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Po zván ky na únor
5. 2. Dět ský ma so pust

6. 2. Zá mec ký ples
6.–7. 2. No vo hrad ský ma so pust

9. 2. Škol ko vý ma so pust

11. 2. Ces to va tel ské pro mí tá ní
13. 2. Na ko lic ký ma so pust

17. 2. Kon cert KPH,
Anež ka Vág ne ro vá (flét na), 
T. Svi ny

a v před sti hu
5. 3. Dět ský kar ne val

12. 3. No vo hrad ská číše

19. 3. Městský-spolkový bál

Třík rá lo vá sbír ka už má své stá lé mís to v na šem ob čan ském a dár cov ském ži vo tě. Jak ta le toš ní
do pad la a kdo se na ní po dí lel se do čte te uvnitř čís la.                                                          K. J.

Ten to krát o tur na ji ve stol ním te ni su ne jen pí sem ně, ale i v ob ra zech naj de te ve spor tov ní rub ri ce.   K. J.

V úno ru se usku teč nil v Kulturně-spolkovém
domě kon cert té měř tři ce ti mla dých har mo ni -
ká řů. Co moh li všech no při něm di vá ci vi dět
a sly šet se do čte te uvnitř čís la.              K. J.

Děti ze škol ní dru ži ny měly v led nu
„Dru hé Vá no ce“ a ra dost měly i ze 
sně hu J.    Více uvnitř čís la. K. J.

Ces to va tel ská ra dost
V pon dě lí 18. led na  se na pod la ze  v kan ce lá ři kul tur ní ho a in for mač ní ho cen tra „roz pros tí ra -

la“ snad celá naše Čes ká re pub li ka. Bylo to tři dny poté, co jsem si z ve le tr hu ces tov ní ho ru chu
v Brně (opět) při vez la pro pa gač ní ma te riá ly o všech kou tech naší země. Pěk ná ba rev ná na dílka. 
A to vše jsem si  pro hlí že la a čet la a čet la a pro hlí že la …hra dy a zám ku, mu zea a ga le rie, kul tur ní
ka len dá ře, na bíd ku tu ris tic kých a cyk lis tic kých tras, na učné stez ky a cír kev ní tu ris ti ku, kra ji nář -
ské par ky a zá mec ké za hra dy, poz ná va cí, zá žit ko vé a vzdě lá va cí prog ra my pro děti a celé ro di -
ny, tvůr čí ak ti vi ty po vzná še jí cí di vo cha na kul tur ní bytost…

Srov ná va la jsem sa mo zřej mě i to, co je jin de ji né ho, co je u nás po do bné ho, hle da la in spi ra ci
a čas to jsem se s ra dos tí moh la ubez pe čit, že ji ho če ské Nové Hra dy mají rov něž se be vě do mě co
nabídnout a že i nabízejí. Sa mo zřej mě pro „do mo rod ce“ a i „ci zince“.

A ješ tě jed na ra dost mi z toho vy ply nu la a kte rou opa ko va ně po ta ko vých ve le tr zích za ží vám. 
Ta je z uvě do mě ní toho, jak vel ké kul tur ní a pří rod ní bo hat ství naše země má (ač ko li pre zen ta ce
naší země je čas tok rát ne ga tiv ní), ko lik je krás ných míst, kte ré sto jí za to nav ští vit (ač ko li času
k tomu není to lik) a to vše s vě do mím, že já do této země pat řím (ač ko li se na ni ob čas a z nej růz -
něj ších dů vo dů zlo bím).                                                                                       K. Ja ro lím ko vá
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Zá pis z 35. schů ze měst ské rady
ze dne 30. 12. 2015 – mi mo řád ná

Pří tom ni: čle no vé rady:
Mgr. Vla di mír Hokr, sta ros ta měs ta
Ing. La di sla va Bár to vá, 1. mís tos ta rost ka
Bc. Jo sef Vo cho ska, 2. mís tos ta ros ta
Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, člen rady
Mi ro slav Šlenc, člen rady
s hla sem po rad ním:
Mgr. Jana Káp lo vá, ta jem ni ce MěÚ
Omlu ve ni:

Bylo pro jed ná no:
� 1. Roz poč to vé opat ře ní č. 14

Rada měs ta schva lu je roz poč to vé opat ře ní
č. 14/2015.
(Rada ob dr že la od Eko no mic ké ho od bo ru
Měst ské ho úřa du Nové Hra dy ná vrh roz -
poč to vé ho opat ře ní č. 14/2015. Roz poč to vé
opat ře ní řeší pře su ny mezi jed not li vý mi po -
lož ka mi roz poč tu.)

Zá pis z 36. schů ze měst ské rady
ze dne 7. 1. 2016

Pří tom ni: čle no vé rady:
Mgr. Vla di mír Hokr, sta ros ta měs ta
Ing. La di sla va Bár to vá, 1. mís tos ta rost ka
Bc. Jo sef Vo cho ska, 2. mís tos ta ros ta
Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, člen rady
Mi ro slav Šlenc, člen rady
s hla sem po rad ním:
Mgr. Jana Káp lo vá, ta jem ni ce MěÚ
K bodu č. 2 byla pří tom na ře di tel ka ma teř ské
ško ly - pí. Eva Heř ma no vá
Omlu ve ni:

Bylo pro jed ná no:
� 1. Kon tro la usne se ní z 34. a 35. jed ná ní

rady měs ta
Rada měs ta bere bez při po mí nek na vě do mí
kon tro lu usne se ní z 34. a 35. jed ná ní rady
měs ta. 

