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Počet hlasů pro jednotlivé strany

strana celkem hlasů za
okrsky okrsek 1 okrsek 2 okrsek 3

Strana zdravého rozumu 3 0 0 3

Balbínova poetická
strana 0 0 0 0

Právo a spravedlnost 3 1 2 0

Nezávislí 12 7 3 2

Koruna Česká 0 0 0 0

Občanské demokratická
strana

364 114 209 41

České strana sociálně
demokratická

424 154 240 30

SNK Evropští demokraté 11 4 7 0

Unie svobody
- Demokratická unie

2 2 0 0

Pravý blok 6 2 4 0

4 VIZE 3 0 2 1

Moravané 2 1 1 0

Strana zelených 51 21 26 4

Komunistická strana
Čech a Moravy

276 126 113 37

Koalice pro Českou
republiku

4 2 2 0

Národní strana 0 0 0 0

Křesťanská a demokra-
tická unie - Českoslo-
venská strana lidová

106 38 47 21

Nezávislí demokraté 3 0 3 0

Strana rovnost šancí 0 0 0 0

1270 472 659 139

Celkem

počet voličů 2110 818 1071 221

platné hlasy 1277 474 664 139

účast % 60,52 57,95 62,00 62,90

JAK  DOPADLY VOLBY  V  NOVÝCH  HRADECH

POZVÁNKA na 23. veřejné zasedání  zastupitelstva města
Nových Hradů, které se koná ve čtvrtek 15. června 2006 v 18.00
hodin v  klubovně hasičské zbrojnice v Komenského ulici.
Předpokládaný program:
1. Kontrola usnesení z 22. veřejného jednání zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem města
3. Stanovení počtu členů zastupitelstva
4. Zpráva finančního výboru
5. Zpráva o přezkumu hospodaření a závěrečný účet města za rok 2005
6. Předfinancování projektů LEADER+
7. Projednání petice
8. Změna vyhlášky o místních poplatcích
9. Interpelace
10. Diskuse
11. Závěr a usnesení Ing. Pavel Kříha, místostarosta
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Zápis z 8. schůze rady města
ze dne 24. 4. 2006

� 1. Předfinancování projektů Novohrad-
ské občanské společnosti
Rada projednala žádost Nnovohradské ob-
čanské společnosti o předfinancování
projektů „Informační služby pro Růži –
Rozvoj stávajících a vznik zcela nových in-
formačních služeb ve prospěch občanů
mikroregionu Sdružení Růže“ a „Příběhy
domů – vzdělání hrou“. Předfinancování
obou projektů je kalkulováno na 600 tis.
Kč. Rada doporučila zastupitelstvu schválit
dofinancování projektu „Příběhy domů –
vzdělání hrou“ a nedoporučila předfinanco-
vání projektu „Informační služby pro Růži
– Rozvoj stávajících a vznik zcela nových
informačních služeb ve prospěch občanů
mikroregionu Sdružení Růže“.

� 2. Záznam z jednání – údržba NPP Tere-
ziino údolí
Rada byla seznámena s obsahem zápisu po-
řízeného při jednání zástupců města,
AOPK, ČSOP, CHKO, a dalších o správě
NPP Tereziino Údolí. Při jednání byly ze
strany města vzneseny požadavky na řád-
nou údržbu parku a bylo přislíbeno, že měs-
to spolu s ČSOP zajistí dokončení opravy
místních komunikací. Dále byli přítomní
informováni o připravovaném záměru in-
stalace nových laviček a odpadkových košů
do parku. Rada vzala informaci o proběh-
lém jednání na vědomí.

� 3. Zápis z jednání – výstavba mostu na
silnici II/154
Rada byla seznámena s obsahem zápisu po-
řízeného při jednání zástupců města, Jiho-
českého kraje, SÚS, MěÚ Trhové Sviny a
dalších věnovanému přípravě rekonstrukce
mostku na hrázi Byňovského rybníka. Při
jednání byli přítomní seznámeni s technic-
kým popisem a projektovou dokumentací
stavby, dále pak s navrženými objízdnými
trasami a zajištěním náhradní dopravy.
Předpokládaný termín výstavby je 1. čtvrt-
letí roku 2007. Rada vzala na vědomí infor-
maci o proběhlém jednání.

� 4. Žádost o vybudování místní komuni-
kace, chodníků a parkoviště
Rada projednala žádost vlastníků bytových
jednotek čp. 239, 243 a 293 o provedení
opravy příjezdové komunikace k jejich ne-
movitostem, včetně opravy a vybudování
chodníků a parkovišť. Rada konstatovala,
že předmětná lokalita je na předních mís-
tech, které bude město řešit, avšak v součas-
né době nemá dostatek finančních
prostředků na realizaci uvedeného záměru,
a proto je nutné najít zdroje pro spolufinan-
cování ze zdrojů mimo rozpočet Města
Nové Hrady. V této chvíli jsou postupně
připravovány podklady pro žádosti o dotace
a v době, kdy budou vypsány vhodné prog-
ramy, bude požádáno o spolufinancování
těchto úprav. Rada sděluje žadatelům, že o
dané problematice bude dále jednat.

� 5. Publikace „Jihočeský kraj z nebe“
Rada byla zástupci vydavatelství Starý
most Plzeň informována o připravovaném
projektu „Jižní Čechy z nebe“. Jedná se
propagační knihu sestavenou z leteckých
pohledů na Jihočeský kraj, ve které by i

město Nové Hrady mělo vyhrazenu svou
část na propagaci. Rada posoudila nabídku
a rozhodla o účasti města v tomto projektu.
Rada souhlasila s úhradou nákladů ve výši
20 tis. bez DPH, kdy budou v publikaci zve-
řejněny minimálně 2 fotografie a logo měs-
ta a město v rámci tohoto finančního
příspěvku obdrží 10 ks této publikace. Rada
pověřila starostu podpisem smlouvy.

� 6. Rekapitulace akcí připravovaných
v Programu MPR a MPZ na rok 2006
Rada projednala rozdělení finančních pros-
tředků z Programu regenerace MPR a MPZ
pro rok 2006. Z návrhu je zřejmé, že město
Nové Hrady provede z Programu částečnou
výměnu oken na objektu školní družiny a
kuchyně a část finančních prostředků bude
poskytnuta soukromému vlastníkovi na
opravu střechy domu čp. 78. Rada souhlasi-
la s předloženým návrhem a pověřila inves-
tiční oddělení administrativním zajištěním
akce. Rada pověřila starostu podpisem
smlouvy s firmou Tangenta na částečnou
výměnu oken v objektu školní jídelny v roz-
sahu cca 600 tis. Kč.

� 7. Žádost o přidělení a prodej pozemku
ke stavbě garáže
Rada projednala žádost pana Pavla Vo-
chozky o přidělení a prodej stavební parce-
ly pro výstavbu řadové garáže na Jižním
městě. Rada konstatovala, že garáže musí
být stavěny po blocích složených z 5 garáží.
Rada dále konstatovala, že o prodeji poze-
mků pro garáže bude jednáno až po prove-
dení nezbytných terénních úprav celé
lokality.

� 8. Sporoinvest (vklad)
Rada projednala oznámení MěÚ o možnos-
ti provedení vkladu finančních prostředků
ve výši 1 mil. Kč do Sporoinvest České spo-
řitelny. Rada nedoporučila provedení toho-
to vkladu z důvodu nutnosti zajistit finanční
prostředky na nákup techniky Technických
služeb města.

� 9. Cenová nabídka – Oprava autobusové
zastávky
Rada projednala cenovou nabídku firmy
SEXTA spol s.r.o. na provedení rekon-
strukce bývalé mostní váhy na Jakuli na če-
kárnu autobusů. Cenová nabídky obsahuje
opravu objektu samotného a dále pak i vy-
budování příjezdu, zhotovení plochy pro

umístění nádob na separaci odpadu a napo-
jení na stávající chodník.Veškeré práce
jsou kalkulovány ve výši 297 076 Kč. Rada
konstatovala, že město podalo žádost do
programu obnovy venkova, ze kterého by
tyto práce měly být částečně hrazeny. Rada
souhlasila s objednáním prací a pověřila
starostu podpisem smlouvy o dílo po před-
ložení oznámení o poskytnutí dotace.

� 10. Smlouva o dílo
Rada projednala předloženou smlouvu o
dílo s firmou SEXTA spol s.r.o., kterou je
řešena rekonstrukce klubovny v Českém
domě na byt. Rada pověřila místostarostu
podpisem předložené smlouvy o dílo, kde
jsou práce kalkulovány ve výši 454 167 Kč.

� 11. Odborná praxe
Rada byla informována o zajištění odborné
praxe studentky Střední odborné školy pro
ochranu a tvorbu životního prostředí Veselí
nad Lužnicí u Města Nové Hrady na odbo-
ru životního prostředí. Rada vzala na vědo-
mí informaci o zajištění odborné praxe.

� 12. Žádost o pronájem předzahrádky
Rada projednala žádost pana Pavla Hai-
dingera o vydání souhlasu se zřízením před-
zahrádky. Rada souhlasila s realizací před-
zahrádky za předpokladu, že bude dodrženo
stanovisko stavebního úřadu řešící prů-
chodnost chodníku. Rada pověřila MěÚ vy-
měřením poplatku za zábor veřejného pros-
tranství.

� 13. Komise pro výběr ředitelky MŠ
Rada jmenovala komisi pro výběr ředite-
le(ky) Mateřské školy Nové Hrady. Město
Nové Hrady bude v komisi zastupovat Ing.
František Štangl a Zdeněk Kučera, Mateř-
skou školu Nové Hrady paní Romana Šul-
cová, dále bude komise tvořena zástupci
Jihočeského kraje, MěÚ Trhové Sviny a
České školní inspekce.

� 14. Termín konání 23. veřejného jednání
zastupitelstva města
Rada svolala 23. veřejné jednání zastupitel-
stva města na 8.6.2006.

Z jednání rady města

OZNÁMENÍ O UVOLNĚNÍ BYTU
v majetku města Nové Hrady podle vyhlášky městského zastupitelstva č.j. 1031/92

Adresa bytu: Komenského 181
Umístění (podlaží): 2 NP
Kategorie: I.
Výměry podlahových ploch v m2:
1. pokoj předsíň koupelna+WC

24 3,90 3,40
Vybavení: kuchyňská linka, bojler, sporák elektrický, plynové topení.
Měsíční nájemné: 547,- Kč
Záloha na služby cca 870,- Kč/os (voda, osvětlení spol. prostor, odpad, STA, plynové topení)

Stav bytu: obyvatelný
Nutné opravy: -
Předpokl. doba opravy: -
Byt uvolněn dne: duben 2006
Příjem žádostí o nájem bytu výhradně poštou na určeném tiskopise do: 16. června 2006
Vyvěšeno dne: 29.5.2006
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Usnesení z 22. veřejného jednání zastupi-
telstva města Nových Hradů ze dne
27.4.2006

� 1. Zastupitelstvo bere na vědomí bez připo-
mínek předloženou kontrolu usnesení z 21.
veřejného jednání zastupitelstva.

� 2.1. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků:
p.č. 1042/4 o výměře 675 m2 panu Josefu
Steinhauserovi
p.č. 1039/5 o výměře 678 m2 Rybářství Nové
Hrady
vše v k.ú. Štiptoň za cenu 50 Kč/m2 a pově-
řuje starostu podpisem kupních smluv.

� 2.2. Zastupitelstvo schvaluje prodej části
pozemku p.č. 608/1 o výměře cca 600 m2

v k.ú. Byňov manželům Karlu a Aleně Ze-
manovým za cenu 45 Kč/m2 a pověřuje sta-
rostu podpisem kupní smlouvy.

� 2.3. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí
bezúročné půjčky Jihočeskému územnímu
svazu ČRS ve výši 700 tis. Kč na zajištění
majetkového vypořádání Zevlova rybníka
s tím, že půjčka bude splatná do dvou let ve
dvou splátkách, bude zajištěna zástavním
právem k předmětné nemovitosti a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy o poskytnutí
půjčky a zástavní smlouvy.

� 2.4. Zastupitelstvo schvaluje úhradu ceny
pozemku p.č. 824/22 v k.ú. Nové Hrady o
výměře 323 m² paní Vlastě Stráské formou
splátek do 24 měsíců od podepsání kupní
smlouvy.

� 2.5. Zastupitelstvo souhlasí s trvalým a do-
časným záborem pozemků dotčených vý-
stavbou okružní křižovatky u benzinové
pumpy a pověřuje starostu podpisem vyjád-

ření vlastníka k záboru pozemků dotčených
stavbou.

� 2.6. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
p.č. 311/37 o výměře 1037 m2 v k.ú. Nové
Hrady manželům Václavu a Lence Dolej-
ším za podmínek schválených pro prodej
pozemků v sídlišti Pod Zámeckým a pově-
řuje starostu podpisem kupní smlouvy.

� 2.7. Zastupitelstvo schvaluje prodej části
pozemku p.č. 1440/4 o výměře 7,29 m2

v k.ú. Údolí manželům Danu a Haně Lav-
rincikovým za cenu 50 Kč/m2.

� 3. Zastupitelstvo schvaluje členství místos-
tarosty ing. Pavla Kříhy v Místní akční sku-
pině Sdružení Růže, které schválila Rada
města na svém jednání dne 6.3.2006. Býva-
lý zástupce města Ing. František Štangl je
nadále členem MAS jako fyzická osoba za-
stupující i Jihočeský kraj a Euroregion Sil-
va Nortica.

� 4. Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o
kontrole nájemních smluv provedené Kon-
trolním výborem.

� 5. Zastupitelstvo schvaluje výplatu odměn
pro zastupitele v následující výši:
neuvolněný člen zastupitelstva - 320.- Kč
neuvolněný člen výboru - 510.- Kč
neuvolněný člen zastupitelstva – předseda
výboru - 770.- Kč
neuvolněný člen rady - 1 230.- Kč

� 6. Zastupitelstvo schvaluje předložený roz-
počtový výhled města pro roky 2007-2009.

� 7. Zastupitelstvo schvaluje případné pře-
vzetí a s tím i financování Přeshraničního
impulsního centra z rozpočtu města v části

roku 2006 a v roce 2007.

Plné znění zápisu najdete také
na www.novehrady.cz

Město Nové Hrady
vyhlašuje II. kolo

grantového programu pro rok 2006
Město Nové Hrady vyhlašuje II. 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 1.7.2006 do
31.12.2006

• příspěvek v maximální výši 5 tis. Kč
• podíl žadatele minimálně 30 %
• podpora místních organizací a spolků a

akcí konaných v Nových Hradech nebo
územním obvodu města

• žadatelem u podpory výsadby zeleně na
veřejně přístupných plochách nesmí být
fyzická osoba a k žádosti je nutné
doložit stanovisko komise životního
prostředí

• podmínkou poskytnutí grantu je publi-
kování informace o použití grantu v No-
vohradském zpravodaji

• další podmínky budou specifikovány ve
smlouvě o poskytnutí grantu

Vyhlášení: 10. května 2006
Termín pro podání žádostí:
30. června 2006
Vyúčtování realizace projektu: 31.1.2007
Žádosti o grant je možné získat v tištěné
podobě na podatelně MěÚ Nové Hrady,
nebo v elektronické podobě
na www.novehrady.cz.
Žádosti podávejte v 1 vyhotovení v uzavře-
né obálce označené “Grantový program
města Nové Hrady 2006 - II. kolo” a opat-
řené identifikací předkladatele, pouze v tiš-
těné podobě na adresu: Městský úřad Nové
Hrady; náměstí Republiky 46; 373 33
Nové Hrady.
Pro II. kolo je vyčleněna částka 20 tis. Kč.

