
Únor 2007 číslo 2, ročník XII Cena 5,- Kč

Větrná vichřice v Nových Hradech
V noci z 18. na 19. ledna 2007 se přes Čes-

kou republiku přehnala větrná vichřice, která
škodila i v oblasti Novohradska. Zasáhla i
naše město a způsobila škody jak na domech,
tak na stromech ve městě a osadách, porostech
městských lesů či v parcích.

Škody na domech (většinou na střechách a
okapech) se týkaly především domu čp. 114,
dále domů na náměstí (čp. 12, 13) a v Údolské
ulici, budovy celnice, skladu u hřbitova, budo-
vy DPS (Pečovatelka). Asi 100 kusů střešní
krytiny bylo poničeno na přístřešku na vjezdu
do dvora bývalého Statku, kde také spadla stě-
na přistavěných dřevníků…

Výčet škod na stromech by byl mnohem
delší. První oběti silného větru padaly již ve
čtvrtečních večerních hodinách. Prakticky již
od osmé večer tak byli v terénu místní hasiči,
kteří prořezávali a odklízeli spadlé stromy ne-
jen ve městě, ale i na silnicích v okolí. Díky je-
jich aktivitě tak byl v průběhu noci zajištěn
průjezd na komunikaci z T. Svinů a ve směru
do Nakolic a Českých Velenic. O tom, že to
byly těžké a mnohdy i nebezpečné úkoly, se
mohli všichni přesvědčit druhý den při průjez-
du postiženými místy.

Škody na porostech městských lesů byly
podle předběžného vyjádření lesního hospo-
dáře odhadovány na 8 - 10 tisíc m3. Přesná
čísla však mohou být ještě vyšší. Nejvíce
postižené úseky lesa (jedná se převážně o
smrkové porosty) jsou u Mordovky, Veveří a
Byňova.

Velké škody napáchal vítr také v zámec-
kém parku (33 stromů – většinou lípy) a v Ter-
čině údolí. Na některých místech navíc hrozil
další pád stromů či větví. Z tohoto důvodu
jsme po dohodě s hasiči rozhodli o vyhlášení
zákazu vstupu do parků a lesů. Po dohodě
s vedením školy byli o možném nebezpečí in-
formováni i žáci ZŠ.

Zde však musím konstatovat, že přes opa-
kované hlášení a vyvěšení zákazu vstupu do
parku docházelo k nerespektování a tím i
k zbytečnému a trestuhodnému hazardování
s vlastním zdravím či životem (vedle mládeže
šplhající po zakleslých stromech překvapivě i
maminky s malými dětmi či děti bez dozoru,
např. u tenisových kurtů!). Vzhledem ke
sněžení, které je nahlášeno na konec ledna, ne-
bezpečí pádu dalších stromů ještě naroste, vy-
zývám proto touto cestou k respektování
zákazu vstupu do problematických oblastí.

V souvislosti s odstraňováním škod bych
rád touto cestou poděkoval všem, kteří se ak-
tivně zapojili do oprav či záchranných akcí.
Zmínil jsem již hasiče, kteří celou čtvrteční
noc a pátek pomáhali při prořezávání silnic ve
všech směrech od našeho města a i v dalších
dnech byli v plné pohotovosti.

V pátek a následně i celý víkend pracovali
také zaměstnanci Technických služeb města.
Část z nich zajišťovala opravy poškozených
střech, ostatní se zaměřili na popadané stro-
my. Jejich práce však zmíněným víkendem
nekončila a i v následujících dnech se budou

věnovat dalším opravám domů a odstraňování
stromů.

Všem výše zmiňovaným patří velké uzná-
ní a poděkování za obětavost a nasazení při ře-
šení kalamitní situace. Přes prognózy
meteorologů (sníh a mráz) věřím, že i další
likvidace následků větrné vichřice bude pro-
bíhat úspěšně a hlavně bez zranění.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta

Město Nové Hrady nabízí
k pronájmu v budově
bývalého STATKU
Česká ul.74, Nové Hrady

následující prostory:

• Kanceláře  a  prostory bývalé kuchyně
a jídelny

• Kanceláře v I. patře

Informace o pronájmu je možno získat
na telefonu číslo: 386101012

e-mail: jaroslavs@novehrady.cz
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RADNICE  INFORMUJE
Zápis z 6. schůze rady města
ze dne 13.12.2006
Bylo projednáno:

� 1. Posuzování vlivů na životní prostředí –
navýšení těžby v pískovně Nakolice
Rada projednala dopis Krajského úřadu –
Jihočeský kraj, odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví ve věci posouzení
vlivů na životní prostředí podle zákona č.
100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení
záměru zařazeného do kategorie II. Rada
byla dále seznámena s obsahem oznámení
záměru podle přílohy č. 3 zákona č.
100/2001 Sb., ve znění pozd. předpisů ve
věci „Navýšení těžby v pískovně Nakolice“
vypracované f. EIA SERVIS s.r.o. České
Budějovice. V celé věci podal radě města
vysvětlení zástupce f. ALFIT spol. s.r.o.
Jindřichův Hradec Ing. Josef Punda. Z ob-
sahu vysvětlení je patrné, že se jedná o na-
výšení těžby v pískovně Nakolice, záměr
kategorie II – záměr vyžadující zjišťovací
řízení 2.5 – Těžba nerostných surovin.
Těžba nerostných suroviny v pískovně Na-
kolice by se měla navýšit na cca 60 000
tun/rok. Oznámení o záměru dále obsahuje
zejména údaje o oznamovateli, údaje o zá-
měru, údaje o stavu životního prostředí
v dotčeném území, údaje o vlivu záměru na
obyvatelstvo a na životní prostředí, porov-
nání variant řešení záměru, dopad na infra-
strukturu aj. Rada města vzala na vědomí
obsah posouzení vlivů na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., - zahájení
zjišťovacího řízení záměru zařazeného do
kategorie II a oznámení záměru podle přílo-
hy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozd. předpisů ve věci „Navýšení těžby
v pískovně Nakolice“ vypracované f. EIA
SERVIS s.r.o. České Budějovice. Rada
dále poděkovala zástupci f. ALFIT a.s.o.

Jindřichův Hradec za vysvětlení celé
problematiky v dané věci a za informaci
o dalším postupu jednání společnosti
ALFIT s.r.o. Rada dále pověřila paní Marii
Šebelovou přípravou podkladů pro jednání
rady města do příštího zasedání, zejména
pak o stanovisko odboru životního prostře-
dí Městského úřadu Nové Hrady.

� 2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Rada projednala dodatek č. 1 smlouvy o
dílo mezi městem Nové Hrady a zhotovite-
lem stavby f. Sexta spol. s.r.o. České Budě-
jovice. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje
o změnu „A“ – dodatečné rozebrání kamen-
né dlažby v průjezdu Radnice a části podla-
hy v kanceláři lesní správy a změny „B“ –
podepření části kleneb a zřízení průvlaků
pod nosné zdivo průjezdu v suterénu a sou-
visející práce a dále termín plnění předmětu
smlouvy do 31. 1. 2007. Ostatní ujednání a
identifikační údaje smlouvy se nemění.
Rada vzala obsah dodatku č. 1 smlouvy o
dílo na vědomí a neměla k němu připomí-
nek. Rada pověřila starostu podpisem do-
datku č. 1 smlouvy o dílo.

� 3. Informace o způsobu nahlašování plá-
novaného omezení nebo přerušení do-
dávky elektřiny
Rada byla seznámena s dopisem spol. E.ON
ČR a.s. ve věci informování o způsobu na-
hlašování plánovaného omezení nebo pře-
rušení dodávky elektřiny zákazníkům.
Jedná se o aktivaci služby „Energie24“.
Rada vzala obsah dopisu na vědomí a kon-
statovala, že tato služba nebude městem
v současné době využita. Společnost E.ON
Distribuce bude tedy nadále oznamovat
přerušení dodávek elektřiny všem zákazní-
kům jednotným způsobem, a to v místě ob-
vyklým, který byl doposud používán pro
zákazníky v předmětné lokalitě.

� 4. Poptávkové řízení „Novohradsko Vás
vítá“
Starosta města informoval radu o došlých
nabídkách do poptávkového řízení „Novo-
hradsko Vás vítá“. Rada jmenovala výběro-
vou komisi pro posouzení došlých nabídek
ve složení: Václav Kučera, starosta obce
Horní Stropnice, Mgr. Michal Jarolímek,
paní Romana Kříhová a slečna Martina Ko-
lářová. Rada dále pověřila starostu města
svoláním výběrové komise na den
15.12.2006 v 9,00 hod, kdy komise provede
výběr nejvhodnější nabídky. Rada požádala
komisi předložením výsledků do příštího
jednání rady města, tj. do 20.12.2006.

� 5. Plán údržby města v zimním období
Rada byla seznámena místostarostou města
panem Miroslavem Šlencem s plánem
údržby města Nové Hrady a přilehlých
místních osad v zimním období, zejména
pak prioritou údržby místních komunikací.
Plán údržby byl vypracován ředitelem
Technických služeb města Nové Hrady.
Rada vzala sdělení pana Miroslava Šlence a
předložený plán údržby města Nové Hrady
a přilehlých osad na vědomí. Rada pověřila
ředitele Technických služeb města a správ-
ce informačních technologií města pana
Ševčoviče, zveřejněním plánu údržby na in-
ternetových stránkách města Nové Hrady.

� 6. Smlouva o budoucí smlouvě kupní
Rada projednala obsah smlouvy o budoucí
smlouvě kupní mezi městem Nové Hrady a
Společností solárních stavitelů s.r.o., za-
stoupené jednatelem RNDr. Daliborem Šty-
sem CSc., ve věci prodeje pozemků parc. č.
845, 846, 847 a 848 v katastrálním území
Nové Hrady. Rada neměla připomínek
k předložené smlouvě o budoucí smlouvě
kupní a postoupila ji k jednání do zastupitel-
stva. Rada doporučila zastupitelstvu schvá-
lení smlouvy o budoucí smlouvě kupní.

Zápis ze 7. schůze rady města
ze dne 20.12.2006
Bylo projednáno:

� 1. Žádost o podpis dodatku k nájemní
smlouvě
Rada byla seznámena starostou města s do-
datkem nájemní smlouvy č. 174N05/05
mezi Pozemkovým fondem ČR a městem
Nové Hrady. Předmětem smlouvy je doho-
da na ukončení části předmětu nájmu – po-
zemku parc. č. KN 1339 k datu 30.11.2006
na základě žádosti nájemce. Tento předmět-
ný pozemek bude následně Pozemkovým
fondem převeden f. HBSW a.s. Byňov, jeli-
kož na tomto pozemku se nachází jeden
z čerpacích vrtů. Rada neměla k předmětné-
mu dodatku smlouvy připomínek a pověřila
starostu jejím podpisem.

� 2. Oznámení o zahájení komplexních po-
zemkových úprav
Pan Luděk Prášil seznámil radu města
s oznámením Pozemkového úřadu České Bu-
dějovice o zahájení komplexních pozemko-
vých úprav pro katastrální území Údolí u
Nových Hradů a o výsledku jednání. Poze-
mková úprava v tomto katastrálním území
bude provedena formou komplexní poze-
mkové úpravy včetně vytvoření nového
souboru popisných a grafických informací

katastru nemovitostí. Rada vzala oznámení o
zahájení komplexních pozemkových úprav
pro dané katastrální území na vědomí a ne-
měla k němu připomínek.

� 3. Žádost o příspěvek
Rada projednala žádost starostky obce Hra-
nice Marie Schickerové o finanční příspě-
vek na úhradu nákladů spojených se
zajišťováním doprovodu dětí z Hranic a By-
ňova do mateřské školy v Nových Hradech.
Tuto činnost zajišťuje pro obec Hranice pra-
covnice, na jejíž činnost přispívá Úřad prá-
ce. Tato dotace pokrývá pouze část nákladů
na mzdu této pracovnice. Obec Hranice hra-
dí zbývající náklady. Rada souhlasila s pos-
kytnutím příspěvku ve výši 800,- Kč/měsíc.

� 4. Žádost o povolení k umístění boxu na
odpadky a o vyznačení parkovacích míst
Rada města byla seznámena s žádostí paní
Heleny Žiakové o povolení k umístění po-
pelnicového boxu na části pozemku parc. č.
1011/17 u domu č.p. 377. Rada souhlasila
s umístěním popelnicového boxu na části
pozemku parc. č. 1011/17 u domu č.p. 377
s tím, že veškeré náklady spojené s umístě-
ním popelnicového boxu uhradí paní Hele-
na Žiaková.

