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V pátek až neděli 15.-17.9. se uskutečnily
v novohradském klášteře Servitské slavnosti,
které se tradičně konají třetí zářijový víkend,
kdy si připomínáme památku Panny Marie
Bolestné. V letošním roce byly servitské slav-
nosti obohacené o autobus poutníků ze Staré
Haliče, z farnosti, kde před svým příchodem
na Nové Hrady působili naši kněží a sestřičky.
Stejně jako v minulosti i letos v sobě slavnosti
spojily jak duchovní, tak kulturní rozměr. Pá-
teční podvečer byl věnován modlitbě ke cti
Matky Boží. V sobotu odpoledne proběhly
tvořivé dílny, na kterých si děti i dospělí mohli
vyzkoušet různé tvořivé techniky, objevit
v sobě nové dovednosti, upéct tradiční jihoče-

ské pečivo, koupit si výrobky z chráněné dílny
Nazaret či seznámit se s řemeslnou výrobou
starých forem na máslo a pečivo. V průběhu
odpoledne vystoupilo se svými baladami lido-
vé divadlo Tereza z hradu Křivoklátu a dětský
soubor Sluníčko. Na parkovišti v zahradě se
pak grilovaly výtečné klobásky a prodávaly
klášterní koláčky. Závěr dne patřil prohlídce
kostela a kláštera. V neděli slavnosti vrcholily
průvodem po novohradském náměstí a slav-
nou mší svatou. V překrásném gotickém pros-
toru novohradského kostela pak byly slavnosti
uzavřené vystoupením uměleckého souboru
Hradišťan, který nám svým osobitým způso-
bem odkrýval moudrost, hloubku a duchovní

rozměr nejen staroslovanského chorálu či sta-
ročeských písní, ale i prostých lidových písní
z moravského Slovácka. Tento bohatý prog-
ram, který přilákal do Nových Hradů a novo-
hradského kláštera stovky návštěvníků, jsme
mohli zrealizovat díky zaměstnancům klášte-
ra a nasazení desítek dobrovolníků, kterým
tímto děkujeme. Stejně tak děkujeme OÚ Hor-
ní Stropnice, Technickým službám a městu
Nové Hrady za organizační pomoc, společnos-
ti Rožmberk, Nazaret a divadlu Tereza za před-
vedení své činnosti, Jihočeskému kraji za
přiznání grantu na podporu rozvoje živé kultury,
radnímu kraje Ing. Františku Štanglovi za pře-
vzetí záštity nad průběhem slavností a všem
návštěvníkům za to, že k nám našli cestu.

Ing. M. Navrátil, správce kláštera

Ohlédnutí za servitskými slavnostmi
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RADNICE  INFORMUJE
Zápis z 16. schůze městské rady ze dne
21.8.2006

� 1. Informace z jednání se zástupci VaK
jižní Čechy a. s. ze dne 10.8.2006
Rada byla starostou informována o výsled-
ku jednání se zástupci VaK JČ. Jednání
bylo věnováno zejména rekonstrukci ČOV,
autorskému dozoru této investice, ceně
vodného a stočného a dále pak podpoře
sportu a kultury. Rada vzala na vědomí in-
formaci o proběhlém jednání. Rada byla
dále informována o nutnosti osazení re-
dukčního ventilu a s tím souvisejících pra-
cích v Údolské ulici. Tuto opravu si
vyžádala havárie ve vyrovnávací stanici,
kde došlo ke zřícení části stropu. Rada
schválila úhradu nákladů spojených s touto
výměnou ve výši cca 70 tis. Kč.

� 2. Žádost o úpravu kupní ceny
Rada projednala žádost manželů Vacko-
vých o snížení kupní ceny za prodej nemo-

vitosti v k.ú. Nakolice. Rada prvotně dopo-
ručila zastupitelstvu prodat předmětné po-
zemky žadatelům za cenu 50 Kč/m2.
Žadatelé ve své žádosti uvádějí, že se jedná
o dlouhodobě nevyužívané, neudržované a
zejména zamokřené pozemky. Rada vyho-
věla žadatelům a doporučila zastupitelstvu
stanovit cenu ve výši 45 Kč/m2 a ohledem
na zamokření pozemků.

� 3. Smlouva o návratném příspěvku
Rada projednala návrh Smlouvy o poskyt-
nutí návratného příspěvku města na projekt
Novohradské občanské společnosti „Infor-
mační služby pro Růži“ ve výši 15 tis. Kč.
Rada souhlasila s obsahem návrhu smlouvy
a pověřila starostu jejím podpisem.

� 4. Vyjádření k projektované trase
Rada projednala žádost projektové kancelá-
ře Jiřík a syn v.o.s. o vyjádření k návrhu
projektované trasy kabelu NN sloužícího
k napojení Zevlova mlýna. Rada neměla
připomínek k navrhovanému řešení.

pokračování na str. 2
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� 5. TJ Sokol – jednání kuželna
Rada byla informována o stavu kuželkář-
ského sportu v Nových Hradech předsedou
TJ panem Sladkým a panem Tomáškem.
Jednáno bylo o financování oprav a připra-
vovaných možnostech financování v dal-
ších letech. Dále bylo jednáno o nutnosti
navýšení příspěvku o 15 tis. Kč, které bu-
dou následně spolu s dotací Sokola využity
na opravu a rekonstrukci objektu kuželny.
Rada souhlasila s uvolněním 15 tis. Kč
z rozpočtu města jako spolupodílu k dotaci.

� 6. Projekt –vyškolení lektorů IT
Rada byla tajemníkem a místostarostou in-
formována o připravovaném projektu ško-
lení lektorů IT a počítačového kurzu pro
seniory. Jedná se o projekt, který realizova-
la společnost Attavena v Nových Hradech
pro matky na mateřských dovolených. Při-
pravované aktivity by měly umožnit senio-
rům a budoucím lektorům seznámit se
s problematikou výpočetní techniky. Rada
souhlasila s realizací projektu v objektu
„Koželužny“, který město propůjčí k reali-
zaci bezplatně.

� 7. Řezbářské sympozium – propagační
materiály
Rada byla seznámena s přehledem vyda-
ných propagačních materiálů pro potřeby
účastníků řezbářského sympozia. Rada sou-
hlasila s odpisem propagačních materiálů
v hodnotě 2.197 Kč.

� 8. Žádost o přísp. na rekonstrukci střechy
Rada projednala žádost pana Eduarda
Čížka o finanční příspěvek na rekonstrukci
střechy domu čp. 56. Rada postoupila
žádost k projednání finanční komisi.

� 9. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
Rada byla seznámena s rozhodnutím Jiho-
českého kraje o poskytnutí příspěvku z Prog-
ramu regenerace MPR a MPZ. Rada
souhlasila s vyčleněním finančního podílu
města k tomuto příspěvku a s jeho poskytnu-
tím třetí osobě za předpokladu, že bude do
30 dnů po ukončení prací provedeno vyúčto-
vání příspěvku a dodrženy podmínky stano-
vené v rozhodnutím MěÚ Trhové Sviny.

� 10. NPP Tereziino údolí – úhrada prove-
dených prací
Rada byla seznámena s oznámením ČSOP
Nové Hrady o ukončení prací spojených
s opravou a čištěním náhonu vodopádu.
Rada vzala na vědomí informaci o ukončení
prací. Rada děkuje členům ČSOP za prove-
dení prací a souhlasila s úhradou nákladů.

� 11. Protokol o přiznání podpory
Rada byla seznámena se závěrečným proto-
kolem SFŽP k dotaci na rekonstrukci zá-
meckého parku. Rada vzala na vědomí
informaci o ukončení akce a o doplatku po-
zastávky dotace ve výši 233.120 Kč.

� 12. Stanovisko stavebního úřadu
Rada byla seznámena s obsahem stanoviska
stavebního úřadu k budované cyklostanici
v Tereziině Údolí. Rada neměla připomínek
k vydanému stanovisku stavebního úřadu.

� 13. Žádost o prodej pozemku
Rada projednala žádost Společenství vlast-
níků jednotek Nové Hrady 233 o prodej po-
zemku p.č. 371 o výměře 722 m2 v k.ú. Nové
Hrady. Rada doporučila zastupitelstvu
schválit prodej pozemku za cenu 50 Kč/m2.

� 14. Intenzifikace ČOV - TDI
Rada byla seznámena se zprávou finanční
komise z výběrového řízení na zajištění
technického dozoru investora pro akci „In-
tenzifikace ČOV“. Finanční komise dopo-
ručila jako nejvýhodnější nabídku firmy
Stavební poradna s.r.o., která nabídla pro-
vedení prací za cenu 326 726 Kč. Rada sou-
hlasila s doporučením finanční komise a
pověřila starostu podpisem mandátní
smlouvy.

� 15. Smlouva o zřízení věcného břemene
Rada projednala obsah předložené smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi městem
Nové Hrady a manželi Němcovými.
Smlouvou je řešeno položení vodovodní
přípojky na pozemky města. Rada neměla
k předložené smlouvě připomínek a postou-
pila ji k projednání zastupitelstvu.

� 16. Historický majetek obce
Rada byla seznámena se sdělením Poze-
mkového fondu ČR o možnosti bezúplatné-
ho převodu historického majetku obce.
Jedná se o pozemek p.č. GP 325/1 díl 2 o
výměře 215 m2 v k.ú. Nové Hrady. Rada
schválila převzetí tohoto pozemku.

� 17. Vybudování provizorního parkoviště
Rada byla seznámena s žádostí vlastníků
bytových jednotek č. 239, 243 a 293 o spo-
luúčast na budování parkoviště cca 20
osobních aut v sídlišti ŽPSV. Rada souhla-
sila s navrženým postupem a pověřila fi-
nanční komisi, aby zapracovala do rozpočtu
roku 2007 náklady spojené s nákupem pot-
řebného materiálu.

� 18. Oznámení o neplacení nájemného
Rada byla seznámena s obsahem oznámení
Společenství vlastníků jednotek Nové Hra-
dy 219 o neplacení záloh za služby paní
Lenkou Krejčí. Dlužná částka činí celkem
4651 Kč. Rada souhlasila s úhradou dluhu
z rozpočtu TSM s tím, že TSM budou tuto
částku vymáhat prostřednictvím právního
zástupce.

� 19. Kalkulace obnovy doprav. značení
Rada byla seznámena s požadavkem spo-
lečnosti DoZnač o navýšení ceny prací spo-
jených s prováděním nového dopravního
značení o 183 tis. Kč. Toto navýšení ceny si
žádají opatření stanovené dopravním in-
spektorátem, dopravním inženýrem mjr.
Trojanem. Rada pověřila Ing. Kříhu dalším
jednáním ve věci.

� 20. Výsledek posouzení jednotl. nabídek
Rada byla seznámena se zprávou finanční
komise o provedení výběru dodavatele pra-
cí na akci „Stavební úpravy suterénu a 1.
NP Radnice“. Finanční komise vyhodnotila
jako nejvýhodnější nabídku firmy SEXTA,
která nabídla provedení prací za cenu 6,4
mil. Kč. Rada pověřila starostu podpisem
smlouvy s firmou SEXTA s tím, že součástí
dodávky v této chvíli nebude kompletní
gastrozařízení kuchyně, a to zejména z dů-
vodu nutnosti dodržení podmínek stanove-
ných pro poskytnutí dotace.

� 21. Žádost o finanční příspěvek
Rada projednala žádost Klubu vojenské
historie a techniky Nové Hrady o poskytnu-
tí příspěvku ve výši cca 10 tis. Kč na nákup
elektrocentrály. Tato elektrocentrála by
měla sloužit pro potřebu Klubu vojenské
historie a techniky a Junáka. Rada souhlasi-
la s poskytnutím příspěvku ve výši 10 tis.
Kč za předpokladu, že centrála bude
využitelná pro potřeby města pro krizové
situace a sportovní a společenské akce.

� 22. Žádost o umístění reklamní tabule
Rada projednala žádost firmy PB Krovy o
umístění reklamní tabule firmy na objekt
Českého domu. Jedná se o reklamní poutač
o velikosti 1x2 m. Rada souhlasila s umístě-
ním reklamní tabule za předpokladu, že tato
bude schválena MěÚ Trhové Sviny odbo-
rem výstavby a kulturních památek a stano-
vila roční nájemné ve výši 2500 Kč/rok.

� 23. Žádost o zrušení pronájmu, žádost o
pronájem
Rada projednala žádost paní Jany Králové o
ukončení nájmu nebytových prostor
v domě čp. 57 k 31.8.2006. Rada souhlasila
s ukončením nájmu a pověřila tajemníka
zveřejněním záměru pronájmu. Rada dále
obdržela žádost paní Jany Votrubové o pro-
nájem těchto nebytových prostor. Rada

konstatovala, že pokud Nové Hrady neob-
drží v 15 denní lhůtě od zveřejnění záměru
pronájmu žádost o pronájem jiného zájem-
ce, bude nová nájemní smlouva uzavřena
s paní Janou Votrubovou.

� 24. Žádost o úpravu mostů a komunika-
ce v obci Vyšné
Rada projednala žádost pana Pavla Dibďá-
ka o provedení opravy mostů ve Vyšné.
Jedná se o mosty, které způsobují při příva-
lových deštích značné škody na soukro-
mém majetku díky zúžení průtokových
profilů. Rada konstatovala, že v současné
chvíli nemá volné finanční prostředky na
takovouto opravu a že toto nelze provést
bez projektové dokumentace. Rada souhla-
sila s objednáním projektové dokumentace
na rekonstrukci těchto mostů a na základě
této projektové dokumentace a kalkulace
nákladů bude vyvíjet aktivity směřující
k zajištění finančních prostředků na tuto
opravu.

� 25. Zápis z jednání sociální komise
Rada byla seznámena s obsahem zápisu
z jednání sociální komise. Sociální komise
doporučila radě přidělení volného bytu
v DPS paní Vavruškové a panu Vavruškovi
a zařazení žádosti manželů Smrčkových o
byt v DPS. Sociální komise dále upozornila
radu na závady v DPS a nevyhovující stav
vybavení společné klubovny. Rada souhla-
sila s doporučeními sociální komise a po-
věřila investiční oddělení svoláním
kontrolního dne za účelem zjištění závad
v DPS, opětovnou reklamací těchto závad a
zajištěním oprav. Rada souhlasila s prove-
dením nového čalounění na křeslech a žid-
lích. Rada dále projednala připomínky a
stížnosti na opakované porušování domov-
ního řádu paní Ševčíkovou. Rada doporuči-
la TSM zaslat paní Ševčíkové výpověď
z nájmu bytu.

� 26. Stížnost - prověření skutečného stavu
Rada byla seznámena se stanoviskem
stavebního úřadu ke stížnosti paní Pavelko-
vé na skládku materiálu paní Vačkářové.
Rada konstatovala, že část pozemku je pro-
najata paní Vačkářové a při místním šetření
bylo paní Vačkářovou přislíbeno zřízení ná-
pravy.

� 27. Přidělení odměny zastup. ředitelce MŠ
Rada byla seznámena s žádostí paní Vicá-
nové o přidělení odměny za výkon funkce
pověřené ředitelky. Rada souhlasila s vy-
placením odměn zaměstnancům MŠ a sta-
novila odměnu pověřené ředitelce MŠ.

� 28. Sanace sklepů radnice – zajištění TDI
Rada projednala nabídku Stavební poradny
s.r.o. na zajištění technického dozoru na
akci „Stavební úpravy suterénu a 1. NP
Radnice Nové Hrady“. Tyto práce jsou
městu nabízeny za 65.545 Kč vč. DPH.
Rada pověřila starostu podpisem mandátní
smlouvy.