Z jednání zastupitelstva

Město Nové Hrady
v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích

Oznámení náležitostí konkursu
Na funkci ředitele/ky Mateřské školy Nové Hrady

Předpoklady pro výkon dané funkce:
• stanovené §5 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických

pracovnících a o změně některých zákonů
• znalost problematiky školských právních a ekonomic-

kých předpisů
• organizační a řídící schopnosti
• znalost práce na PC

Adresa pro doručení přihlášky:
Městský úřad Nové Hrady
Náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady
tajemník konkursní komise Petr Charvát
Písemná přihláška musí obsahovat:
• Jméno a příjmení, adresu, případně telefonní nebo e-mailové spoje-

ní, vlastnoruční podpis
• Strukturovaný životopis, vlastnoručně podepsaný
• Koncepci rozvoje školky (max. 4 strany A4, vlastnoručně podepsané)
• Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředi-

tele/ky mateřské školy

• Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců, nebo potvrzený doklad
o jeho vyžádání)

• Průkazný doklad o celkovém průběhu získané pedagogické praxe
(případně průběh zaměstnání), potvrzený posledním zaměstnava-
telem

• Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (maturitní
vysvědčení)

• Čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění
pozdějších úprav

Termín podání přihlášky:
nejpozději do 9.6.2006 (rozhoduje poštovní razítko či razítko poda-
telny MěÚ Nové Hrady)
Uzavřenou obálku obsahující veškeré náležitosti uvedené v této vý-
zvě onačte nápisem „KONKURS“
V případě dotazů se obracejte na:

Petr Charvát, tajemník konkursní komise
Tel.: 386 10 10 12, 606 334 234
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Informace o dotačním titulu SROP (Společný regionální operační
program), Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech
Výzva k tomuto programu bude zveřejněna

během jednoho měsíce na webových strán-
kách Jihočeského kraje.

Pro drobné (do 10 zaměstnanců) podnika-
tele zbývá vyčerpat cca 11 mil. Kč, pro malé a
střední (od 11 do 249 zaměstnanců) podnika-
tele zbývá cca 7 mil Kč. Podle zástupců Jiho-
českého kraje je možné očekávat, že bude
poměr financí změněn ve prospěch malých a
středních firem.

Na zpracování projektu je možné využít
dotaci z programu PORADENSTVÍ, a to až
50 % uznatelných nákladů, maximálně
50 000,- Kč. Tuto dotaci můžete získat, pokud
využijete služeb konzultantů Regionálního
poradenského a informačního centra – RPIC
LEGRO PLUS s.r.o. Český Krumlov.

Podpora se bude týkat výhradně jen existu-
jících podnikatelů (nikoliv začínajících podni-
katelů), kteří mají uzavřeno účetnictví
minimálně za poslední tři účetní roky.

Program je určen pro drobné, malé a střed-
ní podnikatele (fyzické i právnické osoby),
provozujícím podniky ve vybraných oblastech
kraje:

• celé území bývalého okresu Český Krumlov

• další problémové regiony, vymezené kraji -
Dačice, Slavonice, Nová Bystřice, Nové
Hrady, Mirotice, Mirovice, Volary.

Podmínkou pro účast v GS bude u podni-
katelů do 10 zaměstnanců závazek na zřízení a
obsazení minimálně 1 pracovního místa, u
podnikatelů od 11 do 49 zaměstnanců závazek
na zřízení a obsazení minimálně 3 pracovních
míst, u podnikatelů od 50 do 249 zaměstnanců
minimálně 10 pracovních míst pro každou
jednotlivou akci.

Minimální přípustná výše celkových uzna-
telných nákladů na 1 akci pro drobného podni-
katele je 500 000,- Kč a pro malé a střední
podnikatele je 2.000.000,- Kč. V rámci tohoto
grantového schématu musí míra spolufinanco-
vání z vlastních zdrojů podnikatelů dosáhnout
minimálně 54% celkových uznatelných nákla-
dů projektů. Konkrétní a přesné údaje týkající
se tohoto kola budou známy až po vyhlášení
červnové výzvy.

V rámci tohoto programu bude poskytnuta
dotace především na tyto aktivity:

a) přímá podpora investičních projek-
tů drobných, malých a středních podnikatelů s
důrazem na využití místních zdrojů a tradič-
ních řemesel (včetně podpory nákupu služeb
spojených s rozvojem podniku);

b) přímá podpora drobných, malých a
středních podnikatelů v oblasti inovačního
podnikání a technologického rozvoje (náklady
na inovace výrobků či technologií nepřekročí
40 % uznatelných nákladů projektu).

Konečný uživatel si výdaje nejdříve uhradí
z vlastních prostředků.

Služba venkovu se představuje
Nově založená obecně prospěšná společnost Služba venkovu chce pomáhat obcím, podnikate-

lům, školám, zájmovým sdružením a dalším subjektům s přípravou i realizací projektových zá-
měrů, které přispějí k harmonickému rozvoji regionu. Na sklonku dubna sezvala tato organizace
představitele uvedených cílových skupin na malé vzájemné představení. Sešlo se na 40 lidí z celé-
ho regionu, kteří se seznámili s hlavními cíli společnosti, ale i s aktivitami, které již v regionu
běží, s programem Leader a prací Místní akční skupiny Sdružení Růže.

Cílem nové o.p.s. je:
• harmonický rozvoj regionu (nejen ve smys-

lu prosperity a nové výstavby), rozvoj, kte-
rý podporuje decentralizaci a soběstačnost,
aktivitu a sebevědomí lidí, otevřenou spo-
lečnost a péči o přírodní a kulturní dědictví
regionu.

Společnost staví na třech pilířích, kterými
jsou:
• Vztah k místu a kraji, kde žijeme
• Zájem o věci veřejné, místní demokracie a

účast veřejnosti
• Udržitelný rozvoj regionu, tj. využití eko-

nomických prostředků a technologií pro
uspokojování lidských potřeb při respekto-
vání limitů životního prostředí

Hlavními činnosti společnosti v budoucnu
bude:
• Identifikace potřeb regionu a jednotlivých

subjektů
• Koordinace přípravy, realizace i adminis-

trace projektů zájemců, včetně projektů
siťových

• Vyhledávání partnerství, mezinárodní
projekty

• Konzultace o dostupných finančních
zdrojích

• Marketing mikroregionu
• Vzdělávací aktivity a poradenství

Představena byla myšlenka na realizaci
běžeckých tras na Novohradsku a projekt
síťování šesti škol v oblasti Novohradska a Vi-
torazska. Tento dvouletý projekt je zaměřen
na přípravu a ozkoušení školních vzděláva-
cích plánů, realizaci projektové vyučování a
výměnu zkušeností zapojených škol. Školy se
v rámci projektu budou s dětmi věnovat studiu
říčních ekosystémů, budování naučné stezky
ale i integraci hendikepovaných dětí do ostat-
ních projektů.

V rámci akce proběhlo vzájemné seznáme-
ní účastníků akce, které zaselo možná semín-
ko spolupráce pro další společné projekty
nadmístního významu. Vedle uvedených pro-
jektů jsme diskutovali o rozvoji mateřských
center v regionu, o možném projektu přeshra-
ničních jazykových kurzů, o problematice
kvalitního vzdělávání pro děti i v odlehlých
částech regionu, o vztahu k tradicím, o hledání
prostoru pro volnočasové aktivity i v malých
obcích, o způsobu vzájemné komunikace ak-

tivních lidí z regionu. Pro tento účel budeme
zvažovat zřízení diskusního fóra na vytváře-
ných webových stránkách společnosti.

V současné době společnost buduje síť
spolupracovníků, vytváří první nabídky a hle-
dá zdroje pro manažera (výkonného ředitele)
společnosti, který bude všechny aktivity spo-
lečnosti řídit. Z. Guthová

Už dnes začíná
cesta za penězi

Evropská unie je připravena poskytnout
do Česka v plánovaném období 2007 –
2013 čtyřikrát větší objem finančních
zdrojů než v předchozím období. Jejich
čerpání v Česku a v našem regionu závisí
na naší připravenosti, na tom, zda budeme
mít připraven dostatek kvalitních projektů.
Proto už teď je třeba začít s jejich přípra-
vou.
Jedna z cest pro region Sdružení Růže se
naskýtá díky tomu, že město Borovany je
členem Národní sítě zdravých měst.
Všechny subjekty v regionu se mohou po-
dílet na vytváření „zásobníku projektů“.
Jeho předností je, že vzniká na základě
partnerské spolupráce, že umožňuje spojo-
vat zájmy do rozsáhlejších projektů, které
mají větší naději na podporu. Zásobník
projektů vítá i Jihočeský kraj, aby mohl su-
marizovat příbuzné drobnější projekty a
ucházet se o finance na jejich podporu. Jde
o to, aby kraje a eventuálně ministerstva
měly peníze na projekty, o které je zájem a
ne naopak jako v minulosti, kdy byly pení-
ze na záležitosti, o které zájem zdola ne-
byl. Kvalitní zásobník projektů nemůže
vzniknout jednorázovým a izolovaným
vyplněním dotazníků. Tvorba zásobníku
je procesem na bázi komunitního plánová-
ní, to znamená vzájemné inspirace, koor-
dinace dílčích zájmů do vícepartnerských
a plošně rozsáhlejších projektů. Proto pří-
prava předpokládá setkávání subjektů,
které mají příští léta své rozvojové plány a
záměry, nejsou schopny je zafinancovat
z vlastních zdrojů, ale jsou schopny spolu-
pracovat na tvorbě společných projektů.
Proto se Sdružení Růže obrací ke všem ini-
ciativním subjektům – obcím, nezisko-
vým organizacím, firmám, spolkům,
apod., aby se do tvorby regionálního zá-
sobníku projektů zapojily. K tomu svolává
Sdružení Růže a Národní síť zdravých
měst setkání, které se uskuteční dne 19.6.
v 17 hodin v přístavbě radnice v Borova-
nech. Jako přípravu na toto plánovací set-
kání doporučujeme navštívit stránky
NSZM www.nsmz.cz , seznámit se s for-
muláři zásobníku i s databázemi projektů
jiných regionů např. www.nsmz.cz/bosko-
vice
Upřímně zveme všechny, kteří mají zájem
připravit si lepší podmínky pro realizaci
svých nebo regionálních záměrů v budou-
cích letech.

Stanislav Malík
předseda Sdružení Růže
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Červen měsíc myslivosti a ochrany přírody
Ne náhodou je červen zvolen za měsíc myslivosti a ochrany naší fauny a flóry. Těch důvodů

je celá řada. Hlavním důvodem je však příchod nových životů do světa přírody. Proto myslivci a
ochránci přírody vyrážejí do lesů, kde se snaží vytvářet vhodné podmínky pro zvěř tvorbou růz-
ných ochranných a krmných zařízení, jakými jsou slaniska, krmítka, zásypy, políčka apod.

Velkým problémem jsou, jako každý rok, neukáznění návštěvníci našich lesů. Nejde pouze o
lidi venčící své čtyřnohé miláčky, ale i táborníky či cyklisty. Hlavním úkolem je tedy ochrana
zvěře a co největší osvěta mezi spoluobčany. Tak jak je nepříjemné, když někdo přijde o své do-
mácí zvíře, tak je pro myslivce nepříjemné nalezne-li strženou srnu psem a ví, že není zmařený
jeden život nýbrž životy dva, protože mládě bývá často uloženo stranou, aby bylo chráněno před
predátory. Tím se dostáváme k tomu, jak se zachovat případě, že nalezneme „opuštěné“ mládě.
Nikdy se k němu nepřibližujeme a už vůbec na něj nesaháme. Matka ho pozoruje z větší vzdále-
nosti, aby k němu svojí přítomností nepřilákala predátory a neohrozila jeho život.

Žádáme proto všechny, kteří se rozhodnou pro procházku v tomto a dalších měsících, aby
měli na mysli, že nejsou v lese sami a podle toho se také chovali. Důležitým faktorem návštěvy
lesa je i zvolená doba během dne. Obecně platí, že zvěř „zatahuje“ v ranní době a na pastvu se
vrací průběžně během dne, nejčastěji pak v podvečer, kdy by v lesích měl být už klid. Je důležité
držet se lesních cest a dbát na pořádek, protože les neznečišťujeme pouze zvěři, ale i všem ostat-
ním a příštím generacím.

Novohradští myslivci přejí všem krásné prožití léta a spoustu zážitků z naší přírody.

OZNÁMENÍ
Chcete mě?

Jmenuji se Rex
jsem kříženec střední velikosti a ztratil
jsem se v lese poblíž obce Hranice. Jsem
starý cca 2,5 roku. Jsem trochu neposedný,
velmi hravý, takže potřebuji dobrého pána,
který mi bude věnovat patřičnou péči a
který mi nabídne domov a lásku.
Pokud budete mít o Rexe zájem, obraťte se
prosím o informaci na MěÚ Nové Hrady -
odbor životního prostředí osobně nebo te-
lefonicky na číslo 386 101 016.

Chtěla bych vyjádřit
poděkování i zklamání

zároveň
Mé poděkování patří městu Nové Hrady za

finanční příspěvek na zájezd pořádaný Senior-
klubem dne 24.5.2006. Zklamaná jsem malou
účastí našich spoluobčanů.

Zájezd byl sice situovaný na zámek Hlubo-
ká, zámeček Obora a do zoologické zahrady,
ale domnívám se, že krásné věci může člověk
vidět opakovaně.

Věřím, že příště bude účast hojnější a ne-
musí se vždy jednat o členy Seniorklubu.

Alena Badošková

Letní putovní TÁBOREČEK
8.7. – 16.7. 2006

Putování za tajemstvím Jinosvěta
Pojďte s námi do míst, která dobře znáte i neznáte. Pojďte s námi tam, kde nebe je vysoké a

modré a kde oblaka rychleji než jinde plují.
Slyšíte tu píseň dálek závratných? Slyšíte píseň větru v korunách borovic?
Pojďte s námi až tam, kde večer oheň táborový do tmy zasvítí a promění se v bránu do světa

nových tajemství.
Pojďte s námi na netradiční vandrování Novohradskými horami a okolím.
Zkuste se s námi (alespoň na chvíli) stát součástí té přírody, která tu byla už před člověkem.

Bratrstvo Křížového klíče
Přihlášky a podrobnější informace jsou k vyzvednutí v klášteře sv. Petra a Pavla v Nových
Hradech
Kontaktní spojení: telefonovat je možné večer od 19:00 do 20:00 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Dr. Zbyněk Holub mobil 724 757 612
Olga Pruknerová mobil 720 447 484
Husova114, Nové Hrady 373 33

Den Země
v Mateřské škole

Den Země v Mateřské škole slavíme

každoročně, letos však poprvé ve spolupráci

s ekologickým centrem CEGU Cassiopea,

které zajistilo pytle na odpadky a drobné dár-

ky. Naše MŠ se tímto zapojila do dlouhodobé-

ho ekologického projektu M.R.K.V.I.Č.K.A.

Nejmladší děti uklízely v Sokolím hnízdě,

které je častým místem jejich vycházek. Před-

školáci si dali za úkol úklid cestiček v zámec-

kém parku. Týden před slavnostním

otevřením dětského hřiště tak děti přispěly,

dle svých možností, k dobré věci.

Děkujeme vedení a zaměstnancům TS za

spolupráci při odvozu odpadu.

Kolektiv učitelek MŠ
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Dětské hřiště
v zámeckém

parku
V neděli 30. dubna byl završen projekt s

názvem „Oživení zámeckého parku v No-
vých Hradech“ akcí, která byla, stejně jako
celý projekt, určena především dětem. Ko-
nalo se slavnostní otevření dětského hřiště
spojené se soutěžním odpolednem, kdy
každý z účastníků si domů odnesl nějakou
tu sladkou odměnu. I přesto, že počasí ne-
bylo zrovna nejlepší a při dopoledních pří-
pravách nás zasypalo i několik sněhových
vloček, dětí se nakonec sešlo mnoho a je-
jich smích a radost z pohybu na nových
houpačkách a prolézačkách byl tou nejlep-
ší odměnou pro všechny, kteří se na reali-
zaci projektu podíleli. Chtěl bych jim za to
všem velice poděkovat, jakož i těm, kteří
slavnostní otevření podpořili sponzorský-
mi dary. Přál bych si, aby toto hřiště bylo
hojně navštěvované a stalo se jedním z ob-
líbených míst pro trávení volného času na-
šich dětí, zároveň si však přeji a všechny
jeho uživatele prosím, aby pobyt na hřišti
byl vždy spojen pouze s hrami a nikoli
s jeho poškozováním a devastací.