� 5. Nabídka prodeje nemovitosti
Rada projednala nabídku realitní kanceláře

Prolux ve věci prodeje nemovitosti č.p.
188, Komenského ulice. Realitní kancelář
nabízí uvedenou nemovitost k odprodeji za
cenu 1,250.000. Rada pověřila starostu
města dalším jednáním s realitní kanceláří
ohledně možného odkoupení předmětného
objektu za účelem rozšíření stávající
požární zbrojnice – hasičárny SDH Nové
Hrady a možností vybudování bytové jed-
notky.

� 6. Žádost o majetkoprávní vypořádání
pozemků
Starosta seznámil radu s výsledkem jedná-
ní mezi městem Nové Hrady a Správou a
údržbou silnic Jčk České Budějovice a se
žádostí o majetkoprávní vypořádání po-
zemků, trvale zabraných stavbou „Oprava
silnice II/156, průtah obcí Údolí u Nových
Hradů“. Silnice II/156 v obci Údolí je
v současné době ve špatném stavu. Úpra-
vou podélného a příčného profilu vozovky
by mělo dojít ke zlepšení odvodnění vo-
zovky, opravě chodníků a povrchu vozov-
ky. Stavbou budou zabrány trvale části
pozemků ve vlastnictví města Nové Hrady
přibližně o celkové výměře 120 m2 . Správa
a údržba silnic Jčk tímto žádá město Nové
Hrady o projednání majetkoprávního pře-

pokračování na str. 3
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vodu pozemků v zastupitelstvu města Nové
Hrady. Rada neměla k obsahu dopisu –
žádosti připomínek a postoupila ji k projed-
nání zastupitelstvu města Nové Hrady.
Rada doporučila zastupitelstvu schválit ma-
jetkoprávní převod pozemků trvale zabra-
ných stavbou „Oprava silnice II/156, průtah
obcí Údolí u Nových Hradů.

� 7. Žádost o vyjádření ke stavbě: Oprava
silnice II/156, průtah Údolí u Nových
Hradů¨
Rada projednala žádost Správy a údržby sil-
nic Jčk České Budějovice ve věci možnosti
zahájení vlastní realizace stavby „Oprava
silnice II/156, průtah obcí Údolí u Nových
Hradů“ ze strany města nové Hrady, kde
město je investorem splaškové kanalizace a
chodníků. Rada konstatovala, že zahájení
prací bude možné v termínu srpen, září
2007 za předpokladu, že město bude mít
dostatek finančních prostředků pro výše
uvedené stavební objekty (v případě přidě-
lení dotace z ministerstva zemědělství).
Rada postoupila finanční komisi zapraco-
vání výše uvedených staveb do rozpočtu
města Nové Hrady na rok 2007.

� 8. Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu
na financování akce
Rada byla seznámena starostou města s ob-
sahem dopisu zaslaného ministerstvem kul-
tury ve věci rozhodnutí o účasti státního
rozpočtu na financování akce Nové Hrady –
rekonstrukce objektu „Rezidence“, zastře-
šení a interiér. Z obsahu dopisu zaslaného
ministerstvem kultury vyplývá, že státní fi-
nanční dotace nevyčerpaná v roce 2006
bude převedena do roku 2007 pomocí re-
zervního fondu. Ministerstvo dále upozor-
ňuje na nutnost čerpat dotaci na celé tisíce a
na skutečnost, že rezervní fond bude uvol-
něn nejdříve počátkem března 2007. Rada
vzala obsah dopisu ministerstva kultury na
vědomí a pověřila starostu podpisem pří-
slušných dokumentů.

� 9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozová-
ní, odstranění a přepravě odpadu ze sbě-
rového dvora Nové Hrady
Rada projednala předložený dodatek č. 1
firmou A.S.A. České Budějovice s.r.o. ke
smlouvě o provozování, odstraňování a pře-
pravě odpadu ze sběrného dvora Nové Hra-
dy, č. smlouvy 04700058 a dále projednala
smlouvu o provozování, zneškodnění a pře-
pravě odpadu ze sběrného dvora Nové Hra-
dy. Rada neměla k předloženým návrhům
smluv připomínek a pověřila starostu jejich
podpisem.

� 10. Žádost o pronájem parkovacího místa
Rada byla seznámena o obsahem žádosti
MUDr. Jana Ječného o vyčlenění a proná-
jem parkovacího místa u bytového domu
č.p. 339 Nové Hrady pro jeho osobní auto-
mobil. Rada konstatovala, že v okolí objek-
tu č.p. 339 nejsou doposud vypořádány
majetkoprávní vztahy k pozemkům a tudíž
nelze požadované parkovací místo vyčlenit.
Rada pověřila vedoucího stavebního úřadu
pana Luďka Prášila zjištěním majetkopráv-
ních vztahů k dotčeným pozemkům a zajiš-
těním mapových podkladů včetně

identifikace pozemků. Po předložení výše
uvedených podkladů rada města rozhodne o
možném pronájmu požadovaného parkova-
cího místa.

� 11. Žádost o stanovení dne pro svatební
obřady, místnosti a oddávajících
Rada projednala stanovení dnů pro svatební
obřady, místnosti svatebních obřadů a od-
dávajících. Oddávacím dnem byla stanove-
na sobota, oddávacím místem je obřadní síň
v objektu radnice č.p. 46 Nové Hrady a jako
oddávající byli stanoveni starosta města
Mgr. Vladimír Hokr, místostarostové Miro-
slav Šlenc a Ing. L'udovít Kasan a člen za-
stupitelstva Ing. Pavel Kříha.

� 12. Přihláška do soutěže – Příprava a rea-
lizace Programu MPR a MPZ za rok 2006
Rada byla seznámena s přihláškou do sou-
těže o cenu za nejlepší přípravu a realizaci
programu MPR a MPZ za rok 2006, vy-
pracovanou paní Romanou Kříhovou. Rada
poděkovala paní Romaně Kříhové za vypra-
cování přihlášky a pověřuje starostu jejím
následným podpisem. Rada dále pověřila
paní Kříhovou zasláním vypracované při-
hlášky příslušnému územnímu odbornému
pracovišti Národního památkové ústavu.

� 13. Stanovisko nadřízeného orgánu
územního plánování k návrhu územního
plánu obce – města Nové Hrady
Vedoucí stavebního úřadu pan Prášil sezná-
mil radu města s obsahem stanoviska nadří-
zeného orgánu územního plánování
Jihočeského kraje k návrhu územního plánu
obce – města Nové Hrady. Stanovisko je
vydáno v souladu s ustanovením stavební-
ho zákona, kde Krajský úřad Jihočeského
kraje, odbor územního plánování, stavební-
ho řádu a investic souhlasí s předložením
návrhu územního plánu obce Nové Hrady
zastupitelstvu města k projednání a ke
schválení při splnění podmínek obsažených
pod bodem 13 jejich stanoviska. Rada vzala
obsah stanoviska na vědomí a postoupila jej
k projednání zastupitelstvu města. Rada do-
poručila zastupitelstvu města schválit
územní plán města a vyhlášku, kterou se
vyhlašuje závazná část územního plánu
města Nové Hrady.

� 14. Výběrové řízení na pozici tajemníka
Městského úřadu Nové Hrady – výsledek
výběrového řízení
Rada byla seznámena starostou města o
průběhu výběrového řízení na pozici tajem-
níka Městského úřadu Nové Hrady a o vý-
sledku řízení. Na pozici tajemníka MěÚ byl
výběrovou komisí doporučen pan Jaroslav
Šulc z Nových Hradů. Rada vzala obsah vý-
sledku výběrového řízení na vědomí a sou-
hlasila s jmenováním tajemníka MěÚ pana
Jaroslava Šulce. Rada pověřila pověřeného
tajemníka pana Luďka Prášila přípravou
veškerých podkladů pro jmenování tajem-
níka a následným vypracováním pracovní
smlouvy. Rada dále pověřila pana Prášila
zasláním potřebných dokladů na Krajský
úřad Jčk ve věci potvrzení jmenovaného ta-
jemníka MěÚ.

� 15. Vyhlášky a směrnice města Nové Hrady
Rada města byla seznámena panem Ing.
Kasanem s průběhem jednání na Minister-
stvu vnitra ČR České Budějovice – odboru

kontroly ve věci přípravy vyhlášek a
směrnic města Nové Hrady. Rada vzala in-
formaci o průběhu zpracování vyhlášek a
směrnic na vědomí a doporučila vyhlášky a
směrnice města předložit zastupitelstvu ke
schválení.

Zápis z 8. chůze rady města ze dne 3.1.2007

� 1. Žádost o přiznání obecního stipendia
Rada obdržela žádost Základní umělecké
školy o přiznání obecního stipendia za I.
pololetí roku 2006/2007 v celkové výši
1095 Kč. Rada souhlasila s vyplacením sti-
pendií uvedeným žákům ZUŠ Trhové Svi-
ny v požadované výši.

� 2. Zápis z jednání sociální komise
Rada byla seznámena paní Dagmar Šabat-
kovou z odboru sociálních věcí MěÚ Nové
Hrady o průběhu a výsledku jednání komi-
se sociální a zdravotní, která se konala dne
21.12.2006 ve věci projednání došlých
žádostí o přidělení uvolněného bytu 1+1
nám. Republiky 59, Nové Hrady. Celkem
bylo podáno 12 žádostí. Komise sociální a
zdravotní doporučila Radě města přidělit
uvolněný byt slečně Martině Alexové, kdy
bylo komisí přihlédnuto k současným by-
tovým podmínkám rodiny. Rada na zákla-
dě předložených výsledků z jednání
komise sociální a zdravotní souhlasila
s přidělením bytu 1+1 nám. Republiky 59,
Nové Hrady slečně Martině Alexové a po-
věřila Technické služby města dalšími ad-
ministrativními kroky ve věci předání bytu
a uzavření nájemní smlouvy.

� 3. Pověření k řízením TSM
Rada byla informována panem Šlencem ve
věci prodloužení výkonu funkce pověře-
ného ředitele TSM pana Haidera, který byl
pověřen řízením TSM po dobu, kdy bude
Ing. Štangl vykonávat funkci starosty
města Nových Hradů. Vzhledem k tomu,
že Ing. Štangl v současné době vykonává
funkci uvolněného radního Jihočeského
kraje, je nutno tuto skutečnost promítnout
do nového pověření pro pana Haidera.

� 4. Potvrzení členů komise životního
prostředí
Rada na svém jednání potvrdila stávající
členy komise životního prostředí pro další
volební období ve složení Ing. Bohuslav
Švarc, Ing. Jitka Šáchová, Ing. Jiří Pasler,
Jiří Haider a Marie Šebelová. Předsedou
komise ŽP zůstává Ing. Bohuslav Švarc.

� 5. Vyjádření k zahájení řízení
Rada byla seznámena s Oznámením o za-
hájení řízení o souhlasu s výkonem práva
myslivosti v NPR Žofínský prales a v NPR
Červené blato, zaslaným MŽP, Odborem
výkonu státní správy II v Českých Budějo-
vicích. O výkon práva myslivosti požádal
Státní podnik Lesy České republiky a měs-
to Nové Hrady je účastníkem řízení v části
týkající se NPR Červené blato. Rada ne-
měla připomínek k výkonu práva mysli-
vosti s tím, že nebude v dotčeném území
docházet k výstavbě mysliveckých zaříze-
ní. Rada pověřila starostu města a paní Še-
belovou přípravou a odesláním vyjádření
k zahájení řízení.

Plné znění všech zápisů z jednání najdete
také na www.novehrady.cz

RADNICE  INFORMUJE
dokončení ze str. 2
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Zákon o sociálních
službách

Příspěvek na péči nahradí zvýšení důcho-
du pro bezmocnost a příspěvek při péči o oso-
bu blízkou

Od ledna 2007 začíná platit v oblasti so-
ciálních služeb a sociální pomoci zákon o so-
ciálních službách, který nastolí zásadní změnu
v dosavadním způsobu pomoci osobám
ohroženým sociálním vyloučením a pomoci
dlouhodobě zdravotně znevýhodněným obča-
nům.