� 29. Dotace na povodňové škody
Rada byla seznámena s oznámením Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR o poskytnutí
dotace ve výši 77.397,60 Kč. Jedná se o fi-
nanční prostředky určené na náhradu škod
způsobených jarní povodní v roce 2006.
Škody byly způsobeny zejména na jímání
vody. Rada vzala na vědomí informaci o
poskytnutí dotace a stanovila odměnu za
administrativní zajištění žádosti.

� 30. Smlouva o dílo - Rezidence
Rada byla seznámena s obsahem smlouvy
o dílo mezi Městem Nové Hrady a firmou
Stavcent, a.s., kterou je řešeno dokončení
stavebních prací na Rezidenci. Rada sou-
hlasila s obsahem smlouvy o dílo a pověřila
starostu podpisem smlouvy. Rada pověřila
tajemníka administrativním zajištěním do-
tace na Rezidenci pro rok 2006.
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Zápis ze 17. schůze rady města
ze dne 11.9.2006
� 1. Slavnostní otevření nové budovy ma-

teřské školy
Rada byla informována o průběhu akce
uspořádané u příležitosti slavnostního
ukončení realizace projektu „Změna způso-
bu vytápění nové budovy mateřské školy
v Nových Hradech“. Tato akce se uskuteč-
nila 30.8.2006. Rada vyjádřila své poděko-
vání zaměstnancům MŠ Nové Hrady za
jejich aktivní přístup při vyklízení prostor
dotčených stavbou a závěrečném úklidu.

� 2. Informace o alokaci finančních pros-
tředků na česko-rakouské hranici pro
léta 2007-2013
Rada byla starostou seznámena s tím, že na
česko-rakouskou hranici byla pro program,
který bude pro léta 2007-2013 navazovat na
program INTERREG, schválena alokace
v celkové výši cca 69 mil. Tyto finanční
prostředky budou moci čerpat žadatelé
z krajů Jihomoravský, Vysočina a Jihoče-
ský. Ke schválení došlo Řídícím výborem
programu INTERREG IIIA dne 6.9.2006,
jehož je Ing. Štangl členem.

� 3. Informace z jednání s rakouskými
partnery v Grosschönau
Rada byla starostou seznámena s výsledky
jednání, které bylo zaměřeno na spolupráci
Města Nových Hradů a obce Grosschönau,
zejména pak na spolupráci v oblasti kultury.
Jednání se za rakouskou stranu zúčastnili
radní Dolního Rakouska, pan Bohuslav, za-
stupitel Dolního Rakouska pan Johann Hof-
bauer a starosta p. Bruckner. Na setkání
bylo ujednáno, že Město Nové Hrady a
obec Grosschönau podají společně projekt,
který by zajišťoval spolufinancování dvou
ročníků řezbářských sympozií v Gros-
schönau a v Nových Hradech, a to včetně
doprovodného programu.

� 4. Připomínky k novému dopravnímu
značení
Rada projednala připomínky obyvatel měs-
ta k novému dopravnímu značení. Jedná se
zejména o připomínky ke změně směru jíz-
dy v Polní ulici a ulici Navrátilova, kde je
touto změnou znemožněn vjezd k některým
nemovitostem a požadavek na uzavření
vjezdu k Olejovému rybníku z důvodu měl-
ce uložené kanalizace. Rada vzala připo-
mínky na vědomí a postoupila je řediteli
TSM k projednání a dalšímu řešení.

� 5. Nájem nebytových prostor
Rada byla seznámena s výsledky místního
šetření v provozovně v domě čp. 57, které-
ho byl přítomen místostarosta a tajemník.
Při místním šetření bylo konstatováno, že
sociální zařízení v těchto prostorech je ne-
vyhotovující, a že v místnostech sloužících
jako sklady je značně poškozena vnitřní
omítka. Radě bylo navrženo, aby nová ná-
jemní smlouva s paní Votrubovou byla
uzavřena za stejných podmínek jako s před-
chozím nájemcem s tím, že nájemné za prv-
ních 6 měsíců bude paní Votrubové
prominuto za předpokladu, že si paní Vot-
rubová zajistí provedení potřebných oprav
na své náklady. Rada dále schválila likvida-
ci nevyužívaného mandlu, který je umístěn
v provozovně.

� 6. Zápis z přezkoumání hospodaření
Rada byla seznámena se zápisem z dílčího
přezkumu hospodaření Města Nové Hrady
za rok 2006. Přezkum prováděl u Města
Nových Hradů Krajský úřad. Při předběžné
kontrole nebyly zjištěny vážné vady a nedo-
statky. Rada pověřila tajemníka zajištěním
a dohledem nad odstraněním drobných zá-
vad a formálních chyb a zejména přípravou
návrhu nové zřizovací listiny TSM, neboť

stávající listina z roku 1967 neobsahuje
všechny v současné době platné náležitosti.

� 7. Zápis z jednání sociální komise
Rada byla seznámena s obsahem zápisu
z jednání sociální komice. Sociální komise
doporučila přidělení bytu v DPS manželům
Hrbáčkovým a se zařazením žádosti o byt
v DPS manželů Sobotkových. Rada schvá-
lila doporučení sociální komise.

� 8. Sdělení stavebního úřadu na rušení
nočního klidu
Rada projednala sdělení stavebního úřadu
ke stížnosti obyvatel na rušení nočního kli-
du v ulici 5. května provozem baru
COTTON. Stavební úřad nařídil provozo-
vateli provedení hlukové zkoušky. Z hluko-
vé zkoušky provedené v provozovně
samotné a v bytech dotčených obyvatel
bylo zjištěno, že provozovna splňuje limity
pro noční a denní provoz. Rada vzala obsah
sdělení na vědomí.

� 9. Propagační materiály
Rada projednala žádost Martiny Kolářové o
objednání 6 tis. ks výtisků propagačního
materiálu Nových Hradů za cenu cca 40 tis.
Kč. Tyto materiály slouží pro návštěvníky
města i pro propagaci Nových Hradů na vý-
stavách a veletrzích. Rada souhlasila s je-
jich objednáním a požaduje, aby sl.
Kolářová před jejich objednáním prověřila
možnost financování v rámci schváleného
projektu „Novohradsko vás vítá – rozvoj a
marketing turistické destinace Novohrad-
sko“, který je spolufinancován ze Společné-
ho regionálního operačního programu
(SROP)

� 10. Záznam z jednání NPP Tereziino
údolí
Rada byla seznámena s výsledky jednání
konaného při kontrole odstraňování škod
v Tereziině údolí po sněhové kalamitě. Při
jednání byly stanoveny termíny pro odstra-
nění zbylých škod, tzn. zejména oprava
mostků, odklizení větví ad. Rada vzala na
vědomí informaci o proběhlém jednání.

� 11. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
Rada byla seznámena s rozhodnutím Jiho-
českého kraje o poskytnutí příspěvku ve
výši 300 tis. Kč. Tyto finanční prostředky
jsou určeny na realizaci Programu MPR a
MPZ a v roce 2006 jsou tyto prostředky
využity na výměnu oken v části budovy
školní družiny. Rada vzala obsah rozhodnu-
tí na vědomí a neměla k němu připomínek.
Rada pověřila investiční oddělení adminis-
trativním vypořádáním poskytnuté dotace.

� 12. Žádost o povolení k umístění reklam-
ní tabule
Rada projednala žádost Michala Stojky, zá-
stupce společnosti NEXT TOUR s.r.o. o
souhlas s umístěním reklamních poutačů na
majetku města. Jedná se o poutač umístěný
za hraničním přechodem na pozemku p.č.
671/3 v k.ú. Nové Hrady, o poutač instalo-
vaný na sloupu veřejného osvětlení na mos-
tě přes řeku Stropnici v Údolí, na sloupu
veřejného osvětlení u zastávky ČSAD
v Údolí a dále pak o umístění šipek na infor-
mační systém města. Pisatel dále žádá o
udělení výjimky pro vjezd vozidel návštěv-
níků penzionu žadatele v Údolské ulici.
Rada nesouhlasila s navrženými rozměry
reklamních tabulí plánovaných pro umístě-
ní na sloupech veřejného osvětlení. Rada
před svým konečným rozhodnutím požadu-
je žádost doplnit o vyjádření všech dotče-
ných orgánů (Policie ČR, MěÚ Trhové
Sviny, Odbor výstavby a památek T. Sviny
a TSM Nové Hrady).

� 13. Urgence k předložení dokladu k do-
taci
Rada byla seznámena s výzvou Minister-

stva zemědělství ČR k doložení dokladů
k projektu „Popencová zahrada“. Rada byla
seznámena s obsahem smlouvy o dílo uza-
vírané mezi Městem Nové Hrady a firmou
Janát. Touto smlouvou je řešena výstavba
zpevněné plochy pod pergolou pořizovanou
z projektu. Dále bude pergola objednána u
firmy PB krovy. Rada souhlasila s obsahem
smlouvy a pověřila místostarostu jejím pod-
pisem. Rada souhlasila s objednáním pergo-
ly u firmy PB krovy. Rada pověřila
investiční oddělení, aby ve spolupráci s Hu-
manitas o.p.s. zajistila řádnou realizaci a
administrativní vypořádání celého projektu.

� 14. Žádost o odkoupení pozemku
Rada projednala žádost Václava a Petry Ko-
trčových u koupi pozemku p.č. 311/36
v k.ú. Nové Hrady. Rada doporučila zastu-
pitelstvu schválit prodej pozemku za pod-
mínek stanovených pro prodej pozemků
Pod Zámeckým.

� 15. Kácení dřevin rostoucích mimo les
Rada byla seznámena s rozhodnutím o po-
volení kácení dřevin rostoucích mimo les.
Jedná se o kácení 2 ks dubu v k.ú. Byňov
z důvodu realizace protipovodňového opat-
ření. Rada neměla k vydanému rozhodnutí
připomínek.

� 16. Oznámení o zahájení vodoprávního
řízení
Rada byla seznámena se zahájením vodop-
rávních řízení. Jedná se o řízení k povolení
s nakládáním s povrchovými vodami na
rybníku Písař a dále pak o zahájení řízení
o změně stavby spočívající prodloužení
lhůty na její dokončení pro realizaci moni-
torovacích vrtů. Rada vzala na vědomí in-
formaci o zahajovaných vodoprávních
řízeních.

� 17. Oprava čerpacího systému na úprav-
ně vody
Rada byla seznámena s kalkulací nákladů
ve výši cca 500 tis. Kč na opravu čerpacího
systému vč. nerezových rozvodů na úprav-
ně vody. Rada souhlasila s předloženou kal-
kulací a výběrem dodavatelské firmy EQT
Olomouc s. r. o. Rada dále schválila změnu
kalkulace vodného a stočného pro r. 2006
dle přílohy s tím, že provedená změna nemá
žádný dopad na stávající cenu vodného a
stočného.

� 18. Granty - SDH
Rada byla informována o podání 3 žádostí
do grantového programu Jihočeského kraje
na podporu Sborů dobrovolných hasičů.
Grantové žádosti zpracovávali zástupci
SDH Nové Hrady p. Jann a p. Drbout.

� 19. Sdělení – odchod do důchodu
Rada byla seznámena se sdělením a se
žádostí paní Ing. Strouhové o ukončení pra-
covního poměru z důvodu odchodu do sta-
robního důchodu ke dni 6.1.2007. Rada
vzala obsah sdělení na vědomí a pověřila ta-
jemníka přípravou návrhu řešení do příštího
jednání rady.

� 20. Smlouva – plavecký výcvik žáků
Rada byla seznámena s obsahem smlouvy
na zajištění plaveckého výcviku žáků ZŠ
v Borovanech uzavíranou mezi městem
Nové Hrady a ZŠ Borovany. Rada souhlasi-
la s obsahem smlouvy a pověřila starostu je-
jím podpisem.

� 21. Projekt „Novohradsko vás vítá“
Rada pověřila tajemníka a sl. Martinu Kolá-
řovou zajištěním realizace a administrativ-
ním vypořádáním projektu „Novohradsko
vás vítá – rozvoj a marketing turistické des-
tinace Novohradsko“, na který je schválena
podpora ze Společného regionálního ope-
račního programu.

Plné znění zápisu na www.novehrady.cz
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K čemu slouží
sběrný dvůr?

Již několikrát jsme v Novohradském zpra-
vodaji informovali o tom, že v Jižním městě je
zřízen sběrný dvůr.

Je zde pro naše potřeby, abychom měli kam
odkládat komunální, velkoobjemový (křesla,
židle atd.) a nebezpečný odpad (ledničky, tele-
vizory, autobaterie, vyjetý olej atd.). Prakticky
lze na sběrný dvůr, který provozuje společnost
A.S.A České Budějovice, s.r.o., uložit zdarma
veškerý domovní odpad.

Provozní doba tohoto zařízení je přizpůso-
bená nejen občanům, ale i vlastníkům rekreač-
ních objektů.

Sběrný dvůr je v provozu ve středu od 14:00
hod. do 17:00 hod. a v neděli od 14:00 hod. do
17:00 hod. a to celoročně.

Přesto jsou mezi námi lidé, kteří nedbají provozní doby a pro svou pohodlnost odloží odpad
před zavřené dveře sběrného dvora.

Chtěla bych vás touto cestou opakovaně požádat, aby jste svůj úklid a následný odvoz odpa-
du přizpůsobili této provozní době. Pracovník společnosti A.S.A není povinen po vás tento ne-
pořádek neustále uklízet.

Věřím, že nám všem jde o to, aby naše město vypadalo čistě a to nejen na náměstí, ale i v od-
lehlých koutech. Marie Šebelová, Odbor životního prostředí MěÚ

Novou budovu mateřské školy již vytápějí tepelná čerpadla
Dne 30. srpna letošního roku

byla slavnostním otevřením rekon-
struované nové budovy mateřské
školy završena realizace projektu
„Změna způsobu vytápění nové bu-
dovy mateřské školy v Nových
Hradech“. Pozvání na tuto akci při-
jali zástupci partnerů projektu, kte-
rými byli rakouské obce Atheim a
Grosschenau a společnost Energy
Centre České Budějovice, zástupci
Jihočeského kraje, Města Nové
Hrady, Městského úřadu Nové
Hrady, Mateřské školy Nové Hra-
dy, Základní školy Nové Hrady a
zástupci dodavatelských firem.

Jak jsme vás již informovali v dubnovém
vydání Novohradského zpravodaje, realizace
projektu s celkovými náklady cca 4 100 000
Kč, byla umožněna díky podpoře z prostředků
Evropské unie v rámci Grantového schéma
Phare CBC, ze kterého se nám pro jeho spolu-
financování podařilo získat celkem cca
2 700 000 Kč, zbývajících cca 1,4 mil. Kč bylo
do projektu vloženo z rozpočtu města. Vedle
technických opatření na předmětné budově
bylo jeho součástí také uspořádání dvou semi-
nářů na téma využívání obnovitelných zdrojů,
především pak tepelných čerpadel, pro vytá-
pění a přípravu teplé vody. První z nich se ko-
nal 7. června v divadelním sále na zámku
v Nových Hradech a zúčastnilo se jej více než
40 osob. Druhý byl uspořádán v rámci slav-
nostního otevření rekonstruované budovy
v prostorách mateřské školy a jeho účastníci
měli možnost se seznámit s výsledky projektu,
jakož i s funkcí tepelných čerpadel přímo
v nově vzniklé strojovně.