Pavel Kříha

Projekt je součástí progra-
mu „Cesta 5K“, který je
realizován Místní akční
skupinou Sdružení Růže

Projekt je SPOLUFINANCOVÁN
MINISTERSTVEM ZEMĚDĚLSTVÍ

ČESKÉ REPUBLIKY
PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMU

LEADER ČR

PROSBA
Na betonovém dvoře u budovy Lesů často vyvádí kluci na skateboardech.

Jsou odvážní, šikovní, mrštní až obdivuhodně. A přesto pohled na ně znervóz-

ňuje. Žádná ochrana proti pádu, nic na kolenou, loktech, dokonce ani přilba ne!

Nějaká ta modřina, boule, odřenina k poctivému klukovskému dětství nutně

patří – to aby vyrostl mužský a ne měkkýš. Bohužel, však stávají se i horší věci…

A hned vedle ještě hůře! Zahradní ulice ústící na silnici, naproti vjezd do

parku. Kluci na kolech nezastavují, ani nezpomalí, dokonce se ani nerozhléd-

nou! V místě, kde mnozí řidiči vyjíždějící z města již značně překračují povole-

nou rychlost, to elegantně střihnou do úzké branky naproti. To již čistá ruská

ruleta! Dosud nic v nepravý čas nejelo, třeba ještě x-tisíckrát nepojede. Není

však záruka, že nikdy nepojede…

Tato PROSBA je samozřejmě apelem na rodiče, kluci NZ nečtou. Když bylo

na kolo, když bylo na skateboard, i na tu přilbu by mělo být. Však jsou země,

kde za dítě na kole bez přilby, byť jen na vlastním dvorečku, stejně jako na lodi

bez vesty, jsou rodiče docela drsně pokutováni.Vídat potom po nemocnicích

dětské úrazy není rozhodně nic povznášejícího. Bohužel, je to tak, že člověk si

uvědomuje celou hodnotu věcí a stavů až poté, kdy nenávratně ztratí…
Děkuji za přečtení J. Švestka

Cesta Sdružení Růže
Sdružení růže vstoupilo do Národní sítě

Zdravých měst, obcí a regionů České republi-

ky Sdružení Růže je region bohatý přírodními

krásami, kulturou i pestrostí místních tradic;

je to region, kde žijí tvořiví a pracovití lidé.

Pro kvalitní život v regionu chce Sdružení

Růže vytvářet prostředí naplňující sociální,

kulturní i ekonomické potřeby jeho obyvatel

při zachování vysoké kvality životního pros-

tředí regionu. Cestou k tomuto cíli je dobrá

znalost potřeb nejen obcí, ale i podnikatelů,

zájmových spolků i dalších cílových skupin

žijících v regionu i znalost rozvojových

možností regionu.

19.6. pořádá SR ve spolupráci s NSZM a

Rosou setkání s aktivními občany „Cesta

Sdružení Růže aneb společně pro harmonický

rozvoj mikroregionu“

Cílem setkání je zahájení prací na vytvoře-

ní zásobníku projektů (příprava na čerpání

prostředků ze zdrojů EU v letech 2007 – 2013)

a na tvorbě komunitního plánu rozvoje regio-

nu.

Koná se 19.6. v Borovanech v přístavbě

radnice 17.00 – 20.00

Spolupořadatelem akce je Rosa – společ-

nost pro ekologické informace a aktivity, kte-

rá bude garantovat další kroky tvorby

komunitního plánu rozvoje regionu
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V posledních dnech a týdnech se v našem
městě stále dokola diskutuje problém placené-
ho parkoviště na náměstí Republiky a radě
města byla v této věci adresována dokonce pe-
tice. Domnívám se, že diskuse je spíše vedena
o sazbách parkovného, které jsou vybírány za
první půlhodinu a na každou další započatou
půlhodinu a i já si myslím, že jsou to sazby ne-
přiměřeně vysoké. Domnívám se, že pokud by
se tyto sazby ve výši 6,- Kč a následně 12,- Kč
vztahovaly k první a následně každé další za-
počaté hodině nebo pokud by byla použita
sazba 5,- Kč za první hodinu a 10,- Kč za
každou další i započatou hodinu, odpovídalo
by to realitě nepoměrně více. Město je obviňo-
váno z toho, že se snaží získat za každou cenu
peníze ze svých občanů a tady se musím jed-
noznačně ohradit a říci, že je to obvinění liché.
Pokud by tomu tak skutečně bylo, pak by ve-
dení města spíše přistoupilo k zavedení škol-
ného v mateřské škole, odbouralo by dotace
do systému svozu a likvidace komunálního
odpadu a zavedlo by tržní nedotovanou cenu
vodného a stočného a nakonec by například i
formou parkovacích automatů vybíralo par-
kovné celoročně a ne pouze v turistické sezó-
ně. Z hlediska možných příjmů města je
příjem z parkoviště zanedbatelný a v kombi-

naci s provozem veřejného WC dokonce nulo-
vý nebo ještě lépe řečeno záporný, protože
město platí provozní náklady spojené s provo-
zem WC, tj. zejména spotřebovaný elektrický
proud a vodu.

O zavedení placeného parkoviště jsme byli
nuceni rozhodnout před několika roky, když
se z náměstí zejména přes léto stávaly „garáže
pod širým nebem“, byli jsme bombardováni
zejména podnikateli v cestovním ruchu, aby-
chom celou situaci řešili, abychom umožnili
návštěvníkovi v centru zaparkovat, dojít si na-
koupit, navštívit expozici na hradě (jen ten
navštíví cca 20 000 návštěvníků), najíst se,
ubytovat se, navštívit infocentrum, případně
veřejné WC, atd. Toto byl tedy ten základní
motiv a ne snaha obohatit se na úkor našich
občanů, jak je nám dnes podsouváno. Zavede-
ní placeného parkoviště byla tedy mnohem
více záležitost organizační, než finanční.
V minulých letech provozovala placené par-
koviště rodina Čupitova a provozovala je
k naší plné spokojenosti, manželé si zřídili pří-
slušná živnostenská oprávnění, vybírali víc
než rozumné parkovné a pokud bylo třeba, tu-
ristům i rádi poradili. Bohužel nám však na
konci minulé sezóny opakovaně oznamovali,
že toto je jejich poslední rok a že pro rok násle-

dující musíme hledat a zajistit někoho jiného.
Takto jsem byl informován já, radní, tajem-
ník i ředitel Technických služeb města. A tak
se také v regionálním tisku objevila stručná
zpráva, že hledáme provozovatele parkoviště
pro následující turistickou sezónu a této in-
formace si všiml nájemce parkoviště pan Ma-
rek a nabídl nám své služby s tím, že
podmínky pro město zůstanou zachovány,
bohužel jsme si nevšimli, jak výrazně se změ-
ní podmínky pro návštěvníky města a jeho
občany a za to se musím omluvit. Na základě
projednání a schválení smlouvy v radě města
došlo k jejímu podpisu s tím, že smlouva byla
uzavřena na dobu 10 let s roční výpovědní
lhůtou. Ve snaze tuto situaci napravit jsme se
po několika jednáních dohodli s panem Mar-
kem o ukončení jeho provozování parkoviště
v Nových Hradech za určitých podmínek a od
1.6. se provoz parkoviště dostává do původ-
ních kolejí. Staronovým provozovatelem se
stávají opět manželé Čupitovi a my se nadále
budeme snažit o rozšíření parkoviště za stat-
kem o dalších cca 10 až 12 míst a vyjednali
jsme s Policií ČR možnost krátkodobého par-
kování na náměstí Republiky před obchod-
ním domem. Jen doufám a prosím, ať tato
místa hned neobsadí „garážující pod širým
nebem“. Jinak budeme zas na začátku.

František Štangl, starosta

Technické služby města NH – výsledky místního šetření
Pokračování z minulého čísla

Popis aktivit TSM, finanční zázemí a
systém fungování

Při hodnocení TSM NH si je nutno uvědo-
mit, co všechno patří do jejich popisu práce. Je
to zejména úklid města /včetně zimní údržby/,
městská zeleň, hřbitov, péče o bytový fond,
kultura, městské lesy a další. Svoz odpadu
/popeláři/ nepatří pod TSM. Technické služby
však musí zajišťovat odvoz odpadu tam, kde to
z různých důvodů neudělají popeláři. Aktivity
TSM však nespočívají pouze v péči o město
NH, do jejich „revíru“ patří i přilehlé osady.

Činnost TSM ve všech oblastech je dána fi-
nančními možnostmi. TSM dostávají od měs-
ta na roční provoz 9 miliónů korun, které
postačují na zajištění základních funkcí TSM.
Zároveň však TSM odvádí městu N. Hrady
tržby z nájemného, tržby z městských lesů a
tržby za skládku, což ročně činí částku 5-6 mi-
liónů korun.

I bez detailní znalosti ekonomie je jasné, že
vzhledem k nárůstu aktivit a stavu techniky je
dotace pro provoz TSM nedostačující. V le-
tošním roce sice zastupitelstvo odsouhlasilo
2 milióny navíc – na nákup nového vozu, část-
ka na provoz však zůstala nezměněná, což
znamená, že v tomto roce nelze očekávat něja-
ké převratné změny v péči o město.

Problém však není jen v objemu finančních
prostředků, ale také v systému hospodaření,
do kterého jsou TSM tlačeny ze strany města.
Jak tento systém funguje?

• v TSM se vytváří záměrná ztráta z hospo-
daření.

• chybějící finanční prostředky na provoz
TSM se řeší neodvedením výše uvedených
tržeb městu N. Hrady v plné výši a v násle-
dujícím roce se tyto tržby doplácí zpětně.

• vytvářením ztráty z hospodaření není napl-
ňován fond na obnovu dlouhodobého ma-
jetku

• vznikají vysoké náklady na opravy a
udržování zastaralého dlouhodobého ma-
jetku

• není optimalizován peněžní tok (cash flow)
využíváním finančních instrumentů

• rozpočet pro rok 2006 počítá s nákupem
techniky v hodnotě cca 2.000 000 Kč v ho-
tovosti, účetní výsledek hospodaření z dů-
vodu navýšené dotace bude zisk, budou ale
chybět neustále hotové peníze na úhradu fi-
nančních nákladů z neuhrazené ztráty mi-
nulých let.

• do rozpočtu TSM je zařazeno Kulturní a
informační centrum, jehož ztráta z hospo-
daření činí za rok 2005: - 2.040 tis. Kč a
správa Lesů města N. Hrady, kde je vyka-
zována ztráta za rok 2005 ve výši - 1.628
tis. Kč.

Nutnost  změn – možnosti změn
Výše uvedený popis fungování TSM asi

pochopí převážně ekonomové. Občanům
města příliš neřekne a upřímně řečeno, ani
není z jejich pohledu důležitý. Spíše by je asi
zajímalo, co je důvodem takovéhoto stavu a co
lze udělat pro zlepšení…

Zlepšení asi není možné bez určitých
změn, které by měly být iniciovány vedením
města, případně zastupitelstvem. Základem by

měly být změny systémové, které by doplnily
změny či upřesnění v oblasti celkového hos-
podaření.

Jednou z variant systémových změn by
mohlo být založení obchodní společnost ve
100 % vlastnictví města N. Hrady, dále zajiš-
tění přehlednějšího způsobu hospodaření a
kontroly /tržní kontrola cen služeb, kalkulace
nákladů, potřeba pracovních sil/ a také odtržení
Kulturního a informačního centra od TSM
/např. přeřadit k MěÚ jako organizační složku –
osamostatnění „kultury a íčka“ by také
umožnilo zlepšení stavu, zejména v oblasti
kultury, která je dle velké části občanů města
ve velmi špatném stavu – rozbor stavu kultury
by také jistě zasloužil speciální debatu/.

V oblasti hospodaření TSM musí vedle
minimalizace nákladů dojít k odsouhlasení
dlouhodobých plánů oprav a plánu investic
/investice do pravidelné obměny techniky se
vyplatí více než nákladné opravy starých a
mnohdy nevyhovujících strojů/. Formou na-
výšení dotace by měly být pokryty ztráty hos-
podaření z minulých let.V budoucnu by měly
TSM fungovat na základě vyrovnaného roz-
počtu a měl by se naplnit fond na obnovu
dlouhodobého majetku. Při pořizování dlou-
hodobého majetku (stroje, zařízení) by mělo
být využíváno dle nákladovosti přímých ná-
kupů /finanční rezerva + část. dotace/, fi-
nančního leasingu /akontace z volných
finančních prostředků, nájemné účetně do
nákladů/ nebo krátkodobého úvěru /do příj-
mů roční dotace splátky úvěru, do nákladů od-
pis/.

PROČ  JE  PLACENÉ  PARKOVIŠTĚ

pokračování na str. 8
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Tyto změny v systému a hospodaření by
umožnily TSM větší možnost dlouhodobého
plánování a lepšího plnění určených úkolů.
Základem však zůstává nastavení mantinelů
ze strany města. Teprve poté můžeme očeká-
vat zlepšení současného stavu…

Závěrem
Na základě „místního šetření“ si dovolím

vyslovit několik osobních postřehů. Nevyhra-
zuji si právo na jediný správný názor, na rozdíl
od mnohých se však ten svůj nebojím prezen-
tovat veřejně. Své závěry zakládám na diskusi
s občany, vedením TSM, některými odborní-
ky na danou problematiku a některými kolegy
zastupiteli.

Mnoho občanů vidí za špatným fungová-
ním TSM její vedení resp. ředitele. Osobně
mám pocit, že zde pes zakopán není. Panu ře-
diteli je možno vytýkat některé drobnosti
/např. v koordinaci složek při úklidu města, v
nedostatečné informovanosti občanů a zastu-
pitelů/, ale hlavní problém TSM je v celkovém

systému jejich fungování, který pan ředitel
sám změnit nemůže.

Z hlediska fungování TSM mi především
chybí dlouhodobý výhled. Za posledních ně-
kolik let si nevybavuji, že by někdo z vedení
města či TSM prezentoval, jakým způsobem
mají TSM pracovat, na co mají zaměřit svojí
pozornost atd. Zde vidím jeden z hlavních dů-
vodů – a bez jasného dlouhodobého plánu ne-
lze TSM dále rozvíjet.

Při debatách s občany jsem velmi často slý-
chal názor, že celkový stav TSM je motivován
snahou snížit jejich hodnotu na minimum a
poté je výhodně zprivatizovat. Nechci nikoho
z ničeho obviňovat, ale nemohu tento argu-
ment či obavu mnohých občanů i některých
zastupitelů v závěrečném účtování vynechat.

Osobně bych byl pro to, aby všichni zainte-
resovaní /vedení města, zastupitelé, ředitel
TSM/ přišli s návrhy na další směřování TSM.
Tyto návrhy by měly vycházet z potřeb obča-
nů města a došlo by k jasnému stanovení prio-
rit, nastavení úkolů TSM a následně také k
snadnější kontrole jejich činnosti. Fungování
TSM je pro město NH velmi důležité a mělo
by být jasně zařazeno mezi prioritní oblasti,

čemuž by měl také odpovídat pravidelný a od-
povídající přísun financí…

Krátce a jednoduše řečeno: musíme jasně
říct, co a jak chceme, kolik co stojí a kolik
jsme připravení za tyto věci zaplatit resp. ko-
lik si můžeme dovolit zaplatit. A vše veřejně
prezentovat, aby mohlo být vše kontrolováno.

Pokud tak neučiníme, stav se nezmění a
nadávání na TSM, vzhled města či kulturu se
stane evergreenem diskusí nejenom v našich
hospodách…

Na úplný závěr bych chtěl ještě jednou po-
děkovat všem, kteří svými názory přispěli
k této diskusi, kterou nepovažuji za ukonče-
nou. I nadále rád přijmu další podněty a rady
k zlepšení. Některé názory a návrhy jsem se
pokusil naznačit v tomto a minulém článku,
další /detailnější/ bych přidal při konkrétních
jednáních o dalším směřování TSM.

Je mi jasné, že ne všechny mé argumenty
budou všemi přijaty. Pokud však přispějí
k tomu, že bude problém TSM řešen a úspěš-
ně vyřešen /třeba i jinou formou než navrhuji/,
bude tato iniciativa prospěšná – ne pro mě, ne
pro nějaké plusové body, které jsou mi pod-
souvány, ale prostě a jednoduše pro nás obča-
ny  města N. Hradů a přilehlých osad.