Zákon zavádí nový peněžní příspěvek na
péči (PNP), který má sloužit výhradně na péči
o pro osoby se s níženou soběstačností, které
jsou v důsledku dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu odkázány na pomoc jiné fy-
zické osoby v oblasti péče o vlastní osobu (do-
pomoc při chůzi, oblékání, příprava stravy,
apod.) a v oblasti soběstačnosti (úklid v do-
mácnosti, praní, plánování času, orientace
v přirozeném sociálním prostředí, verbální ko-
munikace, hospodaření s penězi, nákupy,
apod.). Příspěvek je poskytován nově přímo
potřebným občanům, nikoli těm, kteří péči
poskytují a potřební se sami rozhodnou, zda
na péči přispějí vlastní rodině, či zda si např.
zaplatí pečovatelku. Každopádně příspěvek
musí být využit na uhrazení potřebné péče,
což bude ze strany úřadu, který příspěvek vy-
plácí, také zpětně kontrolováno.
Co musí občan udělat, aby příspěvek získal?

O příspěvku rozhoduje Odbor sociálních
věcí a Městského úřadu Trhové Sviny na zá-
kladě podané žádosti na příslušném formuláři,
který je od ledna 2007 k dispozici přímo na
odboru. Pozor, žádost si nepodávají ti občané,
na které pobírala osoba blízká příspěvek a dále
ti občané, kterým byl do 31.12.2006 přiznán
ČSSZ některý stupeň bezmocnosti a z toho ti-
tulu pobírali zvýšení důchodu pro bezmoc-
nost! U těchto občanů vzniká nárok na PNP ze
zákona od 1.1.2007 a odbor sociálních věcí
bude mít o takových klientech potřebné infor-
mace a sám jim zašle oznámení o nároku na
PNP a výplatu PNP zajistí.
Jaká bude výše příspěvku na péči?

Výše PNP se liší dle žadatelova věku (do
osmnácti let je vyšší) a je odvislá od míry zá-
vislosti osoby na pomoci jiné fyzické osoby.
Zákon o sociálních službách v té souvislosti
rozlišuje 4 stupně závislosti – lehká, středně
těžká, těžká a úplná.

Výše příspěvku na péči (v Kč měsíčně)
Stupeň závislosti

mladší 18 let starší 18 let
I. stupeň závislosti (lehká)

3 000 2 000
II. stupeň závislosti (středně těžká)

5 000 4 000
III. stupeň závislosti (těžká)

9 000 8 000
IV. stupeň závislosti (úplná)

11 000 11 000
Stupeň závislosti na pomoci jiné osoby

bude stanovovat správní orgán rozhodnutím
na základě dvou základních úkonů, jednak na
základě posouzení zdravotního stavu posud-
kovým lékařem posudkové služby příslušného
úřadu práce, a jednak na základě sociálního
šetření v domácnosti žadatele. Sociální pra-

covníci odboru sociálních věcí budou v přiro-
zeném sociálním prostředí zjišťovat schopnost
samostatného života žadatele z hlediska péče
o vlastní osobu, soběstačnosti a jeho životních
podmínek. Hodnotí se schopnost zvládat sa-
mostatně tyto úkony: podávání a porcování
stravy, přijímání stravy, dodržování pitného
režimu, mytí těla, péče o ústa, vlasy, nehty,
holení; výkon fyziologické potřeby včetně hy-
gieny; vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
sezení, stání, oblékání, obouvání, přemísťová-
ní předmětů denní potřeby, chůze po rovině,
po schodech, provedení si jednoduchého ošet-
řovatelského úkonu, všechny druhy komuni-
kace, schopnost orientace v čase a prostoru,
schopnost nakládat s penězi a jinými cennost-
mi, uspořádání času a obstarávání si osobních
záležitostí, vaření, ohřívání jednoduchého jíd-
la, mytí nádobí, úklid domácnosti, péče o
prádlo, obsluha domácích spotřebičů, manipu-
lace se zámky a vypínači, zavírání oken a dve-
ří a další úkony spojené s chodem a
udržováním domácnosti.
Jaký je nárok na příspěvek u osob, které po-
bírali zvýšení důchodu pro bezmocnost?

Pokud je člověk v situaci, že měl přiznaný
některý stupeň zvýšení důchodu pro bezmoc-
nost, avšak bez příspěvku náležející pečující
osobě blízké, bude se na něj vztahovat pře-
chodné ustanovení zákona, který stanoví způ-
sob převedení stupňů bezmocnosti na nové
stupně závislosti v této podobě:

a) v I. stupni závislosti, jde-li o osoby čás-
tečně bezmocné, PNP bude tedy od ledna
2007 ve výši 2.000,- Kč,

b) v II. stupni závislosti, jde-li o soby pře-
vážně bezmocné, PNP bude tedy od ledna
2007 ve výši 4.000,- Kč,

c) v III. stupni závislosti, jde-li o osoby
úplně bezmocné, PNP bude tedy od ledna
2007 ve výši 8.000,- Kč.
Jaký je nárok na nový příspěvek osoby, na
kterou pobírala do 31.12.2006 příspěvek pe-
čující osoba blízká?

Jestliže pečovala z důvodu potřeby o ne-
mohoucí osobu blízkou jiná osoba, které
náležel příspěvek při péči, potom zákon též
upravuje přechod nároku na nový PNP od led-

na 2007 bez podání žádosti, jak již bylo zmí-
něno. Pravidla pro přehodnocení nároku jsou
následující:

Dítě, které bylo považováno za dlouhodo-
bě zdravotně postižené vyžadující mimořád-
nou péči, se od 1.1.2007 považuje za osobu
závislou na pomoci jiné osoby ve stupni III.
závislosti a náleží mu PNP ve výši 9.000,- Kč
měsíčně.

Osobám, které jsou starší 80 let a o něž pe-
čuje osoba pobírající do 31.12.2006 příspě-
vek při péči, bude od 1.1.2007 náležet PNP ve
výši 4.000,- Kč měsíčně, tzn. podle stupně II.
závislosti.

Osobám, které měly nárok na zvýšení dů-
chodu pro převážnou bezmocnost, o něž pe-
čuje osoba pobírající do 31.12.2006
příspěvek při péči, náleží po dobu dvou let od
1.1.2007 PNP ve výši 8.000,- Kč měsíčně
podle stupně III. závislosti. Po uplynutí této
doby náleží PNP dle stupně závislosti stano-
vené na základě kontroly zdravotního stavu.

Zde je nutné také upozornit, že stát nebude
hradit za osoby pečující o soby, které jsou zá-
vislé na péči jiné osoby ve stupni závislosti I.,
pojistné na všeobecné zdravotní pojištění.
Osoby, které o částečně bezmocné starší 80
let pečovaly, proto nebudou od ledna 2007
zdravotně pojištěny. Musí si tedy zdravotní
pojištění platit samy nebo zahájit výdělečnou
činnost. To samé platí ve vztahu na důchodo-
vé pojištění těchto pečujících osob. Osoby
pečující o osoby, které jsou závislé na pomoci
ve stupni I., účastny na důchodovém pojištění
od ledna 2007 nejsou. V těchto případech je
možno využít dobrovolné účasti na důchodo-
vém pojištění nebo se přihlásit jako uchazeč o
zaměstnání na úřad práce.

Další příspěvky a dávky sociální péče,
které občané těžce zdravotně postižení mohli
získat do 31.12.2006, zůstávají i nadále
v platnosti, kromě několika typů příspěvků,
které v praxi nebyly využívány. Jedná se o
příspěvek na společné stravování, příspěvek
na provoz telefonní účastnické stanice a pří-
spěvek na rekreaci a lázeňskou péči, které
jsou od ledna 2007 zrušeny.

Poskytování pomoci osobám a rodinám
při nedostatečném příjmu

Změny, které nastávají od ledna 2007, se netýkají jen oblasti sociálních služeb, ale také po-
moci, která byla Odborem sociálních věcí Městského úřadu Nové Hrady poskytována občanům s
příjmy pod hranicí životního minima, kteří byli z toho důvodu dopláceni dávkami sociální péče
jako sociálně potřební. Jedná se zejména o osoby evidované jako uchazeči o zaměstnání na úřadu
práce. Zákon, který upravoval dávky sociální potřebnosti, byl k 31.12.2006 zrušen a nově je po-
moc zabezpečována prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi. Zásadní změnou je zejména
ta skutečnost, že místo jedné dávky jsou těmto občanům nově poskytovány dávky dvě. Jedna
dávka zohledňuje jejich osobní potřeby, tzn. příspěvek na živobytí, a druhá dávka zohledňuje
měsíční náklady na domácnost, tzv. doplatek na bydlení. Kromě toho je možné zažádat o dávky
v mimořádných případech, tzv. dávka mimořádné okamžité pomoci, která má pomoci občanům
v tísni, např. při živelných pohromách, při jiné mimořádné události, kdy sociální a majetkové po-
měry neumožňují osobě tuto situaci překonat vlastními silami. Mimořádnost situace musí být
vždy odůvodněna.

Ve správním řízení o dávkách jsou zavedeny nové instituty, které mají napomoci sociálnímu
začleňování osob dlouhodobě nezaměstnaných, mají vést klienty k samostatnému rozhodování a
vlastní odpovědnosti za své sociální zázemí. Klade se důraz na pomoc od příslušníků rodiny pot-
řebného, proto byla vytvořena nová kritéria pro osoby tzv. společně posuzované. Dále budou vy-
pracovávány sociálními pracovníky aktivizační a motivační plány s klienty, a tím posílena
individuální práce s nimi. Odbor sociálních věcí MěÚ Nové Hrady
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Město Nové Hrady vyhlašuje
I. kolo grantového programu pro rok 2007
Město Nové Hrady vyhlašuje I. kolo grantového programu pro rok 2007 na podporu

rozvoje kultury, sportu, kulturních a lidových tradic. Základní podmínky pro poskytnutí
grantu:
• podpora v roce 2007, na výše uvedené akce

konané v termínu od 1.1.2007 do 30.6.2007
• příspěvek v maximální výši 5 tis. Kč
• podíl žadatele minimálně 30 %
• podpora místních organizací a spolků a akcí

konaných v Nových Hradech nebo územ-
ním obvodu města

• podmínkou poskytnutí grantu je publiková-
ní informace o použití grantu v Novohrad-
ském zpravodaji

• u žadatelů, kterým byl poskytnut grant
v roce 2006 je podmínkou poskytnutí gran-
tu řádné vyúčtování grantu poskytnutého
v roce 2006

• další podmínky budou specifikovány ve
smlouvě o poskytnutí grantu

Vyhlášení: 24.1.2007
Termín pro podání žádostí: 16.3.2007
Vyúčtování do: 31.7.2007

Žádosti o grant je možné získat v tištěné
podobě u p. Kříhové na MěÚ Nové Hrady
nebo v elekt. podobě zde www.novehrady.cz.

Žádosti podávejte ve 2 vyhotoveních v u-
zavřené obálce označené „Grantový program
města Nové Hrady 2007“, pouze v tištěné po-
době na adresu: Městský úřad Nové Hrady;
náměstí Republiky 46; 373 33 Nové Hrady.

Případné vyhlášení II. kola připravuje fi-
nanční komise na 2. pololetí roku 2007.

Povinná výměna
řidičských průkazů
Městský úřad Nové Hrady upozorňuje

držitele řidičských průkazů vydaných od
1.7.1964 do 31.12.1993 na povinnost výměny
těchto průkazů ve lhůtě do 31.12.2007 na zá-
kladě ustanovení § 134 odst. 2, písmeno a zá-
kona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Připomínáme držitelům těchto řidičských
průkazů, aby svůj požadavek na výměnu ne-
nechávali až na poslední chvíli, tedy listopad a
prosinec 2007.

Současně doporučujeme držitelům řidič-
ských průkazů, vydaných v období 1.1.1994
až 31.12.2000, jejichž lhůta pro výměnu skon-
čí 31.12.2010, aby s postupnou výměnou vyč-
kali. Totéž platí pro držitele ŘP vydaných
v období od 1.1.2001 do 30.4.2004.V součas-
né době vydávané řidičské průkazy mají totiž
podle zákona omezenou platnost na 10 let ode
dne jejich vystavení.

Pro úplnost přidáváme znění výše uvede-
ného § 134 zákona č. 361/2000 Sb.:

Výměna dosavadních řidičských průkazů

• 1. Řidičské průkazy vydané do 30. června
1964 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
do dvou let ode dne nabytí účinnosti záko-
na.

• 2. Řidičské průkazy vydané
a. od 1. července 1964 do 31. prosince 1993
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do
31. prosince 2007,
b. od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do
31. prosince 2010,
c. od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou
jejich držitelé povinni vyměnit do 31. pro-
since 2013.

• 3. Řidičské průkazy podle odstavců 1 a 2
pozbývají platnost uplynutím příslušné
doby stanovené pro jejich výměnu.

