Bárta 2. a Tomáš Hermann 3.
místo. Mezi staršími žákyněmi získala 2. mís-
to v kategorii nad 50 kg Nikola Hajná. Mezi
mladšími dorostenci vybojoval Michal Petrus
3. místo v kat. nad 45 kg. V juniorské katego-
rii obsadil Martin Bartoš 3. místo v kat. do 70
kg. Třešničkou na dortu byly krásné boje
v kategorii muži, kde zvítězil Tomáš Balík
v kat. nad 75 kg.

Celý náš závodní tým, trenéři, závodníci a
samozřejmě rodiče (kteří nám ochotně pomá-
hají s dopravou) držel při sobě a navzájem si
pomáhali a fandili, což se odrazilo ve výsled-

cích. Chtěl bych všem poděkovat a popřát
mnoho zdaru do dalších soutěží.

Martin Hermann
předseda oddílu karate
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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 !!

Kekrt Aleš
Nová vzorková prodejna:
Školní1152,Trhové Sviny

najdete nás v bývalém objektu Fruty

� Prodej a montáž:
koberce, PVC, plovoucí podlahy,
plastová a střešní okna, žaluzie a rolety,
interiérové a vchodové dveře, kliky.

� Stavební činnost, sádrokartony
a obkladačské práce.

kontakt: tel.386 322 588
tel./fax:386 321 443, mobil: 777 826 701

e-mail: kekrtales@seznam.cz

OKNA - DVEŘE
PODLAHY

T R A F I K A
Ing. Milana Hromasová
nabízí v obou trafikách:

• Noviny a časopisy,
i na objednávku

• Dioptrické brýle

• Školní potřeby

• Kupony do mobilů

• Pohledy a mapy

• Audio, video kazety

• CDR, DVD - R

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
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Uhelné sklady Suchdol nad Lužnicí
(u železničního nádraží)

KONTAKT:
Tomáš Staněk
Palackého 252

378 06 Suchdol nad Lužnicí
e-mail:

tomuhlobaron@seznam.cz

Tel.: 723 738 553
384 782 209

nabízíme:
hnědé uhlí mostecké,

bílinské a brikety

uhlí je neustále
uskladněno pod plachtami

složení dopravníkem
až do vaší uhelny

příznivé ceny
po celý rok
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