S použitím ekonomického rozboru Josefa
Vochosky  sepsal Mgr. Vladimír Miťa Hokr

Tak takhle jsem se cítil, když jsem si pře-
četl příspěvky z květnového Zpravodaje, rea-
gující na článek Vl. Hokra ml.

Po opětovném přečtení jeho článku, po
přečtení reakcí tří členů výboru místní akční
skupiny (dále MAS) a po uvědomění si vlast-
ních osobních zkušeností a informací, které o
celé problematice mám, jsem se rozhodl veřej-
ně se k celé věci vyjádřit. Důvody proč tak či-
ním jsou následující:
1) Jako autor strategie MAS nazvané CESTOU

5K a pravidel pro výběr a administraci pro-
jektů cítím odpovědnost za jejich dodržová-
ní. Uvědomuji si, že díky tomu, jak kvalitně
a podrobně byla strategie sestavena, získala
místní akční skupina Sdružení Růže
možnost rozdělovat cca 13 mil. Kč. To byla
v konkurenci jiných místních akčních sku-
pin v ČR velká výhra, ale současně je to i
velká odpovědnost splnit to, co se ve zmíně-
né strategii tvrdí. Jako autor tuto odpověd-
nost cítím dvojnásob, a to nejen vůči lidem
uvnitř regionu, ale rovněž vůči těm, kteří
naší místní akční skupinu vybrali a vyhod-
notili její strategii na 2. místě z 31 přihláše-
ných českých a moravských MAS.

2) Jsem členem orgánu, který o vyřazení pro-
jektů rozhodl. Nechci však, aby bylo moje
jméno spojováno s nesprávným rozhodnu-
tím. Respektuji sice, že komise rozhodla
většinou hlasů pro vyřazení projektů, ale
nemohu s tím souhlasit. A protože mlčení
považuji za formu souhlasu, chci veřejně o
věci referovat.

3) Mé jméno padlo v článku pana Hokra v sou-
vislosti s tím, že jsem mu radil, jak projekty
sestavit. Z reakce je patrné, že je pan Hokr

obviňován z „hrabání“ peněz pro sebe.
Z toho může na veřejnosti vzniknout dojem,
že já jsem panu Hokrovi radil to, z čeho je
nyní obviňován. Proti takovému spojení se
však musím hájit a ohradit se proti němu
tím, že budu věci nazývat pravým jménem.

4) Články pana Štangla, Navrátila a St. Malíka
obsahují na můj vkus tolik demagogie, po-
krytectví a mlžení, že chci vyjádřit veřejný
nesouhlas s tím, co napsali i s tím, jak se
snaží manipulovat veřejným míněním. Prá-
ce, kterou všichni tři pánové vykonávají pro
mikroregion a svá města si vážím, ale to ješ-
tě neznamená, že je nutné tolerovat jejich
fauly vůči jiným, kteří také chtějí pro mik-
roregion a svá města dělat prospěšné věci.

5) Místní akční skupinu považuji za „své dítě“.
Velmi aktivně jsem se zapojil do jejího zro-
du a není mi lhostejný její další vývoj a
osud. Události a způsob managementu
místní akční skupiny od prosince 2005 ve
mně zanechávají obavu o její osud v období
let 2007-2013, kdy reálně existuje možnost,
že by MAS mohla dostávat do regionu cca
15 mil. Kč ročně. Nechci, aby byla tato pří-
ležitost promarněna, a proto chci, aby se
MAS co nejdříve dostala na cestu transpa-
rentnosti, věrohodnosti a otevřenosti.

Výše popsané důvody mne přivedly k roz-
hodnutí s nejvyšší mírou odpovědnosti tvrdit
následující. Dojem Vl. Hokra ml., že vyřazení
jeho projektů bylo nespravedlivé, je oprávně-
ný. Někteří členové komise, která vyřadila
dva projekty BK Nové Hrady, nepřistupovali
ke všem projektům podle stejného metru. Je-
jich hodnocení nebylo objektivní a z tohoto

důvodu bylo vyřazení projektů BK Nové Hra-
dy nespravedlivé.

Všechny podané projekty procházejí po-
stupně třemi stupni hodnocení. Projekty BK
Nové Hrady byly vyřazeny ve druhém stupni,
tedy při posuzování jejich přijatelnosti. Komi-
se měla v tomto stupni ke svému hodnocení
k dispozici 8 otázek, které mají dát odpověď
na to, jestli projekt a žadatel je v souladu se
základními právními, finančními a programo-
vými pravidly Evropské unie, České republi-
ky a toho, kdo ten který program vyhlašuje.
V našem případě to je ministerstvo zeměděl-
ství a Místní akční skupina. Na každou otázku
se odpovídá pouze „ano“ nebo „ne“. Pokud
alespoň v jedné odpověď zní „ne“, projekt je
vyřazen z dalšího, třetího stupně hodnocení.

Z toho vyplývá, že úkolem komise nebylo
vytvořit pořadí projektů od nejlepšího k nej-
horšímu a rozdělit podle toho dotace, ale pou-
ze určit, které projekty budou dále hodnoceny
a které nesplňují jedno či více základních kri-
térií přijatelnosti.

Oba dva projekty BK Nové Hrady nesplni-
ly podle většinového názoru komise tato dvě
kritéria:
a) Všechny výdaje, na které je požadována

podpora, jsou přijatelné
b) Je prokázán soulad projektu se strategií

MAS
První z uvedených kritérií bylo dle výkla-

du té většinové části komise porušeno tím, že
Vl. Hokr kalkuloval nepřiměřené částky na
osobní náklady. Tento výklad je však odborně
chybný a projevuje s v něm základní nezna-
lost významu „přijatelný“. Přijatelný zde ne-
lze vykládat jako „pro mě, tedy člena komise
přijatelný“, ale jako „pro předem daná pravid-
la programu přijatelný“. A předem daná pra-

Technické služby města NH – výsledky
místního šetření
dokončení ze str. 7

Mlha přede mnou, mlha za mnou

pokračování na str. 9
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vidla programu neříkala nic o maximální výši
hodinové sazby za prováděnou práci a rovněž
neříkala nic o tom, kolik procent z rozpočtu
projektu musí být určeno na mzdové náklady a
kolik na věcné.

Argument pana starosty Štangla o neúměr-
ném rozdělení poměru mzdových a věcných
nákladů (70:30) svědčí o tom, že se jednak
mylně domnívá, že projekt je tím lepší, čím
více věcí, asfaltu a cihel se z něho pořídí, a za
druhé, že hodnota lidské práce je pro něho
menší hodnotou než věci pořízené z projektu.
Doporučil bych mu v této souvislosti nějaký
projekt si sám zrealizovat.

Na dokreslení, jak uvažují opravdoví od-
borníci na neinvestiční projekty, tj. ti, kteří
rozdělují finanční prostředky z Evropského
sociálního fondu, uvádím, že projekt s uvede-
ným poměrem 70:30 by byl v jejich očích také
nepřijatelný, ale z toho důvodu, že horní limit
věcných nákladů nesmí v rozpočtu projektu
překročit 25%. To, co je ale také podstatné je,
že toto pravidlo zná každý žadatel ještě před-
tím, než projekt začne psát.

Komise tedy neměla žádné právo hodnotit
zmíněné projekty v tomto kritériu jako nepřija-
telné. Hodnocení o případné neúměrnosti
mzdových nákladů příslušelo až komisi ve tře-
tím stupni, kde se projekty porovnávají mezi
sebou a na základě bodování se dělá jejich po-
řadí. Zde byla připravena bodovací otázka, kte-
rá se ptala na účelnost jednotlivých nákladů a
rozpočtu a každý hodnotitel mohl na jejím zá-
kladě projekt ocenit počtem bodů od 0 do 20.

Vyjádření pánů Štangla, St. Malíka a Na-
vrátila o neúměrně vysokých mzdových ná-
kladech u obou projektů jako důvodu
vyřazení, je jen odhalením jejich neznalosti o
úloze a kompetencích komise, ve které v MAS
působí.

Druhé kritérium, ve kterém byly oba pro-
jekty shledány nepřijatelnými, byl tzv. soulad
projektu se strategií MAS. Rovněž při posuzo-
vání tohoto kritéria se někteří členové komise
dopustili vážných pochybení.

Ještě před začátkem hodnocení nechala ko-
mise zpracovat pana J. Malíka rozbor kritéria
ve smyslu „co všechno musí projekt splňovat,
aby mohl být shledán soulad se strategií
MAS“. Výsledkem bylo pět poměrně konkrét-
ních subkritérií, která žádný člen komise nijak
nerozporoval a neměl proti nim námitek. Na-
příklad subkritéria v kategorii AKCE vypada-
la následovně:
a) cílem je co nejvíce tyto akce vytvářet

s využitím místních zdrojů
b) aby tyto akce byly životaschopné, tj. opa-

kovatelné
c) aby přinášely území konkrétní socio-ekono-

mický efekt
d) dojde k obohacení společenského, kulturní-

ho a sportovního života v mikroregionu
e) hodnocení ekonomické efektivity plánova-

ných akcí a hledání způsobu jak zvýšit fi-
nanční nezávislost vůči podobným grantům.
Jeden projekt BK Nové Hrady s názvem

Sportovní a kulturní akce 2006 byl do této ka-

tegorie zařazen a tudíž byl podle těchto sub-
kritérií posuzován. Projekt zcela jednoznačně
a bez diskuse splňoval kritéria a), c), d). O kri-
tériu b) mohla být sice diskuse, ale v žádné
části projektu nebyl nalezen důkaz, že akce se
v budoucnu nebudou opakovat. Naopak tam
lze najít kapitolu, ve které autor popisuje, jak
zajistí udržitelnost. Při velmi přísném hodno-
cení kritéria e) by se dalo říci, že jej projekt ne-
splňoval. Dobře, pro vyřazení se tedy mohl
najít důvod.

To, co je však na pováženou a co je dle
mého názoru v hrubém rozporu s pravidly
hodnocení, je skutečnost, že někteří členové
komise takto přísně nepostupovali u jiných
projektů. Pokud by všichni členové komise
dokázali držet stejně přísná měřítka jako na
projekty BK Nové Hrady, muselo by být bez
nějaké větší diskuse vyřazeno na základě stej-
ných kritérií dalších minimálně 10 projektů
(např. oba projekty města Nové Hrady, pro-
jekt Borovan, Římskokatolické farnosti Boro-
vany, Novohradské občanské společnosti a
další). To se nestalo a proto nyní tvrdím, že
většina členů komise porušila základní odbor-
né a morální pravidlo, které by každý člen po-
dobné komise měl dodržovat, tj. nestrannost a
rovný přístup ke všem projektům a žadatelům.
Otázka zní – proč? Přiznám se, že nevím a ne-
chci se dopouštět nepodložených spekulací.
Vím, že se stala chyba, mohu tuto chybu kdy-
koliv a komukoliv dokázat, ale protože do
hlav členů komise nevidím, nemohu s jistotou
říci, jestli to byla chyba úmyslná nebo chyba
vyplývající z jejich neznalosti, nezkušenosti či
laxního přístupu k hodnocení.

Protože jsem členem komise, která pro-
jekty posuzovala, musím současně přiznat, že
moje hodnocení přijatelnosti projektů bylo
tolerantní a tento přístup jsem aplikoval bez
výjimky na všechny posuzované projekty. Na
vyřazení jsem proto navrhoval pouze dva,
které nesplňovaly základní předpoklady své
kategorie. Oba byly podány do kategorie
VÝCHOVA, ve které bylo základní podmín-
kou souladu se strategií MAS, že projekt bude
obsahovat nějaký výchovný nebo vzdělávací
program. Ani jeden z obou projektů toto ne-
splňoval. Jeden byl nakonec svým předklada-
telem stažen a druhý byl odhlasován jako
přijatelný. Členům komise, kteří to odhlaso-
vali, asi nevadilo, že projekt s názvem Kláš-
terní muzeum neobsahuje žádný výchovně
vzdělávací program. Nevím, ale možná, že
tento nedostatek byl dostatečně potlačen sku-
tečností, že jeho autorem byl předseda Místní
akční skupiny pan St. Malík.

Z důvodů nedostatku prostoru nelze zde
tento projekt představit a proto bylo plné znění
projektu uveřejněno na stránkách www.nov-
nos.cz. Kromě něho zde najdete rovněž pro-
jekt Zachování a rozvoj kuželkářského sportu
v Nových Hradech, který je na pozadí principu
„nestejného metru“ rovněž zajímavý.

Závěrem bych rád zdůraznil, že mé názory
nelze spojovat s žádnou organizací či institu-
cí, ke které mám členský či zaměstnanecký
vztah. Jde o moje soukromé postoje, které vy-
chází z osobních zkušeností a informací zís-
kaných naprosto legálním způsobem.

Michal Jarolímek

Granty a lži kolem nich
Při psaní článku o průběhu rozdělování

grantových peněz Místní akční skupinou
(MAS) jsem očekával reakci ze strany těch,
kteří se na chybách, které je provázely, podíle-
li. Čekal jsem vysvětlení či argumenty a byl
jsem překvapen, že se „hoši, co spolu chodí a
mluví“ nezmohli na něco rozumnějšího, že
odpověděli ve stylu národní fronty bez argu-
mentů a jen se pokusili za pomocí lží, dema-
gogie a pokrytectví přehodit špínu na mou
osobu a mé spolupracovníky. Proč by se přece
zatěžovali argumenty, když stačí udělat z pro-
tivníka „nenažrance“, který se chce přiživovat
na evropských penězích…

Nebudu se zde pouštět do debat, kolik pe-
něz si osoby ve vedení MAS rozdělují mezi
sebe, protože jim je na rozdíl od nich nezávi-
dím (ty finance by si však měli svou prací za-
sloužit…). Pokusím se však vysvětlit, v čem
se všichni tři pánové mýlí či kde neříkají
pravdu.

Peníze
Všichni pánové si dali práci s tím, aby se-

četli všechny částky, které tvořily rozpočet
našich projektů. Již zde však udělali první
chybu, resp. dopustili se první demagogie,
když sčítali položky dvou projektů. Každý
projekt se totiž píše samostatně, má samostat-
ný rozpočet a hlavně vedle rozpočtu také jasně
říká, co se za dané peníze dělá (navíc projekt

nemůže počítat s tím, že na svůj chod získá
ještě jiné peníze). Pánové se však spokojili
s tím, že čtenáře okouzlí čísly a spoléhali na
tradiční českou závistivost kolem peněz a ná-
sledné zostuzení oponenta.

Projektům jsou vyčítány vysoké finanční
nároky na platy, ale nikdo už se neodvážil na-
psat, co se za dané peníze vykoná, kolik hodin
jednotliví trenéři, manažeři či poradci odpra-
cují – například u projektu Škola sportu se
jednalo o téměř 500 hodin práce s mládeží. A
nejen to… Pokud má například manažer pro-
jektu, kterému se musí věnovat na téměř celý
úvazek, plat 12.000,-Kč, jedná se o částku, kte-
rá je nezdaněná – bez odvodů na zdravotní a
sociální pojištění atd. Ve své podstatě tak pro
danou osobu znamená příjem poloviční – tedy
6.000,-Kč jako měsíční příjem. Nevím, v ja-
kých žijeme reáliích, ale mě osobně se tato
částka nezdá nějak přemrštěná, když si uvědo-
mím, jaká je náplň práce člověka, který musí
projekt připravovat, řídit, kontrolovat adminis-
trativu, být připravený zaskočit za kolegy atd.

Hodinové mzdy pro jednotlivé trenéry,
učitele či poradce jsou také uváděny bez zda-
nění. Na základě dohody o provedení práce se
daní dvaceti procenty. Opět příklad: trenér,
který má odtrénovat tréninkovou jednotku,
tedy dostane za jeden trénink zaplaceno

Mlha přede mnou, mlha za mnou
dokončení ze str. 8

pokračování na str. 10
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200,-Kč. Plat má ale pouze za pobyt v tělo-
cvičně či v terénu, není placen za přípravu
nebo za čas před a po tréninku (např. v šatně
nebo čas, který stráví v autě při přepravě do
místa tréninku – H. Stropnice, Benešov). Ten-
to plat je spíše jakousi drobnou náhradou pro
trenéra či učitele, který se místo své rodiny či
odpočinku, věnuje práci s mládeží či s veřej-
ností.