Výměnu řidičských průkazů provádí od-
bor dopravy MěÚ Trhové Sviny.

Kolik napršelo v Nových Hradech v roce 2006
V meteorologické stanici v areálu AUC

v Nových Hradech se sledují srážky trvale již
25 let, a to od roku 1982. Můžeme proto pro-
vést rozbor loňského roku 2006 s tímto pěta-
dvacetiletým průměrem.
Kolik tedy napršelo?
Úhrn za jednotlivé měsíce:
Měsíc Rok 2006 průměr let

1982-2006/25 let
Leden 72,1 mm 33,8 mm
Únor 32,3 mm 55,1 mm
Březen 109,8 mm 55,1 mm
Duben 73,7 mm 53,7 mm
Květen 102,0 mm 75,2 mm
Červen 129,2 mm 92,6 mm
Červenec 31,7 mm 96,7 mm
Srpen 150,9 mm 93,2 mm
Září 4,7 mm 54,3 mm
Říjen 6,8 mm 42,0 mm
Listopad 38,8 mm 43,8 mm
Prosinec 11,2 mm 41,9 mm
Úhrnem 763,2 mm průměrně 59,6 za měsíc

Celkové a průměrné úhrny v mm:
Rok 2006 průměr 25 let Dlouhod.

průměr 50 let
763,2 mm 715,2 mm 750,0 mm

Rok 2006 byl srážkově, v porovnání
s dlouhodobým průměrným úhrnem 750 mm,
normální. S 25letým průměrem 715,6 mm byl
vlhčí.

S celkového přehledu však vyplývá, že
srážky byly v jednotlivých měsících v roce
2006 značně nevyrovnané. V měsíci březnu,
dubnu, květnu a červnu byly vydatné, zvláště
v měsíci srpnu byly abnormálně vysoké
(150,9 mm), nejvyšší za posledních 25 let. Na-
proti tomu v měsíci září, říjnu a prosinci téměř
nepršelo. Byly za 25 let nejnižší. To se proje-
vuje současným suchem, protože i srážky
v začátku roku téměř žádné nejsou, včetně
sněhových.

Nejsušším rokem za minulých 25 let byl
rok 1989 a 1990, kdy napršelo jen 535 a 560
mm, nejvlhčí rok 1996 a celkovým úhrnem
900,1 mm.

Kromě údajů o srážkách je ještě průběžně
sledována minimální a maximální teplota,
výška sněhové přikrývky, směr a rychlost vět-
ru, tlak a vlhkost vzduchu a rozbor srážek na
emisní znečištění. Tyto údaje nejsou pro roz-
sáhlost současně uváděny.

Ing. Hruška

Elektrifikace trati České Budějovice – České Velenice
Je tomu již pár let, co České dráhy přišly s návrhem převést želez-

niční trať České Budějovice – České Velenice mezi regionální tratě.
Tento krok by býval znamenal velký pokles významu této trati a do bu-
doucna i pokles objemu přepravy zboží a osob a mohl být případně i
předzvěstí něčeho daleko horšího. Mimo jiné i významný nesouhlas
obcí na trati přesvědčil vedení Českých drah o tom, že tento scénář je
chybný a že je naopak třeba do této trati investovat tak, aby její para-
metry odpovídaly začátku třetího tisíciletí. V přesvědčovací kampani,
jejímž cílem bylo přesvědčit vedení Českých drah, nebo spíše již nově
vedení podniku Správa železniční dopravní cesty a Ministerstva dopra-
vy ČR společně se Státním fondem dopravní infrastruktury, o nutnosti
urychlené elektrifikace trati České Budějovice České Velenice, se vý-
znamně angažovali i naši rakouští přátelé. Požadavky rakouské strany
na urychlení elektrifikace se projevily nejvíce při oslavách 10. výročí
elektrifikace trati Gmünd – Sigmundsherberg, které společně pořádaly
Rakouské státní dráhy (ÖBB), České dráhy a Euroregion Silva Nortica

na podzim roku 2005. Desetileté zpoždění elektrifikace v úseku České
Budějovice – České Velenice snížilo tak jako tak mezinárodní význam
trati Plzeň – České Budějovice – Vídeň na minimum. Při oslavách pře-
dala rakouská část Euroregionu Silva Nortica české straně euroregionu
pamětní desku s požadavkem na urychlené zahájení prací na elektrifi-
kaci tratí České Budějovice – České Velenice a Veselí nad Lužnicí –
České Velenice a to již v roce 2006. Pro veřejnost byl v rámci oslav
z Českých Budějovic do Gmündu vypraven zvláštní parní vlak s Masa-
rykovým salonním vagónem, což se setkalo s velkým zájmem účastní-
ků. Česká strana reprezentovaná Ministerstvem dopravy ČR a Státním
fondem dopravní infrastruktury ČR slíbila na základě opakovaných in-
tervencí Jihočeského kraje, Euroregionu Silva Nortica a představitelů
obcí ležících na trati České Budějovice – České Velenice zahájení
elektrizace v roce 2006, což se po opakovaných jednáních a interven-
cích také stalo a v druhé polovině roku byly dodavatelem stavby firmou

pokračování na str. 6
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Drobné poznámky
k článkům místní ODS
Již v minulém NZ reagoval člen Rady měs-

ta Nových Hradů pan Mgr. Michal Jarolímek
na výpady novohradské ODS z prosincového
čísla NZ. I já osobně jsem se vyjádřil k člán-
kům, které byly určeny pro lednový Zpravo-
daj. Nejen s M. Jarolímkem, ale i s dalšími
radními, zastupiteli či kandidáty SNK Občané
pro zdravé město jsme se shodli, že některé
„podpásové“ útoky místní ODS komentovat
nebudeme. Myslíme si, že občané města a
osad sami poznali, kdo a hlavně co se skrývá
za některými až nechutnými útoky, které spíše
než o nás svědčí o jejich autorech.

Nebudu tedy vyvracet nesmyslné útoky,
nebudu občany přesvědčovat o tom, kdo je ten
jediný správný. Každý jsme měli možnost před
volbami nabídnout občanům svůj pohled na
město a jeho další směřování. Výsledek voleb
pak byl daný tím, jakou „cestu“ si občané vy-
brali. Chápu zklamání ODS z výsledku voleb,
ale zároveň si myslím, že to nemůže být omlu-
va pro přístup a chování ODS po volbách…

Mé zvolení (2.11.2006) znamenalo
okamžitý nástup do vedení města. Již druhý
den jsem měl převzít starostovský úřad a bylo
to převzetí vskutku na úrovni. Během dvaceti
minut mi Ing. F. Štangl předal razítka, klíče,
ukázal trezor, vizitky, popsal skříně („Tady
máte zápisy z rady, tady zastupitelstva, tamhle
jsou pohledy a knihy, tady máte dokumentaci
k projektům – to si nastudujte. Ostatní Vám
řekne paní Morongová a pan Prášil….“) a po
podpisu protokolu odešel. Chápu, že i těch dva-
cet minut muselo být neskutečně dlouhých, ale
nepřipadá mi, že tento čas odpovídá předání ně-
čeho tak důležitého, jako je úřad starosty.
Vždycky jsem si myslel, že nám všem jde o
blaho města a že bude i zájmem bývalého sta-
rosty, aby město dále dobře prosperovalo…

Již na ustavujícím jednání zastupitelstva
města nám bývalý starosta předal informaci o
rozběhlých projektech. Byla to jasná demon-
strace síly a úspěchů bývalého vedení.
Bohužel však ten soupis nebyl úplný a o ně-
kterých dalších aktivitách jsme se dovídali až
v průběhu listopadu a prosince. Kdyby šlo jen
o drobné projekty, dalo by se vše bez problé-
mů napravit. Bohužel však šlo i o projekt, kte-
rý byl dlouhodobě připravován a u kterého
bylo třeba urychleně jednat, aby nedošlo
k tomu, že předjednané finance do našeho
města nepřijdou…

Jedná se o financování výstavby splaškové
kanalizace spjaté s opravou silnice v Údolí (od
mostu přes Stropnici směrem na České Budějo-
vice). Jde o dotaci z protipovodňového opatření
ministerstva zemědělství a ještě v říjnu byly
upřesňovány některé informace, které měly být
podkladem k přidělení dotace ve výši přes 5
miliónů korun. V ten moment byla šance na
získání peněz údajně devadesátiprocentní…

Nepředání informací o této akci vedlo
k tomu, že byl celý projekt ohrožen, protože
mohlo dojít ke stažení opravy komunikace
z plánu Správy a údržby silnic na rok 2007.
Stejně tak hrozilo, že i na MZe finance „pro-
padnou“, protože o dotaci nikdo nevěděl…

Po složitých jednáních se nám podařilo
vrátit průtah do plánu akcí na rok 2007 a dou-
fám, že budeme úspěšní i na ministerstvu. Je
ale smutné, že nemáme jistotu, že dostaneme
peníze, které už mohly být schválené a mohly
znamenat napojení významné části Údolí na
kanalizaci…

Celá věc je o to smutnější, že jsem se na
problematiku kolem této akce dotazoval i na
jednání zastupitelstva 28.12.2006. I zde však
nikdo z bývalého vedení ani nenaznačil, že
bylo v minulosti něco předjednáno a že existu-
je možnost dotaci získat…

Místo předání adekvátních informací však
ODS volí cestu, která má nové vedení pošpinit
ještě před tím, než vůbec může něco udělat.
Ve slušné společnosti dostávají nové vlády či
nová vedení úřadů určitou dobu hájení, aby se
mohly zorientovat v nových postech. Neoče-
kával jsem celých sto dnů, jak bývá zvykem,
ale alespoň měsíc či dva s ohledem na to, že
jsme na radnici nešli za standardních podmí-
nek, protože úřad byl bez tajemníka.

Už proto jsme očekávali trochu pochopení
a spolupráce nebo alespoň klidu k rozjezdu,
zvláště když nám bylo bývalým vedením na-
značováno, že ne všechno bylo v minulosti
dotaženo, protože „bývalý tajemník posled-
ních šest měsíců nic nedělal“ (přesná citace
bývalého vedení města!). Nebudu komentovat
to, jakým způsobem byla veškerá vina svalena
na bývalého tajemníka, je to spíše vizitka těch,
kteří podobná tvrzení používají. Spíše mě

zaráží, že tak zdatný manažer, jak bývalého
starostu hodnotí „anonymní“ pisatel za MS
ODS ve zmiňovaném článku, vůbec připustil,
že někdo z jeho podřízených půl roku neplní
své úkoly…

Není však mým cílem řešit osobu bývalého
tajemníka. Pokud jsem jej však již zmínil, mu-
sím uvést vlastní zkušenosti s panem P. Char-
vátem po mém nástupu do funkce: jsou totiž
velmi dobré – i přes vlastní pracovní zane-
prázdnění je ochotný poradit, pomáhá se za-
jišťováním akcí, které v minulosti rozběhl
nebo měl na starost.

Ale zpět do reality všedního dne. Kritika a
nulová tolerance se na základě některých po-
volebních náznaků dala ze strany ODS očeká-
vat, jen mne překvapuje to, jak hystericky a
podpásově útoky na nové vedení přicházejí.
Zároveň musím přiznat jiné překvapení či spí-
še nezodpovězenou otázku: nevím, jestli čle-
nové místní ODS (z nichž některé osobně
znám a vážil jsem si jich) skupinově souhlasí
s těmito útoky nebo zda nechávají špinit svá
jména „anonymním“ autorem, který se za ně
schovává…

Závěrem bych rád uvedl, že opravdu ne-
hodlám soutěžit s místní organizací ODS
v psaní článků, výměně názorů přes NZ a do-
kazování si intelektuální výše. Občané tohoto
města a přilehlých osad nám totiž dali ve vol-
bách mnohem důležitější úkol, než psaní do
NZ. Tento úkol jsme přijali a hodláme jej plnit
co nejlépe. Mgr. Vladimír Hokr, starosta

Elektrizace železnic Praha a.s. zahájeny vlast-
ní práce v objemu 50 milionů Kč (pro rok
2006). Celkově má elektrizace trati České Bu-
dějovice – České Velenice stát cca 909 mi-
lionů Kč a pokud půjde vše podle plánu, bude
dokončena do konce roku 2008.

Předelektrizační úpravy, v rámci kterých
bude nově vybudován železniční spodek,
železniční svršek a nástupiště v železniční sta-
nicích Nová Ves, Borovany, Jílovice a Nové
Hrady a v zastávce Trocnov, bude upraveno 5
železničních přejezdů, 8 propustků, budou
provedeny úpravy mostků a komunikací, bude
realizována výstavba dvou protihlukových
stěn a dalších individuálních protihlukových
opatření a provedena bude rovněž přeložka a
ochrana stávajících telekomunikačních sítí, si
vyžádají náklady cca 277 milionů Kč.