� 2. Žá dost o schvá le ní vy pla ce ní od mě ny
ře di te le MŠ Nové Hra dy
Rada měs ta schva lu je od mě nu ře di tel ce
Ma teř ské ško ly Nové Hra dy dle ná vr hu. 
(Rada ob dr že la od ře di tel ky Ma teř ské ško ly
Nové Hra dy žá dost o schvá le ní od mě ny ře -
di tel ce MŠ za 2. po lo le tí roku 2015.)

� 3. Do tač ní prog ram Ji ho če ské ho kra je
pro rok 2016 – Pod po ra ob no vy
zá sa ho vých po žár ních au to mo bi lů SDH
Rada měs ta schva lu je po dá ní žá dos ti o do ta -
ci v rám ci Do tač ních prog ra mů Ji ho če ské ho 
kra je pro rok 2016 na pro jekt: Po ří ze ní zá sa -
ho vé ho po žár ní ho au to mo bi lu pro SDH
Nové Hra dy. 
(Rada ob dr že la ná vrh žá dos ti o do ta ci pro
pro jekt: Po ří ze ní zá sa ho vé ho po žár ní ho au -
to mo bi lu pro SDH Nové Hra dy. Cel ko vé
ná kla dy pro jek tu jsou plá no vá ny na
5,558.740,- Kč, výše do ta ce dle žá dos ti je
2,000.000,- Kč.)

� 4. Zá měr pro de je po ze mků – sta veb ních 
par cel v k. ú. Nové Hra dy
Rada měs ta schva lu je zá měr pro de je ne mo -
vi té věci (sta veb ních par cel) po ze mků parc.
č. 863/20, č. 863/21, č. 863/23, č. 863/5,
č. 863/24 (dle GP parc. č. 863/21, č. 863/31,
č. 863/20, č. 863/33, č. 863/34, č. 863/27,
č. 863/35, č. 863/38, č. 863/23, č. 863/36,
č. 863/39, č. 863/40, č. 863/24) v k. ú. Nové
Hra dy, dle pod mí nek pro pro dej schvá le -
ných za stu pi tel stvem měs ta dne 8. 12. 2015
a po vě řu je ta jem ni ci MěÚ Nové Hra dy zve -
řej ně ním na úřed ní des ce. 
(Rada pro jed na la zá měr pro de je po ze mků -
sta veb ních par cel v lo ka li tě Již ní měs to -
Nové Hra dy, část A, dle pod mí nek schvá le -
ných za stu pi tel stvem měs ta, na svém za se -
dá ní dne 8. 12. 2015.)

� 5. Do pro vod dětí do MŠ Nové Hra dy
Rada měs ta sou hla sí se za jiš tě ním do pro vo -
du dětí do Ma teř ské ško ly v No vých Hra -
dech for mou pra cov ně práv ní ho vzta hu do
31. 8. 2016. 
(Rada pro jed na la mož nost za jiš tě ní do pro -
vo du dětí z By ňo va a Ja ku le (cel kem 5 dětí)
do Ma teř ské ško ly v No vých Hra dech a do -
po ru či la ře šit do pro vod dětí ve spo lu prá ci
s obcí Hra ni ce for mou pra cov ně práv ní ho
vzta hu do 31. 8. 2016. Po do ho dě s obcí
Hra ni ce bude do pro vá ze jí cí oso ba za jiš ťo -
vat do pro vod dětí v au to bu se a do MŠ.)

� 6. Vo do vod – vo do vod ní pří po jka
p. Ku bí ček
Rada sou hla sí s ve de ním vo do vod ní pří po -
jky pro po ze mek pana M. Ku bíč ka v blíz -
kos ti oplo ce ní are á lu bý va lé roty a na po je ní
v ko mu ni ka ci u úprav ny vody v N. Hra dech. 
Rada po vě řu je sta ros tu měs ta za jiš tě ním
pro jek to vé do ku men ta ce pro od ve de ní po -
vr cho vé vody a vody z pra me nišť u bý va lé
roty. 
(Rada pro jed na la pod nět pana M. Ku bíč ka
ve věci za jiš tě ní pří po jky vo do vo du k jeho
po ze mku v blíz kos ti bý va lé roty po hra nič ní
strá že. Sou čas ně s tou to stav bou bude do -
pro jek to vá no za chy ce ní po vr cho vé vody a
vody z pra me nišť u bý va lé roty tak, aby tato
voda byla od vá dě na do Ole jo vé ho ryb ní ka.
Rada po vě ři la sta ros tu měs ta dal ším jed ná -
ním s pro jek tan tem p. Ing. Houš kou.) 

� 7. Hod no ce ní kva li ty pit né vody
Rada měs ta bere na vě do mí hod no ce ní kva -
li ty pit né vody od spo leč nos ti ČEVAK a. s. 
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti ČEVAK a. s.
hod no ce ní kva li ty pit né vody v mís tech od -
bě ru Ja ku le, Nové Hra dy, jes le, MŠ. Kon -
tro lo va né vzor ky vždy spl ni ly pa ra met ry
a ne vy ka zo va ly žád né prob lé my v kva li tě
vody.) 