Jako velmi důležité vidím také to, že velká
část peněz byla rozpočtována po konzultaci
s řediteli základních škol, kteří přivítali naší
aktivitu s tím, že umožní zaplatit mimoškolní
aktivity učitelů, které jim školy prostě platit
nemohou. Ředitelé svým učitelům tuto šanci
přivýdělku nezáviděli, protože věděli, že
může následně znamenat další oživení při prá-
ci s dětmi. Všichni si totiž uvědomujeme, že
práci s mládeží neděláme primárně z finanč-
ních důvodů. Pokud chtějí pánové starostové
tvrdit, že si na práci s mládeží chceme nahra-
bat, je to nejenom sprosté, ale také to ukazuje
na jejich celkové vnímání práce s mládeží.
Nechť si ale také sáhnou do svědomí, jakým
způsobem pracují oni sami, zda se vždy jedná
o dobrovolnou a neplacenou práci a zda by ji
mohli či chtěli vykonávat bez svých desetitisí-
cových platů…

Platy odborných poradců jsou taktéž ne-
zdaněny. Je však velmi důležité, že u projekto-
vého poradce se v průběhu několikaměsíčního
trvání projektu rozpočtuje jen velmi malá
částka (celkem 6.000,-Kč = 15 hodin), která
naprosto odpovídá rozsahu projektu a hlavně
náplni dané práce.

Je nám vytýkáno, že náklady na mzdy a
služby tvoří asi 70% všech nákladů, ale nikde
není řečeno, že nebyla stanovena pravidla, že
to mělo být jinak. Naopak… Mnohé evropské
fondy (např. ESF) jasně požadují, aby byl ten-
to podíl ještě vyšší – při psaní projektu do
ESF, který jsme nedávno připravovali ve spo-
lupráci s školami v regionu, tvořily náklady na
mzdy dokonce 93%, za což nás pracovnice
ministerstva pochválila, protože si uvědomu-
je, že při jasně daných hodinových sazbách
dojde k odpracování odpovídajících hodin…

Celá diskuse kolem částek v projektu je
však zcela zbytečná, protože o výši peněz roz-
hodování Programového výboru MAS vůbec
nebylo resp. nemělo být. Oprávněnost rozpoč-
tu, jednotlivé částky atd. totiž nebyly nijak
specifikovány v pravidlech hry a pokud je ně-
kdo měl hodnotit, měli to být hodnotitelé…

Aktivita starosty Nových Hradů
Při čtení článku někteří čtenáři nepochopi-

li, co mi vadilo na roli starosty při jednání o
projektech. To, že šel proti novohradským
projektům a že jednal na základě osobních záj-
mů či sympatií, mě spíše mrzelo, protože jsem
očekával, že tak „velký“ hráč dovede hrát fair
play. Problémem však je, že se daného hlaso-
vání vůbec neměl účastnit. PV si totiž jasně
stanovil pravidla hry, každý měl hlasovat pou-
ze tam, kde nemůže hrozit podjatost. A pan
starosta vesele hlasuje o projektech, u kterých
město Nové Hrady figuruje jako partner…

Citace ze zápisu PV MAS: „PV posoudil
podle předem stanovených kritérií přijatel-
nosti všechny stávající projekty a rozhodl
osobním hlasováním všech členů PV (bez
účasti v hlasování u těch, kteří v čestném pro-
hlášení uvedli, možnou podjatost k danému
projektu – viz . přesný záznam v přiložené ta-
bulce = protokolu o rozhodování…“.

Vyřazení a odůvodnění
Důvody vyřazení našich projektů dodnes

nikdo nevysvětlil, objevují se pouze pseudoo-
důvodnění, která mají zakrýt pravé důvody.
Důkazem, že sám PV nemá jasno, je to, že jiné
odůvodnění poslal nám jako žadatelům a jiné
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu
v Č. Budějovicích. Naši stížnost jsme adreso-
vali na SZIF Praha a na rozdíl od pana S. Malí-
ka jsme s jeho vedením i mluvili. Pan S. Malík
pouze nepřesně tlumočí vyjádření, které získal
od svého bratra. Pracovnice SZIFu jasně řek-
la, že důvody k vyřazení uvedené PV MAS
nepovažuje za správné. Ohledně projektu
Škola sportu se prověřuje, zda by vůbec mohl
tento grantový program financovat aktivity
v rámci školní výuky. V zadávacích podmín-
kách však nic takového nebylo uvedeno a na-
víc se spíše jedná o to, aby učitelé nebyli za
svou práci v hodině placeni dvakrát – náš pro-
jekt ale rozpočtoval platy pro učitele pouze za
mimoškolní aktivity. Vedoucí SZIF Praha se
mi následně osobně omluvila za pozdní odpo-
věď ohledně naší stížnosti…

Tento spíše technický problém však nebyl
PV MAS znám a neměl tedy vliv na rozhodo-
vání. PV MAS neměl dostatek argumentů,
proto se schovává za jediné subjektivní měřít-
ko, kterým má být soulad se strategií MAS –
pokud však projekty vyhovují téměř ve všech
bodech, je i to docela zpochybnitelné, protože
pak by muselo být vyřazeno větší množství
projektů - nejenom ty, kde nevyhovuje jejich
předkladatel…

Odbornost
Před začátkem přípravy našich projektů

jsem neměl příliš velké zkušenosti s jejich
psaním, neznal jsem „jazyk“ projektů, jednot-
livé kolonky atd. Měl jsem ale výhodu v tom,
že jsem se vedle zkušeností z aktivního usku-
tečňování projektů mohl spolehnout na kon-
zultace s odborníky jako Michal Jarolímek,
Renda Žák nebo Petr Heidinger, kteří se v této
branži pohybují již několik let.

V PV MAS navíc působí i paní Zuzana
Guthová, která má velké zkušenosti a dokonce
i o systému projektového plánování odborně
přednáší. Pokud dva odborníky na projekty
v PV MAS přehlasují lidé, kteří takové odbor-
nosti nedosahují, a pokud i tito odborníci ne-
uznávají důvody k vyřazení našich projektů, je
to pro mne dostatečný důkaz, že rozhodování
PV MAS nebylo objektivní a podle předem
stanovených pravidel…

Udržitelnost
Jedním z pseudoargumentů pro vyřazení je

udržitelnost výsledků projektu po skončení.
Opět se jedná o argument lichý, protože tuto
otázku projekty řeší a mají připravena výcho-
diska k dalšímu chodu jednotlivých aktivit.
Opak může tvrdit pouze ten, kdo osnovy pro-
jektů nečetl nebo nepochopil.

Amatérismus
Pan Navrátil se snaží argumentovat v otáz-

ce amatérismu. Již jeho samotná reakce ale
ukazuje, že sám nepochopil princip, proč byla
chyba nominovat hodnotitele, který má
v dané oblasti „svůj“ projekt. To, že bodování
takovéto osoby (bez ohledu na to, o koho se
jedná) vyřadíme, neznamená, že jsme vyřešili
problém, protože tato osoba byla přítomna
pohovoru s žadatelem a svými otázkami, ko-
mentáři k odpovědím žadatele a vytvářením
atmosféry při rozhodování měla možnost
zmanipulovat bodování dalších hodnotitelů.
Jediným správným řešením bylo udělat nové
bodování jinými hodnotiteli…

Až později jsem si také uvědomil, že stej-
ný problém nastal i v případě hodnocení no-
vohradským místostarostou Ing. Pavlem
Kříhou, jehož podjatost by mohla být také
diskutována v souvislosti s tím, že hodnotil
projekt NOSky Příběhy domů, u kterého bylo
město Nové Hrady partnerem…

Člen PV reaguje pouze na jednu z ukázek
špatného fungování MAS, nikdo se nevyjad-
řuje k dalším nesrovnalostem – například při
nakládání s projekty. I to ukazuje, že neexis-
tují argumenty proti těmto obviněním…

Závěrem:
Několik členů PV MAS se snaží prostě a

jednoduše mlžit, protože by museli přiznat, že
ne vše funguje tak, jak by mělo. Trapným po-
kusem zkusili uchlácholit své svědomí tím,
že z nás chtěli udělat tuneláře, kteří mají zá-
jem pouze se osobně obohatit. Myslím si, že
dlouholetá práce s mládeží, která stojí za čle-
ny realizačního týmu (nejedná se pouze o
členy BK NH!), je spíše důkazem opaku. Je
také ukázkou toho, že jen nečekáme
s nataženou rukou směrem k obcím, ale po-
koušíme se své aktivity financovat z jiných
zdrojů. Partnerství základních škol a jiných
organizací jenom dokládá, že tyto projekty
měly reálný obsah, a je škoda, že nespráv-
ným rozhodnutím několika osob nedojde
k jejich uskutečnění.

Mgr. Vladimír Hokr ml.

P.S. V příloze nabízím soupis aktivit obou na-
šich projektů. Kompletní texty projektových
osnov projektů Škola sportu a Sportovní a
kulturní akce 2006 bude uveřejněn na interne-
tových stránkách BK Nové Hrady

Projekt
Sportovní a kulturní akce 2006

Projekt Škola sportu – popis aktivit
• projekt měl být realizován ve spolupráci se

základními školami v N.Hradech, Horní
Stropnici a Benešově nad Černou.

1) Seminář trenérů zapojených do projektu 20
hodin

• Detailní seznámení všech odborných trené-
rů s průběhem a cíli projektu.

• Odborná část věnovaná získávání správ-
ných sportovních návyků – přesné stanove-
ní návaznosti jednotlivých sportovních
cvičení v rámci tréninků.

Granty a lži kolem nich
dokončení ze str. 9

pokračování na str. 9
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2) Působení trenérů v rámci hodin TV 270 ho-
din /cca. 3 x do měsíce v každé třídě/

• Trenéři se zapojí do hodin TV na prvním
stupni základních škol a postupně budou
naplňovat jednotlivé cíle Školy sportu - zís-
kávání správných sportovních návyků,
zlepšování pohybových schopností a spor-
tovních dovedností všech žáků.

• Ukázkami a předvedením jednotlivých tré-
ninkových jednotek zvyšovat odbornost
jednotlivých pedagogů – zapojení pedago-
gů do jednotlivých hodin, seznamování pe-
dagogů s důležitostí a správným
provedením jednotlivých sportovních akti-
vit.

• !!! působení trenérů Školy sportu nebude
mít negativní vliv na plnění osnov TV pro
danou třídu – trenéři budou v hodinách ve
spolupráci s pedagogy pomáhat se zvládnu-
tím základních osnov!!!

3) Působení trenérů v rámci mimoškolní čin-
nosti 40 hodin

• Vznik speciálního mimoškolního sportov-
ního oddílu – rozšířené představování jed-
notlivých sportů, pokračování v nácviku
zvládání základních pohybových aktivit,
speciální sportovní aktivity.

• Mimoškolní sportovní oddíl bude pracovat
minimálně jednou týdně na každé ze zapo-
jených škol.

4) Sportovní akce pro školy 80 hodin
• Olympiáda Školy sportu - jednodenní spor-

tovní soutěže pro žáky zapojené do projektu
– celkem se uskuteční 3 sportovní akce
/Nové Hrady, Horní Stropnice, Benešov
nad Černou/ - soutěže v disciplínách, které
budou nacvičovány v rámci projektu – indi-
viduální i týmové.

5) Víkendové akce 70 hodin
• Semináře – jednodenní speciální akce za-

měřené na určité sporty /bojová umění, ša-
chy, míčové sporty/

• Turistické výšlapy do Novohradských hor –
dvě akce /výstup na Vysokou + výstup na
Kraví a Kuní horu/ zaměřené na pěší turisti-
ku, zvládnutí základních principů pohybu a
chování v přírodě a představení dalších
možností sportovně-turistického vyžití
v přírodě – cykloturistika, hipoturistika, jíz-
da na lyžích. Součástí výšlapu bude dobro-
volné zapojení do sběru odpadků v lesních
úsecích turistické trasy.

• Víkendové akce jsou plánovány tak, aby se
jich mohli /i aktivně/ zúčastnit rodinní pří-
slušníci /rodiče, sourozenci/ dětí zapoje-
ných do projektu.

6) Setkání s rodiči 20 hodin
• V průběhu a po skončení projektu dojde

celkem ke čtyřem setkáním realizačního
týmu a zástupců týmu trenérů s rodiči – prv-
ní proběhne při zahájení projektu, druhé

v průběhu měsíce května, třetí v září a čtvrté
na konci listopadu při ukončení projektu.

• Na jednotlivých schůzkách budou zástupci
realizačního týmu a trenérů informovat o
průběhu projektu, o navazujících akcích a
případném zapojení rodičů do víkendových
akcí.

• Trenéři vypracují hodnocení jednotlivých
žáků pro druhé a čtvrté setkání s rodiči.

• U žáků 3. a 4. třídy se trenéři pokusí dopo-
ručit vhodné sportovní pokračování.

• Tato setkání nebudou sloužit pouze k infor-
mování rodičů, ale také k zajištění zpětné
vazby – postřehy rodičů, připomínky ad.

Akce Termín

Cyklus přednášek - 10 přednášek Únor - listopad 2006

Koupání pro rodiče a malé děti /4 výjezdy/ Únor - březen 2006

Školní akce Šachový turnaj pro žáky ZŠ Únor 2006

Sportovní akce
Šachový turnaj pro neregistrované hráče - Nové Hrady Únor 2006

Sportovní akce
Párový turnaj registrovaných a neregistrovaných hráčů v šipkách Únor 2006

Školní akce Florbalový turnaj ZŠ Únor 2006

Sportovní akce Turnaj v sálové kopané Březen 2006

Školní akce Matematická olympiáda Březen 2006

Sportovní akce Volejbalový turnaj dvojic Březen 2006

Sportovní akce Florbalový urnaj pro neregistrované hráče Duben 2006

Školní akce Basketbalový turnaj ZŠ Duben 2006

Školní akce Sportovní den Nové Hrady Duben 2006

Sportovní akce Basketbalový turnaj minižactva Duben 2006

Školní akce
Přírodovědná regionální soutěžPoznej přírodu Novohradska Květen 2006

Školní akce Atletická olympiáda Květen 2006

Sportovní akce
Šachový turnaj pro neregistrované hráče - Benešov nad Černou Květen 2006

Sportovní akce Novohradský maratón Květen 2006

Sportovní akce Doplňkový program Běhu Terryho Foxe Květen 2006

Sportovní akce Tenisový turnaj pro neregistrované Květen 2006

Turistické akce pro školy a veřejnost Výstup na Vysokou Červen 2006

Sportovní akce Streetbalový turnaj Červenec 2006

Sportovní akce Volejbalový turnaj smíšených družstev Srpen 2006

Turistické akce pro školy a veřejnost
Výstup na Kraví a Kuní horu Říjen 2006

Sportovní akce
Volejbalový turnaj v šestkovém volejbale pro neregistrované

Říjen 2006

Školní akce Sportovní den Horní Stropnice Říjen 2006

Sportovní akce Florbalový turnaj pro neregistrované hráče Listopad 2006

Sportovní akce Basketbalový turnaj mužů Listopad 2006

Sportovní akce Hranický šachový turnaj pro neregistrované hráče Listopad 2006

Školní akce Vlastivědná regionální soutěžCo víš o svém kraji? Listopad 2006

Školní akce Turnaj pro 2. stupeň ZŠ ve volejbale Prosinec 2006
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Když se láme chleba
Slovo projekt je v současné době skloňová-

no ve všech pádech a na všech možných úrov-
ních. Minulý měsíc se dostalo opět i na stránky
našeho zpravodaje, tentokrát spíš v tom hor-
ším slova smyslu. Ale je slovo projekt a vše co
s ním souvisí opravdu synonymem něčeho ne-
gativního? Bez dobrého projektu totiž nejsou
peníze, přesněji řečeno, bez dobrého projektu
byste neměli dostat ani korunu. Nebo je to ji-
nak?