Součástí dálkové kabelizace a úpravy za-
bezpečovacího zařízení s předpokládanými
náklady ve výši takřka 338 milionů Kč bude
zejména nahrazení stávajícího elektromecha-
nického stavěcího zařízení zařízením elektro-
nickým. Všechny železniční stanice budou
zabezpečeny novými elektronickými stavěd-
ly, jejichž ovládání bude řešeno centrálně
z Českých Budějovic. Navržené sdělovací za-
řízení řeší i pokládku traťového kabelu, dálko-
vého optického kabelu a úpravu traťového
radiového systému.

Vlastní elektrizace trati bude stát cca 294
milionů Kč a její součástí bude zejména zatro-
lejování trati v celkové délce 49,2 km (v rozvi-
nuté délce 53,5 km). Bude postaveno 1094

trakčních stožárů, s ohledem na potřeby
trolejového vedení budou upraveny mosty
v Mladém a na zastávce v Trocnově, budou
vybudovány nové spínací stanice v Českých
Budějovicích a v Borovanech a budou zrekon-
struovány všechny silnoproudé rozvody a
osvětlení ve všech stanicích a zastávkách.

Lze říci, že realizace této dlouho odkláda-
né stavby zahrnuté do Programu rozvoje Jiho-
českého kraje se podařila zejména díky
intenzivnímu úsilí vedení kraje, Euroregionu
Silva Nortica a představitelů obcí na trati, za
podpory Státního fondu dopravní infrastruk-
tury a Správy železniční dopravní cesty. Na
tuto akci naváže v další etapě výstavba napáje-
cí stanice a úpravy železniční stanice v Čes-
kých Velenicích a doufám, že následovat bude
i elektrizace trati České Velenice – Veselí nad
Lužnicí. Z hlediska Jihočeského kraje a Dol-
ního Rakouska je významným přínosem zej-
ména budoucí zrychlení a zkvalitnění
železniční dopravy mezi Českými Budějovi-
cemi a Vídní s předpokládaným růstem obje-
mu přepravovaných materiálů a osob a to bude
také hlavním přínosem pro celé obsluhované
území. Je třeba říci, že elektrizace si vyžádá
zejména v příštích dvou letech řadu omezení a
výluk v dopravě na elektrifikované trase, ale
pokud chceme dostat trať mezi Českými Bu-
dějovicemi a Českými Velenicemi na úroveň
odpovídající 21. století, nejde to jinak a proto
si vás všechny dovolím požádat a poprosit o
trpělivost. Věřím, že za ni budeme po dvou le-
tech bohatě odměněni.

Ing. František Štangl, předseda české části
Euroregionu Silva Nortica

Elektrifikace trati ...
dokončení ze str. 5
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Neškoďte městu a ODS!
S vědomím toho, že si mohu vybrat pouze

ze stran existujících a ne vysněných, volím
v parlamentních volbách ODS. Cítím se proto
být spoluzodpovědným za její chování a tedy i
za chování MS ODS Nové Hrady. Beru to tak,
že tato organizace vlastně reprezentuje i mě. A
jsem zděšen, jakým způsobem to činí. ODS by
na celostátní úrovni byla ráda vnímána jako
strana slušných a vzdělaných lidí. V této sou-
vislosti mě děsí představa, že novohradská
členská základna nejen souhlasí s články MS
ODS ve Zpravodaji, ale dokonce je ještě zřej-
mě nějakým hlasováním schválí.

Žádná z novohradských stran se v těchto
volbách nesnížila k tak pokleslému chování
jako ODS. Ing. Štangl osobně po volbách o
mnoho pater směrem dolů překonal známý
Paroubkův povolební úlet. Ten se za něj navíc
nakonec omluvil.

Do slavnostního zasedání zastupitelstva
v kinosále jsem si neuměl představit, že odstu-
pující starosta přeruší svého nástupce při jeho
nástupní řeči a to dokonce ve chvíli, kdy mu
tento děkuje za odvedenou práci. Ing Štangl to
udělal. Zřejmě se nemohl dočkat, až předá no-
vému vedení rozpracované projekty s těžko
skrývaným ironickým přáním – výhružkou,
aby na ně radnice sehnala peníze.

Je v pořádku, že opozice nebude milovat
nové vedení. Ale v první řadě jsou přece
všichni našimi zastupiteli! Radnice i opozice
se mají starat o prosperitu města a jeho obyva-
tel a ne o to, aby ničili opačnou stranu. Máme
prý být hrdi na funkce Ing. Štangla, píše MS
ODS. Nic proti tomu, i když lepší je být na ně-
koho hrdý pro jeho schopnosti, pracovitost a
morálku, než pro výčet funkcí. Ale, přátelé
z ODS, vy víte, k čemu bude teď Ing. Štangl
své funkce využívat? Aby pomohl městu,
nebo aby mu svou soukromou válkou s novou
radnicí ubližoval?

První článek ODS po volbách v nadpisu
sice sliboval, že její zastupitelé budou nadále

pracovat pro město, ale pak byl plný urážek a
fantasmagorií. A jestli slib, že budou ničit no-
vého starostu, považují v ODS za práci pro
město, pak se mýlí.

Pamatuji si komunismus a jeho oblíbené
ideologické fráze, jimiž si myslel, že uráží
oponenty. Po dlouhých letech mi tuhle hlou-
post a nenávist připomněla až novohradská
MS ODS. Dobře víme, co všechno udělal Ing.
Štangl, aby přiměl místní komunisty k povo-
lební spolupráci. Kdyby toto vábení komunis-
té vyslyšeli, tak by teď nebyl pan Šlenc
symbolem návratu před rok 1989? Změnil se
tak najednou pan Šlenc a jeho minulost nebo
se spíš změnil Ing. Štangl? Ani jedno. Ale Ing.
Štanglovi nedělá žádný problém v jednom
týdnu podávat ruku a nabízet funkce a spolu-
práci a druhý týden téhož člověka urážet. Nad-
to slovníkem bývalého Rudého práva.

Z MS ODS povolební vztek bohužel nejen
nevyprchal, ale ještě se stupňoval a utápěl
v malichernostech, jejichž význam jistě není
úměrný slovníku a zlobě, které na ně MS ODS
vynakládá.

Na radnici jsou zastupitelé ze tří stran. Ne-
vím, proč ČSSD a KSČM dělají za této štvani-
ce na starostu mrtvého brouka. Jich se spor
netýká? A pánové Kasan a Šlenc jsou spokoje-
ni s tím, jakým způsobem byla jejich jména
vláčena Zpravodajem? Nereagovat na nesmy-
slné urážky třeba od opilce je správný postup,
ale nechat se urážet od MS ODS a ještě v tako-
vé souvislosti?

Nevím, jak bude současné vedení radnice
úspěšně a jaký bude pan Hokr starosta. Ale
vím, že na spojenectví současných radničních
stran není nic nepřístojného a že zatím MS
ODS nepředložila jediný věcný důkaz, že by
toto vedení obce nemohlo zdárně fungovat.

Mám naopak obavy, že ve své nenávisti
bude ODS škodit městu.

A dělá ostudu své straně.
Milan Koželuh

Pane Vladimíre
Miťo Hokře,

není to tak dávno, co jste Vy ve svých člán-
cích házel špínu na mého otce a na tehdejší
představitele města bez jakéhokoli pádného
důvodu. To byly urážky a napadání s jedinou
touhou očernit a byly otištěny v Novohrad-
ském zpravodaji, ať se líbily, nebo ne. Vždyť
Vy jste se přece tak oháněl svobodou projevu
jako jedním z občanských práv. Kdyby jen ně-
koho napadlo neuveřejnit Vaše články v No-
vohradském zpravodaji! A teď, když jste v jiné
pozici, chcete novohradským občanům stej-
nou svobodu, na kterou mají právo, zakázat?

Ráda bych Vám i Vašim rádcům a našeptá-
vačům připomněla, že cenzura byla zrušena s
pádem minulého režimu (který je Vám očivid-
ně podezřele sympatický). Zvažte toto své vel-
kohubé prohlášení, bylo by totiž užitečnější
zabývat se něčím důležitějším, ne jen sledovat
a kontrolovat, popř. zakazovat, co kdo píše.
Činy jsou přece jen podstatnější než slova.

Vrátím se ještě k článku Místního sdružení
ODS, který rozhodně nenapadá Vaši osobu
ani nikoho jiného. Tento článek upozorňuje na
Vaše chyby a logicky žádá vysvětlení. Tvrdí-
te, že jste schopen přijmout kritiku, ale nepřijí-
máte ji. Místo toho vyhrožujete zavedením
cenzury v Novohradském zpravodaji, jen aby
Vás někdo nemohl kritizovat. Sám víte, že tato
kritika ze strany MS ODS je oprávněná, že ne-
plníte své povinnosti. Článek MS ODS byste
měl brát jako radu a poučit se, aby se Vaše
chyby neopakovaly.

Marie Štanglová ml.

Stojí to za zamyšlení
Dlouho jsem váhal, zda vůbec stojí za ná-

mahu reagovat na poslední výpady a rádoby
hodnotící články psané pod MO ODS. Nejdří-
ve jsem marně usiloval o identifikaci samotné
MO ODS, ale přišel jsem na to, že i to nemá
cenu.

V zájmu rozkvětu města tu vyhrožují na-
stávajícími zlými časy, tu já na bráchu – brá-
cha na mne nebo i hrozba opětovného návratu
před rok 1989, kde nám „pevnou rukou vládli
Hokrové, Šlencové, Kasanové“ a další a dal-
ší…

Jen na okraj – jsou to i jména a osoby shod-
né s těmi, o které MS ODS projevovala ne-
skrývaný zájem pro povolební koalici.
Novohradská ČSSD dokonce nabídku na spo-
lupráci a rozdělení funkcí dostala od ODS již
několik týdnů před komunálními volbami! A
dle mých informací ve stejnou dobu dostala
podobnou nabídku i novohradská KSČM!

Pravdou zůstane, že každý čin zhodnotí
spoluobčané při volbách, a tak se stalo i při
těch v říjnu 2006. Volič prostě zhodnotil činy
minulého volebního období. A najednou je tu
kritika, vážený voliči. Nehodnotil jsi dle před-
stav těch správných a povolaných, prostě ne-
volil jsi ODS a to sis dovolil dost.

Jen krátce k tomu vládnutí tvrdou rukou.
Nejsem ani obhájce ani zastánce minulého
režimu, i když i ten současný má také dost da-
leko k tomu, abych byl alespoň spokojen.
Mnoho lidí má paměť velice dobrou a tak si
dokážou vyhodnotit věci sami. Nepochopil
jsem dost dobře v čem spočívala ta pevná ruka
výše jmenovaných. Když hodnotím sám výše
uvedené osoby, vidím jen převládající práci ve
prospěch města a věřte, pánové a dámy z ODS,
že jí bylo uděláno opravdu dost. Stačí jen pro-
vést si každý sám pro sebe, co všechno bylo ve
městě uděláno, postaveno a připraveno pro
občany. Ne, opravdu nebudu reagovat vrace-
ním šťouchance, jen prosím, proveďte si každý

sám pro sebe malou kalkulaci rozvoje Nových
Hradů.

Všeobecně je známé, že čím je silnější opo-
zice, tím je silnější a lepší vláda, takže jen do
nás, ať se zkvalitňujeme a sílíme. My sice
víme o svých problémech velice dobře, ale po-
ukazujte, ptejte se, navrhujte, doplňujte, pros-
tě abychom nechtíc na nějaký nezapomněli.
Jen prosím neurážejte.

I na skutečnost, že pan Ing. František
Štangl je krajským radním, jsme patřičně hrdí
a vůbec mu nebráníme, aby pro město, které
věřím, že má rád, získával nadále a s ještě vět-
ším nasazením všechny dostupné prostředky a
jinou pomoc. Jen tak může přesvědčit o svém
vztahu k městu a jeho občanům. A občané
jeho aktivitu jistě ocení třeba i v krajských či
parlamentních volbách.

Nastoupili jsme na radnici s vědomím od-
povědnosti k důvěře, kterou nám naši spolu-
občané ve volbách dali, a věřte, že jsme
odhodláni se s ní vypořádat tak, abychom je
nezklamali.