Jedním z hlavních technických opatření,
jak ostatně vyplývá i z názvu projektu, byla

změna způsobu vytápění, kdy došlo k instalaci
nového teplovodní vytápění, jenž nahradilo
dožilá elektroakumulační topidla. Zdrojem
tepla jsou zde nyní dvě tepelná čerpadla s cel-
kovým tepelným výkonem téměř 28 kW, která
primární geotermální energii odebírají ze sou-
stavy suchých hlubinných vrtů o součtové
hloubce 500 m, umístěných v zahradě mateř-
ské školy. Dalšími opatřeními bylo celkové
zateplení obvodového pláště budovy, zateple-
ní stropu pod půdou, výměna všech oken a
venkovních dveří, oprava přístupového chod-
níku, oprava okapního chodníku a oprava ven-
kovního schodiště na přístupu k venkovní
umývárně a nové strojovně tepelných čerpa-
del, která vznikla z původního skladu zahrad-
ních hraček. Asi nejviditelnější změnou
z celého projektu je nová fasáda. Původní šedá
barva byla nahrazena modro zelenou kombi-
nací s několika barevnými motivy a kon-
strukčními doplňky, což zcela zásadním
způsobem změnilo celkový vnější vzhled bu-
dovy. Nad rámec projektu, z rozpočtu mateř-
ské školy a z iniciativy zaměstnanců mateřské

školy pak došlo v průběhu letních prázdnin
také na drobné úpravy vnitřních prostor. Byly
nově vymalovány třídy, kdy opět jednobarev-
né řešení bylo nahrazeno barevnými kombina-
cemi, byly obnoveny olejové nátěry na zdech,
nově natřeny vnitřní dveře a vyměněny někte-
ré podlahové krytiny. Celá nová budova ma-
teřské školky se tak v průběhu prázdnin
převlékla do nového kabátu, který jí, dle mého
názoru, náramně sluší. A jelikož celý projekt
byl svým zaměřením určen především našim
dětem, připravili jsme pro ně jako bonus na
začátek nového, pro mnohé prvního
(před)školního roku malé překvapení v podo-
bě nových hraček a malého plyšového „kama-
ráda“. Toto bylo umožněno díky sponzorskému
daru poskytnutého dodavatelskou firmou a za
finančního přispění z rozpočtu Města Nové
Hrady.

I když uskutečnění projektu nebylo hlavně
díky poměrně krátkému časovému období ur-
čenému pro realizaci technických opatření
jednoduchou záležitostí, všichni zúčastnění se
svého úkolu zhostili, myslím, na jedničku a
odvedli zde kus poctivé práce. A za to jim
všem patří veliké díky.

Pavel Kříha
Poznámka: Tento dokument byl vytvoren za
financní pomoci Evropské unie. Za obsah to-
hoto dokumentu je výhradne odpovedné Mes-
to Nové Hrady a nelze jej v žádném prípade
považovat za názor Evropské unie.

Svoz odpadu říjen 2006
Technické služby oznamují termín svozu

objemného domovního odpadu a železného
šrotu. Pro objemný odpad budou přistaveny
velkoobjemové kontejnery, železný šrot
uložte vedle kontejneru tak, aby bylo při na-
kládání možno použít hydraulickou ruku.
V Nových Hradech budou kontejnery
přistaveny  v těchto místech:
• na parkovišti v Zahradní čtvrti u trafiky

pondělí  16. října a úterý 17.  října
• na rozcestí k rybníku Olejový

pondělí  16. října  a úterý 17. října
• v Navrátilově ulici mezi domy čp. 246 a 247

úterý 17. října a středu 18. října
• v ulici 5. května

středu 18. října  a čtvrtek 19. října
V osadách budou kontejnery přistaveny
v těchto místech:
• v Byňově u bývalého kravína

pondělí 23. října  a úterý 24. října
• na Jakuli na prostranství u hospody

pondělí 23. října  a úterý 24. října
• v Údolí u hasičské zbrojnice

pondělí 23. října a úterý 24. října

Kontejnerů bude na určených místech dos-
tatečné množství.
Prosíme o dodržování pořádku v okolí kontej-
neru.
Upozorňujeme, že do kontejneru je zakázáno
dávat nebezpečný odpad (např. zbytky chemi-
kálií, léky, uhynulá zvířata, autobaterie a
pod.).
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OZNÁMENÍ o místě konání voleb do zastupitelstva města Nových Hradů
ve dnech 20. a 21. října 2006

dne 20. října 2006 od 14.00 do 22.00 hodin
dne 21. října 2006 od  8.00 do 14.00 hodin

volby do zastupitelstva města se konají v následujících volebních okrscích
1. Nové Hrady I (staré město), náměstí Republiky 46 – obřadní síň MěÚ
2. Nové Hrady II (nové město), Nový zámek -  Modrý salonek
3. Byňov, pohostinství na Jakuli

Každý volič musí po příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo
cestovním   pasem  České  republiky,  jde-li o cizince, průkazem  o povolení k pobytu. -měú-

Kandidáti ODS Novým Hradům
Vážení spoluobčané,
svobodné demokratické volby do parla-

mentu i místních zastupitelstev se pro nás sta-
ly věcí natolik samozřejmou, že ti z vás, kteří
jdou letos k volebním urnám poprvé, už ani
nepamatují, že ještě poměrně nedávno tomu
tak nebylo. Demokracie nám tak trochu ze-
všedněla, mnohdy bohužel až natolik, že re-
zignujeme na svou účast v ní. Říkáme si –
vždyť ono to v tom našem městě jde docela
dobře, půjde to tak dál i bez mého hlasu. Tak
tomu ovšem není. Demokracie je proces, ni-
koli stav. Proces, o který je třeba pečovat, kte-
rý je třeba znovu a znovu obnovovat. Přesto,
že by se mohlo zdát, že se řeší pořád ty samé
věci a práce ve veřejné správě je vlastně ruti-
na, opak je pravdou.

Nadcházející volební období bude nejmé-
ně v jedné věci výjimečné a neopakovatelné.
V příštích 7 letech totiž bude Česká republika
čerpat poprvé (a skoro jistě také naposled)
opravdu velké peníze od Evropské unie na
podporu strukturálních investic. Lze předpo-
kládat, že po roce 2013 budeme už srovnatelně
bohatí se zbytkem Unie a tudíž další podpora
už nepůjde k nám, ale bude směrována do
nově přičleňovaných zemí. Využití těchto do-
tací, jejichž celkový objem je srovnatelný s ce-
lým jedním ročním rozpočtem České
republiky, bude na úrovni obcí a mikroregionů
samozřejmě vyžadovat mimořádné pracovní
nasazení a zejména nadregionální rozhled a
zkušenosti. Jsme přesvědčeni, že minimálně z
tohoto důvodu není v příštím volebním období
čas na experimenty s různými „nezávislými
kandidáty“. My, kandidáti ODS, nabízíme
zkušenost, podpořenou silným a výkonným
zázemím úspěšné politické strany, vítěze par-
lamentních voleb.

Bylo by samozřejmě velkou chybou dotace
EU „projíst“, tedy věnovat je na různé „také
projekty“, jejichž cílem je nezřídka pouze
osobní prospěch jejich předkladatelů. Tuto ne-
opakovatelnou příležitost je potřeba nasměro-
vat k zásadnímu vylepšení místní
infrastruktury tak, aby peníze takto investova-
né generovaly ekonomickou prosperitu i v bu-
doucích letech, až dotační toky z EU vyschnou
nebo se sníží na minimum. Jak by asi s touto
příležitostí naložili kandidáti, kteří dokáží

zcela vážně tvrdit, že „voliči dávají
zastupitelům mandát rozhodovat pouze ve vě-
cech, jejichž dopady nepřesáhnou čtyřleté vo-
lební období“ (citát z článku pana Jarolímka v
NZ 11/2004)?

Výjimečnou polohu a historii našeho města
a celého Novohradska máme šanci zúročit
hlavně v tzv. „měkkých“ formách rozvoje
místní ekonomiky – v lázeňství, turistice, vol-
nočasových aktivitách a službách s tím spoje-
ných. Další velkou příležitostí pro zdejší
region je věda a výzkum s těžištěm v Akade-
mickém a univerzitním centru. Spolu s nava-
zujícími hi-tech provozy by se toto odvětví
mělo postupně stát nejen zdrojem pracovních
příležitostí pro místní obyvatele, ale také ja-
kýmsi „intelektuálním inkubátorem“, zvyšují-
cím celkovou kvalifikační úroveň celého
regionu.

Na rozdíl od státní pokladny, která je po
dvou volebních obdobích vlády levice v nato-
lik žalostném stavu, že je problém zajistit kon-
cem letošního roku výplatu důchodů, jsou
novohradské finance ve velmi dobré kondici.
Rozvážným a odpovědným investováním a
zejména nepřetržitou snahou o získávání do-
datečných a mimorozpočtových zdrojů jsme
dokázali udržet stabilizovaný a vyrovnaný
rozpočet i při mimořádně velkém objemu in-
vestic (jejich stručný seznam jsme přinesli
v minulém čísle NZ). Chceme tak postupovat i
nadále a jsme přesvědčeni, že při rozumnějším
nastavení pravidel rozpočtového určení daní
na celostátní úrovni na tom naše město bude
ještě lépe.

Nové Hrady se v příštích letech ocitnou
v těsné blízkosti dvou důležitých dopravních
tepen –plně elektrifikované železniční trati Pl-
zeň - Gmünd a mezinárodní silnice České Bu-
dějovice – Sankt Pölten. Využití faktu, že
Novohradsko bude mnohem snáze dopravně
dostupné z České republiky i z Rakouska,
bude dalším stěžejním úkolem pro nové zastu-
pitelstvo. Musíme se připravit na to, že kromě
pozitivního přínosu se nutně projeví i negativ-
ní vlivy, tak jak je známe z dnes turisticky nej-
zatíženějších oblastí Jihočeského kraje –
Lipenska a centrální Šumavy. I v tomto přípa-
dě můžeme nabídnout něco, co žádná jiná kan-
didátka nemá – osobu krajského radního pro

oblast kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Ing. Františka Štangla, který v této
funkci nasbíral bohaté zkušenosti a ví, jak če-
lit rizikům, o kterých většina jeho protikandi-
dátů možná ještě ani neslyšela.

V současné době je rozpracováno mnoho
projektů, jejichž dokončení bude významným
impulzem pro rozvoj města i osad na mnoho
let dopředu. Některé z nich vyplývají z dohod
na úrovni Evropské unie, jako například úkol
vyřešit čištění odpadních vod ve všech sídlech
nad 2 tisíce obyvatel. Vzhledem k tomu, že
Česko je z vodohospodářského hlediska sku-
tečně „střechou Evropy“ a naše vody zásobují
okolní státy, je to požadavek jistě oprávněný.
Realizace tohoto „shora nařízeného“ opatření
ovšem samozřejmě pomůže i nám, chceme
proto v dohledné době spolu s rekonstrukcí
čističky odpadních vod (či spíše vybudová-
ním nové) vyřešit i čištění odpadních vod z Ja-
kule a Byňova. Budeme pokračovat
v zahájených opravách místních komunikací a
chodníků ve městě i v osadách, chceme zlepšit
možnosti parkování pro místní občany i turis-
ty vybudováním dalších parkovacích míst ve
městě (zejména ve starém městě a v sídlišti
ŽPSV). Součástí komunikačního plánu je i
připravený projekt rekonstrukce náměstí.

Takřka nezbytnou podmínkou pro turistic-
ky přívětivou lokalitu i pro zlepšení možností
trávení volného času a sportování místních
obyvatel je možnost koupání. Stavbu polopří-
rodního nebo umělého koupaliště nám zatím
bohužel překazila již zmíněná vynucená in-
vestice do ČOV, to ale chceme v nejbližších
letech napravit. Vzhledem k pokračujícímu
velkému zájmu o vlastnické bydlení v Nových
Hradech se budeme intenzívně věnovat i pří-
pravě dalších pozemků pro individuální byto-
vou výstavbu v lokalitě Za vodárnou a Za
městem (za starou zahrádkářskou kolo-
nií).Důležitými akcemi z pohledu dlouhodobé
strategie je vybudování přeshraničního (mezi-
národního) infocentra ve sklepních a příze-
mních prostorách radnice, dokončení
Rezidence, jakož i všestranná podpora AVC

pokračování na str. 6
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Nové Hrady a Ústavu fyzikální biologie Jiho-
české univerzity.

Kromě velkých plánů jsou tu samozřejmě
desítky menších a malých akcí, které se přímo
dotýkají některých občanů, spolků atd. Ne-
chceme vás zahrnovat rozsáhlými a podrob-
nými výčty všeho, co pro Nové Hrady a jejich
občany v příštím volebním období hodláme
udělat. Zastupitelé za ODS se vždy snažili,
aby za ně mluvily především činy, a všichni
dobře víte, že se od nich nemusíte bát žádného
nepříjemného překvapení. Jsme přesvědčeni,
že naši kandidáti jsou v tomto směru pro vás
„předvídatelní a vypočitatelní“, na rozdíl od

těch, které můžete při každých volbách najít
na jiné kandidátce.

Není tajemstvím, že letošní volební kam-
paň většiny našich politických soupeřů se nese
a určitě ještě ponese pod heslem „všichni proti
starostovi“. Je pozoruhodné, co všechno podle
nich stačil „zkazit a zanedbat“. Neméně pozo-
ruhodná je ovšem i úporná snaha, s jakou by se
všichni ti kritikové rádi ocitli v čele města,
podle nich tak „zdevastovaného“ činností Ing.
Štangla. Asi nikdo si nedělá iluze, že by se
zrovna tito lidé dobrovolně vrhali do kolotoče
bezesných nocí, s cílem zachránit za cenu
osobních obětí spálené město. Daleko spíš je
láká možnost „velet“ prosperujícímu městu, a
co hůř, přímo velet i jeho občanům, podnika-
telům atd. Když si pozorně pročtete jejich so-
cializující volební programy a předvolební
výpady, nemůžete si toho nevšimnout.

Jsme přesvědčeni, že obyvatelé Nových
Hradů jsou v drtivé většině lidé rozumní, kteří
věří spíše svým očím než tomu, co se jim ně-
kdo snaží nakukat. S tímto přesvědčením jde
našich patnáct kandidátů do volebního klání o
vaše hlasy. Pokud dostaneme vaši důvěru, se
stejným přesvědčením budeme spravovat
společné věci našeho města bez toho, aby-
chom se pletli do soukromí jeho občanů.

Ing. František Štangl, Pavel Šebela,
Doc. RNDr. Rüdiger Horst Ettrich,
PhD., Miroslav Vochozka, Jiří Jann,
Václav Strnad, Mgr. Romana Pospíši-
lová, Oldřich Procházka, Jiří Matějka,
Josef Iška, Marcel Vondra, Pavel Vo-
chozka, Pavel Staněk, Josef Machát,
Jitka Hejtmánková

Vážení spoluobčané,
po čtyřech letech se opět přiblížil okamžik,

kdy budeme mít možnost zvolit nové členy za-
stupitelstva našeho města a i my se chceme
ucházet o vaše hlasy a vaší důvěru. I nadále,
stejně jako tomu bylo v předchozích obdo-
bích, zůstává naším hlavním cílem práce ve
prospěch města a jeho občanů. Všemi svými
schopnostmi a silami budeme usilovat o další
rozvoj našeho města, o spokojenější život jeho
občanů všech generací a o zachování kulturní-
ho a historického dědictví tak, abychom všich-
ni mohli být hrdí na to, že Nové Hrady jsou
naším domovem. A pokud zde hovoříme o
Nových Hradech, pak máme na mysli Nové
Hrady i se všemi místními částmi, na které ne-
smíme zapomínat. Rozhodně však nechceme
a nebudeme slibovat nesplnitelné, zároveň se
ale budeme snažit o to, aby i některé sny a přá-
ní občanů, které se dnes možná zdají být nedo-
sažitelné, se staly skutečností nebo se jejich
uskutečnění alespoň přiblížilo „na dosah
ruky“. Plně si přitom uvědomujeme, že rozvoj
města, vytvoření podmínek pro spokojenější
život novohradských občanů, zachování kul-
turního i historického dědictví ani naplnění
snů a přání není mnohdy možné bez výrazné
finanční podpory z prostředků mimo rozpočet
města. Víme také, jak složité a obtížné je tyto
prostředky získávat a kolik úsilí každého poc-
tivého zastupitele či pracovníka městského
úřadu si to žádá. Nicméně bez toho, aniž by-
chom byli úspěšnými žadateli ve vyhlašova-
ných dotačních programech, by dnes v našem
městě nejspíše nebylo nové dětské hřiště v zá-
meckém parku, nebyla by nově zateplená
nová budova mateřské školy s novým systé-
mem vytápění, neprobíhala by celková rekon-
strukce a intenzifikace čistírny odpadních
vod, nebyly by opravené některé komunikace
a chodníky a nebyly by realizovány ani mnohé
další projekty, které přispěly k rozvoji našeho
města. A proto budeme v těchto aktivitách i
nadále pokračovat, protože naplnění našeho
volebního programu s využitím dotací je sice
možná poněkud složitější, avšak považujeme
to za rozhodně bezpečnější a rozumnější, než
jej naplňovat s využitím např. úvěrů a tím jej
naplňovat na úkor budoucích představitelů

města a také jeho občanů. Tím však nechceme
říci, že čerpání úvěrů je zcela nepřípustné, ale
vždy by to měla být teprve ta poslední
možnost pro realizaci záměrů a potřeb, nikoli
ta první a vždy to musí být po velice zralé úva-
ze a rozvaze o dopadu na aktuální i budoucí
hospodaření města.