Projekt zpravidla „vznikne“ když: máte
dobrý nápad, svým nápadem prospějete něko-
mu nebo něčemu, zjistíte, kde byste na tento
nápad získali peníze, napíšete několikastrán-
kovou žádost o peníze a přidáte dostatek pří-
loh, čímž vznikne projekt. Pak o peníze
požádáte, když je dostanete, tak celý projekt
zrealizujete, vyúčtujete. Když je všechno
v pořádku, tak jsou peníze skutečně vaše. Ně-
kdy je dostanete předem a vy s nimi hospoda-
říte a jindy je dostanete, až když je po všem a
vše je splněno. To samozřejmě za předpokla-
du, že se z celého maratónu nezblázníte, pro-
tože „zúřadovat“ projekt od začátku do konce
bezchybně není zase taková legrace. Zadarmo
bych to tedy nedělala. Přesněji řečeno, jednou
jsem to udělala a pak jsem si vyčítala, že místo
takové „dobrovolnické projektové buzerace“
jsem si nehrála raději s vlastními dětmi. Ti,
kteří si projektový maratón už zaběhali a děla-
li to poctivě, ví o čem je řeč, ti kteří ještě nevy-
běhli anebo za ně běhají jiní, by soudit neměli.

Peníze na realizaci projektů (je to dnes je-
den z nejčastějších způsobů rozdělování pe-
něz) se získávají na různých místech a
institucích. Například u nadací, které jsou nej-
méně závislé. Přesněji řečeno, nadaci je jedno,
odkud žadatel o peníze pochází a kdo je u nich
doma „trafikant“, mnohem důležitější je, co se
píše v projektu a to se také hodnotí.

Pak se dají sehnat peníze u dalších institucí
a subjektů (např. krajské úřady či minister-
stva), které už tak nestranné nejsou, protože je
do toho schvalovacího a rozdělovacího guláše
zamíchána přeci jenom „špetka“ politiky.
Tady se hraje už trochu jinak. Kdo má vliv, tak
ovlivňuje, kdo má moc, tak tlačí, aby něco vy-
tlačil pro to svoje město, region, kraj,… To je
velmi důležité, protože země vzkvétá, voliči
tleskají, hlasují a vůbec se nezajímají, jakými
způsoby se ty peníze „přitlačily“ domů. A ně-
kteří říkají, že je to raději ani nezajímá,
důležitější je mít opravené silnice. Dejte pokoj
s principy a morálkou. A tak ti, co léta pracují
pro druhé a pro svůj region, budou pro druhé a
svůj region rádi pracovat opět v dalším voleb-
ním období.

Nyní lehce navážu na termín „dobrovolnic-
ká projektová buzerace“ a nedokonalou pře-
smyčkou se dostanu k penězům za odvedenou
práci. Žijeme v systému, kde se za práci platí.
Bohužel peníze potřebuje každý z nás, protože
musí být na jídlo, na složenky, na nové boty
pro děti, na knížky, na benzín. Byly doby, kdy
mi bylo trapné přijmout peníze za práci ve

prospěch jiných lidí a dětí a to za práci tako-
vou, která mě stála hodně času a energie. Více
jak roční práce v čistě dobrovolnické režii. A
pak jsem jednou uviděla v televizi spící politi-
ky v pracovní době (byl to tuším záběr z posla-
necké sněmovny nebo senátu, už přesně
nevím) a tak jsem si to v hlavě všechno nějak
přehodnotila…

Proto se nepozastavuji nad tím, že si BK
Nové Hrady dovolil dát do rozpočtu svých
projektů mzdové náklady na trenéry,
manažera projektu, ekonomického a projekto-
vého manažera a další lidi, jejichž práce mohla
mít smysl. Dokonce bych jim to přála, aby
alespoň občas, mimo toho morálního ocenění,
jehož je poskrovnu, byli oceněni i způsobem
v našich krajích běžným, tedy penězi.

Abych však nebyla nařčena z demagogie
ještě dodávám, že předchozími odstavci ne-
chci urážet ani zesměšňovat ryzí dobrovolnic-
kou práci. Smekám klobouk před každým, kdo
ji vykonává, kdo je schopen odříkání, kdo se
chce rozdávat ve prospěch ostatních a nic za to
nežádá, kdo káže vodu a také ji pije.

V projektech Cesta za kulturou a Řezbář-
ské sympozium, které jsem psala pro naše
město a jsou rovněž v programu Leader+, se
mzdové náklady objevují rovněž a ne zrovna
malé. A mně to připadá opodstatněné. Komu
jinému by se měly ty peníze dostat, když ne
k lidem, co u nás něco prospěšného udělají?
V případě projektu Cesta za kulturou to byli
například muzikanti při masopustní koledě
nebo organizátoři jednotlivých akcí. Závidí
jim někdo ty peníze? Pro koho ta naše MASka
peníze získala? K čemu a komu má program
Leader+ sloužit? Je to program investiční
nebo neinvestiční? Jaké hodnoty podporuje?

Argumentace ze strany F. Štangla, S. Malí-
ka i M. Navrátila k vyřazení projektů BK
Nové Hrady z důvodu velkých mzdových ná-
kladů se mi zdá jako laciné a podbízivé gesto,
které má vyrazit dech „obyčejným“ lidem a
nezaměstnaným. A to stále opomíjím fakt, že
podle mně dostupných informací, mělo být
„problémové“ kolo hodnocení zaměřeno na
jiné aspekty projektu.

Po přečtení článku Něco nebo nic (NZ
5/2006), který mohl být v podstatě zkrácen do
jediné věty - „Nenávidím Hokra“ a úvodní
věty článku Jak se věci mají (NZ 5/2006),
jsem nabyla dojmu, že jsem prošla časovou dí-
rou a ocitla se v minulém století za vlády KSČ.
Tehdy také každý, kdo vybočoval, veřejně ne-
souhlasil a jako „potrefená husa se ozýval“,
dostal po paličce. Inu dějiny se opakují. Mění
se barvy, kulisy a lidé, ale podstata zůstává.

Aby závěr nevyzněl tak pesimisticky,
buďme rádi alespoň za to, že se u nás něco
děje, že je o čem psát, že se ta naše komunální
politická scéna trochu provětrává… Vždyť
kdy jindy se lidi pořádně poznají, než když se
láme chleba?

Květa Jarolímková

Římané už to prý věděli
Tak jsem se konečně dozvěděla co věděli

Římané o huse zasažené kamenem. Prý se
ozve. O tomto zásadním husím postoji jsem se
dočetla v minulém Zpravodaji. Je to velmi za-
jímavé tvrzení hodno hlubších úvah a kladení
si různých otázek. Byli Římané dobrými střel-
ci, byly tehdy husy citlivější než ty dnešní, bylo
jich více?

Představuji si, jak Římané než k tomu do-
spěli, dělali řadu pokusů a pak vyvodili obec-
ně platný závěr. To si nejspíš takhle stoupli
k hejnu hus a zkoušeli se do nich trefovat. Jistě
na pokusu pracovali léta. Nejsem sice znalec
husí mentality, ale bylo by jistě zajímavé vě-
dět, co se těm husám v zasažené hlavě honilo.
Jestli třeba jedna z davu, když takhle dostala
ránu, si řekla: á, někdo mě má rád, že si mě vy-
bral, tak to já mu musím poděkovat a zakejha-
la. A kamarádky jí na to řekly: hele huso, drž
zobák, nebo přiletí další.

Zajímavé by bylo vědět, jaký byl sled udá-
lostí. Jestli husy nejprve opravdu kejhaly, což
je jejich přirozenost, a pak dostaly ránu, ane-
bo dostaly od vtipkujícího Římana šutrem do
hlavy a pak zakejhaly, což se mi zdá rovněž
jako přirozené. Kdybych dostala ránu do zo-
báku já, asi bych také zajekala.

No, ať už je to tak či onak, alespoň z té husí
zápletky máme pěkné pořekadlo, které se
může použít jako zásadní argument v přípa-
dech, kdy ostatní argumenty selžou.

A propos, co si takhle zauvažovat o dalším
známém výroku: kdo je bez viny, ať hodí kame-
nem? K. Jarolímková

KRUH PŘÁTEL
HUDBY

PŘI ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLE

V TRHOVÝCH SVINECH

Graffovo
Kvarteto

Štěpán Graffe - 1. housle
Lukáš Bednařík - 2. housle

Lukáš Cybulski - viola
Michal Hreňo - violoncello

Kulturní dům Trhové Sviny

středa 21. června 2006
v 19.00 hodin
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Některé aktivity NOSu
Počátkem května se občanské sdružení

Novohradská občanská společnost (NOS) za-
pojilo do programu Otevírání letní turistické
sezóny 2006 v Nových Hradech. Víkendový
program připravovalo Kulturní a informační
centrum N. Hrady a NOSka byla jedním
z partnerů, kteří přispěli svou akcí k propagaci
pěší turistky na Novohradsku.

V sobotu 6. května se tak uskutečnil z Hoj-
né Vody společný výstup na vrchol Vysoké
(1034 m.n.m.). Základním mottem výstupu
bylo jednak samotné setkání lidí a výšlap na
vrchol různými cestami s horskými vůdci a
dále představení dokončeného projektu NOS-
ky „Putování po Novohradských horách“.

Další projekt NOSu s názvem „Rozšiřová-
ní služeb, ověřování nových postupů“ získal
finanční podporu z Globálního grantu realizo-
vaného v rámci Operačního programu Rozvoj
lidských zdrojů. Projekt je zaměřen na posky-
tování sociálních služeb, které přispívají zne-
výhodněným skupinám v jejich integraci na
trh práce a partnery zde jsou IMPULS Třebíč,
občanské sdružení, Mikroregion Sdružení
Růže, Ústav ekologie krajiny Akademie věd
ČR. Výstupem projektu bude uspořádání rek-
valifikačního kurzu pro osoby do 25 let věku a
absolventy vysokých škol se zaměřením na
získání praxe. V současné době je naplňována
aktivita č.3 - Analýza organizací, firem a insti-
tucí, které by umožnily rekvalifikantovi vyko-
nat ve své organizaci šestiměsíční praxi, a
zároveň aktivita č.4 - Zajištění kvalitních lek-
torů potřebných pro teoretickou výuku rekva-
lifikačního kurzu.

Zájemci z řad organizací a firem, popř.lek-
toři, kteří by se rádi podíleli na realizaci pro-
jektu, se mohou se svými dotazy, resp.
nabídkami informovat na telefonním čísle
608 967 286 (P. Heidinger). Podrobný popis
projektu je zveřejněn na internetových strán-
kách www.novnos.cz/Aktivity společnosti –
rok 2005.

Dalším projektem, který sdružení NOS
realizuje od minulého roku a který je v závě-
rečné fázi, je „Marketing místních potravino-
vých produktů“. Tento projekt je podpořen
z programu Leader+ a blíže se s ním budete
moci seznámit na podzim po vyhodnocení
všech jeho částí.

Nicméně již dnes nás projekt motivoval
k rozšíření služeb pro lidi z našeho regionu či
pro návštěvníky Nových Hradů. V nově zříze-
né kanceláři NOSky bychom rádi formou pro-
pagace podporovali výrobce místních
potravinových produktů, řemeslníky nebo
umělce. Proto zde budou k vidění, a některé i
k zakoupení, výrobky od lidí z Novohradska
nebo alespoň informace, kde vystavované
předměty a výrobky lze zakoupit.

Ačkoli již dnes je co nabízet a co představit,
budeme rádi za každé nové doporučení a tipy
na další řemeslníky a zajímavé lidi z našeho re-
gionu. Novou kancelář sdružení NOS najdete
v Nových Hradech v ulici Česká 64, telefonní
kontakt 777 689 778 (K. Jarolímková).

Za NOS Květa Jarolímková

Poznámky
Květnový Zpravodaj byl obsahem zcela

mimořádný.

Ačkoliv… Hned na str. 5 již novohradská
klasika – „Technické služby města NH – vý-
sledky místního šetření.“ Aneb tentokrát na-
hradila pomlčka, tedy inovace! Jinak jev této
kvality lze pozorovat třeba na poutích… Čím
více je balonek nafouklý, tím tenčí má stěny,
zato uvnitř více luftu.

Poznámka k místnímu veřejnému rozhla-
su, snad ani ne technická, jen taková fyzikální,
školácká. Při banálně známé rychlosti zvuku a
dvou reproduktorech vzdálených 150 a 300
metrů, plus nějaká echa od budov, slyší poslu-
chač dvakrát totéž se zpožděním půlvteřino-
vým, což akusticky udělá z dechovky heavy
metal music, z lidského hlasu skřehotání.
Problém je tedy v překrývání zvuku, technic-
ky asi neřešitelný. V jistých detektivkách se
často objevuje věta: „Toť elementární, milý
Watsone“.

Pozor! Důležité upozornění… V minulém
zpravodaji, v textu „Něco aneb nic“ na str. 6 se
několikrát objevily výrazy demagograt, de-
magogracie. Nutno zdůraznit, že tato slova ne-
mají žádnou významovou vazbu vůči
demokratovi a demokracii. Jsou než zcela lo-
gickou slovní složeninou svou slov – demago-
gie gratis.

Při zběžném prolistování čísla bylo potěši-
telné, že strany se vyhnuly předvolební
masáži místních občanů. Není přece účelem
místního Zpravodaje agitovat do voleb parla-
mentních (jinak ovšem je, co do voleb komu-
nálních). Jenže, ouvej – č. 20 KSČM… Tito
lidé jsou již prostě navyklí hučet do občanů
jako vítr do komínů, jiní už nemohou býti.
„Duchů jež vyvolal jsem, nemohu se zbýti,“
napsal již dávno W. Shakespeare. Ó Marxi, ó
Lenine, kde jsou ty nedávné rudé časy, kdy
KSČ zahalená do neslušivého maškarního
kostýmu Národní fronty, volby co volby snad-
no sbírala svých 99,999% hlasů? „Nebojte se
dát hlas Komunistické straně Čech a Mora-
vy…“ Nutno je dopsat! Ti voliči, kteří se
v roce 1946 nebáli dát hlas komunistům, byli
brzy poté ubíjeni v lágrech, vláčeni po krimi-
nálech, mnozí skončili na popravištích.

A to nejen zcela nevinní bezpartijní voliči,
ale často i samotní soudruzi komunisté, jak se
tak z důvodů sobě vlastních i mezi sebou ruba-
li. Při měnové reformě v roce 1953 soudruzi
okradli celý národ do poslední koruny, ne me-
taforicky, ale doslova účetně. A co všechno
dalšího pak ještě bylo…

I při ohledu na věk, z mravního cynismu
paní Miloslavy Fučíkové doslova mrazí. Mra-
zí tím příslovečným mrazem sibiřským,
v tomto případě rudě koncentráčnickým.

Tabulky na s. 8 – rozpočty projektů Škola
sportu a Sportovní a kulturní akce 2006…
Děs! Thriller na stránkách městského Zpravo-
daje! „To se zdá bejt nemožný,“ říkává se
v kraji. 12 000 měsíčně, solidní suma, pěkný
přivýdělek. Kolik Novohradečanek i Novo-
hradečanů by rádo takový alespoň základní
výdělek? A ta oběť – za nějakou tu stovku za
hodinu vyprávět dětem, že košíková se hraje
do košíku, který nemá dno! Naštěstí jsou stále
na Hradech muži i ženy, kteří dobrovolně, ve
svém volném čase, jen z potřeby seberealiza-
ce a snahy prospívat dětem, věnují se nadšeně
a nezištně. Není známo, že by kdy o honoro-
vání žádali, spíše lze předpokládat, že sami
občas drobně investují. Tak řečený vrcholový
sport je už ryzí komercí, stejně jako obchod
s dostihovými koňmi či ojetými automobily,
k čertu s ním. Však že by se měl sport nejlido-
vější, nota bene dětský, stát také živností?

Ti lidé, kteří se snaží přitáhnout děcka k ja-
kékoliv pozitivní hodnotě, od vztahu ke zvířa-
tům, k jakémukoliv sportu od fotbalu až po
šachy, k výtvarnému vidění světa – to lidé
užiteční jsou. O lidech typu Projektant je
v psáno v Knize: „Podle činů poznáte je.“ Zle
se o tom přemýšlí s plným žaludkem.