Ing. Ludovít Kasan, místostarosta
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Vážená redakce,
po přečtení posledního čísla NZ jsem se rozhodl stručně zareagovat

na jeho obsah. Vlastně i na obsah mnoha jiných vydání, které jsem
mohl číst.

Již několik let nejsem občanem s trvalým pobytem v Nových Hra-
dech. Při každé návštěvě svého rodiště však nemohu opomenout na-
hlédnout do NZ.

Po letmém přečtení článků z kultury a sportu se pravidelně soustře-
dím na debaty leaderů politických stran. Musím říci, že jednotlivé ko-
mentáře těchto osob jsou z mého pohledu, tedy pohledu člověka, který
již řadu let žije jinde a zároveň zná určitou část historie města, velmi
úsměvné.

V posledním čísle se sice v tomto „souboji osobností“ jaksi pozapo-
mnělo na občany, avšak vzhledem k situaci, že je již po volbách, to
chápu. Tento jev je v našich zeměpisných šířkách vcelku normální.

Trochu všem pisatelům závidím volný čas, který mohou věnovat
této činnosti. Za normálních okolností, kdy člověk chodí do práce (a
není pravidlem, že vždy jen na osm hodin) a dále se stará o rodinu, dům
či byt, zahradu nebo výchovu dětí, je běžný den asi každému krátký.
Nezbývá než konstatovat, že předvedené výkony jsou hodny ocenění.

Takže do roku 2007 přeji všem těm Frantům, Miťům a ostatním, ať
neúnavně píší další nové články, protože i já z toho mám mimořádný
požitek. Vždyť přece smích je kořením života.

Na další nová vydání NZ se těší
Radek Lechner

Kulturní a informační centrum v Nových Hradech s Českým svazem tanečního sportu
pořádají mezinárodní taneční soutěž

N O V O H R A D S K Á Č Í Š E
29. ročník

v sobotu 3. března  2007 od 10.00 hodin
hotel Máj Nové Hrady

Program: Postupová soutěž kategorie A
Taneční liga třídy M

Slavnostní galavečer od 19.00 hodin
finále taneční ligy a seniorské kategorie

Předprodej vstupenek v KIC Nové Hrady od 22. února 2007
Soutěž – k stání: 30 Kč Galavečer – k stání: 50 Kč
Soutěž – místenka: 50 Kč Galavečer – místenka: 100 Kč
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Podnikání bez překážek
zajistí podnikatelům

odborné poradenství a
vzdělávání

Mezi úspěšné realizátory projektu v rámci
finanční podpory Společné Iniciativy EQUAL
patří i Rozvojové partnerství Merkur, které
realizuje v Jihočeském kraji tříletý projekt
Podnikání bez překážek. Nový nástroj pro
malé a střední podnikání v regionu je zaměřen
na aktivizaci a podporu začínajících podnika-
telů a podnikatelů s krátkodobou historií.
„Tak zvanými cílovými skupinami projektu
jsou buď osoby nezaměstnané evidované na
úřadu práce, které se rozhodly zahájit podni-
kání, osoby neevidované bez pracovního
uplatnění nebo zaměstnané se stejným zámě-
rem, tedy zahájit podnikání. Pro účastníky
vzdělávacích či poradenských aktivit projektu
však není podmínkou ihned zahájit podnikání.
K tomuto rozhodnutí by je měly přivést mno-
hé mechanismy – teoretické a praktické vzdě-
lávání či psychosociální motivační kurzy.
Smyslem realizace kurzů je spíše nabídnout
zájemcům o další vzdělávání rozšíření jejich
znalostí a dovedností,“ uvedla Andrea Taja-
novská, ředitelka Jihočeské rozvojové o. p. s.
a manažerka projektu.

Součástí realizace projektu Podnikání bez
překážek vznikla i stejnojmenná publikace,
kterou tvoří rozsáhlá teoretická učebnice,
praktická cvičebnice včetně skript a nabízí zá-
kladní informace o podmínkách, které by měl
podnikatel znát a splňovat. „Teoretická učeb-
nice obsahuje například informace o živnos-
tenském a pracovním právu, marketingu,
managementu a komunikaci. Praktická cvi-
čebnice navíc obsahuje praktické nácviky se-
psání životopisu a motivačního dopisu, práci s
účetními tiskopisy, sestavení podnikatelského
plánu nebo osvojení si různých marketingo-
vých nástrojů či technik aktivního naslouchá-
ní,“ doplnila A. Tajanovská.

Inovačním prvkem projektu je vznik
BENEFIT kontaktních míst, kde se začínají-
cím podnikatelům dostane veškerého servisu
spojeného s podnikáním, a to včetně nabídky
již zmíněného vzdělávání, pomoci při zaháje-
ní podnikatelských aktivit či roční bezplatný
after care a propagace jejich výrobků a služeb
v pěti podobných místech v Jihočeském kraji.
BENEFIT kontaktní místa jsou umístěna při
Oblastních kancelářích Jihočeské hospodář-
ské komory.

V Českých Budějovicích je kontaktní mís-
to BENEFIT otevřeno v budově Jihočeské
hospodářské komory, Husova 9. Zájemci o
odborné poradenství nebo bezplatnou účast ve
vzdělávání se mohou na podrobnosti dotázat
či se do kuru přihlásit přímo u Heleny Halabi-
cové, tel.: 387 699 324, e-mail: halabico-
va@bwo-mercury.com.

Chcete vědět, kdo se stal nejlepším
plavcem v MŠ?

No přece všichni, kdo jako každý rok jezdil do plaveckého bazénu v Borovanech!
Pátého října jsme začali jezdit na předplavecký výcvik s nejstaršími dětmi ze 3. a 4. oddělení

MŠ. Zpočátku jsou menší děti ostýchavé, protože tak velký bazén vidí poprvé, některé v bazénu
ještě nikdy nebyly, ale stačí jet podruhé a rázem je ostych i strach pryč. Na výběr máme své na-
fukovací kruhy či rukávky a plavecký bazén nabízí různé pomocné destičky, pásky i podkrční-
ky. Každý si může vybrat, co se mu nejvíce líbí a hodí.

Z malých plavců se stávají zdatní závodníci, chvílemi i potápěči a věřte, nebo ne, uhlídat ně-
kdy ve vodě 20 i více dětí je úkol skoro nadlidský. Přesto ale vždy odjíždíme s hezkým pocitem,
že naše děti zažily pěkný den ve školce a těší se na ten další.

Vždy jsme v pořádku dojeli tam i zpět, celkem desetkrát a za to patří poděkování řidičům au-
tobusu TJ, pánům Vicánymu, Dorotovičovi a Schattauerovi. Děkujeme, a jak to bude příště? To
se uvidí zase na podzim.

Vicánová, Šulcová, Wolzová, učitelky MŠ

POMOCNÁ  KUCHAŘSKÁ  SÍLA
Novohradský Klášter Božího Milosrdenství hledá

na letní sezónu od května do října 2007
pomocnou kuchyňskou sílu na plný úvazek.

Bližší informace u Ing. Michala Navrátila, 386 301 322.



10 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ únor 2007

Tříkrálová sbírka
v Byňově a v Nových

Hradech
V nedělní odpoledne 7.1.2007 vyrazilo do

ulic Nových Hradů a Byňova pět skupin
tříkrálových koledníků, kteří zazpívali tříkrá-
lovou koledu, popřáli vše nejlepší do Nového
roku a přijali dary pro potřebné – v letošním
roce vybrané finanční prostředky putují na
podporu fungování borovanské chráněné díl-
ny Nazaret, která se věnuje práci s tělesně,
zrakově a duševně postiženými lidmi. Tříkrá-
lového koledování, organizovaného pod
hlavičkou České katolické charity novohrad-
ským klášterem, se zúčastnilo celkem 22 ko-
ledníků z Nových Hradů, Olešnice i skautů
z oddílu Kometa. Celkem se vybralo
39.795,50 Kč, což je o 9.623 Kč více než v mi-
nulém roce. Tato suma byla vyšší i díky předá-
ní výtěžku z prosincového zpívání u
stromečku (5.144 Kč) a výtěžku z adventní-
ho koncertu žáků ZUŠ Trhové Sviny v novo-
hradském klášteře (882 Kč). Moc děkujeme
všem koledníkům za účast, Městu Nové Hra-
dy a žákům ZUŠ Trhové Sviny za příspěvky,
paní Oppolzerové za pomoc při sčítání sbírky
a všem občanům za přijetí a obdarování, které
poslouží těm, kteří v životě musí procházet
více těžkostmi než většina z nás.

Ing. M. Navrátil,
koordinátor Tříkrálové sbírky

Klub maminek a Tvořivá činnost v klášteře
Klášter Božího Milosrdenství Rodiny Panny Marie realizoval v druhé polovině loňského

roku 2 projekty podpořené z prostředků „Grantového programu na rozvoj kultury a sportu v No-
vých Hradech a okolí v roce 2006“. Oba projekty – Klub maminek s dětmi na mateřské dovolené
a Tvořivá činnost v klášteře – byly v prosinci úspěšně zakončené. Díky podpoře Města Nové
Hrady (oba projekty získaly dotaci ve výši 5 tis. Kč) byl dostatečně zajištěn chod klubu mami-
nek i průběh tvořivých dílen (celkové projektové náklady činily 9.423 Kč a 10.038 Kč bez
DPH). Tímto Městu Nové Hrady děkuji. Ing. M. Navrátil, správce kláštera

Máte náš obdiv!
V noci 18. ledna, kdy se přes Českou

republiku přehnal orkán, jsme spolu s de-
sítkami dalších aut více než tři hodiny po-
pojížděli z Českých Budějovic do Nových
Hradů. Nejdramatičtěji vypadala situace
na Svaryšově, kde jsme viděli padat statné
topoly a mohutné větve. A v tom všem ne-
únavně a za vysokého stupně osobního ri-
zika pracovali hasiči, policisté a další
dobrovolníci na odstranění kalamitní situ-
ace. Tímto bych jim chtěl vyjádřit hluboký
obdiv a poděkování za toto nasazení ve vy-
soce nebezpečných podmínkách. Poděko-
vání patří též všem, kdo v následujících
dnech pomáhali s odstraňováním následků
této vichřice.

M. Navrátil

Akce Tělovýchovné jednoty Nové Hrady za rok 2006
V únoru pořádala Asociace sportu pro všechny při TJ Nové Hrady FIT sobotu - aerobic pro všechny. V měsíci květnu se TJ Nové Hrady spolu-

podílela na pořádání mezinárodního fotbalového turnaje pořádaného Policií ČR Správou Středočeského kraje pod názvem „Memoriál Miroslava
Hasíka“. V říjnu proběhl v sále hotelu Máj atleticko - gymnastiský a karatistický „Memoriál Zuzany Maierové“a na závěr roku se v prosinci konal
žákovský turnaj v sálové kopané pod názvem „Memoriál Jiřího Kotrče“.

Během celého roku 2006 probíhaly soutěže v kopané. Žáci hráli okresní přebor, dorostenci krajský přebor, muži okresní přebor a staří páni hrá-
li SETERM ligu. V průběhu celého roku běžel aerobic a další atletické soutěže.

Je třeba zdůraznit, že hlavním partnerem výše uvedených akcí byla Jaderná elektrárna Temelín ze Skupiny ČEZ, za což jim patří dík.
Za TJ Nové Hrady Ivan Dorotovič, předseda TJ
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Tvořivé odpoledne v keramické dílně Kána
Novohradský klášter zve děti a mládež na tvořivé odpoledne v keramické dílně Kána, které pro-
běhne o jarních prázdninách ve čtvrtek 8. února od 15:00 do 17:00. Paušální poplatek činí 40 Kč.

Sestřičky
a páteři

z novohradského
kláštera

zvou školáky
i předškoláky na

DĚTSKÉ
ODPOLEDNE
které se uskuteční

v závěru jarních
prázdnin

v pátek
9. února

od 14:00 hod.
v klášteře

Odpoledne
naplněné

hrami
a soutěžemi

bude
zakončeno

dětskou mší
svatou v 16:30 h.

Okénko do knihovny
• Anton Myrer: Tygr vyčkává. Světoznámý

americký spisovatel nás ve svém románu
zavádí do zákulisí vysoké politiky a intimní
roviny lidského života. Na postavě ministra
zahraničí Paula Blackburna nás autor se-
znamuje s politickým děním, s praktikami
některých vysokých úředníků ministerstva i
Bílého domu.