� 8. Ce no vá na bíd ka – osvět le ní 
Rada měs ta schva lu je ce no vou na bíd ku
spo leč nos ti E.ON Ener gie a. s., Čes ké Bu -
dě jo vi ce na změ nu osvět le ní v bu do vě
Měst ské ho úřa du Nové Hra dy a po vě řu je ta -
jem ni ci MěÚ Nové Hra dy ve spo lu prá ci se
sta ros tou měs ta za jiš tě ním rea li za ce. 
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti E.ON Ener -
gie a. s., Čes ké Bu dě jo vi ce ce no vou na bíd -

ku na změ nu osvět le ní a úspo ru spot ře by
v bu do vě Měst ské ho úřa du Nové Hra dy.
Spo leč nost E.ON Ener gie a. s. pro ve de in -
sta la ci no vé ho osvět le ní ve vlast ní re žii
s tím, že ná kla dy bude Měs to Nové Hra dy
hra dit for mou splát ky z roz dí lu ná kla dů
mezi stá va jí cí spot ře bou a spot ře bou no vé -
ho sys té mu osvět le ní. K uhra ze ní rea li zač -
ních ná kla dů by tou to for mou mělo do jít za
2,19 roku s tím, že zá ru ka na ce lou do dáv ku
je 60 mě sí ců. Po do bné na bíd ky ob dr že lo
měs to Nové Hra dy i pro MŠ, ZŠ a TSM,
kte ré mají tak též mož nost ře šit ob mě nu
osvět le ní v ně kte rých bu do vách tou to
for mou, kte rá ni jak ne za tě žu je roz po čet
a vý hle do vě (po úhra dě ná kla dů) při ná ší
zlep še ní kva li ty osvět le ní i dal ší úspo ru na
spot ře bě ener gie.)

� 9. Žá dost o pro dej po ze mku k. ú. Údo lí
u No vých Hra dů
Rada měs ta bere na vě do mí žá dost p. Pav la 
Gru pa, Čes ké Bu dě jo vi ce o pro dej čás ti
po ze mku parc. č. 257/27 v k. ú. Údo lí u
No vých Hra dů a po vě řu je sta ros tu, mís tos -
ta rost ku Ing. Bár to vou a čle na rady p. Šlen -
ce ve spo lu prá ci s osad ním vý bo rem dal ším
jed ná ním. 
(Rada ob dr že la od p. Pav la Gru pa, Čes ké
Bu dě jo vi ce žá dost o pro dej čás ti po ze mku
parc. č. 257/27 cca o vý mě ře 900 m2 v k. ú.
Údo lí u No vých Hra dů.)

� 10. Žá dost o vy půj če ní pros tor
Rada měs ta schva lu je vý půjč ku ne by to vých 
pros tor v Kulturně-spolkovém domě Nové
Hra dy pí. He le ně Prin co vé, Nové Hra dy na
dobu ur či tou do 30. 6. 2016. Rada měs ta
sta no vu je pau šál ní úhra du ná kla dů na pro -
voz ve výši 2.500,- Kč. 
(Po zve řej ně ní zá mě ru vy půj če ní pros tor
v Kulturně-spolkovém domě Nové Hra dy
rada pro jed na la žá dost p. He le ny Prin co vé,
Nové Hra dy o vý půjč ku těch to pros tor pro
vý uku ci zích ja zy ků.) 

� 11. Ozná me ní o pos kyt nu tí do ta ce
Rada měs ta bere na vě do mí Ozná me ní Ji ho -
če ské ho kra je - Kraj ské ho úřa du o pos kyt -
nu tí do ta ce na hos po da ře ní v le sích ve výši
7.520,- Kč a po vě řu je sta ros tu pod pi sem
smlou vy o pos kyt nu tí do ta ce. 
(Rada ob dr že la od Ji ho če ské ho kra je - Kraj -
ské ho úřa du, od bo ru ev rop ských zá le ži tos tí
ozná me ní o pos kyt nu tí do ta ce na hos po da -
ře ní v le sích ve výši 7.520,- Kč.)

� 12. Ne in ves tič ní do ta ce ze stát ní ho
roz poč tu ČR na rok 2016 – sdě le ní
Rada měs ta bere na vě do mí sdě le ní Mi nis -
ter stva vnit ra ČR, Ha sič ské ho zá chran né ho
sbo ru ČR o vy řa ze ní pro jek tu: Rea li za ce
pe rio dic ké ho ško le ní a od bor né ho kur zu
pro SDH Nové Hra dy pro rok 2016. 
(Rada ob dr že la od Mi nis ter stva vnit ra ČR,
Ha sič ské ho zá chran né ho sbo ru ČR sdě le ní
o vy řa ze ní pro jek tu: Rea li za ce pe rio dic ké -
ho ško le ní a od bor né ho kur zu pro SDH
Nové Hra dy na rok 2016, z dů vo du ne vy ho -
vu jí cí ho sta tu tu ža da te le u to ho to do tač ní ho
prog ra mu.)

INFORMACE Z RADNICE

pok ra čo vá ní na str. 3
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� 13. Žá dost o pos kyt nu tí fi nanč ní ho
pří spěv ku
Rada měs ta bere na vě do mí žá dost před se -
dy SK By ňov o pos kyt nu tí fi nanč ních pros -
třed ků na opra vu no hej ba lo vé ho hřiš tě a
po stu pu je žá dost k pro jed ná ní Osad ní mu
vý bo ru By ňov, Ja ku le, Štip toň. 
(Rada ob dr že la od p. Rad ka Ha nou ska, před -
se dy SK By ňov žá dost o pos kyt nu tí fi nanč -
ních pros třed ků na ne zbyt né sta veb ní úpra vy
pro udr že ní funkč nos ti no hej ba lo vé ho hřiš tě. 
Jed ná se o za be to no vá ní ob rub ní ků po ob vo -
du no hej ba lo vé ho hřiš tě, o vý mě nu stá va jí -
cí ho oplo ce ní a po klád ku no vé ho po vr chu
hřiš tě.)