Opravená kašna, upravené okolí, však na
starých lípách dva cáry papíru a rezaté připí-
náčky – oznámení, že kdo to jako platil. Že
prý to tak musí být. Budiž ať je, ale proč zrov-
na na starých stromech? Proč nestačila tabul-
ka zapíchnutá vedle do záhonku? Patrně ještě
je, nedávno byla, na tom tátovi novohrad-
ských dubů, v Terčině údolí, za Lázničkami,
přibita hnusná plechová tabulka se slovem je-
diným – DUB. To určitě spáchal nějaký tristní
aktivista se silnějším vztahem k turistickému
salámu než k přírodě. Možná pod podstatným
jménem DUB mělo stát jedno – STROM. Aby
si nikdo nemohl splést třeba s s mimořádnou
velkou kedlubnou. Více ohleduplnosti ke
stromům, od občanů i úřadů, jistě by se hodi-
lo. Však ty stromy ještě všichni boudou potře-
bovat. Zatloukání železa do stromů je
barbarstvím.

Ještě špetka o Rezidenci… Asi před třemi
léty pěkně rekonstruováno průčelí do náměstí.
Však po první zimě odprýskala omítka na po-
dezdívce. Nebyla otlučena, nebyla znovu na-
hozena. Jen byly zaflastrovány ďubky. Po
další zimě odpadlo všechno. Nyní odprýská-
vání, pukání a praskání pokračuje vzhůru. Lze
tedy předpokládat, že stavební lešení bude ob-
letou ozdobou novohradského náměstí. Šlen-
drián stavební firmy, nebo co? Ach jo!

Preventivní upozornění pro Místního Šet-
řitele, aby zase nebylo, že ono to, a přitom to
tak vůbec ne! Nikdo z městské rady materiál
nenakupoval, maltu nemíchal, nenahazoval,
odvedenou práci nekontroloval. Lze svědecky
doložit. Jaroslav Švestka
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Novohradský smíšený sbor slaví
Nejsou to žádné bujaré oslavy, jen si chce-

me připomenout, že se před deseti lety sešlo
pár nadšenců, kteří si dovedli představit, že by
společně mohli dát dohromady několik koled
a vánočních písní a dokonce je snad i zazpívat
v kostele při půlnoční mši. Byli jsme tenkrát
naštěstí dost soudní a nepustili se do toho sami.
Podařilo se nám zlákat Hanku Kudrnovou, uči-
telku zpěvu na zdejší ZUŠ, aby se nás ujala a ta
to s námi až dosud vydržela. Pod jejím vedením
podnikáme mimo jiné i zájezdy za spřátelený-
mi pěveckými sbory, hostujeme při různých
příležitostech a v posledních letech jsme nacvi-
čili i odzpívali velké vánoční mše.

Náš repertoár se od původních jednohla-
sých a nanejvýš dvojhlasých skladeb rozšířil
na čtyřhlasé i pětihlasé. Zpíváme jak lidové
písně v různých úpravách, tak klasiku – Janáč-
ka, Mozarta, Bacha a další. Dokonce jsme si
troufli i na Ježka a to jme sami nevěřili, že je
v našich možnostech.

Naše „výroční“ koncertování jsme zahájili
v neděli 14. května společným vystoupením
s Brass Collegiem v novohradském kostele.

Kdo to nestihl, může se na nás přijít podívat do
kláštera 13. června nebo do českobudějovické
katedrály sv. Mikuláše ve čtvrtek 15. června
v 19.30 hodin, kde tento koncert zopakujeme.
Jedno vystoupení budeme mít i v Horní Strop-
nici 8. června, kde si zazpíváme s dětskými
sbory Sluníčko a hosty ze severomoravského
Sudkova.

Vyvrcholením naší oslavy deseti let čin-
nosti bude Výroční koncert Novohradské-
ho smíšeného sboru v kinosále Českého
domu v Nových Hradech 22. června v 18 h.

Na tento koncert bychom rádi pozvali
všechny, kteří s námi kdy zpívali, doprovázeli
nás či jsou s námi v jiném přátelském vztahu,
ale jsou samozřejmě zváni i ti, kteří o nás mno-
ho neví, slyšeli nás málo nebo vůbec ne.
Máme připraven průřez naším repertoárem
tak, abychom potěšili nejen sebe, ale doufáme
i početné publikum.

Snad se nám tento koncert vydaří a bude i
veselo!

Jste všichni srdečně zváni!
Novohradský smíšený sbor

Okénko do knihovny
� Roland Gerstmeier a Thomas Romig: Slad-

kovodní ryby Evropy. Přátelé přírody a
sportovní rybáři mohou prostřednictvím
této ojedinělé knihy pohlédnout do fasci-
nujícího světa pod hladinou našich potoků,
řek, rybníků a jezer. Je to svět sladkovod-
ních ryb celé Evropy. Zajímavá a poutavá
kniha nejen pro milovníky ryb.

� Georg Duwe: Lovíme štiky. Jak to, že ryba
rybáři tolik učaruje? Je to její nevšední
zjev, dravá ozubená ústa? Nebo je to její
zvláštní způsob života či způsob, jakým se
zmocňuje své kořisti? Přečtěte si tuto oje-
dinělou knihu, sami si odpovíte na otázky.

� Hana Prošková: Jak namalovat smrt. Kri-
minalista Vašátko spolu se svým přítelem
Horácem hledají pachatele, který na růz-
ných místech Prahy vraždí ženy týmž smr-
telným hmatem.Čtenář vstupuje do
nezvyklého prostředí, stává se svědkem
psychoterapeutické léčby – je vrahem ně-
kdo z pacientů nebo někdo jiný?

� Dick Francis Návrat diplomata. Detektivní
příběh z dostihového prostředí.

� Nora Roberts píšící pod jménem J.D.Robb:
Smrtící zrada. Eva Dallasová, policistka
z druhé poloviny 21. století, v boji s besti-
álním škrtičem…

� Marta Novotná a Rostislav Sarvaš: Michal
Tučný – A vzpomínky ty nemůžeš si zout.
Manželka Michala Tučného vzpomíná na
svůj život po boku známého zpěváka. Do-
plněno fotografiemi ze života.

� Vlastimil Brodský: Drobečky z půjčovny
duší. Vlastimil Brodský má dar sugesce a
je obdařen silou osobnosti. K tomu ho
šlechtí charakter a dobré lidské vlastnosti -
pracovitost, skromnost a trvalé pochyby.
Právě tyto pochyby jsou hlavním hnacím
motorem jeho umělecké tvorby.

J. Janošková, knihovnice

Hudební přehlídka kapel
V rámci programu Otevírání letní turistické

sezóny 2006 se uskutečnila v neděli 7. května
v Nových Hradech hudební přehlídka kapel.
Nabídku města na vystoupení přijaly kapely
Sunny Band, Trachtenkapelle Moorheilbad
Harbach a Podhoranka, se kterou si zazpíval
několik písniček i zpěvák Pavel Heidinger.

Přehlídku pořádalo Kulturní a informační
centrum a tato akce patřila do aktivit projektu
Cesta za kulturou, jehož nositelem je město
Nové Hrady. Organizačně a technicky ji po-
mohli zajistit pracovníci TSM N. Hrady, Ka-
mil Vlček (Hotel Máj), Jaroslav Brácha, Dana
Lošková, Hermína Mocová a Helena Princo-
vá, kterým tímto děkuji za spolupráci.

Věřím, že pro účinkující i diváky bylo ne-
dělní odpoledne s hudbou příjemně stráveným
časem a že na podobné kulturní či společenské
akce opět zavítají. (foto na str. 15)

Květa Jarolímková

Rezidence Nové Hrady a.s.
přijme

pro provoz pensionu a restaurace
Tereziiny lázničky

v Údolí u Nových Hradů

POMOCNÉHO
KUCHAŘE / KUCHAŘKU

NA  VÝPOMOC
• na zkrácený pracovní úvazek – možné

také jako vedlejší pracovní poměr, bri-
gáda či dočasný zástup dle vzájemné do-
hody,

• vhodné i pro důchodce či studenty

• nástup dle dohody, možnost okamžitého
nástupu výhodou

Kontakt: 724 130 399

Restaurace hradní
šenkovna

Vás všechny zve do své stylové, dobové
restaurace na hlavním nádvoří starého hradu
v Nových Hradech .Přijďte na dobré občer-
stvení a příjemné posezení. Můžete zde po-
sedět v buquoyském sále, který připomíná
dávné doby. Kapacita restaurace: buquoy-
ský sál 40 míst, alchymistický bar 20 míst,
venkovní posezení na nádvoří 60 míst.
Od 1. května do 30.září 2006 otevřeno
každý den

Otevírací doba:
Pondělí 10:00 – 17:00
Út, St, Čt, Pá, So 10:00 – 23:00
Neděle 10:00 – 20:00
Těšíme se na Vaší Návštěvu!!!!

Kontakt:Roman Koňa, tel.: 386 361 102,
mobil:720 102 614, 774 036 356
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ČERVNOVÝ PROGRAM
V NOVOHRADSKÉM

KLÁŠTEŘE A FARNOSTECH

� Výstava prací žáků výtvarného oboru
ZUŠ Trhové Sviny

je veřejnosti přístupná od 31.5. do 20.6.
v ambitech novohradského kláštera.
Vstup volný.

� Svatodušní pouť na Dobré Vodě
Římskokatolická farnost Dobrá Voda u N.
Hradů zve na svatodušní pouť na poutní
místo Dobrá Voda. Slavná mše svatá se
uskuteční v neděli 4.6. v 11:00 a hlavním
celebrantem bude biskupský vikář P. Vác-
lav Dvořák. Odjezd autobusu z Nových
Hradů bude v 10:15, z Horní Stropnice
10:25.

� Servitská pouť
Ve dnech 9.-10.6. proběhne v Nových
Hradech a na Dobré Vodě servitská pouť za
účasti provinciála P. Gottfrieda M. Wolfa
OSM. Poutní mše svatá bude sloužena
v sobotu 10.6. v 10:00 na Dobré Vodě.

� Výstava o životním odkazu P. Bonfilia
U příležitosti konání servitské pouti bude
v páteční podvečer 9.6. cca ve 20:00 otev-
řená výstava o životním odkazu P. Bonfi-
lia, spojená s videoprojekcí o jeho životě a
z činnosti servitů v českých zemích a v No-
vých Hradech.

� Fatimský den na Dobré Vodě
ŘKF Dobrá Voda a novohradský klášter
zve na tradiční Fatimský den na Dobrou
Vodu. Fatimský den se uskuteční v úterý
13.6. v 17:00. Odjezdy autobusu jsou ná-
sledující: Hranice - 15:55, Nové Hrady –
16:20, Horní Stropnice – 16:30.

� Koncert vážné hudby
V úterý 13.6. ve 20:00 vystoupí v novo-
hradském kostele žesťový sextet Brass
Collegium a Novohradský smíšený sbor.
Vstupné dobrovolné.

� Petropavlovská pouť
v Nových Hradech

Římskokatolická farnost Nové Hrady zve
na pouť ke cti patronů novohradského kos-
tela a kláštera, která se uskuteční v neděli
25. června v 9:00. Hlavním celebrantem
bude českobudějovický generální vikář P.
Jan Baxant. Po mši svaté bude následovat
společné posezení při koláčcích v klášterní
jídelně.

� Výstava „Česká krajina v obrazech“
Volně přístupná prodejní výstava „Česká
krajina v obrazech“ Vladimíra Mencla,
člena Unie výtvarných umělců v Praze,
bude otevřená v ambitech novohradského
kláštera v pondělí 26.6.

� Zakončení školního roku
V pátek 30.6. zveme všechny děti na za-
končení školního roku dětskou mší svatou,
která začne v 16:30, a následným opéká-
ním špekáčků a různými hrami.

Hudební přehlídka kapel - fotografie k článku na str. 14
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Pozvánka do kina FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - KVĚTEN 2006

� Tygr a sníh
Básník Attilio je lektorem na univerzitě v
Římě a právě publikoval sbírku svých prací
nazvanou „Tygr a sníh“. Bezmezně miluje
kritičku Vittorii. Prakticky žije jen pro ni,
dvoří se jí, pronásleduje ji na každém kroku a
každou noc o ní sní. Vittorie si ho příliš nevší-
má, jeho snažení přechází se shovívavým
úsměvem a jen zřídka přijímá jeho neustálá
pozvání. V roce 2003 odjíždí Vittoria do Bag-
dádu udělat rozhovor s iráckým básníkem Fu-
adem. Během bombardování je zraněna a
upadá do kómatu. Attilio neváhá ani minutu,
vydává se za ní, rozhodnutý udělat cokoliv,
aby svou milovanou zachránil. Snaží se pro ni
zajistit lepší lékařskou péči, získat léky tam,
kde není možné dostat ani aspirin, projde skrz
minová pole, přejde poušť ... Z obyčejného
básníka se tak stává odvážný hrdina, který pro
život své lásky dokáže udělat nemožné ...

� První po bohu
Příběh nás zavede do Finska roku 1944 na rus-
kou základnu ponorek v Baltském moři kam
přijíždí z osvobozeného Leningradu mladičká
Táňa. Je zdejším životem naprosto fascinová-
na a tiše obdivuje všechny vojáky a důstojníky
místní posádky. Pozná zde i svou první, pro-
zatím platonickou lásku, charismatického ka-
pitána Alexandra Marinina. Jeho srdce ale
patří tajemné Švédce. Co čeká na hrdiny v je-
jich boji s nepřáteli i se svým vlastním osu-
dem? Vítězství nebo porážka? Kdo je
skutečným hrdinou?

sobota 3.6. 20.00 hod.

• ERASMUS II (129 min.)
Studentské časy skončily, začíná život.
Romantická komedie, pokračování úspěšného
snímku Erasmus a spol.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 7.6. 20.00 hod.

• UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA
(103 min.)

Uklidím dům. Uklidím zahradu. Odklidím
souseda. Zabiji psa.
Anglická komedie s Rowanem Atkinsonem
v hlavní roli.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

sobota 10.6. 20.00 hod.

• TYGR A SNÍH (114 min.)
Příjemná, inteligentní komedie režiséra a her-
ce Roberta Benigniho o velké osudové lásce.
Italský film čistý jako sníh a divoký jako
tygr…
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 14.6. 20.00 hod.

• PRVNÍ PO BOHU (99 min.)
Snímek o přátelství, zradě, hrdinství, naději a
lidech, kteří vyhráli válku ...
Ruský film, který nás zavede do Finska roku
1944 na ruskou základnu ponorek v Baltském
moři.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

sobota 17.6. 20.00 hod.

• UTAJENÝ  (117 min.)
Strach, nenávist, šok a děsivé video.
Francouzský komorní psychothriller.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 21.6. 13.45 - ŠD, 17.00 hod.

• BAMBI 2 (72 min.)
Nová dobrodružství odvážného kolouška a
jeho kamarádů.
Rodinný animovaný film.
Přístupné, český dabing.
Vstupné 40 Kč

středa 21.6. 20.00 hod.

• ZKROCENÁ HORA (134 min.)
Největší silou přírody je láska.
Film USA oceněný mnoha Oskary a Zlatými
Globy.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 60 Kč

sobota 24.6. 20.00 hod.

• PRIME (105 min.)
Když už i terapeut potřebuje terapii ...
Romantická komedie USA. Hrají Meryl Stre-
ep, Uma Thurman a Bryan Greenberg.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55Kč

středa 28.6. 20.00 hod.

• ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU (113 min.)
Komedie podle bestselleru M. Viewegha ...

Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráží
náhodná skupinka cestujících…

Přístupné od 12 let.
Vstupné 60 Kč

KLUB  ČESKÝCH  TURISTŮ
TJ  TURISTA  ČESKÉ  BUDĚJOVICE

pořádá
pod patronací hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka,

předsedy Klubu českých turistů PhDr. Jana Stráského
a starosty města Nových Hradů Ing.Františka Štangla

v sobotu 10.června 2006 již 7. ročník
SETKÁNÍ  ČESKÝCH  A  RAKOUSKÝCH  TURISTŮ

V  NOVÝCH  HRADECH – PUTOVÁNÍ  NOVOHRADSKEM
Akce zařazena v mezinárodním kalendáři akcí IVV (Internationaler Volksportverband).
Nově zajištěn dovoz pěších turistů na starty v Novohradských horách v Rakousku, nedostup-
ných veř. dopravou.