• James Hadley Chase: V osidlech marnosti.
Slavný anglický spisovatel kriminálních ro-
mánů drsné školy, se proslavil již svou ve-
leúspěšnou prvotinou. Jeho knihy jsou
většinou situovány do amerického prostředí
a jsou charakteristické dynamickým spá-

dem, nečekanými zvraty, vtipnými
zápletkami a originálním řešením.

• Svatopluk Káš: Medicínské historky. Sám
autor v úvodu své knihy říká: V této knížce
píši o všech medicínských profesích.
Všechny historky jsou v podstatě pravdivé,
nebo mi byly jako takové vyprávěny, i když
jsou někdy trochu upraveny. Všechny jsou
se skutečnými jmény jednajících lékařů.
Vždy jsem se snažil a snažím, aby se žádná
historka nikoho nedotkla. Pokud se mi to
zcela nezdařilo, prosím za prominutí. Nebyl
to úmysl. Kolegů, o nichž píši, si vážím a
mám je rád.

• Dorothea Leonhartová: Mozart, zamlčená
tvář. Znalkyně Mozarta vznáší zcela nový a
neotřelý pohled na umělcův život, od jeho

vztahu k lásce až po vztah k penězům.
Z přesně citovaných pramenů vyvozuje
překvapivé závěry. Vypráví napínavě, uvá-
dí mnoho kulturně- historických objevů a
líčí labilitu potleskem obklopeného génia:
sláva a triumfy na jedné straně, dluhy, de-
prese a samota na straně druhé. Otázky,
které se v předchozích životopisech dis-
krétně přecházely a zamlčovaly, zde auto-
rka zcela otevřeně rozebírá.

• Steven Saylor: Caesarův osud. Historický
román z doby občanské války mezi Caesa-
rem a Pompeiem.

• Cynthia Harrod- Eaglesová: Já, Viktorie.
Memoáry britské královny. Životopis psa-
ný ve stylu klasického anglického realismu.
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Pozvánka do kina
� Candy
Candy, nádherná, sexy, volnomyšlenkářská
dívka se setká s nečestným, nezodpovědným
Danem. Jejich dvě duše v sobě najdou takové
zalíbení, že je nemůže nic rozdělit. Jsou fi-
nančně na dně; přesto žijí ze světla, které je-
den ve druhém vidí. Dokonce i heroin, se
kterým příležitostně koketují, není nic víc než
další rozměr opojného světa, který je jejich
domovem. Jejich vlastní víra v nezvratnou bu-
doucnost je neustále žene kupředu a halí je do
blaženého snu. Jak roste jejich závislost, ob-
novují pouto mezi sebou prostřednictvím
sňatku a těhotenství. Dokud budou pohroma-
dě, nemůže se stát nic špatného.
Ale jak překračují nepřekročitelné hranice a
podléhají diktatuře toho, co nemohou kontro-
lovat, jejich ráj čelí hrozbě. Rodiče Candy,
utrápení z toho, že vidí svou dceru, jak se řítí
do něčeho, čemu oni nerozumějí, to s ní vzda-
jí. A dokonce i Casper, Danův učitel a přítel,
který se podílí na zkoumání jejich závislosti,
nemůže popřít, že jejich závislost na droze,
která je všechny spojuje dohromady, je nyní
neoddělitelně spjata s odpovědností, kterou
sdílejí. Jak se nevyhnutelně zhoršuje jejich
manželství, tak se také zhoršuje duševní stav
Candy. Když se Candy dostává na pokraj ší-
lenství, Dan udělá poslední pokus, aby za-
chránil jejich vztah. Ale když se odloučí, jasně
vidí, že pokud ji opravdu miluje, nejlepší věc,
kterou může pro Candy a pro ně oba udělat je
nechat ji jít.

� Skrytá identita
Bostonský tajný policista Billy Costigan je
pověřen úkolem infiltrovat zločineckou síť,
které předsedá boss Costello. Billy si brzy zís-
ká Costellovu důvěru, jenže je tu také Colin
Sullivan, který pro změnu infiltroval policej-
ní složky, aby tam získával pro zločinecký
syndikát cenné informace. Sullivan stoupá
po kariérním žebříčku a stává se významným
členem Jednotky pro zvláštní vyšetřování.
Životy obou mužů jsou hluboce ovlivněny
prostředím, ve kterém se pohybují. Časem
však vyjde najevo, že v systému je ještě hráč,
který hraje na obě strany. Billyho i Colinova
existence je rázem ohrožena a vystavena ne-
přátelské straně a oba muži musí vyvinout ma-
ximální úsilí, aby jejich identity nebyly
odhaleny a oni zachránili svůj protějšek. A
tím i sebe...

� Parfém: Příběh vraha
Jean-Baptiste Grenouille se narodil za podiv-
ných okolností na pařížském trhu roku 1738.
Od ostatních dětí se však výrazně lišil. Byl ob-
dařen velmi vytříbeným čichem. Poté, co jako
mladý přežil vražedné podmínky koželužny,
kde byl zaměstnán, začínal své učení v parfu-
mérii pana Baldiniho. V umění míchání vůní
brzy svého mistra předčil, ale toto umění se
záhy stalo jeho posedlostí, která ho vzdaluje
lidské společnosti. Díky utkvělé představě za-
chytit lidské aroma začne Grenouille bez zá-
bran vraždit mladé dívky, jejichž vůně ho
zaujme. Drama se stupňuje, když potká na
cestě do parfumérské metropole, města Gras-
se, překrásnou Lauru, která má pro něj nesku-
tečně lákavý druh vůně. Když se v okolí města
začnou objevovat nevysvětlitelné vraždy,
Lauřin otec, obchodník Richis, má podezření,
že život jeho dcery je ve velkém ohrožení. Za-

číná skutečná hra na kočku a myš mezi otcov-
skou láskou a smrtelnou posedlostí…
� DéJ� Vu
Podmanivý akční thriller od producenta Jerry-
ho Bruckheimera a režiséra Tonyho Scotta se
točí okolo tajemného pocitu déj� vu, který
provází agenta vládní agentury ATF Douga
Carlina při vyšetřování rozsáhlého bombové-
ho útoku. Carlin, který je po výbuchu nálože
na trajektu v New Orleans přivolán k zajištění
důkazů, odhalí, že záhadný úkaz, který většina
lidí považuje pouze za hříčku vlastní mysli, je
ve skutečnosti něčím mnohem silnějším.
V tom okamžiku začíná jeho závod s časem o
životy stovek nevinných lidí.

sobota 3.2. 20.00 hod.

• ZAJATCI MLHY(100 min.)

O lásce, nenávisti, odpuštění a absurditě války.

Německo-ruský válečný film, aspirující na
důležitá filmová ocenění.

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

středa 7.2. 20.00 hod.

• CANDY(108 min.)

Velká láska plná drog!

Podle stejnojmenné knihy australského spiso-
vatele Lukea Daviese, která posbírala několik
cen a v Evropě a Austrálii si brzy získala kul-
tovní status.

Přístupné od 18 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 10.2. 20.00 hod.

• SKRYTÁ IDENTITA (149 min.)

Kde jsou hranice oddanosti? A lze je překročit?

Kriminální drama USA, hrají Leonardo Di-
Caprio, Matt Damon, Jack Nocholson.

Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

středa 14.2. 20.00 hod.

• TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU
PILOU: POČÁTEK (91 min.)

Staňte se svědky zrození strachu ...

Příběh o zrození legendy o texaském masakru.

Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 17.2. 20.00 hod.

• PARFÉM:
PŘÍBĚH VRAHA (147min.)

Od dob Edgara Allana Poea nikdo nenapsal
tak dokonalý thriller...

Začíná skutečná hra na kočku a myš mezi ot-
covskou láskou a smrtelnou posedlostí...

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

středa 21.2. 13.45 - ŠD, 17.00 hod.

• LOVECKÁ SEZONA (99 min.)

Jelen za všechny, všichni za medvěda.

Animovaná rodinná komedie.

Přístupné, český dabing.

Vstupné 40 Kč

středa 21.2. 20.00 hod.

• ODSOUZENI ZEMŘÍT (95 min.)

Tak blízko nikdy nebylo tak daleko.

Víkendový výlet na luxusní jachtě se pro sku-
pinu vysokoškolských kamarádů mění na dě-
sivou plavbu.

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

sobota 24.2. 20.00 hod.

• DÉJÁ VU (128 min.)

Co když je to něco víc než jen váš pocit?

Podmanivý akční thriller režiséra Tonyho
Scotta se točí okolo tajemného pocitu déja vu,
který provází agenta vládní agentury ATF
Douga Carlina (Denzel Washington).

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

středa 28.2. 20.00 hod.

• MILUJI TĚ K SEŽRÁNÍ (96 min.)

Bláznivá romantická komedie s nejasným
koncem.

Představte si, že milujete krásnou ženu, ale
ona vás pokládá JEN za svého nejlepšího ka-
maráda...

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

KINO NOVÉ HRADY
PŘIPRAVUJE

Březen
� Obsluhoval jsem

anglického krále
� Apocalypto

Duben
� Artur a Minivojové
� Babel

Květen
� Příběh zrození
� Happy feet

FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - ÚNOR 2007
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REGIONTOUR
2007

Už pošestnácté se uskutečnil ve dnech 11.
až 14. ledna 2007 na brněnském výstavišti me-
zinárodní veletrh turistických možností v regi-
onech Regiontour 2007. Letos na brněnském
výstavišti vystavovalo 1265 firem ze 34 zemí
a prezentovalo se více než 70 turistických des-
tinací. Návštěvníků dle předběžných závěrů
dorazilo rekordních více než 36 tisíc. I naše
město využilo této možnosti, a již podruhé
jsme zastupovali a prezentovali Novohradsko
v expozici Jihočeského kraje. Letos se veletr-
hu se mnou zúčastnila i naše praktikantka Mo-
nika Tošnerová, která novohradsko velice
dobře zastupovala. Prezentaci jižních Čech
zajišťoval Jihočeský kraj, který zajistil výstav-
ní prostory, vystavovatelské průkazy, grafické
studio atd. Celkové náklady na prezentaci či-
nily 18.100 Kč (stánek, výstavní prostor, vy-
stavovatelské průkazy a ubytování). Tyto
náklady budou hrazeny z projektu „Novo-
hradsko vás vítá“.

Jak už jsem zmiňovala, veletrh se konal od
11. do 14. ledna 2007 (čtvrtek až neděle).
Čtvrtek a pátek byl určen odborné veřejnosti.
V pátek brněnské výstaviště navštívily i školy
z cestovního a turistického oboru. Sobota a ne-
děle byla určena pro širokou veřejnost. Podle
našich odhadů byla sobota tím nejsilnějším
dnem. Byly jsme doslova zavaleny dotazy o
našem městě, o našich památkách, o Tereziině
údolí atd. Nejvíce dotazů se týkalo Novohrad-
ských hor. Ale mnozí lidé se nepřišli jen ptát,
ale přišli se podělit o zážitky z dovolené, kte-
rou strávili u nás. Také se našlo pár pánů, kteří
zavzpomínali na naše město v souvislosti s vo-

jenskou službou. Lidé měli větši-
nou na Novohradsko kladné ohlasy.
Turisté většinou chválili krásnou,
lidmi zatím nezničenou přírodu.
Negativní ohlasy byly na špatné sil-
nice a na malé (skoro žádné)
možnosti koupání.

Na našem stánku mohli návštěv-
níci najít propagační a informační
materiály z Nových Hradů, Benešo-
va nad Černou, Malont, Pohorské
Vsi, Borovan, NOS a Sdružení
Růže. Největší zájem byl o propa-
gační materiály týkající se cyklotu-
ristiky a pěší turistiky.

Touto cestou bych chtěla podě-
kovat Jihočeskému kraji, obecnímu
úřadu Benešov nad Černou, paní
Mgr. Miroslavě Chrtové z Infocen-
tra Pohorská Ves, Květuši Jarolím-
kové (NOS), Ing. Aleně Seberové
(KIC Borovany), Hermíně Mocové
(Sdružení Růže ), Monice Tošnero-
vé a ostatním, kteří se podíleli na
přípravě Regiontouru 2007.