� 14. Ce no vá na bíd ka na tvor bu www
strá nek
Rada měs ta schva lu je ce no vou na bíd ku na
tvor bu we bo vých strá nek pro měs to od spo -
leč nos ti WEBHOUSE, s. r. o. Jih la va a po -
vě řu je mís tos ta rost ku Ing. Bár to vou a Ing.
Dus pi vo vou (KIC) spo lu pra cí na vy tvo ře ní
no vých we bo vých strá nek. 
(Rada měs ta ob dr že la od spo leč nos ti
WEBHOUSE, s. r. o. Jih la va ce no vou na -
bíd ku na tvor bu we bo vých strá nek pro měs -
to Nové Hra dy.)

� 15. Žá dost o sou hlas s uži tím zna ku
měs ta
Rada měs ta sou hla sí s uži tím zna ku měs ta
Nové Hra dy pro vě dec ké úče ly pro p. Pet ra
Hou za ra, Brno. 
(Rada ob dr že la od p. Pet ra Hou za ra, Brno
žá dost o sou hlas s uži tím zna ku měs ta pro
vě dec ké úče ly, pro ob ra zo vou pří lo hu vě -
dec ké pub li ka ce: Klíč ke zna kům měst Čes -
ké re pub li ky.) 

� 16. Od mě ňo vá ní čle nů za stu pi tel stva
Rada měs ta sou hla sí s na vý še ním od měn
ne uvol ně ným čle nům za stu pi tel stva měs ta
dle ná vr hu a po stu pu je jej k pro jed ná ní na
jed ná ní za stu pi tel stva měs ta.
(Rada pro jed na la změ nu Na ří ze ní vlá dy
č. 37/2003 Sb., o od mě nách za vý kon funk ce 
čle nům za stu pi tel stev. Tato změ na řeší na -
vý še ní od měn pro čle ny za stu pi tel stev obcí
o 3 %. Rada měs ta sou hla sí s na vý še ním od -
měn dle na ří ze ní.)

� 17. Do po ru če ní Mi nis ter stva do pra vy
a Mi nis ter stva vnit ra 
Rada měs ta bere na vě do mí spo leč né do po -
ru če ní Mi nis ter stva do pra vy ČR a Mi nis ter -
stva vnit ra ČR ve věci vý ko nu spe ciál ní ho
sta veb ní ho úřa du pro míst ní ko mu ni ka ce. 
(Rada ob dr že la spo leč né do po ru če ní Mi -
nis ter stva do pra vy ČR a Mi nis ter stva
vnit ra ČR pro obec ní úřa dy ve věci vý ko -
nu spe ciál ní ho sta veb ní ho úřa du pro míst -
ní ko mu ni ka ce. Od 1. 1. 2016 je spe ciál ním
sta veb ním úřa dem ve vě cech míst ních ko -
mu ni ka cí obec ní úřad.) 

� 18. Správ ní roz hod nu tí, ve kte rých je
měs to Nové Hra dy účast ní kem ří ze ní
Rada měs ta bere na vě do mí pro bí ha jí cí
správ ní ří ze ní. 

� 19. Sta veb ní ří ze ní
Rada měs ta bere na vě do mí pro bí ha jí cí sta -
veb ní ří ze ní. 

� 20. Mys li vec ký ples
Rada měs ta bere na vě do mí ozná me ní o ko -
ná ní mys li vec ké ho ple su. 
(Rada ob dr že la od Mys li vec ké ho spol ku
Nové Hra dy, z. s. ozná me ní o po řá dá ní
mys li vec ké ho ple su dne 15. 1. 2016.)

� 21. Splaš ko vá ka na li za ce a vo do vod
v Údo lí u No vých Hra dů – II. eta pa
Rada měs ta schva lu je Smlou vu o smlou vě
bu dou cí o zří ze ní věc né ho bře me ne se Stát -
ním po ze mko vým úřa dem pro stav bu:
Splaš ko vá ka na li za ce a vo do vod v Údo lí
u No vých Hra dů - II. eta pa a po vě řu je sta -
ros tu pod pi sem smlou vy. 
(Rada ob dr že la od Stát ní ho po ze mko vé ho
úřa du Čes ké Bu dě jo vi ce ná vrh Smlou vy
o smlou vě bu dou cí o zří ze ní věc né ho bře -
me ne ke stav bě tla ko vé ka na li za ce DN 50 a
do mov ní čer pa cí jím ky pro stav bu: Splaš -
ko vá ka na li za ce a vo do vod v Údo lí u No -
vých Hra dů - II. eta pa.) 

� 22. Do tač ní prog ram Ji ho če ské ho kra je
pro rok 2016 – Pod po ra cyk lis ti ky a
cyk lo dop ra vy v Ji ho če ském kra ji
Rada měs ta schva lu je po dá ní žá dos ti o do ta -
ci v rám ci Do tač ních prog ra mů Ji ho če ské ho 
kra je pro rok 2016 na pro jekt: Vy bu do vá ní
in fra struk tu ry pro cyk lis ty u cyk lo tra sy Eu -
ro ve lo 13 a v blíz kos ti NPP Ter či no údo lí. 
(Rada ob dr že la ná vrh žá dos ti o do ta ci pro
pro jekt: Vy bu do vá ní in fra struk tu ry pro cyk -
lis ty u cyk lo tra sy Eu ro ve lo 13 a v blíz kos ti
NPP Ter či no údo lí. Cel ko vé ná kla dy pro -
jek tu jsou plá no vá ny na 145.496,- Kč, výše
do ta ce dle žá dos ti je 100.000,- Kč. Pro jekt
řeší vy bu do vá ní čtyř za stáv ko vých míst pro
cyk lis ty, kte rá bu dou vy ba ve na po se ze ním,
in for mač ním pa ne lem, ko los ta vem a od pad -
ko vým ko šem.)