• Prodám byt 3+1 s halou na adrese Nové
Hrady Zahradní čtvrť 340, byt je ve třetím
patře, v domě výtah. V roce 2003 provede-
na celková rekonstrukce bytu. Cena doho-
dou. Tel.: 606 810 012

• Prodám byt 1+1 na Nových Hradech v os.
Vlastnictví. Cena 400 000,- Kč.
Tel.: 606 241 159

• Prodám byt v osobním vlastnictví 2+0
v Nových Hradech. Balkon a výtah.
Tel.: 775 667 087

• Prodám byt 2+1 s balkonem na Nových
Hradech. Cena: 500 000,-Kč.
Tel.: 774 998 694

• Koupím peřiňák, tel.: 386 361 187

• Daruji za odvoz elektrický sporák,
info každý pátek (chalupáři), P. Pelechová,
Údolí 90

PRODEJ VYŘAZENÉHO
NÁBYTKU

(skříně, křesla, židle) z ubytovny
Český dům

v pondělí 19. června od 16.00 do
17.30 hodin v Českém domě.

Bližší informace na tel.:
602 150 208 D. Lošková
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Kulturní a informační centrum v Nových Hradech pořádá

jubilejní X. ročník soutěže družstev dospělých
v netradičních disciplínách

v sobotu 17. června 2006 od 14.00 hodin  na hřišti TJ v Nových Hradech
Program: 13.00 – 13.45 hodin – prezentace, 14.00 hodin – start soutěží

Letošní ročník je inspirován nejúspěšnějšími disciplínami za celých deset let trvání soutěže.
DISCIPLÍNY:

Trojchůd, Píďalka, Sejdeme se v tunelu,  Tepláková, Lochneska, Spirálou ven, Pivní , Lanovka, Míčový trakař, Vodní raketa

Přihlášky šestičlenných družstev přijímáme do 13.června 2006.
Propozice jsou k dispozici v KIC Nové Hrady nebo na www.novehrady.cz

Soutěží se o putovní pohár, sud piva a něco dobrého na zub. Vstupné zdarma
Po perném soutěžním dni, po vyhlášení vítězů a předání cen se sejdou všichni účastníci letošního ročníku při posezení

(a komu zbudou síly i při tanci) s kapelou PŠTROSMENI

Se záměrem přihlásit družstvo Přípravky
(v této věkové kategorii mohou hrát chlapci i
děvčata po dovršení věku 6 let do 8 let věku) do
soutěžního ročníku 2005 – 2006 (podzim – jaro)
jsme po náboru začali s pravidelnými tréninky
2x týdně v září 2004. Přihlásili se nám chlapci
i děvčata nar. v r. 1996 – 1999, které jsme roz-
dělili do dvou věkových kategorií. V listopadu
2004 jsme se přesunuli do nové haly (3x týd-
ně) v N. Hradech a několikrát jsme se během
zimy utkali se stejně starými fotbalisty s Horní
Stropnice. Od dubna 2005 jsme opět 2x týdně
začali trénovat venku a v červnu poprvé sehrá-
li utkání na hřišti. Od září chlapci začali hrát
svá mistrovská utkání a opět udělali nábor,
kdy se nám přihlásili chlapci i děvčata nar. v r.
1998 – 2000. Po úspěšném odehrání podzimu
(nejen výsledkově) jsme od listopadu 2005
před zimou opět utekli do haly a tam pokračo-
vali v tréninku (3x týdně). Přes zimní přestá-
vku jsme odehráli již více zápasů a
turnajů.Několikrát jsme byli i v nové nafuko-
vací hale na Složišti v Českých Budějovicích.
V dubnu 2006 jsme začali trénovat (3x týdně)
venku a začala nám mistrovská utkání.
S chlapci (r. 1996 – 2000) a rodiči jsme
10. května 2006 též navštívili mistrovské
utkání 2. ligy mužů DYNAMO Č.Budějovice
– VÍTKOVICE, kam nás odvezl autobus TJ,
který byl zaplněn do posledního místečka.
V současné době (květen 2006) máme přihlá-
šeno 27 chlapců (r. 1996 – 2000), z tohoto vel-
kého zájmu malých fotbalistů a rodičů o sport
všeobecně máme velkou radost a od sou-
těžního ročníku 2006 – 2007 fotbalový oddíl
TJ NOVÉ HRADY mládežnických družstev
hraných mistrovskou soutěž zvýší na 4.

Soutěžní ročník 2006 – 2007:

Přípravka (r. 1998 – 2000)
Kadeti (r. 1996 – 1997)
St. žáci (r. 1992 – 1995)
St. dorost (r. 1988 – 1991)
Samozřejmě činnost mládežnických

družstev je organizačně a finančně náročná.

Tímto bychom chtěli velice poděkovat rodi-
čům a našim sponzorům, kteří nám v organi-
zaci a finančním zajištění mládežnických
družstev neocenitelnou měrou pomáhají.
GLOGAR a.s., HCS BOHEMIA a.s.,
JIHOČESKÉ LESY a.s.,
MAGNA CARTECH spol s.r.o.
MOTOR JIKOV a.s.
RYBÁŘSTVÍ SPOL s. r. o, ŽPSV a.s.

Jan Marhoun

Škola sportu
Letošní ročník novohradské Školy sportu,

který byl zaměřený na žáky druhých tříd ZŠ,
byl ve středu 3.5.2006 ukončen Olympiádou
Školy sportu. Pro účastníky byly připraveny
tři hlavní disciplíny, ve kterých mohli poměřit
své síly. Po zvládnutí základní rozcvičky Ško-
ly sportu jsme v tělocvičně absolvovali první
disciplínu – opičí dráhu, kterou připravil tre-
nér gymnastiky Pavel Vicány. Poté jsme se
přesunuli na venkovní hřiště a soutěžili ve
skoku do dálky a krátkém sprintu. Nejlepší tři
v kategorii chlapců a dívek se pak mohli těšit
nejenom na diplomy, ale také na hodnotné
ceny, které věnoval BK NH a sponzoři.

Mimo vyhlášení výsledků jednotlivých
disciplín byla při předávání cen a diplomů
oceněna i dlouhodobá aktivita jednotlivých
účastníků. Trenéři vyhlásili absolutního vítěze
resp. vítězku - Nejlepšího cvičence Školy
sportu, kterou se stala Hanka Buštová (vyhrála
také všechny tři individuální disciplíny Olym-
piády ŠS).

Ocenění však patří všem, kteří aktivně při-
stupovali k nácviku jednotlivých disciplín, po-

děkování za výbornou spolupráci pak třídním
učitelkám a vedení školy a v neposlední řadě
všem trenérům za vedení tréninků.

BK Nové Hrady

P.S. Basketbalový klub se tímto velmi ostře
ohrazuje proti zpochybňování kvality Školy
sportu a spolupráce s pedagogy ZŠ, které ve
svém článku naznačoval pan M. Navrátil. Je-
diný drobný problém, který byl vyřešen již
v průběhu minulých ročníků Školy sportu, spo-
číval v zavedení pravidel komunikace mezi BK
Nové Hrady a ZŠ Nové Hrady. Projekt je akti-
vitou, která je průběžně kontrolována vedením
ZŠ a veškeré aktivity jsou také s vedením ZŠ
konzultovány. BK nezaznamenal v průběhu le-
tošního roku žádnou negativní reakci ze stra-
ny pedagogů, vedení ZŠ či rodičů.

Projekt Škola sportu je aktivitou, která je plně
hrazena z prostředků BK Nové Hrady, a jeho
cílem je přivádět ke sportu děti od nejmladší-
ho věku na základě projektu ČSRS Miniškoly
sportu. Dlouhodobá spolupráce se ZŠ N. Hra-
dy je jen důkazem oboustranného zájmu o
pokračování projektu. Díky ohlasu tohoto
projektu projevily o podobnou aktivitu zájem i
školy v blízkém okolí.

Mladý fotba l v Nových Hradech

HRY U HRANIC
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10. mistrovství České republiky v Allkampf-Jitsu
Jihočeši vybojovali na domácím poli 6 medailí

V sobotu 15. května se uskutečnila ve
sportovní hale VŠ Slávie soutěž 10. mistrov-
ství České republiky v bojovém umění
Allkampf-Jitsu, které pořádal Sportovní klub
policie Č. Budějovice.

Do Českých Budějovic se sjelo 114 závod-
níků z celé ČR, kteří během celého dne starto-
vali v jednotlivých technických a věkových
kategoriích. Závodníky přišel pozdravit a sou-
těž zahájil náměstek primátora Českých Bu-
dějovic Juraj Thoma, který zde zastupoval
pana primátora, který převzal nad závodem
záštitu. Také v tomto roce se již po osmé
účastnili i jihočeští cvičenci z oddílu Bojo-
vých umění SKP Č. Budějovice a TJ karate
Nové Hrady.

Dopoledne soutěžily děti ve čtyřech kate-
goriích rozdělených dle technických stupňů,
tzv. barevných pásů. Nejednoho diváka jistě
překvapila šikovnost a umění dětí, které ač
mají průměrný věk kolem 9 let, dokázaly si
hravě poradit s náročnými chvatovými a pře-
rážecími technikami. Takové přeskočení šesti

klečících dětí a v letu překopnutí 1,5 cm silné
desky je pro děti vynikající výkon. V žákov-
ské kategorii A0 vybojovala 3. místo Caroline
Podhorová, mezi žáky v kategorii A1 získal 3.
místo Tomáš Hermann. V soutěži juniorek ob-
sadila 3. místo Alice Prokůpková.

Odpolední část zahájila dvě exhibiční vy-
stoupení. Nejdříve vystoupil tým dětí s per-
fektní ukázkou přípravy tréninku kata a
kumite z oddílu TJ karate Č. Budějovice a dru-
há ukázka patřila týmu JKA karate z SKP
Č. Budějovice.

Soutěž juniorů a dospělých byla zahájena
jednotlivými disciplínami, aby se jim mohli
výsledky započíst do celkového hodnocení.
Tím, že je celkový výsledek dán součtem
umístění z disciplin kata (povinné sestavy),
randori (sebeobrana ve dvojici) a tameshi wari
(přerážení dřevěných desek různou techni-
kou), demonstrují závodníci svou univerzál-
nost, což je hlavním principem Allkampf-Jitsu.
V kategorii žen zvítězila a titul mistryně ČR
vybojovala Blanka Trpělková. Mezi muži

v kategorii S2 získal 2. místo Tomáš Balík a
v téže kategorii obsadil 3. místo Michal Tra-
pek.

Po závodu jednotlivců byla zahájena di-
vácky nejatraktivnější disciplína „Embu“, což
je boj obránce proti dvěma útočníkům. Před-
stavilo se celkem 7 týmů, které svými výkony

vyvolaly bouřlivý potlesk celé sportovní haly.
Naše družstvo ve složení J. Kotršalo-
vá,P. Hnilička a M. Trapek obsadil0 4.místo a
junioři (J. Kolář, M. Hermann ml. a T. Kouba)
6. místo.

Soutěžení v bojovém umění Allkampf-Jitsu
má v závodnících rozvíjet jejich univerzálnost,
koncentraci na výkon, rozvoj kladné energie a
spolupráci mezi partnery a cvičenci. Díky této
soutěži mohli diváci nahlédnout do světa bo-
jového umění Allkampf-Jitsu a závodníci si
odnesli mnoho cenných zkušeností a udělali
zase krůček na jejich dlouhé cestě cvičence
bojových umění. Martin Hermann

7. ročník Běhu Terryho Foxe
v Nových Hradech

V pátek 5. května se uskutečnil již sedmý
ročník Běhu Terryho Foxe v našem městě.
Tradiční dopolední „foxíkování“ pro žáky
z mateřské a základní školy přineslo vedle zá-
kladního programu také několik soutěží pro
mladší účastníky, ukázku umění novohradských
karatistů a také tři vystoupení aerobiku – Beruš-
ky, Broučci a Novohradské hvězdy.

Po loňském úspěšném florbalovo-hokej-
balovém utkání jsme i letos za pomoci Dobré
vody postavili naši sportovní arénu, ve které se
uskutečnil turnaj trojic v minifotbálku. Pod-
mínkou účasti družstva v turnaji bylo zapojení
minimálně jedné dívky v každém týmu.
V rámci dopoledního programu došlo k ode-
hrání turnaje prvních a druhých tříd, následo-
vali třeťáci a čtvrťáci. Hlavní turnaj pak
probíhal od 13 hodin a zúčastnit se mohli
všichni zájemci bez omezení věku. Do tohoto
turnaje se zapojilo celkem 16 týmů, včetně

dvou družstev tvořených z organizátorů a děv-
čat z patroly Radia KISS.

Hlavní odpolední program přinesl vedle
sportovních vystoupení a finálového zápasu
minifotbalového turnaje také rozhovor a auto-
gramiádu s hokejisty HC České Budějovice
Štěpánem Hřebejkem a Tomášem Vakem,
kteří se stali letošními patrony BTF v N. Hra-
dech. Po krátkém rozhovoru, ve kterém jsme
zavzpomínali na letošní veleúspěšnou sezónu
budějovického klubu, probrali mimohokejová
témata a zatipovali výsledek naší reprezentace
na MS v Lotyšsku, naši hosté podepisovali
klubové plakáty a fotografie. Zájem o podpisy
a společné foto byl velký. Štěpán a Tomáš při-
vezli každý osmdesát svých fotek a stejný po-
čet plakátů, které však během krátké chvíle
skončily v rukou fanoušků z řad mládeže i do-
spělých.

Vedle sportovní části BTF si účastníci při-
pomněli myšlenku Terryho Foxe – aktivní boj
proti rakovině a zdravý způsob života. Příběh
Kanaďana, který před pětadvaceti lety nastar-
toval boj proti této zákeřné nemoci, dodnes in-

spiruje a finanční sbírka, která z něj vzešla,
pomáhá při léčbě a výzkumu této nemoci. No-
vohradští Foxíci letos přispěli částkou
6 423,- Kč, která byla zaslána na konto boje
proti rakovině.

BK Nové Hrady a novohradští Foxíci
P.S. Letošní ročník BTF nemá generálního
sponzora na republikové úrovni. Veškeré vý-
daje spojené se zajištěním Běhů TF v jednotli-
vých (cca 200) místech ČR tak musí hradit
pořádající organizace. Jedná se především o
zajištění upomínkových předmětů s logem
BTF, dárky pro účastníky, ozvučení ad. Bas-
ketbalový klub NH (stejně jako mnoho jiných
republikových pořadatelů) se rozhodl, že letoš-
ní BTF kompletně pokryje ze svých finančních
prostředků. BK N. Hrady touto cestou děkuje
všem sponzorům a partnerům (Akademické a
univerzitní centrum Nové Hrady - Ústav ekolo-
gie krajiny AV ČR, Ústav fyzikální biologie JU,
Základní škola Nové Hrady, Mateřská škola
Nové Hrady), kteří pomohli se zajištěním celé
akce. Vaše podpora a aktivní přístup účastní-
ků, zejména mládeže, je důkazem toho, že Běh
a myšlenka Terryho Foxe pevně zakořenily
v našem městě. Děkujeme…

Caroline Podhorová 3.místo v kat. A0 žáci

Jiří Novák provádí přehozovou techniku.

Tomáš Balík skvěle zacvičil 4. kata AKJ.
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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

-   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

OBCHOD
PRO SBĚRATELE

Březanova 79, Třeboň
prodává a vykupuje

poštovní známky, staré pohlednice, bankovky,
mince, korespondenční lístky, dopisní obálky,

staré poštovní formuláře, úřední listiny,
seriozní ceny - platba hotově

p. Feitl - 606 359 681, 384 724 416
e-mail: jirkaf@tiscali.cz

Uhelné sklady
Ledenice

nabízí kvalitní uhlí dovezené
přímo z uhelných pánví do Ledenic.

Ceník: Bílina - /Ledvice/

1q kostka1 99,- Kč
1q ořech 1 195,- Kč
1q brikety 269,- Kč

Rozvoz uhlí zdarma
při množství nad 10q.

Pracovní doba:
Pondělí - pátek 7 - 17 hod.

sobotní prodej i rozvoz od 7 - 12 hod.

Tel.:  387995427, 607 100 980
Manda Antonín

Ledenice 515, 373 11
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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
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