Náš volební program se dotýká všech ob-
lastí, které považujeme za důležité pro splnění
shora uvedeného – další rozvoj našeho města,
spokojenější život novohradských občanů a
zachování kulturního a historického dědictví.
Při jeho naplnění jsme připraveni ke spoluprá-
ci se všemi členy nového zastupitelstva, kteří
budou ochotni se do společné práce zapojit a
obětovat jí i nemalou část ze svého volného
času. V následujících čtyřech letech se chce-
me zaměřit především na:

• všestrannou podporu základní i mateřské
školy společně s postupnou opravou, rekon-
strukcí či modernizací jejich objektů a za-
chování provozu mateřské školy bez
nutnosti výběru příspěvků od rodičů, kdy
jediným příspěvkem by i nadále měl zůstat
příspěvek na stravu

• podporu Akademického a univerzitního
centra v Nových Hradech, které se dnes
v našem regionu řadí mezi nejvýznamnější
zaměstnavatele

• podporu všem aktivitám vytvářejícím vhodné
podmínky pro smysluplné trávení volného
času našich dětí a mládeže (sport, kulturní,
zájmová a technická činnost, výstavba no-
vých a údržba stávajících sportovišť a dět-
ských hřišť atd.), což chápeme jako nejlepší
prevenci kriminality a drogové závislosti

• podporu vzdělávacích kurzů pro všechny
věkové kategorie

• podporu všem tradičním kulturně společen-
ským akcím (masopust, novohradské hrad-
ní slavnosti, mikulášská nadílka,
Novohradská číše ad.)

• zachování základní dopravní obslužnosti
formou hromadné dopravy minimálně na
stávající úrovni s důrazem na návaznost
spojů jednotlivých dopravců

• zlepšení dopravní dostupnosti našeho města
a to jednak neustálým tlakem na provádění
včasné a důkladné údržby stávajících ko-
munikací, dále pak jednáním o konečné
podobě připravované komunikace České Bu-
dějovice – St.Pölten, kdy je pro nás zcela zá-
sadní otázkou to, aby Nové Hrady zůstaly
přímo na trase nebo byly alespoň v dosahu
této nové rychlostní komunikace

• podporu stávajícího soukromého podniká-
ní, jakož i podporu každé nové iniciativě
přinášející další pracovní příležitosti do na-
šeho města i jeho bezprostředního okolí,
jenž bude v souladu s celkovou koncepcí
rozvoje našeho regionu

• podporu individuální výstavby nových bytů
a rodinných domků, jakož i podporu údržby
a oprav u stávajících nemovitostí sloužících
k bydlení

• výstavbu nájemních bytů, k čemuž však
zcela otevřeně říkáme, že tento záměr není
možné plně financovat z rozpočtu města a
bude jej tudíž možné realizovat pouze při
existenci vhodných podpůrných programů,
které umožní čerpat finanční prostředky
mimo rozpočet města

• zachování stávajícího rozsahu zdravotní
péče přímo v našem městě vč. zachování lé-
kařské služby první pomoci v Trhových
Svinech

• všeobecnou podporu celoročního turistic-
kého ruchu, který chápeme jako nejvhod-
nější průmysl pro naše město i celý region
Novohradska a do budoucna jej spatřujeme
jako velice významný zdroj pracovních pří-
ležitostí

• výstavbu koupaliště, kde si však plně uvě-
domujeme skutečnost, že provoz takového-
to zařízení nebude v žádném případě levnou
záležitostí, a proto naší prioritou v této otáz-
ce je a bude nejenom jeho konečný vzhled a
umístění, ale i ekonomika budoucího pro-
vozu, tzn. budeme prosazovat použití tako-
vých technologií, které budoucí provoz

Kandidáti ODS
dokončení ze str. 5

pokračování na str. 7
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zlevní, ne však na úkor kvality poskytova-
ných služeb a komfortu návštěvníků, a zá-
roveň nebudou v rozporu s platnými
legislativními, technickými či hygienický-
mi předpisy (např. zařízení pro zpětné zís-
kávání tepla z vypouštěných vod, využití

energie slunce pro předehřev vody, využití
povolené recirkulace odpouštěné technolo-
gické vody, apod.)

• zvýšení bezpečnosti, kontrolu dodržování
veřejného pořádku i pravidel silničního
provozu, kdy chceme zahájit jednání o ob-
novení Obvodního oddělení Policie ČR

v Nových Hradech příp. zřízení Městské
policie

• přípravu a zahájení prací na celkové obnově
nejvíce poškozených veřejných komunika-
cí, zejména pak v sídlišti v Zahradní čtvrti a
v sídlišti ve Vilové čtvrti společně s přípra-
vou nových parkovacích míst, obnovou ze-
leně a případným doplněním míst pro hry a
odpočinek v uvedených sídlištích

• pečlivou a důkladnou údržbu města, kdy je
naprosto nezbytné pro její zabezpečení vy-
tvořit odpovídající finanční, materiální i
personální podmínky, přičemž patřičný dů-
raz je nutné klást nejenom na celoroční
údržbu veřejných prostranství, ale i všech
budov a nemovitostí v majetku města

• realizaci dalších projektů a záměrů, na kte-
ré se nám podaří zajistit dostatek finančních
prostředků, a které se ukáží být potřebné
pro naše město a jeho občany v průběhu ná-
sledujícího čtyřletého období

S tímto volebním programem vstupujeme
do letošních komunálních voleb v Nových
Hradech a jsme připraveni, dáte-li nám svůj
hlas, udělat vše pro jeho naplnění a vaší důvě-
ru nezklamat.
Ing. Pavel Kříha, Jiří Haider, Václav
Janoušek, Ing. Jan Pelech, Ivan Doro-
tovič, Jan Vohoska, Miloš Roule, Pavel
Tichovský, Pavel Hrvola, Stanislav Pa-
poušek, Ing. Zdeněk Dorschner, Miro-
slava Círalová, František Hommer,
Mgr. Karel Kříha, Anton Gažák

Místní organizace
KDU-ČSL

Místní organizace KDU-ČSL si pro Vás
vážení spoluobčané připravila svůj volební
program a sestavila kandidátku pro letošní
volby do městského zastupitelstva.

Dostaneme-li ve volbách Vaši důvěru, bu-
deme se snažit, aby se naše město rozvíjelo již
započatou cestou a aby se v něm všem obča-
nům žilo spokojeně. O přízeň voličů na kandi-
dátce KDU-ČSL pro letošní volby budou
usilovat tito naši spoluobčané:

1. Marie Tauchmanová
2. Ing. Marie Štanglová
3. Lenka Bráchová
4. Libor Albert
5. Věra Filipová
6. Milada Nováková
7. Jaroslava Wegerová
8. Jaroslav Dvořák
9. Vladimír Macho
10. Ing. Magda Sergejevová Ph.D.
11. Marie Štanglová ml.
12. Ludmila Macková
13. Šárka Dibďáková
14. Jaroslav Brácha
15. Jindřiška Dvořáčková
• Samospráva a státní správa: Chceme

umožnit všem občanům, kteří mají zájem o
dění v obci, podílet se na obecních
záležitostech. Radnice má všestranně
sloužit občanům. Obecní politika musí být
všem jasná a srozumitelná. Podporujeme,
aby se v našem městě udržel Úřad práce
s celou svou agendou.

• Rozpočet a investice: Budeme vyžadovat
vyrovnaný rozpočet obce. Smluvní vztahy,
do kterých obec vstupuje musí být pod ve-
řejnou kontrolou, jasné a průhledné. Z vý-
nosů prodejů majetku chceme hradit pouze
investiční akce, nikoli běžné výdaje. Je
mnoho měst, jejichž obyvatelé jsou živi
z cestovního ruchu. Podpoříme všechny ak-
tivity vytvářející takové podmínky i u nás.
Podpoříme rozvoj služeb a drobných podni-

katelů. Budeme pokračovat v rozvojových
programech a investicích, v dokončení pře-
stavby objektu Rezidence na lázeňský dům.
Investovat chceme do vybudování nových
chodníků, do údržby komunikací a inženýr-
ských sítí, do rekonstrukce náměstí a samo-
zřejmě také do sportu a volnočasových
aktivit pro všechny generace a do vybudo-
vání chybějícího koupaliště. Při zajištění
návratnosti nevylučujeme využití úvěrů na
větší investiční akce.

• Školství: Ve spolupráci s vedením mateř-
ské a základní školy chceme pokračovat ve
vytváření podmínek pro správnou výuku a
výchovu naší mladé generace. Část měst-
ských bytů budeme rezervovat pro učitele,
jako služební. Budeme podporovat výuku
cizích jazyků a rozvoj mimoškolního vzdě-
lávání. I nadále se budeme snažit zajistit
bezplatné umisťování dětí v mateřské škole
a pro děti z rodin s nižšími příjmy budeme
chtít zachovat stipendia na Základní umělec-
ké škole. Chceme podporovat vyváženou spo-
lupráci kláštera a školy ve výchově a
vzdělávání. Budeme podporovat jakýkoli
program vzdělávání maminek na mateřské
dovolené, samozřejmá je také podpora akti-
vitám Akademického a univerzitního cen-
tra na Nových Hradech.

• Životní prostředí: Naši novohradskou pří-
rodu, obrovské bohatství našich obyvatel,
musíme chránit. Zdůrazňujeme odpověd-
nost všech občanů za životní prostředí
v obci a celém regionu. Chceme tvrdě posti-
hovat tvůrce černých skládek a neplatiče za
odvoz domovního odpadu. Podpoříme
všechny aktivity našich občanů, které pove-
dou k výchově dětí v této oblasti, k lásce
k přírodě, k pořádku ve městě a k osobní od-
povědnosti za náš domov. Budeme se snažit
využít dotace a granty pro udržení oprave-
ného zámeckého parku a k provedení ob-
dobného projektu v parku Ve stráni a pod
novohradským hradem, a k udržení a obno-
vení zeleně ve městě. Na našem městě je na
první pohled vidět, jak se mění k lepšímu,
chtěli bychom v tomto trendu pokračovat.

• Sociální oblast a zdravotnictví: V oblasti
sociální a zdravotnictví podpoříme udržení
a každé případné další rozšíření poskytova-
né zdravotní a pečovatelské péče v Nových
Hradech. Chceme podporovat vytváření
pracovních příležitostí pro matky s malými
dětmi a pro postižené spoluobčany.

• Kultura a sport: Všem sportovcům a záj-
movým organizacím chceme vytvářet co
nejlepší podmínky pro jejich aktivity a hle-
dat finanční zdroje pro jejich rozvoj. Za-
chováme městskou knihovnu i kino.
Kulturu nepovažujeme pouze za záležitost
obce, podpoříme proto i jiné subjekty –
koncerty ZUŠ, koncerty a akce pořádané
klášterem, akce Sboru dobrovolných hasi-
čů, Tělovýchovné jednoty, Sokola, základ-
ní a mateřské školy spolu se školní
družinou, Junáka a dalších.

• Osady a místní části: Chceme pokračovat
v rozvoji osad a městských částí, což
považujeme za velmi významnou povin-
nost města. Budeme dbát o zachování dos-
tatečné dopravní obslužnosti jednotlivých
osad a o zachování obchodu v Byňově, dále
o vybudování a opravu chodníků v Byňově
a Údolí.

• Bezpečnost: Bezpečnost občana chápeme
jako jeden ze základních principů komunál-
ní politiky. Jsme si vědomi, že složitá bez-
pečnostní situace je nevyhnutelným
důsledkem chybějící morální výchovy, ce-
nou za svobodu pro všechny, kterou někteří
zneužívají. Velkou pozornost budeme vě-
novat preventivním programům, zaměře-
ných na zvýšení odpovědnosti nás všech a
na sociálně nepřizpůsobivé občany, zejmé-
na mládež a problematiku alkoholismu a
toxikománie. Chceme, aby v prevenci krimi-
nality a asociálních jevů sehrála mnohem
větší roli obec, která je po rodině člověku
nejbližší pospolitostí.

Na fungování budoucího zastupitelstva
máme podíl všichni. Jakého zástupce si zvolí-
me, takový tam bude. Neberte proto volby na
lehkou váhu a ve dnech 20. a 21. října 2006
přijďte rozhodnout o svém domově.

Vážení spoluobčané
dokončení ze str. 6
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Sdružení nezávislých
kandidátů OBČANÉ PRO
ZDRAVÉ MĚSTO nabízí
spoluobčanům nástin kon-
krétních kroků, které
považuje za prvořadé na
cestě k ozdravení města a
přilehlých osad. Za
důležité však nepovažuje-

me pouze vyjmenování jednotlivých aktivit,
jasně také říkáme, na jakých principech chce-
me určených cílů dosáhnout. Vše musí být či-
něno za dodržování pravidel slušnosti a
morálky, v otevřené spolupráci, naslouchání a
vstřícnosti k občanům. Vedle vlastní pracovi-
tosti lze pouze takto navázat na dobré, co již
bylo vykonáno, a směřovat k cílům, které vy-
cházejí z potřeb a přání našich spoluobčanů.