� 23. Do tač ní prog ram Ji ho če ské ho kra je
pro rok 2016 – Pod po ra vý stav by
a mo der ni za ce au to bu so vých za stá vek
Rada měs ta schva lu je po dá ní žá dos ti o do ta -
ci v rám ci Do tač ních prog ra mů Ji ho če ské ho 
kra je pro rok 2016 na pro jekt: Mo der ni za ce
au to bu so vých za stá vek v No vých Hra dech
a oko lí. 
(Rada ob dr že la ná vrh žá dos ti o do ta ci pro
pro jekt: Mo der ni za ce au to bu so vých za -
stá vek v No vých Hra dech a oko lí. Cel ko -
vé ná kla dy pro jek tu jsou plá no vá ny na
83.692,73,- Kč, výše do ta ce dle žá dos ti je
58.000,- Kč. Pro jekt řeší mo der ni za ci stá va -
jí cích za stá vek v ma jet ku měs ta na chá ze jí -
cích se v míst ních čás tech: Údo lí, Štip toň,
Ja ku le, By ňov, Vy šné a Na ko li ce.)

� 24. Do tač ní prog ram Ji ho če ské ho kra je
pro rok 2016 – Roz voj ven ko va
a kra ji ny
Rada měs ta schva lu je po dá ní žá dos ti o do ta -
ci v rám ci Do tač ních prog ra mů Ji ho če ské ho 
kra je pro rok 2016 na pro jekt: Zpra co vá ní
pro jek to vé do ku men ta ce pro tr va lou údrž bu 
stro mů v Zá mec kém par ku. 

(Rada ob dr že la ná vrh žá dos ti o do ta ci pro
pro jekt: Zpra co vá ní pro jek to vé do ku men -
ta ce pro tr va lou údrž bu stro mů v Zá mec -
kém par ku. Cel ko vé ná kla dy pro jek tu jsou
plá no vá ny na 176.660,- Kč, výše do ta ce
dle žá dos ti je 123.600,- Kč. Pro jek to vá do -
ku men ta ce za jis tí ná vrh ře še ní pro dlou ho -
do bou kom po zič ní a eko lo gic kou sta bi li tu
his to ric ké ho par ku.) 

� 25. Do tač ní prog ram Ji ho če ské ho kra je
pro rok 2016 – Roz voj ven ko va a kra ji ny
Rada měs ta schva lu je po dá ní žá dos ti
o do ta ci v rám ci Do tač ních prog ra mů Ji -
ho če ské ho kra je pro rok 2016 na pro jekt:
Re vi ta li za ce čás ti pří měst ské ho par ku
("Kys lí káč"). 
(Rada ob dr že la ná vrh žá dos ti o do ta ci pro
pro jekt: Re vi ta li za ce čás ti pří měst ské ho
par ku ("Kys lí káč"). Cel ko vé ná kla dy pro -
jek tu jsou plá no vá ny na 312.200,- Kč, výše
do ta ce dle žá dos ti je 218.000,- Kč. Zá mě -
rem pro jek tu je zkva lit ně ní a zlep še ní pří -
rod ních, funkč ních i es te tic kých vlast nos tí
dané lo ka li ty.)

� 26. Do tač ní prog ram Ji ho če ské ho kra je
pro rok 2016 – Pod po ra kul tu ry
Rada měs ta schva lu je po dá ní žá dos ti o do -
ta ci v rám ci Do tač ních prog ra mů Ji ho če -
ské ho kra je pro rok 2016 na pro jekt:
No vo hrad ský fes ti val s Ja ro sla vem Svě ce -
ným a jeho hos ty. 
(Rada ob dr že la ná vrh žá dos ti o do ta ci pro
pro jekt: No vo hrad ský fes ti val s Ja ro sla vem
Svě ce ným a jeho hos ty. Cel ko vé ná kla dy
pro jek tu jsou plá no vá ny na 188.000,- Kč,
výše do ta ce dle žá dos ti je120.000,- Kč. Pro -
jekt má roz ší řit na bíd ku kul tur ních akcí
v No vých Hra dech a uspo řá dat prv ní roč ník
fes ti va lu za mě ře né ho na kla sic kou hud bu.)

� 27. Do tač ní prog ram Ji ho če ské ho kra je
pro rok 2016 – Pod po ra kul tu ry
Rada měs ta schva lu je po dá ní žá dos ti
o do ta ci v rám ci Do tač ních prog ra mů Ji -
ho če ské ho kra je pro rok 2016 na pro jekt:
Ob jev te se(be) na vý sta vě v Ko že luž ně. 
(Rada ob dr že la ná vrh žá dos ti o do ta ci pro
pro jekt: Ob jev te se(be) na vý sta vě v Ko že -
luž ně. Cel ko vé ná kla dy pro jek tu jsou plá -
no vá ny na 32.000,- Kč, výše do ta ce dle
žá dos ti je 22.000,- Kč. V rám ci vý stav bude
zor ga ni zo ván do pro vod ný prog ram, kte rý
bude ko res pon do vat s té ma tem, tech ni kou,
in sta la cí či sa mot ným au to rem vý sta vy.)

� 28. Do tač ní prog ram Ji ho če ské ho kra je
pro rok 2016 – Pod po ra kul tu ry
Rada měs ta schva lu je po dá ní žá dos ti o
do ta ci v rám ci Do tač ních prog ra mů Ji ho -
če ské ho kra je pro rok 2016 na pro jekt: Ro -
ze hraj si di vad lo. 
(Rada ob dr že la ná vrh žá dos ti o do ta ci
pro pro jekt: Ro ze hraj si di vad lo. Cel ko vé 
ná kla dy pro jek tu jsou plá no vá ny na
90.000,- Kč, výše do ta ce dle žá dos ti je
62.000,- Kč. Pro jekt řeší po řá dá ní di va del -
ních před sta ve ní v kul tur ních pa mát kách
v No vých Hra dech s ná sled ným do pro vod -
ným prog ra mem.)