Martina Kolářová

Prezentace encyklopedie Novohradské hory v Nových Hradech
V pátek 19.1.2007 uspořádala Novohrad-

ská občanská společnost ve spolupráci s Měs-
tem Nové Hrady oficiální prezentaci knihy
Novohradské hory, kterou vydalo nakladatel-
ství Baset. Padesátce přítomných zájemců o
tuto encyklopedii se představili vydavatel, re-
daktoři a také někteří z „novohradských“ au-
torů knihy: Doc. RNDr. Dalibor Štys CSc.,
Milan Koželuh, Mgr. Pavel Mortl a Mgr. Mi-
chal Jarolímek. Všichni popisovali průběh
příprav a tvorbu knihy, autoři detailněji poho-
vořili o „svých“ částech knihy a na závěr byl
promítnut doprovodný film o Novohradských
horách, který je součástí encyklopedie. O vel-
kém zájmu o publikaci svědčí to, že přivezené
výtisky byly velmi rychle vyprodány. Případ-
ní další zájemci si mohou knihu zakoupit
v knihkupectvích nebo objednat přímo od na-
kladatelství Baset.

O již v pořadí třetím představení této en-
cyklopedie (po Českých Budějovicích a Kap-
lici) informoval i denní tisk. Po dohodě s MF
Dnes přetiskujeme krátký článek z jihočeské-
ho vydání.
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Mistrovství České republiky mládeže v karate
Ve dnech 2.-3. prosince 2006 se konala

nejvyšší soutěž v karate – Mistrovství České
republiky mládeže a juniorů v Ústí nad La-
bem.

Do severočeské metropole se sjelo 430 zá-
vodníků ze 48 klubů a škol ze všech krajů ČR.
Tato rekordní účast způsobila pořadateli ne-
jednu starost a přesto, že bylo mistrovství roz-
děleno do dvou dnů a závodilo se na třech až
čtyřech zápasištích najednou, časový harmo-
nogram nebyl dodržen a poslední závodníci
bojovali na tatami ještě po 20 hodině v neděli.

Jihočeský kraj reprezentovali závodníci
z oddílů a škol: TJ karate České Budějovice,
K.K. Buškola Písek, Bushido Strakonice, TJ
karate Nové Hrady, Fightclub České Budějo-
vice, TJ Tatran Prachatice, Shindokan Jindři-
chův Hradec a Okinawan Jindřichův Hradec.

Sobotní závod patřil nejmenším závodní-
kům. V disciplíně kumite jsme měli dvě želíz-
ka v ohni – prvním byl Tomáš Hermann
v kategorii mladší žáci nad 45 kg a druhý bo-
rec byl Ladislav Bárta , který již přestoupil do
kategorie starších žáků a bojoval ve váhové
kategorii nad 60 kg.

První zápas měl Tomáš proti sobě závodní-
ka Kuse z karate Plzeň, kterého dokázal pora-
zit v daném časovém limitu 3:0, druhý souboj
byl plně v Tomášově režii a jeho protivník
podlehl 6:0. Třetí zápas byl velmi důležitý,
protože se jednalo o postup do finále a navíc
byl Tomášovým soupeřem domácí závodník
Šimon Branda z Kamura Ústí n.L. Zápas byl
od samého začátku velice rychlý a síly byly
vyrovnané, ani jednomu soutěžícímu se nepo-
dařilo bodovat v časovém limitu a v pro-
dloužení už Tomáš nenechal nic náhodě a
porazil protivníka 1:0 a zajistil si tak postup
do finále. K boji o titul Mistra ČR nastoupil
Tomáš proti Pimovi Brandsovi z Kessl Ryu
Praha, zápas byl velmi dramatický a plný ne-
čekaných zlomů. Sedm vteřin před koncem
zápasu Tomáš zasahuje protivníka bodovací
technikou a v tu chvíli je dán signál k ukončení
zápasu, náš závodník toto respektuje a v tom
je zasažen kopem na střední pásmo. Přes
všechny protesty trenéra je neuznán bod pro
Tomáše a navíc je penalizován, je sice také

trestán protivník za kop po signálu, ale ten je-
diný bod chybí k vítězství! Skepsi překonává
radost z historicky první stříbrné medaile na
MČR v karate pro náš oddíl a v našem týmu
zavládla radost.

V kategorii nad 60 kg starších žáků nastu-
puje Láďa proti zkušenému domácímu borci
Petru Gombitovi SKR Ústí n.L., přes veškerou
snahu a kvalitní výkon nepostupuje náš zá-
vodník do dalšího kola a obsazuje 10. místo
v bodovém hodnocení.

Končí první soutěžní den mistrovství, náš
závodní tým se vrací na ubytovnu v dobré ná-
ladě ze zisku medaile a skutečnosti, že první
den se obešel bez zranění.

Nědělní dopoledne patřilo disciplíně kata,
kde za náš oddíl se nominovala pouze Magda
Pelechová. V prvním kole nasazuje povinnou
kata Jion, a poráží (5:0) soupeřku z Baníku
Příbram. Druhé kolo je velmi náročné, Magdi-
na protivnice je zkušená členka státní repre-
zentace a medailistka z ME Lucie Cupáková
z Tarokanu Brno. Tato cvičí mistrovskou kata
stylu Goju Ryu, naše závodnice skvěle zacvi-
čila kata Empi, ale na postup do dalšího kola
to nestačí. Nervózně čeká celý tým na to, zda
Cupáková postoupí do finále a umožní tak
Magdě zasáhnout do bojů o 3. místo v repa-
sáži, bohužel tato šance se rozplynula v dalším
kole a tak Magda obsazuje celkové 6.místo.

V odpoledních hodinách již na tatami pro-
bíhaly opět boje v disciplíně kumite, souboje
byly již tvrdší, protože se zde střetli doroste-
necké a juniorské kategorie. První do bojů za-
sahuje Nikola Hajná, její nasazení je ze
začátku velmi dobré, ale postupně ztrácí ini-
ciativu a je trestána za tvrdé kontakty, přesto
zápas končí nerozhodně. V prodloužení zasa-
huje soupeřku sporným úderem, ale rozhodčí
trestají podruhé a Nikola prohrává na fauly 0:1
a uzavírá se jí tak postup do druhého kola.
V kategorii Michala Petruse nastupuje elita
mladších dorostenců do 65 kg. První zápas
Michal perfektně překvapuje protivníka rych-
lým kopem na horní pásmo, vítězí 3:0 a postu-
puje do dalšího kola. Zde již nemá náš borec
takové štěstí a Michal Jánský ze Slávie Libe-
rec poráží našeho závodníka těsně před kon-

cem zápasu. Přesto si Michal vybojoval 8.
místo v celkovém hodnocení. Soutěž juniorek
začíná až v 19 hodin a Magda nastupuje na ta-
tami v 19.45, předpokládaný konec v 18 ho-
din malinko pořadatelům utekl! Začátek
souboje mezi naší závodnicí a Kateřinou Mar-
tinovou z Baníku Příbram patří Magdě, ale ve
druhé polovině boduje protivnice a Magda už
nedokáže náskok stáhnout. Máme však ještě
možnost bojovat o 3.místo, jelikož Martinová
je jednou z finalistek. Do rozhodujícího kola v
repasáži nastupuje Magda proti domácí Evě
Šindelářové ze Sport Relax Ústí n.L. První
útočí naše závodnice, ale ani jedna ze tří jasně
bodovatelných technik není hodnocena! Na-
opak je Magda penalizována za tvrdý kontakt,
nutno dodat, že soupeřka nebyla nijak zraně-
na. V poslední půlce zápasu neuvěřitelným
způsobem boduje dvakrát soupeřka a dostává
dva body, které neviděl nikdo jiný než jen
rozhodčí! Protesty jsou na těchto závodech
(které nejsou vybaveny záznamovou techni-
kou) bezpředmětné. Takže Magda po stateč-
ném a kvalitním výkonu obsazuje „jen“ 9.
místo.

Je zřejmé, že naši závodníci na republiko-
vém šampionátu představili novohradské ka-
rate v tom nejlepším světle, o čemž svědčí
jimi dosažené výsledky. V celkovém hodno-
cení oddílů a škol jsme obsadili velmi slušné
16. místo spolu s oddíly Masada Praha, Vizi-
on Praha a Budo K.K. Písek. Děkuji všem zá-
vodníkům za vzornou reprezentaci, rodičům
za pomoc při dopravě na soutěže a všem, kteří
se podílejí na pomoci v našem sportovním
úsilí a přát všem hodně zdraví, štěstí a lásky v
roce 2007.

Nová podoba oddílu karate
V letošním roce nastává v našem oddíle

jedna (dá se říct administrativní) změna.
Jedná se o vznik samostatné sekce karate
Uechi Ryu, pod vedením Davida Rusiňáka,
která i nadále bude spolupracovat s karate
Shoto kan a sebeobranným systémem
Allkampf-Jitsu. Samostatnost této sekce si
vyžádaly metodické změny v tréninku jed-
notlivých stylů bojových umění.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Magda zasahuje soupeřkuTomáš Hermann vybojoval 2. místo v kumite v kat. ml. žáci nad 45 kg
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Zveme vás na

NOVOHRADSKÝ
MASOPUST,

který se koná ve dnech
17.2. - 18.2.2007

v Nových Hradech.
Program:

sobota 17.2.007
• od 08.00 hod. koleda Mládenecká a Sla-

měná městem
hraje Muzika Antonína Šimka z Veleší-
na a Podhoranka

• od 19.00 hod. taneční zábava v hotelu
Máj, hraje Hyalit a Podhoranka
vstupné 70,-Kč.

neděle 18.2.2007
• od 09.00 hod. koleda Mládenecká a Sla-

měná městem

• kolem 16.30 hod. setkání obou koled
před radnicí, pohřbení Masopustu

Trasy koled:

sobota 17.2.2007
• koleda Mládenecká: Zahradní čtvrť,

Dům s pečovatelskou službou, Sídliště
Pod Zámeckým, Vitorazská, Pod vo-
dárnou, Polní, setkání obou koled v
prostoru Vilové čtvrti.

• koleda Slaměná : bytovka pana Junka,
Sídliště Míru, Vilová čtvrť.
Jde se bez přestávky, bez oběda.

neděle 18.2.2007
dopoledne
• koleda Mládenecká: Jižní město, Zdra-

votní středisko, Hradební, Komenského.

• koleda Slaměná: Zámek, ul. Na vyhlíd-
ce, Údolskou nahoru, pošta, ul. 5. květ-
na od pošty dolů.

odpoledne
• koleda Mládenecká Český dům, Huso-

va, Klášter Servitů, Navrátilova, Ná-
městí Republiky.

• koleda Slaměná ul. 5. května od pošty
nahoru, ul. Českou na Náměstí republiky.

Zveme vás na masopust do Údolí,
který se koná dne 10.1.2007.

PROGRAM:
� 09,00 hod. zahájení před pivovarem v Údolí, koleda Mládenecká obcí.

� Po skončení posezení v restauraci Penzion pod hradem.

� Po celý den a večer při posezení hraje Alfa. Srdečně zvou všichni masopustníci.

Děti za školní družiny U klouzajícího sluníčka zvou na již tradiční

DĚTSKÝ  MASOPUST
v pátek 16.2. v 15.00 hodin na novohradské náměstí!

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
se sídlem v Nových Hradech, ulice Údolská 154, 373 33  Nové Hrady

nabízí tyto pracovní pozice
Technolog Nástrojař
Seřizovač NC stroje Strojní zámečník

Kontakt: p. Procházka, tel.: 606 609 704, e-mail:oprochazka@mjs.cz
pí Červáková, tel.: 389 016 234, e-mail:jcervakova@bedex.cz
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Kekrt Aleš
Nová vzorková prodejna:
Školní1152,Trhové Sviny

najdete nás v bývalém objektu Fruty

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

� Stavební činnost, sádrokartony
a obkladačské práce.

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

e-mail: kekrtales@seznam.cz

OKNA - DVEŘE
PODLAHY

• Pronájem RD s možností podnikání v Nových Hradech – u ná-

městí. Po kompletní rekonstrukci s obytnou částí 4+1, s garáží, v pří-

zemí možnost podnikání 1+1 a 2 WC (samostatné), podsklepen.

Základ vybavení: kuchyňská linka se spotřebiči, bar, vybavený

jídelní kout, kabel TV, vestavěné skříně. V koupelně vana, sprch.

kout, samostatné WC.V podkroví: sprcha a samostatné WC. Na

zemi plovoucí podlahy a dlažba.

Vytápění: ústřední topení plynové.

K domu patří dlážděný dvorek.

Cena: 17 000Kč/měs.

Kontakt: David Kubíček, Nové Hrady, mobil: 736 689 457

• Koupím stavební parcelu na Nových Hradech.

Minimální výměra 900 m2. Tel.: 602 858 386

MONTÁŽ TOPENÍ, PLYN, VODA

Milan CVACH
K Leváčku 1034, Trhové Sviny

tel.: 386 322 304
mobil.: 728 678 397