Vzhledem k omezenému prostoru v tomto
čísle NZ nabízíme občanům touto formou
hlavní body našeho programu. Ke každému
písmenku spojení ZDRAVÉ MĚSTO jsme
přidali jeden z cílů a částečné vysvětlení.
Kompletní volební program, upřesnění hlav-
ních bodů a další konkrétní nápady občanům
předáme osobně v první polovině října.
12 kroků pro ZDRAVÉ MĚSTO

• 1. krok = Váš hlas
• 2. krok  Zaměstnání

Hledání možností ke zvýšení pracovních
míst ve městě a blízkém okolí

Podpora rozvoje plánované novohradské
průmyslové zóny

Podpora místních zaměstnavatelů
Pokračování ve zkvalitňování dopravního

spojení do T.Svinů, Č.Budějovic, Č.Velenic
Rekvalifikační kurzy

• 3. krok  Dostupnost
Bydlení: rozšíření nabídky bydlení pro

mladé rodiny /nové byty, půdní vestavby/,
podpora stavby rodinných domků, stavební
poradenství

Doprava: lepší uspořádání parkovacích
ploch pro místní občany /náměstí/ a návštěv-
níky města /Jánská louka/, zkoordinování vla-
kových a autobusových spojů, zlepšení
bezpečnosti dopravy při průjezdu osadami,
zkvalitnění zimní údržby

Služby: rozšíření informačního servisu pro
občany, vznik občanské a právní poradny, vy-
tvoření podmínek pro zkvalitnění práce Tech-
nických služeb města, iniciování nabídky
služeb školských a zdravotních zařízení, zlep-
šení zázemí pro aktivní odpočinek obyvatel,
motivace k zájmu o čistotu města

• 4. krok  Rodina
Podpora aktivit zaměřených na rodiny

s dětmi, maminky na mateřské dovolené i ob-
čany v důchodovém věku

Zkvalitnění služeb pro starší spoluobčany
(zdravotní péče, lékárna)

Iniciování vzniku centra služeb
Podpora vybudování koupaliště

• 5. krok  Ano osadám
Na základě jednání s osadními výbory hle-

dat řešení specifických problémů v těchto osa-
dách

Respektovat osady jako rovnocenné part-
nery města

Podpořit stávající spolkové a společenské
aktivity v osadách

Konkrétní potřeby osad:
Byňov – omezení kamionové dopravy, let-

ní i zimní úklid, chodníky a veřejné osvětlení,
podpora spolkových a sportovních aktivit

Nakolice, Obora, Vyšné – zajištění pitné
vody; udržení nakolického masopustu

Údolí – přístupný kopec i v zimě, kanaliza-
ce, chodníky, areál pro hasičský sport a děti
• 6. krok  Vzdělávání

Vytvoření podmínek pro udržení kvalit-
ních pedagogů v MŠ a ZŠ

Podpora výuky cizích jazyků, ekologie a
sportu ve školských zařízeních

Nastavení lepších podmínek pro volnoča-
sové aktivity dětí a mládeže

Podpora celoživotního vzdělávání občanů
- např. Otevřená škola – odpolední škola pro
veřejnost

Využití zázemí Akademického a univer-
zitního centra N.Hrady ve prospěch žáků a pe-
dagogů  ZŠ N.Hrady

• 7. krok  Ekonomická stabilita
Vytvoření plánu rozvoje města ve spolu-

práci s občany
Zhodnocování městského majetku
Veřejná kontrola využití finančních pros-

tředků města
Hledání využití pro nevyužívané budovy a

prostranství (např. Statky – sál, středisko
drobných služeb)

Aktivita města při získávání grantů z růz-
ných fondů

• 8. krok  Mládež
Podpora a oceňování organizací a aktiv-

ních občanů věnujících se dětem a mládeži
Vytvoření lepší nabídky míst a zázemí pro

neorganizované volnočasové aktivity (skate-

park, přírodní koupaliště, prostory pro tanco-
vání a zábavu, herní plochy)

Podchycení prospěšných nápadů mládeže
a hledání prostředků na jejich zrealizování

• 9. krok  Ekologie a ochrana přírody
Prosadit vnímání ochrany přírody a kraji-

ny jako prospěšnou a pozitivní činnost
Podpora aktivního zájmu o ochranu sou-

časného stavu přírody na Novohradsku
Péče o životní prostředí ve městě a v jeho

nejbližším okolí, včetně Terčina údolí

• 10. krok  Spolkový život ve městě
Jednotný přístup v podpoře spolků, nezis-

kových organizací a sdružení
Podpora tradičních spolkových, společen-

ských a sportovních akcí a hledání námětů pro
nové aktivity

Hledání možností k finanční soběstačnosti
spolků a jejich činností

Hájení zájmů spolků a organizací v regio-
nu (např. udržení honitby MS NH o stávající
výměře)

Vytvoření prostoru pro aktivní odpočinek
obyvatel – koupaliště, cyklostezky, běžecké
stezky, místa pro odpočinek, městský sál a
kulturní akce, aktivity pro seniory (posezení
s hudbou)

• 11. krok Turistika a cestovní ruch
Nastavení fungující a oboustranně výhod-

né spolupráce s podnikateli v cestovním ruchu
Podpoření turistiky šetrné k přírodě
Doplnění kulturního dění o kvalitní umě-

lecká vystoupení
Místní občan = nejdůležitější turista

• 12. krok Otevřenost
Veřejná kontrola a dostatek informací o

záležitostech města
Dobrovolná majetková přiznání zastupitelů
Rozvojové plány města představovat na

veřejných diskusních fórech
Motivovat k zájmu o veřejné záležitosti

města a osad a spoluvytvářet příjemnou at-
mosféru v soužití všech spoluobčanů

Na co pan starosta zapomněl!
A je to zase tady! Volby do městského za-

stupitelstva se kvapem blíží a tak se nám při-
pomněl i ten nejpovolanější – starosta Nových
Hradů. Přečetli jsme si jeho výplod rádoby
hodnotící minulé volební období. V duchu jím
nastavených pravidel se sám neostyšně chlu-
bil a největší oponenty poplival…

Dá se to nakonec pochopit, vždyť přece ne-
bude svou práci hanit. Takže jsme se dozvědě-
li o všech různých grantech a hlavně o tom,
kolik miliónů korun bylo prostavěno v Rezi-
denci. Podle pana starosty se sháněním peněz
pomáhali všichni, jen místní sociální demo-
kraté prý spali. Pan starosta však buď velmi rád
zapomíná nebo neví, kolik miliónů do našeho
města přišlo za výrazného přispění novohrad-
ské místní organizace a jejích vyšších orgánů.

Podle pana starosty i v místním zastupitel-
stvu „poslanci za ČSSD alespoň nepřekáželi“.
Tady se plete pan starosta podruhé! Překáželi
a překáželi dokonce moc, až se mnohdy panu
starostovi rosilo čelo. Svůj nesouhlas jsme
totiž na rozdíl od mnohých jiných dávali jasně
a hlasně najevo. Oponování je právem a úko-

lem opozice, neoponování si pan starosta za-
jistil také, především od svých spolustraníků a
členů rezervních týmů.

Pan starosta si troufá hodnotit činnost dru-
hých, začal však u svých pěšáčků? Raději ne –
u nejméně poloviny z nich by si totiž musel
připomenout permanentní obavu ze ztráty
řeči, protože za uplynulé čtyři roky téměř ne-
promluvili. Ale pan starosta strach neměl, pro-
tože dobře věděl, že nepromluví, ani kdyby je
mučili.

Je spousta detailů z článku pana starosty,
které nejsou pravdivé, přesto jej za jednu
drobnost musíme pochválit a poděkovat. Jsme
velmi rádi, že jsme nebyli zařazeni na seznam
těch, kterým pan starosta děkuje a chválí je! O
takovouto pochvalu totiž opravdu nestojíme.
Nebyli jsme ochotni naučit se cvičebnímu
úkonu některých starostových spolustraníků
(ti, kterých se to netýká, vědí o koho jde), kte-
ré naučil pravou ruku zvednout vždy v mo-
mentě, kdy „jedině správně hlasoval“ velký a
posvátný vůdce.

OBČANÉ PRO ZDRAVÉ MĚSTO

pokračování na str. 9
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Pouhý pohled do hlasování zastupitelstva
ukazuje, že nás pan starosta opravdu nezlomil.
Stačí se například podívat do Novohradského
zpravodaje a každý soudný člověk vidí a viděl
celé čtyři roky, kdo a jak často vyslovoval svůj
názor. Na rozdíl od těch, kteří přijali „jedinou
a svatou pravdu“ a kteří přijali za své, co je
správné, které debaty jsou přípustné a které
nejsou nutné.

Nás to pan starosta nenaučil. Právě proto
jsme byli a zůstáváme jeho noční můrou.
Máme totiž dobrou paměť a nezapomínáme
například věci, o kterých by se již dnes pan
starosta příliš bavit nechtěl.

Z pohledu pana starosty jsme asi příliš
hloupí na to, abychom chápali jeho zájmy, ne-
rozumíme dostatečně tomu, že na rozdíl od
celé řady svých spoluobčanů musí pan staros-
ta živit rodinu – proto potřebuje jeden plat na
Nových Hradech, druhý v Budějovicích.

V této drobnosti však není jediný spor. Při-
pomeňme pár věcí z průběhu tohoto i minulé-
ho volebního období, které pan starosta ve
svém hodnocení zapomněl. Nejenom sociální
demokraté, ale především občané města nikdy
nezapomenou úplnou vinu na neodkoupení
hotelu Máj, které bylo v daném okamžiku vý-
hod pro město. A to i přesto, že měl v ruce po-
věření zastupitelstva včetně schválené částky
na jeho odkoupení. Tento objekt byl jediným
kulturním stánkem Nových Hradů, postavili si
ho pro sebe občané města a díky neochotě
pana starosty jsme jako město propásli jedi-
nečnou a asi poslední šanci na jeho získání. Je
to sice již několik let, ale důsledky nese město
dodnes. Tímto činem se pan starosta stal zcela
výhradním viníkem a zároveň spoluhrobní-
kem kultury. Město tak přišlo o objekt, který
mohl sloužit i jako sportovní centrum.

Tělocvičnu sice město nakonec postavilo,
ale o její kvalitě a využití raději nemluvme…

Pan starosta za jeden ze svých plusových
bodů považuje Rezidenci. I my jsme podpořili
směřování k její přeměně v lázně a pokud to
bylo možné, snažili jsme se intervenovat i ve
vládních kruzích. Výsledkem pak byla návště-
va dvou ministrů a jejich snaha o finanční po-
moc při rekonstrukci objektu.

Přes někdy trochu rozdílné názory na prů-
běh jednotlivých aktivit nezpochybňujeme
vykonanou práci na Rezidenci a naše aktivita
vedla i k vytvoření zvláštní komise, která při-
nesla především zlepšení toku informací o
průběhu prací a finančním krytí.

Pokud pan starosta Rezidenci zmiňuje,
bylo by také fair, aby občany informoval o ne-
úspěšném směřování k statutu lázeňského
města nebo o výstavbě sportovního centra pod
autobusovým nádražím. Některé otázky v této
oblasti totiž nebyly zodpovězeny…

Pan starosta rovněž mlčí o shánění, resp.
neshánění vhodných investorů, kteří by při-
nesli na Nové Hrady práci. Občanům města
musí stačit milióny vynaložené na opravy
chodníků, parkoviště a cesty. Tyto opravy
jsou samozřejmě důležité, ale neměly zůstat
jediným zájmem pana starosty a jeho týmu.
Slovo starosta je totiž odvozené od starati se.
Položme si ale otázku, zda se naše radnice
dostatečně stará o městský majetek? I staros-
tou zmiňovaná kuželna je ukázkou, že ne! Ale
kuželkáři jistě sami vysvětlí, že důvodem
problémů nebyla neaktivita novohradské so-
ciální demokracie.

A jak se stará radniční tým o naše občany?
Sice prý při své práci za vším vidí občany, ale
nějak nám tam zapomněl napsat které…

Velmi zajímavým zpestřením života města
se v posledním období stala také výběrová ří-
zení na uvolněná místa. Má i zde pan starosta
čisté svědomí? Raději nebudeme tuto otázku
debatovat, stačí, že již dnes občané města vtip-
kují o rozšiřování a stavebních úpravách rad-
nice. Proč? Prý proto, že současná kapacita již
nestačí pro kanceláře všech příbuzných a ka-
marádů…

Pro samé chlubení pan starosta neměl čas
napsat i o mínusech. Omluvil se sice za geni-
ální řešení parkovacích míst na náměstí, ale
nedodal, kolik nás ta genialita bude stát – o
vlastním pokání ani nemluvě. Pan starosta ne-
chce mluvit ani o současném stavu Technic-
kých služeb města a raději mlží o zákulisních
čachrech při konkurzu na místo ředitelky ma-
teřské školky. Příliš jsme se toho nedozvěděli
ani o „vzkvétající“ kultuře, o zrušení Her bez
hranic, novohradských trzích se třemi stánky
na náměstí či nepovedené Novohradské číši,
rovněž taktně pomlčel o tom, jak „skvěle“
město prodávalo byty občanům Nových Hra-
dů, jak získal či nezískal pro město objekt
Lázniček atd.

Uplynulé čtyři roky nám pan starosta vylí-
čil jako idylku, během které tekly do města
peníze, vše se dařilo a všichni byli spokojení.
My a naši zastupitelé však realitu všedního
dne vnímáme jinak, jsme s občany v každo-
denním kontaktu, nezavíráme se před nimi v
kancelářích a víme tedy, že jsou se stavem
města často velmi nespokojení. Během celého
volebního období jsme se z opozičních lavic
snažili hlídat, diskutovat a nabízet svůj pohled
na věc – někdy jsme uspěli, jindy jsme museli
přijmout názor „radniční“ většiny. Hodnocení
plusů a mínusů necháváme na občanech, kteří
mají jediní právo vystavit nám ve volbách vy-
svědčení za naší aktivitu v minulosti a vize na-
bízené do budoucna…

O jejich důvěru se v letošních komunál-
ních volbách bude ucházet tato patnáctka kan-
didátů:
Ing. Ludovít Kasan, Stanislava Ková-
řová, Josef Vochoska, Mgr. Jana To-
mášková, Stanislav Sladký, Marie
Dvořáková, Václav Dolejší, Bohumil
Kovář, Leoš Brychta, Blažej Michale,
Vojtěch Varga, MVDr. Pavel Kypet,
Ing. Miroslav Janko, Stanislav Pospí-
chal a Libor Tomášek.

Po zkušenostech z minulých voleb jsme se
letos rozhodli seznámit občany města s naším
volebním programem formou vlastní tiskovi-
ny, se kterou občany oslovíme na začátku říj-
na. MO ČSSD Nové Hrady

Proč (ne)volit
M. Jarolímka?

Komunální volby se blíží a zcela jistě si
většina občanů klade otázku koho volit a koho
nevolit. Budou se rozhodovat na základě nej-
různějších motivů, kdy někdy převládne ro-
zum, jindy cit a někdy jedno i druhé
převálcuje blyštivá reklama, předvolební gu-
láš, klobásy a pivo. Věřím, že ne všechna poli-
tická uskupení v Nových Hradech půjdou
touto lacinou cestou a budou lovit voliče na
prázdné sliby a pomíjivé dary. Minimálně jed-
no uskupení, které si dalo jméno Občané pro
ZDRAVÉ město tento přístup volit nebude.
V zdravém městě, zdravý duch. Takže žádné
přejídání krásnými, leč nesplnitelnými sliby a
žádné ideologické vymývání mozků novo-

hradské občany od tohoto sdružení
nezávislých kandidátů určitě nečeká.

Přesto, nebo snad právě proto je třeba být
opatrný. Na 3. místě kandidátky se tam totiž
objevuje Michal Jarolímek a možná, že existu-
je několik důvodů, proč by jej někteří lidé měli
nevolit. Zde jsou některé z nich:

1) Bude nezávislý, tj. bude jednat dle svého
svědomí a rozumu a ne dle zákulisních po-
litických dohod. Na rozdíl od současné
městské politické reprezentace bude posu-
zovat věci ne podle toho, kdo je navrhuje,
ale podle toho, co tyto věci přinesou obča-
nům města. Styl, kdy spolu mluví jen ti,
kteří jsou na jedné straně ideologické bari-
kády, je mu protivný. Bude tedy politicky
nespolehlivý.

2) Při řešení zásadních otázek, které ovlivní
život města na několik let dopředu, bude
prosazovat přímé zapojení občanů do roz-

hodování. Tím však některé občany může
obtěžovat a narušovat jejich klid a pohodu.

3) Bude prosazovat, aby každý zastupitel uči-
nil na začátek volebního období veřejné
přiznání svého majetku. Tím ale vnese
chaos do politických seskupení a rodin
zvolených zastupitelů.