INFORMACE Z RADNICE

pok ra čo vá ní ze str. 2
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ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU MĚSTA NOVÝCH HRADŮ PRODEJE NEMOVITÉ VĚCI
pod le usta no ve ní § 39 odst. 1 zá ko na č. 128/2000 Sb. o ob cích (obec ní zří ze ní)

Ne mo vi tá věc
Par ce ly v k.ú. Nové Hra dy
Parc. č. 863/20 – tr va lý trav ní po rost – 4 486 m2

Parc. č. 863/21 – tr va lý trav ní po rost – 3 606 m2

Parc. č. 863/23 – tr va lý trav ní po rost – 106 m2

Parc. č. 863/5 – tr va lý trav ní po rost –  14 994 m2

Parc. č. 863/24 – tr va lý trav ní po rost – 2 894 m2

Dle do sud ne za psa né ho GP č. 933-40F/2013
Sta veb ní po ze mek – po moc né očís lo vá ní
Č. + parc.č. + cel ko vá vý mě ra
14 – p.č. 863/21, p.č. 863/32 – c.vý mě ra – 717 m2

15 – p.č. 863/31 – c.vý mě ra – 709 m2

16 – p.č. 863/20 – c.vý mě ra – 764 m2

17 – p.č. 863/33 – c.vý mě ra – 912 m2

18 – p.č. 863/34, p.č. 863/37 – c.vý mě ra – 791 m2

19 – p.č. 863/35, p.č. 863/38 – c.vý mě ra – 778 m2

20 – p.č. 863/23 – c.vý mě ra – 1 056 m2

21 – p.č. 863/36, p.č. 863/39 – c.vý mě ra – 857 m2

24 – p.č. 863/40 – c.vý mě ra – 1 152 m2

25 – p.č. 863/24– c.vý mě ra – 990 m2

Pod mín ky
Pro dej pod le pod mí nek schvá le ných na 8. ve řej ném   jed ná ní za stu pi tel stva
dne 8. 12. 2015 bod č. 8.
Žá dos ti je tře ba po dá vat vý hrad ně na pře de psa ném for mu lá ři, kte rý je pří lo -
hou to ho to zá mě ru, pří pad ně na po da tel ně měst ské ho úřa du.
Žá dos ti lze po dá vat do 22. 2. 2016 do 15.30 ho din na po da tel ně měst ské ho
úřa du, v uzav ře né obál ce s ná pi sem „ sta veb ní po ze mky – ne ot ví rat“ s ad re -
sou ža da te le.
Žá dos ti se bu dou ve řej ně ote ví rat dne 22. 2. 2016 v 16.00 ho din v ob řad ní
míst nos ti měst ské ho úřa du.

Usne se ní rady měs ta čís lo – Rada č. 36 ze dne 7. 1. 2016

Zve řej ně no dne – 12. 1. 2016 

Uzá věr ka při po mí nek k zá mě ru a sej mu to dne – 22. 2. 2016

Kon takt
Mgr. Jana Káp lo vá, ta jem ni ce MěÚ Nové Hra dy,
tel.: 386 101 012, e-mail:ta jem nik@no veh ra dy.cz 

Zně ní § 39 odst. 1 zá ko na č. 128/2000 Sb. o ob cích
(obec ní zří ze ní):

„Zá měr obce pro dat, smě nit nebo da ro vat ne mo vi tý ma je tek, pro naj mout jej 
nebo pos kyt nout jako vý půjč ku obec zve řej ní po dobu nej mé ně 15 dnů před pro -
jed ná ním v or gá nech obce vy vě še ním na úřed ní des ce obec ní ho úřa du, aby se k
němu moh li zá jem ci vy jád řit a před lo žit své na bíd ky. Zá měr může obec též zve -
řej nit způ so bem v mís tě ob vyk lým. Po kud obec zá měr ne zve řej ní, je práv ní úkon
od po čát ku ne plat ný.“

Zně ní § 26 odst. 1 zá ko na č. 500/2004 Sb., správ ní řád
„Kaž dý správ ní or gán zři zu je úřed ní des ku, kte rá musí být ne pře tr ži tě ve řej -

ně pří stup ná. Pro or gá ny územ ní ho sa mo správ né ho cel ku se zři zu je jed na úřed -
ní des ka. Ob sah úřed ní des ky se zve řej ňu je i  způ so bem umož ňu jí cím dál ko vý
pří stup.“

Pří lo ha: Pod mín ky, vzor žá dos tí, gra fic ké zná zor ně ní, GP
Mgr. Jana Káp lo vá v.r., ta jem ni ce MěÚ

Pod mín ky pro pro dej
sta veb ních po ze mků v lo ka li tě Již ní měs to – Nové Hra dy,

část A (par ce ly č. 14 - 25)

Pro dej sta veb ních par cel v lo ka li tě Již ní měs to – Nové Hra dy
zá jem cům o in di vi du ál ní vý stav bu ro din ných domů

Za stu pi tel stvo měs ta dne 8. 12. 2015 schvá li lo pod mín ky, za kte rých bu dou po ze -
mky (sta veb ní par ce ly) pro dá vá ny a sta ros ta bude dle těch to pod mí nek (uve de ných
v kup ní smlou vě) tyto smlou vy po de pi so vat po schvá le ní jed not li vých pro de jů. 

� Cena par ce ly včet ně za in ves to vá ní in že nýr ských sítí, bez HUP a RS: 

– Kom plet ně za sí ťo va ná par ce la (pří po jky pro vodu, plyn, ka na li za ci a elek -
tric kou ener gii): 500 Kč/m2 bez DPH

– Par ce la s čás teč ným za sí ťo vá ním – s mož nos tí vlast ní ho do po je ní či zří ze ní
pří po jky: 475 Kč/m2 bez DHP

Pří po jky = od hlav ních řadů na hra ni ci před mět né ho sta veb ní ho po ze mku.

� V pří pa dě více zá jem ců o jed nu par ce lu bude par ce la pro dá na tomu zá jem ci,
kte rý na bíd ne vyš ší cenu v obál ko vé sou tě ži, kte rou zor ga ni zu je a vy hod no tí
Rada měs ta ve spo lu prá ci s fi nanč ní ko mi sí.

� Splat nost kup ní ceny: při pod pi su kup ní smlou vy.

� V kup ní smlou vě se ku pu jí cí za vá že pos ta vit a „zko lau do vat“ ro din ný dům do
60 mě sí ců od pod pi su smlou vy. Pod po jmem „zko lau do vat“ se ro zu mí „uvést
stav bu do tr va lé ho uží vá ní a před lo žit sou hlas pří sluš né ho sta veb ní ho úřa du
s uží vá ním do kon če né stav by“.

� V pří pa dě, že ku pu jí cí ne spl ní zá va zek pos ta vit a „uvést stav bu do tr va lé ho uží -
vá ní a před lo žit sou hlas pří sluš né ho sta veb ní ho úřa du s uží vá ním do kon če né
stav by“ ro din ný dům do 60 mě sí ců od pod pi su smlou vy, je po vin ný do pla tit
měs tu část ku do výše 1000 Kč/m² bez DPH, a to nej poz dě ji do 3 mě sí ců od
uply nu tí lhů ty, v kte ré měl ku pu jí cí „uvést stav bu do tr va lé ho uží vá ní a před lo žit 
sou hlas pří sluš né ho sta veb ní ho úřa du s uží vá ním do kon če né stav by“ (tj. do 63
mě sí ců od pod pi su kup ní smlou vy).   

� Sta veb ník může po žá dat o pro dlou že ní lhů ty na pl nit zá va zek pos ta vit a „uvést
stav bu do tr va lé ho uží vá ní a před lo žit sou hlas pří sluš né ho sta veb ní ho úřa du
s uží vá ním do kon če né stav by“ ro din ný dům do 60 mě sí ců od pod pi su smlou vy
za před po kla du, že v době po dá ní žá dos ti o pro dlou že ní je pro ve den ta ko vý roz -
sah sta veb ních pra cí dle schvá le né ho sta veb ní ho po vo le ní, na zá kla dě kte ré ho
bylo pří sluš ným sta veb ním úřa dem vy dá no po vo le ní k před čas né mu uží vá ní
stav by - pro dlou že ní by bylo poté mož né o ma xi mál ně 1 rok.

� Ku pu jí cí je opráv něn pro dat po ze mek (pří pad ně s ro ze sta vě nou stav bou) pou ze
se sou hla sem Za stu pi tel stva měs ta No vých Hra dů za před po kla du do pla ce ní
kup ní ceny do výše 1000 Kč/m² bez DPH.

� Pří pad ná 3. oso ba, kte rá od pů vod ní ho ku pu jí cí ho zís ká dot če nou ne mo vi tost
(sta veb ní po ze mek, stav bu) a „zko lau du je“ do 60 mě sí ců od pod pi su pů vod ní
kup ní smlou vy nebo nej poz dě ji do 24 mě sí ců od na by tí po ze mku s ro ze sta vě nou 
stav bou, ob dr ží od Měs ta Nové Hra dy mo ti vač ní pří spě vek ve výši 100 % roz dí -
lu pů vod ní kup ní ceny po ze mku a část ky 1000 Kč/m² bez DPH (ná kla do vá cena
na kou pi a za jiš tě ní za sí ťo vá ní po ze mku). 

Sta veb ní po ze mky v lo ka li tě Již ní měs to – Nové Hra dy část A
� Par ce ly č.: 14, 15, 16, 17 a 20 -  plně za sí ťo va né (plyn, elek tri ka, voda, ka na li za ce) 

– část ka 500,- Kč/m2 bez DPH

� Par ce ly č.: 18 a 19 – plyn, voda – elek tri ka nej poz dě ji na za čát ku roku 2016,
není ka na li za ce, bude však mož no čer pat smě rem pod par ce lu č. 14 – část ka
475,- Kč/m2 bez DPH

� Par ce la č.: 21 – pou ze elek tri ka, voda – část ka 475,- Kč/m2 bez DPH

� Par ce ly č.: 24 a 25 – pou ze elek tri ka a voda, ka na li za ci je mož no při po jit do za -
táč ky k par ce le č. 25 – část ka 475,- Kč/m2 bez DPH
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Vá že ní spo lu ob ča né, dob ro vol ní ci, milí dár ci,
do vol te mi, abych vás krát ce se zná mil s vý sled ky le toš ní Třík rá lo vé

sbír ky po řá da né Ob last ní cha ri tou Nové Hra dy. Le tos se k nám po pr vé
při da ly Hra ni ce, Štip toň a Hu me ni ce. Cel kem jsme vy ko le do va li re kord -
ních 143.537,- Kč. Z toho Nové Hra dy 44.286,- Kč, Údo lí 3.623,- Kč,
By ňov 3.704,- Kč, Ja ku le 2.909,- Kč, Na ko li ce 586,- Kč, Štip toň
1.275,- Kč, Ja nov ka 241,- Kč, Hra ni ce 5.462,- Kč, Hor ní Strop ni ce
14.503,- Kč, Hu me ni ce a Svět ví 4.491,- Kč, Chlu pa tá Ves 1.664,- Kč,
Hutě, Hoj ná a Dob rá Voda 6.657,- Kč, Rych nov 6.085,- Kč, Chval kov
4.879,- Kč, Oleš ni ce, Lhot ka a Bu ko vá 43.172,- Kč.