4) Bude bojovat o větší průhlednost v hospo-
daření města. Například pokud se vybírají
poplatky od ubytovatelů, měl by pak být
získaný obnos využit k podpoře cestovní-
ho ruchu a tím i služeb dotyčných ubytova-
telů. Podobný princip by bylo možné
uplatňovat z poplatků za psy, pronájem
prostorů za předzahrádky apod. Tím však
bude obtěžovat občany přemírou informa-
cí, na které nejsou zvyklí a přidělá práci
úředníkům města.

Na co pan starosta zapomněl!
dokončení ze str. 8

pokračování na str. 10
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5) Stejnou průhlednost bude žádat i od finan-
cování spolků a neziskových organizací.
Zveřejňovat by se měly nejen konkrétní
důvody, na co tyto organizace žádají od
města peníze, ale rovněž i to, co za ně poří-
dily či uskutečnily. Tím však přibude práce
pro vedení těchto organizací, což jim na
náladě rozhodně nepřidá.

6) Bude se snažit přispět k tomu, aby se do
města přivedlo minimálně stejné množství
peněz, jako tomu bylo dosud, ale s tím roz-
dílem, že projekty budou tak dobře připra-
veny, že je nebude nutné prosazovat jinými
cestami, než regulérním posouzením ve
spravedlivé soutěži. To však možná otráví
úředníky, kteří projekty pro město připra-
vují a občany, kteří budou vyzýváni
k tomu, aby se k návrhům vyjadřovali.

7) Není novohradským rodákem. Je naplave-
ninou, která je zde od roku 1988. Nezná
tedy, jak se kdo choval a co kdo dělal v so-
cialismu. Zajímá ho jen to, jak se kdo cho-
vá nyní.

8) Není ideologicky vyhraněný. Na jedné stra-
ně zastává pravicové názory o tom, že
každý člověk by měl být odpovědný sám
za sebe a nespoléhat na pomoc státu, na
straně druhé je přesvědčen, že společnost
musí pomáhat těm, kteří jsou ne svoji vi-
nou znevýhodněni.

9) Stejně nevyjasněný je jeho vztah k součas-
nému starostovi. Na jedné straně obdivuje
jeho schopnosti a na straně druhé kritizuje,
jak a k čemu tyto schopnosti v poslední
době používá.

10) Bude důsledně prosazovat, aby se budoucí
starosta (či starostka) věnoval práci pro
město na 100% a ne jako dnes, kdy město
řídí dva částečně uvolnění radní, kteří se
věnují dalším, pro ně možná stejně
důležitým či ještě důležitějším činnostem.
Výsledkem jsou pak rozhodnutí, která jsou
nepřipravená, chybná a musí se rušit, revo-
kovat a vysvětlovat nespokojeným obča-
nům.

11) Je vypočítavý. Uvrhnul rodinu do dluhů
jen proto, aby koupil dům ještě před volba-
mi - snad z důvodů, aby jej nemohl nikdo
podezírat, že si jako zastupitel přichází k ji-
ným zdrojům.

12) I když zvolen nebude, zůstane stejně ak-
tivní jako dosud. Nebude to pro něj, a tím i
jeho voliče, žádná tragedie. Bude se se
stejným zájmem a úsilím účastnit dění ve
městě a v mikroregionu.

Takže občané, dejte si na něj pozor�
Michal Jarolímek

(Občané pro ZDRAVÉ město)

PODĚKOVÁNÍ
V tomto článku nechci a nebudu hodnotit

právě končící čtyřleté volební období, které
přineslo pro naše město mnoho nového a jeho
hodnocení ponechám na každém z vás. Navíc
o tom, jaké bylo, co se povedlo či nepovedlo,
jak se co mělo či nemělo řešit atd., napsali již
v několika posledních číslech Novohradského
zpravodaje jiní dopisovatelé a jejich hodnoce-
ní bylo zcela jistě upřímné a objektivní.

Rád bych veřejně a z celého srdce poděko-
val všem, kteří se aktivně zapojili do práce
spojené s údržbou, rozvojem a zvýšením pres-
tiže našeho krásného města. Mé poděkování
patří všem zaměstnancům Městského úřadu
Nové Hrady, kteří po celou dobu, co mám tu
čest s nimi spolupracovat, odvádějí velice
kvalitní práci, často i nad rámec svých pracov-
ních povinností a své pracovní doby. Poděko-
vání patří také vedení a zaměstnancům
Technických služeb města, bez nichž bychom
neměli ve městě kulturu, zametené ulice a
chodníky, udržovanou zeleň, v zimě odklize-
ný sníh a spousty dalších „maličkostí“, které
nám připadají samozřejmé, ale když se jich
nedostává, dokáže to každému z nás pořádně
znepříjemnit život. Poděkovat chci i vedení a
všem zaměstnancům mateřské a základní ško-
ly, jakož i Základní umělecké školy, kteří se

starají o výchovu a vzdělání našich dětí. Zapo-
menout nesmíme ani na místní podnikatele,
kteří nabízejí nejenom pracovní příležitosti,
ale poskytují nám i služby, za kterými pak ne-
musíme dojíždět do vzdálenějších míst. Podě-
kovat je nutné také všem zastupitelům, kteří
svými rozhodnutími zcela zásadně ovlivňují
chod a budoucí směřování našeho města,
jakož i podmínky pro život v něm. V nepo-
slední řadě chci poděkovat i vám všem, obča-
nům Nových Hradů, neboť bez vás by naše
město nebylo městem, místní podnikatelé nej-
spíše podnikateli nebo alespoň ne místními,
bez vašich dětí by zde nefungovala školská
zařízení a nakonec by se z Nových Hradů stalo
smutné a prázdné místo bez života. A protože
si toto nepřeji, jsem velice rád, že v Nových
Hradech žije taková spousta lidí, kteří si podě-
kování zaslouží.

I když jsem na začátku sliboval, že nebudu
hodnotit, jednu poznámku na toto téma si pře-
ce jen neodpustím. Vím, že v našem městě
není vše zcela ideální a ani všechna rozhodnu-
tí a kroky právě končícího vedení města se ne-
dají takto označit, přesto si myslím, že
pozitivní výsledky převažují nad těmi nega-
tivními a jenom se na ně mnohem rychleji za-
pomíná nebo si je člověk ani neuvědomí. A
snad je to i tak správné, protože potřeba či tou-
ha po zlepšování byla vždy hybným motorem
pro další rozvoj. Pavel Kříha

Cyklovýlet
Společně na kolech překročíme hranici, tak

zněl název nové cykloturistické akce, na kte-
rou jsme Vás zvali v předminulém čísle Zpra-
vodaje. Naše pozvání nakonec přijalo celkem
50 cyklistů z Čech a 17 z Rakouska. Počasí
stálo také při nás.

Místem setkání se stal Baronův most. Spa-
nilá jízda však začala pro 7 „Přátel šlapacího
kola“ mnohem dříve. Ti totiž vyrazili již z Bo-
rovan. Mezi nimi i nejstarší účastník pan An-
tonín Kopecký (80 let), který svou kondicí a
vitalitou pokořil leckteré mnohem mladší cyk-
loturisty. Tato skupinka ujela celkem 105 km.

Ostatní šetřili síly a využili možnost nechat se
odvézt vzhůru cyklobusem.

Cyklovýlet byl otevřen všem věkovým ka-
tegoriím. Na všechny čekalo 45 km překrás-
nou, leč členitou krajinou Novohradských
hor. Nejmladší účastnice Barbora Lhotová (10
let) zdolala 74 km. Rozjetá a rozcvičená nako-
nec nevyužila ani přistaveného cyklobusu
v Nových Hradech a dojela do Borovan v sed-
le svého kola. Nejmenší účastnice z Rakouska
zdolala cestu v malém cyklovozíku, její „ta-
houn“ musel vydat energie za dva.

Unavení, leč nadšení z krásy babího léta se
nakonec rozjeli všichni do svých domovů.
Doufejme, že takových to akcí s našimi souse-
dy bude přibývat. Jak zde je patrné, když se
nápad v hlavách zrodí, nezastaví jej nic. Natož
hranice. PIC

Proč (ne)volit M. Jarolímka?
dokončení ze str. 9
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Český svaz chovatelů
základní organizace

HORNÍ STROPNICE
pořádá z pověření

OO ČSCH České Budějovice

OKRESNÍ VÝSTAVU
králíků – holubů – drůbeže – morčat

s ukázkou
králíků - drůbeže - nutrií

plemen, jež jsou zařazeny mezi genetické
zdroje podporované

Ministerstvem zemědělství ČR.

To vše ve výstavním areálu
ZO ČSCH Horní Stropnice

Otevřeno:
Sobota: 28.10.2006  od 7.30-18 hodin
Neděle: 29.10.2006 od 7.30-14 hodin

Srdečně zvou pořadatelé
Uzávěrka přihlášek bude 8.10.2006

Informace podá jednatel:
Jiří Ambrož, Samota 311  374 01 Trhové Sviny
Mobil 606 882226 email:  amrozjiri@seznam.cz

Regionální „růžový“ bazar aneb
vše pro děti a jejich mámy

1.-3. listopad 2006 - Borovany, Nové Hrady, Ledenice
Mateřská centra v regionu Sdružení Růže (Borovany, Ledenice, Nové Hra-
dy) pořádají podzimní regionální putovní bazar oblečení, hraček, kočárků a
jiných věcí pro děti a jejich mámy.
Zboží do bazaru se bude přijímat ve všech třech městech, všechny věci z re-
gionu se shromáždí do jednoho putovního bazaru, který se postupně usku-
teční v Borovanech, Nových Hradech a Ledenicích. (Cenu prodávaného určí
majitel, v případě prodeje si pořadatel účtuje 5 Kč/kus.)

� Příjem věcí do prodeje:
Borovany - 30.10. 2006, 9:00 – 18:00 a 31.10. 2006, 9:00 – 12:00,
klubovna v Podzámčí
Nové Hrady - 30. 10. 2006, 10:00 – 11:30 a 15:00 – 16:30,
klášter servitů (bývalá knihovna v přízemí)
Ledenice - 30. 10. 2006, 9:00 – 18:00 a 31. 10. 2006, 9:00 – 12:00,
MC Ledňáček

� Prodej:
Borovany: 1. listopad, 9:00 – 18:00, klubovna v Podzámčí
V rámci bazaru bude zajištěn dětský koutek s hlídáním dětí a připravena
malá kavárnička s čajem, kávou a zákusky
Nové Hrady: 2. listopad, 10:00 – 11:30 a 15:00 – 16:30,
klášter servitů (bývalá knihovna v přízemí)
Ledenice: 3. listopad, 9:00 – 18:00, sál u Králů
Během prodeje bude zajištěno občerstvení a pro děti koutek na hraní

� Výdej neprodaného a vyúčtování:
Borovany - 6.11., 9:00 – 18:00, klubovna v Podzámčí
Nové Hrady - 6. 11., 10:00 – 11:30 a 15:00 – 16:30, klášter servitů
Ledenice - 6. 11., 9:00 – 18:00, MC Ledňáček
Informace podá Jana Oesterreicher Malíková (MC Borovany),
mobil: 775 324 993, e-mail: jmalikova@centrum.cz
Projekt „Mámy buďme pospolu aneb založení a provoz mateřského
centra“ je podpořen z programu Leader+.

Tělocvičná jednota Sokol v Nových Hra-
dech vznikla v roce 1992 poté, co vedení tělo-
výchovné jednoty (jejímiž jsme byli členy)
neumožnilo družstvu kuželkářů, kteří postou-
pili do vyšší soutěže, hrát tuto soutěž s odů-
vodněním, že je nákladnější. Je třeba
konstatovat, že kuželkáři si na zvýšené nákla-
dy vydělali různými brigádami. V tomto pří-
padě je nutno podotknout, že když se do této
soutěže probojovala družstva kuželkářů
z Českých Velenic, Krumlova, Dačic a Nové
Bystřice, tak zastupitelé těchto měst rozhodli
o výstavbě čtyřdráhy, jelikož se vždy jedná o
reprezentaci a propagaci města, ale naše
družstvo si muselo pronajímat kuželnu, nej-
dříve v Českých Velenicích, později v Trho-
vých Svinech. V Nových Hradech se totiž
hlavně podporuje celostátně zkorumpovaný
fotbal a na ostatní sporty jaksi zbývá mini-
mum.

V této době se kuželkáři oddělili od tělový-
chovné jednoty a založili TJ Sokol Nové Hra-
dy. Kuželnu přebrali do pronájmu 28.6.2002
od města Nové Hrady v žalostném stavu, bez
veškerého vnitřního vybavení, které si tělový-
chovná jednota převzala se souhlasem pana
starosty. Svépomocí a na náklady TJ Sokol
byly vybudovány šatny a sociální zařízení,
členové sehnali nábytek a kuželnu zařídili tak,
aby byla provozuschopná a vyhovovala i pod-
mínkám sportovně technické komise.

V roce 1996 starosta TJ Sokol sehnal ra-
kouského sponzora na stavbu nové kuželny,
kde bylo počítáno již se čtyřmi dráhami a

kompletním vybavením, ale vlastník budovy,
tj. město Nové Hrady, stavbu kuželny bez
udání důvodu zamítl. Ve svém článku píšete,
že TJ Sokol nesehnala na opravu kuželny
žádné finanční prostředky. Toto není pravda.
Pravdou je, že TJ Sokol za roky nájmu inves-
tovala do kuželny na opravy 375.000 Kč
z prostředků, které TJ Sokol poskytla župa So-
kolská, nehledě na skutečnost, že naši členové
většinu oprav provedli sami ve svém volnu
bez nároku na odměnu. Při těchto opravách se
vlastník budovy ani neobtěžoval zkontrolovat,
co se s jeho majetkem děje. Situace vyvrcholi-
la v průběhu letošní zimy a jara, kdy se proje-
vilo dlouhodobé podmáčení budovy, která
začala praskat. Poté byla TJ Sokol obviněna,
že včas neupozornila na stav kuželny. Opak
byl pravdou. Vlastník však nechtěl do této
doby o problémech ani slyšet. Stavbu nové
kuželny také podpořili členové TJ Sokol
zbouráním předního traktu, sundáním stávají-
cí střešní krytiny (tato je používána opět na za-
krytí kuželny) a odvezením suti na vlastní
náklady, čímž ušetřili vlastníku budovy cca.
400.000 až 500.000 Kč. To je Vám pořád
málo?

TJ Sokol Nové Hrady je organizace zabý-
vající se sportovní činností, prací s mládeží a
reprezentací města Nové Hrady a ne politikou,
ale v předvolebním boji se Vám asi hodí vše.
Jistě víte, že pořádáme ročně tři turnaje pro
občany Nových Hradů a okolí, které jsou ve-
řejností velmi dobře hodnoceny a navštěvová-
ny (velikonoční a vánoční turnaj navštíví

v průměru 100 - 120 soutěžících). Nad jedním
z nich jste převzal záštitu, ale i když proběhl
již třetí ročník tohoto turnaje, nebyl jste se po-
dívat ani na jediném, ačkoliv jste byl pokaždé
zván.

Problém s kuželnou pro soutěžní rok
2006/2007 řešíme formou pronájmu kuželny
ve 20 km vzdálených Českých Velenicích. To
naší pokladnu finančně zatěžuje jak co se týká
pronájmu, tak i cestovného. Nehledě na sku-
tečnost, že u nás trénuje 14 - 16 dorostenců ve
dvou dnech a to v pronajaté kuželně není
možné. Dalším problémem je zabezpečení tré-
ninku 12 - 14 žáků, kteří využívali (ač nečle-
nové TJ Sokol) kuželnu v dopoledních
hodinách o sobotách a nedělích. Pokud by tato
situace měla trvat ještě další tři roky, zname-
nalo by to zánik kuželkářského sportu v No-
vých Hradech.

Za TJ Sokol Nové Hrady
Stanislav Sladký, starosta TJ Sokol

Važte svá slova, pane starosto!

Naposled k výběrovému
řízení v MŠ

Už jsem se nechtěla vůbec vyjadřovat, ale
nemohu si odpustit k „rezervám“ zmiňova-
ným v článku p. starosty alespoň dva citáty
z Murphyho zákonů:
1) „Nehledej lepší stránku protivníků, obvykle
žádnou nemají“
2) „Ohněm a mečem ničí nepřátele barba-
ři,v civilizaci na to stačí jedovatý jazyk“

Velmi dobré fungování soukromé mateř-
ské školy v Nových Hradech raději ponechám
bez komentáře. St. Kovářová
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Činnost Datum a čas Místo

Sálová kopaná Neděle 19:00 Tělocvična Zahradní čtvrť

Výuka náboženství Pondělí 12:30 ZŠ Nové Hrady

Modlitební a diskusní společenství Pondělí 19:00 Klášterní refektář nebo třída

Výuka německého jazyka pro začátečníky Čtvrtek 18:00-19:30 Klášterní třída

Výuka anglického jazyka pro mírně pokročilé Pátek 10:00-11:30 Klášterní třída

Klub maminek Čtvrtek 9:30-11:30 Klášterní třída

Keramický kroužek pro dospělé Středa 18:00-19:30 Keramická dílna

Keramický kroužek pro děti Čtvrtek 14:00-17:00 Keramická dílna

Keramický kroužek pro seniory Čtvrtek 18:00-19:30 Keramická dílna

Dětská mše svatá s následným programem Pátek 16:30-18:30 Kostel a klášterní knihovna

Farní a klášterní program ve školním roce 2006/2007
Bližší informace na tel. 386 301 322

Keramická dílna Kána
při klášteře

v Nových Hradech
Na svátek svatého Václava 28.9.2006 jsme

díky schválenému projektu z programu Lea-
der+ Evropské unie slavnostně otevřeli novou
keramickou dílnu, vzniklou proměnou dvou
garáží. Tato nová dílna je určena všem, kteří
chtějí pracovat s keramickou hlínou, materiá-
lem tvárným a lehce nesoucím naše představy
o podobě hrnku, misky, džbánu či vázy. Širo-
ké veřejnosti se zde nabízí jedna z nejstarších
dovedností, která přináší nemalé nadšení a ra-
dost všem, kteří podlehli kouzlu tohoto tvoře-
ní. Zájmové kroužky keramiky ve
dvouhodinových blocích se od října otvírají
pro následující skupiny:

� keramický kroužek
pro dospělou veřejnost:
středa 18:00 – 19:30

� keramický kroužek pro děti:
čtvrtek 14:00 – 17:30 (2 bloky)

� keramický kroužek pro seniory:
čtvrtek 18:00 – 19:30

Vedle těchto pravidelných časů lze po
osobní domluvě sjednat otevření dílny i pro
individuální skupiny, školy, družinu či školku.

Díky projektu Leader+ se nám podařilo
uhradit investiční náklady potřebné pro vznik
keramické dílny, provozní náklady na mate-
riál, glazury, vodu, topení, elektřinu a další se
musí hradit z kurzovného. To lze učinit dvěma
způsoby:

• jednorázovou úhradou za jednu návštěvu
dílny

• zvýhodněným půlročním kurzovným

Bližší informace a přihlášení se do kroužku
je možné na informativní schůzce 4.10. v 18
hodin, příp. 11.10. v 18 hodin, nebo u Ludmily
Mackové na telefonu 386 362 449 nebo
728 116 044.

Ing. M. Navrátil, správce kláštera

Novohradsko v letech 1973 - 1988
V klášterních ambitech je od 24.9. do 19.10.2006 ke shlédnutí výstava fotografií Mgr. Miro-

slava Pokorného, které zachycují atmosféru venkovského života v Olešnici, Třebči, Bukové a
dalších vesnicích novohradského regionu. Výstava je volně přístupná.

Hradišťan s přehledem zaplnil kostel do posledního místečka.
Tvořivé dílny už jsou neoddělitelnou součástí nejen Servitských slav-
ností.
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Vážení přátelé
novohradského kláštera,

v létě roku 2004 se začaly u P. Bonfilia otevřeně projevovat pří-
znaky vážné nemoci, která začala stravovat jeho zdraví a sílu. V té
době jsme si všichni intenzivně kladli otázku, co bude dál. Nacháze-
li jsme se v těžké situaci, kdy jsme věděli, že Tyrolská provincie ser-
vitského řádu nemá dostatek řeholníků, kteří by mohli převzít otěže
obnoveného servitského kláštera v jižních Čechách. Stejně tak jsme
měli z předchozích průzkumů zjištěno, že v českém prostoru stěží
nalezneme vhodnou komunitu zasvěceného života, která by zacho-
vala a rozvíjela duchovní rozměr našeho kláštera. Situace nám při-
padala značně bezvýchodná a nezbylo nám než spoléhat na Boží
zásah. Ostatně k tomu nás vybízel i P. Bonfilius, který často opako-
val slova evangelia: „V první řadě hledejte Boží království a vše os-
tatní vám bude dáno“. 6. září 2004 se P. Bonfilius vydal na cestu do
Staré Haliče na Slovensku, kde se nachází mateřský dům Rodiny
Panny Marie. Toto mladé mezinárodní misijní společenství
papežského práva se začalo formovat v Innsbrucku v 70. letech mi-
nulého století a právě P. Bonfilius, tehdejší převor innsbruckého
kláštera servitů, byl jejich velkým pomocníkem a oblíbeným zpovědníkem. K velké radosti P. Bonfilia přijala Rodina Panny Marie pozvání do
Nových Hradů a oficiálně se zde představila při pouti 14.8.2005 na Dobré Vodě. P. Bonfilius pak mohl v posledních měsících svého života předat
sestřičkám a páterům z Rodiny Panny Marie novohradský klášter a svěřené farnosti včetně poutního místa na Dobré Vodě a v klidu odejít do své-
ho pravého domova v nebi. Souběžně začala Tyrolská provincie řádu servitů pod vedením otce provinciála P. Andrease M. Baura OSM a jeho ná-
stupce P. Gottfrieda M. Wollfa OSM pracovat na právní podobě dohody o převzetí správy novohradského kláštera. Tato dohoda mezi servitským
řádem a Rodinou Panny Marie byla podepsána 22.7.2006 a vstoupila v platnost k 1.10.2006. Od tohoto okamžiku se Rodina Panny Marie stává
pokračovatelem díla Služebníků Mariiných a Klášter sv. Petra a Pavla Řádu servitů ponese dále jméno Klášter Božího milosrdenství. Jako již
mnohokrát v historii kláštera stojíme na počátku nové etapy jeho života, který se nikdy neobejde bez podpory širokého okolí. A tak slova P. Bonfi-
lia, které psal po svém příchodu do Nových Hradů ve svém prvním farním dopise, jsou plně aktuální i pro dnešní dny:

.....všude jsem byl přivítán velmi vřele. Děti mě vítaly s otevřeným srdcem a s rozzářenýma očima, s květinami v rukou. Za všechny projevy lás-
ky všem upřímné Zaplať Pán Bůh!

Nyní však nastávají povinnosti – práce a není jí málo! Sám však všecko nezvládnu. O pomoc prosím především předobrého Pána Boha a Pan-
nu Marii Bolestnou a vás všechny, moji milí farníci. Prosím vás všechny a již předem vám děkuji za účinnou pomoc. Modleme se za zdar dobré
věci! K tomu Vám žehná P. Bonfilius M. Wagner

I my vám všem děkujeme za veškerou dosavadní přízeň a prosíme o další setrvání v jednotě s námi.
Klášter Božího milosrdenství v Nových Hradech

Novohradský klášter zve občany na setkání u příležitosti

1. výročí úmrtí P. Bonfilia M. Wagnera OSM
Pátek 13. října 2006 - Fatimský den na Dobré Vodě u N.Hradů

� 18.00 Fatimská slavnost s procesím se svíčkami
Mše sv. s kázáním P. Paula Maria Sigla, představeného Misijního společenství Rodiny Panny Marie a
hudebním doprovodem sester z Rodiny Panny Marie

Sobota 14. října 2006 - Vzpomínka na P. Bonfilia M. Wagnera OSM
� 10.00 Slavnostní mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Nových Hradech

za hudebního doprovodu sester z Rodiny Panny Marie

� 12.00 Oběd v klášterním refektáři

� 13.00 – 16.00 Příležitost přistoupit ke svátosti smíření v kostele

� 15.00 Hodina Božího milosrdenství
Ježíš řekl sv. Faustyně Kowalské: “V tuto hodinu můžete vyprosit cokoliv!“
Pobožnost s vystavením Nejsvětější Svátosti oltářní a eucharistickým požehnáním

� 16.00 Přednáška s promítáním diapozitivů na téma:
„Význam Panny Marie pro naši dobu“ – P. Paul M. Sigl

� 18.00 Večeře v klášterním refektáři

� 20.00 Přednáška s diapozitivy Mgr. Pavly Chrtové a P. Paula Maria Sigla:
„P. Bonfilius M. Wagner OSM: Jeho život, působení a pokračování jeho misie“

Neděle 15. října 2006 – mše svatá
� 9.00 Nedělní mše svatá v klášterním kostele v Nových Hradech

za hudebního doprovodu sester z Rodiny Panny Marie

Podpis dohody o převzetí kláštera Rodinou Panny Marie dne 22.7.2006:
zleva Ing. M. Navrátil, F. Bachorík OSM, P. T. Libant, P. R.. Šedivý
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Pozvánka do kina FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - ŘÍJEN 2006

KINO připravuje
Listopad
Miami Vice, Kráska v nesnázích, Rozchod

Prosinec
Bílá Masajka, Let č. 93, Garfield 2

Leden
Žena ve vodě, Dům u jezera, SAW 3
Asterix a Vikingové

� Krajina přílivu
Po Bratrech Grimmech přichází Terry Gilliam
s další fantazií Třináct let po veleúspěšném
filmu Král Rybář se Jeff Bridges a Terry Gilli-
am znovu sešli na společném projektu. Nový
snímek Terryho Gillliama Tideland trochu
připomíná Alenku v říši divů, jenomže je mo-
dernější. Je to příběh o malé dívce, jejíž rodiče
berou drogy a když matka umře na předávko-
vání, vydá se s tátou do Texasu. A právě tam
se začnou dít velké podivnosti. Podobně jako
v Alence je film založen především na fantazii
hlavní hrdinky, jejíž představy působí bizarně
až znepokojivě. Podobně jako Alenka i ona
přetváří okolí ve svět kouzel. Za nejlepší ka-
marády má čtyři prstové maňásky, se kterými
si povídá a mluví za ně...

� Bestie Karla
Karla Homolka a Paul Bernardo, mladí
manželé, které spojovala velká láska a per-
verzní sexuální praktiky, prosluli v Kanadě
jako nejbrutálnější zabijáci moderní historie.
Krátce po svatbě „naservírovala“ Karla novo-
manželovi svou třináctiletou sestru Tammy.
Dívku omámenou léky jeden po druhém
zneužili. Jejich hrátky se zvrhly a sestra ze-
mřela. Následovala série únosů, sexuálních
zneužití a bestiálních vražd nezletilých dívek.
Policie neměla proti podezřelé dvojici žádné
hmatatelné důkazy. Karla se nakonec rozhod-
la pro spolupráci s kanadskou justicí. Svědčila
proti manželovi výměnou za mírnější trest.
Pomohla tak vyšetření nejbestiálnějšího pří-
padu v severoamerické historii.

� Ráj hned teď
Jednoho obyčejného dne v městě Nablus, kte-
rý je čas od času narušen střelbou a nálety, se
setkáváme se dvěma palestinskými přáteli.
Automechanici Said a Khaled si dlouhý čas
zkracují pitím čaje a kouřením hookah. Jejich
životy se však rychle změní a my se s nimi vy-
dáváme na cestu možná posledními dvěma
dny jejich života. Za Saidem přijde muž z jed-
né nejmenované palestinské organizace a sdě-
lí mu, že byl společně s Khaledem vybrán na
spáchání sebevražedného atentátu v Tel Avi-
vu. Byli pro tento úkol zvoleni společně, pro-
tože si přáli zemřít po svém boku. Said a
Khaled se na tento moment připravovali celý
život, ale rozsudek na smrt a hlavně na vraždu
dalších lidí není rozhodně jednoduchý. Zbývá
jim poslední noc doma, mise však musí zůstat
tajná a to i pro jejich rodiny. V noci se Said
rozhodne rozloučit s dívkou Suhou, která stu-
dovala v Evropě a nechápe, proč jsou lidé
ochotni pro svou věc vraždit a sami zemřít.
Said jí nemůže říct, proč se přišel rozloučit a
po tomto rozhovoru utíká. Následující den
dostanou Said a Khaled instrukce, aby prolez-
li dírou v plotu ohraničující Nablus. Tam na
ně bude čekat řidič, který je odveze do Tel
Avivu. Jenže jejich plán se nepovede a oni
jsou odloučeni ...

středa 4.10. 20.00 hod.

• KRAJINA PŘÍLIVU (122 min.)

Znepokojivá fantasy Terryho Gilliama.
Po Bratrech Grimmech přichází Terry Gilliam
s další fantazií.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 7.10. 20.00 hod.

• BRAK (85 min.)

Ze všech postelí ona musí umřít zrovna v tý
maminčiný.
Česká černá komedie Karla Spěváčka.
Přístupné od 15 let.
Vstupné 55 Kč

středa 11.10. 20.00 hod.

• POSEIDON (99 min.)

Co byste dělali, kdyby se celý váš svět obrátil
vzhůru nohama?
Monstrózní masa vody se valí jako obrovská
zeď děsivou rychlostí směrem na parník…
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

sobota 14.10. 20.00 hod.

• BESTIE KARLA (99 min.)

Příběh nejbrutálnější vražedkyně českého pů-
vodu natočený na motivy skutečných událostí.
Jeden z nejkontroverznějších a nejbrutálněj-
ších příběhů moderních kanadských dějin ve
filmu USA.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 18.10. 13.45 - ŠD, 17.00 hod.

• DIVOČINA (94 min.)

Za zvířátky nemusíte jen do ZOO. Přijďte na
ně do kina!
Animovaná rodinná komedie.
Přístupné, český dabing.Vstupné 40Kč

středa 18.10. 20.00 hod.

• SEXY PISTOLS (93 min.)

Když ženy zlobí, mužům běhá mráz po zá-
dech. Akční westernová komedie USA/Mexi-
ko/ Francie.
Přístupné od 12 let. Vstupné 55 Kč

sobota 21.10. 20.00 hod.

• RÁJ HNED TEĎ (90 min.)

Ráj hned teď se nepokouší podporovat teroris-
mus, pouze se snaží ukázat příběh dvou lidí a
otevřít diskuzi o tomto problému.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

středa 25.10. 20.00 hod.

• ANGEL - A (88 min.)

Každý máme svého Anděla.
Francouzská romantická komedie.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55Kč

sobota 28.10. 20.00 hod.

• MATCH POINT (124 min.)

Láska nebo touha. Pravda nebo klam. Všech-
no nebo nic.
Další film Woodyho Allena.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55Kč

Okénko do knihovny
• William Breuer: Tajné mise II. světové války. Prostřednictvím živého vyprávění, které ne-

postrádá spád a dramatičnost, se seznámíte s muži a ženami, kteří riskovali vlastní život ve
jménu vítězství.

• Marie Formáčková: Helena Růžičková - Deník mezi životem a smrtí I. a II.díl. Kniha líčí
obdivuhodný boj herečky se zákeřnou nemocí a nejen to.

• Rex Stout: Únos prezidenta. Kdo unesl presidenta? Jsou to příznivci války? Nutí je k tomu
zbrojařské koncerny?Nebo jsou to odpůrci války? Jsou si vědomi, že v současné době nemají
při hlasování v kongresu šanci.

• Barbora Cartland: Pros na kolenou. Milostný příběh z pera známé anglické spisovatelky za-
ujme jistě všechny milovníky romantických příběhů.

• Vladimír Kořínek: Mini státy Evropy. Na mapě Evropy jsou skoro k přehlédnutí. V období
totalitního režimu, jež znemožňoval normální styk se zahraničím a přístup k všeobecným in-
formacím, je u nás téměř nikdo neznal. Natož aby někdo věděl, kde leží, jakou mají historii,
měnu, státní uspořádání či přírodní a kulturní bohatství.Přitom mnohé z nich hrály či doposud
hrají významnou úlohu ve světových i českých dějinách.
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Karatistům začala soutěžní sezóna
IV. kolem Krajské ligy v Prachaticích

Nejmladší cvičenci poprvé na závodech
IV. kolo Krajské ligy v karate se konalo

v sobotu 16. září v tělocvičnách ZŠ Národní
v Prachaticích. Na soutěž se sjelo po prázdni-
nách 95 závodníků z 10 oddílů a škol z Jiho-
českého kraje. Na třech zápasištích ve dvou
tělocvičnách se utkaly oddíly: TJ karate Č.
Budějovice, Budo škola K.K. Písek, Bushido
Strakonice, K.K. Tábor, Tatran Prachatice, TJ
N. Hrady, TJ Volary, Shindokan J. Hradec,
Okinawan J. Hradec, K.K. Boršov.

V dopoledních hodinách se konala soutěž
kata, kde soutěžící musí přesně zacvičit přede-
psanou sestavu obrany a boje proti imaginár-
ním útočníkům. Pravidla jsou velmi přísná
podle WKF (World karate federation – Světo-
vé federace karate) a rozhodčí neodpustí ani
nejmenší chybičku či zaváhání ve složitých
prvcích sestavy. V této disciplíně obsadila ju-
niorka Magda Pelechová 2. místo. Mezi silnou
konkurencí Caroline Podhorová skončila na 4.
místě v kategorii mladších žákyň. První křest
ohněm měli v kategorii mladších žáků Štěpán
Silmbrod a ve starších žácích Ondřej Podhora.
Dalším našim žákům se v této disciplíně jed-
notlivců nepodařilo přes veškerou snahu do-
sáhnout na medailové pozice, včetně kata
týmu ve složení Láďa Bárta, Michal Petrus a
Tonda Bárta, kteří obsadili 4. místo.

V odpoledních hodinách se soutěžilo v dis-
ciplíně kumite – sportovní zápas dvojic, kdy
už jde do tuhého a každý soutěžící musí po vy-
čerpávajícím čekání na svou váhovou katego-
rii podat ten nejlepší výsledek. Cvičenec musí
být odolný nejen fyzicky, ale také psychicky,
protože vidět o deset kilo těžšího soupeře, za-
řazeného do stejné kategorie, není zrovna po-
vzbuzující pohled. Nejlépe samozřejmě snáší
tuto zátěž naši nejmladší závodníci a dokáží
podat pěkné výkony. V kategorii mladších
žáků nad 45 kg vybojoval Tomáš Hermann 3.
místo. V kategorii mladších dorostenců po vel-
mi vydařených soubojích Michal Petrus podlehl
až ve finále Popelkovi z TJ karate Č. Budějo-
vice a získal tak 2. místo, v kat. do 60 kg.

Byla to první soutěž po prázdninách a bylo
velmi těžké se v silné konkurenci prosadit.
Další soutěž, která nás čeká, je Krajský přebor
v karate v J. Hradci již 7. října a zde se bude
bojovat o přímý postup na Mistrovství ČR.

Děkuji celému závodnímu týmu, trenérům
a samozřejmě rodičům (kteří nám ochotně po-
máhají s dopravou) a přeji mnoho zdaru do
dalších soutěží.

Martin Hermann
předseda oddílu karate

Závodní tým TJ K N. Hrady

Tom v útoku (kumite ml. žáci 3. místo)

Magda cvičí kata Jion
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1) činnost zájmových organizací
a) tělocvična ZŠ, Hradební 169

Název kroužku - organizace Vedoucí - paní, pan Den Začátek aktivity

aerobik Dorotovičová čtvrtek 14:00

aerobik Dorotovičová čtvrtek 15:00

atletika Pávek, Mgr. pondělí 13:30

cvičení rodičů s dětmi - TJ Homolková, Michaelová úterý 16:00

gymnastika - TJ Rusiňák Rudolf pondělí 16:30

karate Hajný sobota 14:00

karate - TJ Rusiňák David pondělí 19:00

karate - TJ Rusiňák David čtvrtek 16:00

karate - TJ Rusiňák David čtvrtek 18:00

rytmická gymnastika Vicánová, Tomášková pátek 17:00

b) tělocvična ZŠ, Komenského 30
Název kroužku - organizace Vedoucí - paní, pan Den Začátek aktivity

sebeobrana Debera pondělí 17:30

gymnastika - TJ Rusiňák Rudolf středa 17:00

gymnastika - TJ Rusiňák Rudolf pátek 17:00

karate - TJ Balík, Novák úterý 17:00

karate - TJ Balík, Novák čtvrtek 17:30

košíková Plouhar, Kolář pátek 18:30

košíková Plouhar, Kolář sobota 18:00

košíková Plouhar, Hriňa neděle 16:00

škola sportu Plouhar, Kolář pátek 15:30

volejbal Staňková, Dorotovi-
čová pondělí 15:30

c) venkovní hřiště ZŠ
Název kroužku - organizace Vedoucí - paní, pan Den Začátek aktivity

atletika Pávek, Mgr. pondělí 13:30

košíková Plouhar, Kolář pátek 16:00

míčové hry Plouhar, Kolář středa 17:30

míčové hry Plouhar, Kolář pondělí 16:00

míčové hry Plouhar, Kolář sobota 16:00

míčové hry Plouhar, Kolář neděle 17:00

d) v objektech organizací – sportovní hala, hasičárna
Název kroužku - organizace Vedoucí - paní, pan Den Začátek aktivity

aerobik Dorotovičová středa 15:30

házená Mikešová, Mgr. středa 14:30

2) Klášter Nové Hrady
Název kroužku Vedoucí - paní, pan Den Začátek aktivity

keramický Macková říjen

3) ČSOP Nové Hrady
Název kroužku Vedoucí - paní, pan Den Začátek aktivity

Mladí ochránci pří-
rody

Starý, Oten-
schhläger pondělí 15:00

4) Humanitas o.p.s. – aktivity se konají v ZŠ Horní Stropnice (dětský
sbor) a v ZŠ Nové Hrady, Komenského ul. 30 (šachy)

Název kroužku Vedoucí- pan Den Začátek aktivity

dětský sbor Sluníčko Golombek, Mgr. úterý 15:30

šachy Rolínek, Mgr. středa 14:00

šachy Rolínek, Mgr. pátek 14:00

Nabídka aktivit pro školní mládež
Vážení rodiče,
vhodná aktivita žáků mimo vyučování je velmi důležitá. Jsme přesvědčeni, že o tomto tvrzení není nutné vůbec pochybovat. Předkládáme

Vám proto přehled možností, které zájmové kroužky nebo aktivity může Vaše dítě ve školním roce 2006 / 2007 navštěvovat.
Uvedený přehled nemusí být zcela přesný, protože stále ještě dochází k náboru žáků a k upřesňování termínu jednotlivých schůzek. Nové úda-

je opět zveřejníme v Novohradském zpravodaji. Bližší informace rovněž získáte u vedoucích nebo koordinátorů, kteří jsou uvedeni v následují-
cím seznamu. Doporučujeme rovněž věnovat pozornost informacím, které sdělují v NZ jednotlivé organizace a instituce, protože v nich je
uvedena nabídka dalších aktivit pro školní mládež.

Děkujeme všem jmenovaným a zvláště řediteli ZŠ Mgr. Chrtovi za jejich podíl na sestavení uvedeného přehledu. Zejména děkujeme všem ve-
doucím a koordinátorům za jejich obětavou práci se školní mládeží. Vilibald Rolínek, Humanitas, o.p.s.

5) Základní škola Nové Hrady
a) projekt Školní družiny „U klouzajícího Sluníčka“
při ZŠ Nové Hrady

Název projektu Koordinátor - vedoucí -
pan

Zaměření projektu

Putování pohádkovým svě-
tem

Dorotovičová, Cepáková,
Procházková

rozvoj myšlení, samostat-
nosti a tvořivosti

b) program LEADER ČR
Název projektu Koordinátor - vedoucí - pan Zaměření projektu

Popencová zahrada Chlapíková, Mgr., Chrt, Mgr., Marek, Mgr. ekologie

c) žákovská knihovna ZŠ – 2. stupeň
Název aktivity Vedoucí - paní, pan Den Začátek aktivity

práce s knihou Pelechová, Mgr. pondělí 7:40

práce s knihou Pelechová, Mgr. čtvrtek 7:40

d) pravidelná činnost

Název aktivity Vedoucí - paní, pan Den Začátek akti-
vity

doučování 2. třída Rolínková Marie, Mgr. pondělí 13:00

doučování 5. třída Rolínková Danuše, Mgr. středa 13:30

doučování M, F Rolínek, Mgr. středa 15:00

dramatický kroužek Procházková pondělí 13:00

individuální logopedická
péče

Štajnerová, Mgr. čtvrtek 7:00

kroužek kreslení Chrt, Mgr. čtvrtek 14:00

příprava na přijímací
zkoušky Čj

Pelechová, Mgr. čtvrtek 7:00

příprava na přijímací
zkoušky M

Rolínek, Mgr. středa individuálně

zpěv s kytarou Cepáková středa 14:00

e) činnost započne v termínech, které určí vedoucí nebo koordinátoři
Název aktivity Vedoucí - koordinátor - paní, pan

Astronomická olympiáda Rolínek, Mgr.

Biologická olympiáda Marek, Mgr.

dopravní soutěž Kříha, Mgr.

doučování - podle potřeby žáků Košková, Mgr.

doučování - podle potřeby žáků Rolínková Marie, Mgr.

doučování - podle potřeby žáků Štajnerová, Mgr.

doučování - podle potřeby žáků Valenzová Mgr.

doučování - podle potřeby žáků Vítovcová, Mgr.

Ekologická olympiáda Marek, Mgr.

Eurorebus Marek, Mgr.

Fyzikální olympiáda Rolínek, Mgr.

literární příspěvky do časopisů Rolínková Marie, Mgr.

matematické soutěže Rolínek, Mgr.

Olympiáda Čj Pelechová, Mgr.

soutěž Znáš Novohradsko? Marek, Mgr.

sportovní soutěže Hokr, Mgr.

školní časopis Pelechová, Mgr., Rolínek, Mgr.

vánoční besídka se třídou pro rodiče Rolínková Marie, Mgr.

výtvarné soutěže Chrt, Mgr.

výtvarné soutěže Vítovcová, Mgr.

výtvarné soutěže Rolínková Marie, Mgr.
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Rezidence Nové Hrady a.s.
hledá

PROGRAMÁTORA
INTERNETOVÝCH

STRÁNEK
pro výrobu a administraci

webových stránek
wellness pensionu
Tereziiny lázničky

nabízíme možnost výdělku formou
dohody o provedení činnosti

či na živnostenský list

vhodné i pro studenty

Bližší informace:
pension Tereziiny lázničky, tel: 724 130 399

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
se sídlem v Nových Hradech,

ulice Údolská 154, 373 33  Nové Hrady

nabízí tyto pracovní pozice

Technolog
Seřizovač NC stroje

Kontakt:
p. Procházka, tel.: 386 362 122,

e-mail:oprochazka@mjs.cz
pí Červáková, tel.: 389 016 234,

e-mail:jcervakova@bedex.cz

Rosa poradí,
čím natírat

Ekologická poradna Rosy vydala nový le-
táček, který pomůže s orientací v nabídce ba-
rev a laků a poradí s výběrem nátěru
šetrnějšího k životnímu prostředí a lidskému
zdraví. Leták též nabízí průřez nabídkou nátě-
rových hmot včetně všech produktů pyšnících
se označením „Ekologicky šetrný výrobek“.

Spotřebitel v letáku najde důležité infor-
mace o vlivu nátěrových hmot na životní pros-
tředí a lidské zdraví, které by měl při jejich
nákupu brát v úvahu. Všechno důležité lze
totiž vyčíst přímo z jejich obalu. Kromě odstí-
nu, ředidla a povrchu, na který je nátěr určen,
je zde uveden i návod k použití a tzv. R-věty a
S-věty, udávající rizikovost výrobku a zásady
bezpečného zacházení.

„Nátěrové hmoty šetrnější k životnímu
prostředí jsou sice o něco dražší, ale musíme
se rozhodnout, co je pro nás důležitější: naše
zdraví a čisté životní prostředí nebo pár zrov-
na ušetřených korun?“, říká poradce Rosy Pa-
vel Hrubý.

Leták byl vytvořen s podporou Minister-
stva průmyslu a obchodu ČR a Evropského
sociálního fondu v ČR.

Leták je možné si objednat na adrese Rosy
(Senovážné nám. 9, 370 01 České Budějovi-
ce), telefonicky na čísle 387 432 030 nebo
e-mailem na adrese kancelar@rosa.ecn.cz.
Jsou k mání i osobně v poradně Rosy tamtéž.

Kontakt: Pavel Hrubý, , 387 432 030

Charitativní
sběr šatstva

Novohradský klášter
ve spolupráci

s Diakonií Broumov
organizuje podzimní

sběr šatstva.

Vyprané šatstvo
lze nosit

do kláštera
do 15. listopadu.

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

• Hledáme garáž k pronajmutí na zimní ob-
dobí. Zn.: Jen na Nových Hradech.
Tel.: 775 322 609, e-mail:palencar@green-
tech.cz

• Prodám satelitní digitální přijímač Homes-
tar S 3000 + aktivovaná dekódovací karta,
ovladač, smlouva, záruční lhůta do prosin-
ce 2007. Cena: 8 tisíc (používán ½ r.) Kon-
takty: trafika náměstí nebo p. Kozelka Jos.
5. Května 83, Nové Hrady.
Tel.: 386 362 575
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-   geometrické plány -   zaměřování staveb ke kolaudaci

-  vytyčování hranic pozemků -   mapové podklady pro projekty

-  vytyčování prostorové polohy stavby -   ostatní geodetické práce

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

Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á

Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ  KANCELÁŘ LEDENICE

Prodej moravských
sudových vín

Michaela Trajerová, Ke střelnici, Trhové Sviny
Prodejní doba

Út, Čt, Pá: 16.00 – 19.00 hodin
So: 9.00 – 12.00 hodin
Jakostní odrůdová vína, osm druhů

cena od 44,-Kč/1 litr, dle ročníků a druhů
Tel. 602 667 105 ...A JE TO

Přepravní služba ...A JE TO zajišťuje odtahy při nehodách,

poruchách a vyproštění havarovaných vozidel. Nabízíme

Vám k dispozici speciál VOLVO o nosnosti 4t, které je vyba-

veno ocelovou pojízdnou plošinou 2,4x6m, navijákem, hyd-

raulickými brýlemi 2t pro odvoz druhého vozu a nakládání

hydraulickou rukou 3,5t/6.2m. Přepravíme pracovní stroje,

palety se stavebním materiálem, apod. Pro stálé klienty pos-

kytujeme „věrnostní bonus“

Tel. do auta: 724 653 144,
e-mail: ajetoodtah@seznam.cz

Provozovatel:
Josef Hruška, Nová 336, 373 12 Borovany

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