A jak bu dou pe ní ze roz dě le né? Všech ny pe ní ze byly ulo že ny 13. 1.
2016 na cen trál ní účet Cha ri ty ČR od kud bu dou pře roz dě le ny ná sled ně:

5 %, což je cca 7.177,- Kč, půj de na or ga ni za ci sbír ky a stej ná suma
půj de na ce lo ná rod ní pro jek ty cha ri ty ČR. 10 %, cca 14.353,- Kč, půj de
na pro jek ty Cha ri ty ČR v za hra ni čí, 15 %, tedy cca 21.530,- Kč, půj de
na pro jek ty Die céz ní cha ri ty v Čes kých Bu dě jo vi cích, tedy na pro jek ty
zhru ba na úze mí Ji ho če ské ho kra je. Zby lých 65 % se vrá tí do naší Ob -
last ní cha ri ty v No vých Hra dech. Z této část ky dos ta nou sou ro zen ci
Lus to vi cca 74.640,- Kč a zby lých 18.660,- Kč zů sta ne k dis po zi ci Ob -
last ní cha ri tě v No vých Hra dech pro prá ci s mlá de ží v těch ob cích, ve
kte rých se ko le do va lo.

Ješ tě jed nou dě ku ji všem or ga ni zá to rům, ve dou cím sku pi nek, ko -
led ní kům ma lým i vel kým a pře de vším dár cům, za ten to ob di vu hod ný
vý sle dek. A nyní si vás do vo lu ji po zvat, aby ste se za čet li do po stře hů
ně kte rých na šich ko led ní ků z te ré nu.

Vác lav Švarc – ko or di ná tor Třík rá lo vé sbír ky

Ko led ní ci z Oleš ni ce…
Pro Třík rá lo vou sbír ku ko le du ji už je de náct let a do mní val jsem se,

že mě může v tom to smě ru už jen má lo co pře kva pit. Le tos ale oprav du
bylo „všech no ji nak“. 

Chví le mi to sko ro vy pa da lo, že by sta či lo, abych se se svou sku pin -
kou dětí pos ta vil ved le sil ni ce a poč kal, až se ka sič ka za pl ní. 

„Ne fun gu je nám zvo nek, tak vám jdu na pro ti, abych vás tře ba ne -
pro pás la!“ 

„Je de me od po led ne na náv ště vu k ro di čům, tak na vás če ká me už
tady – ale po žeh ná ní nám pak na dve ře na pí še te, viď te?“ 

„Á, tři krá lo vé, to mám štěs tí! Na pí še te mi K+M+B na auto?“ 
„U sou sed ky ne zvoň te, není doma, ale tady mi pro vás ne cha la ko le du…“ 
„To hle je za mně, a to hle mi tady ne cha li man že lé … ze Svi nů, když

se do zvě dě li, že se u nás ko le du je pro děti Lus tů… (mi mo cho dem nej -
vět ší ban kov ka, ja kou jsme kdy dos ta li!)“ 

Ane bo pros tě jen pe ní ze po lo že né na pra hu dve ří, s lís teč kem „pro
tři krá le“ a s dů vě rou, že bu dou smě ně ny za ba lí ček cuk ru a ná pis po -
svě ce nou kří dou. Pos led ní dar jsme dos ta li od paní, kte rá se nám ne oh -
ro že ně vrh la před auto, když jsme už za tmy opouš tě li Lhot ku. 

Le tos jsme se tedy oprav du „na pa ko va li“ – všich ni jsme zbo hat li
úžas ným po ci tem, že lid ská dob ro ta, účast a so li da ri ta po řád zů stá vá
tou nej cen něj ší de vi zou, pla tid lem, kte ré ni kdy žád ná in fla ce ne zne -
hod no tí.      Lud vík Lo šek, Oleš ni ce

Třík rá lo vá sbír ka v obci Hra ni ce
V le toš ním roce se i obec Hra ni ce za po ji la po pr vé do Třík rá lo vé

sbír ky. Sbír ka se usku teč ni la v ne dě li 3. led na 2016 od 10 do 16 ho din.
Na ko le du se vy da li Ma těj (11) a Va šík (10) Ku če rů a Char lott ka (7) a
Vik tor ka (6) Cí ra lů a je jich ro di če. Ko led ní ci se na tento den pečlivě
připravovali. 

Děti vě dě ly, že vý tě žek sbír ky je ur čen pro pot ře bné, pro ty, kdo ne -
ma jí to lik štěs tí a pot ře bu jí po moc, ať již tr va lou nebo jed no rá zo vou.
Uvě do mo va ly si vý znam této sbír ky, při stu po va ly k ní zod po věd ně
s dětskou vážností a důležitostí.

Na ko le du vy ra zi ly i s do pro vo dem hu deb ních ná stro jů. Hrá ly na
flét ny, tam bu rí ny a trub ku. Ko le da pro bí ha la za vel mi ne příz ni vé ho
mra zi vé ho a vě tr né ho po ča sí, což se pro je vi lo i na do pro vod ných ná -
stro jích, zej mé na na ple cho vé trub ce, kte rá zamrzala a musela být
vyměněna za flétnu.

I přes ne pří zeň po ča sí a roz leh lost obce děti ko le du do kon či ly s dob -
rým po ci tem, že i ony mají po díl na dob ré věci. Set ka ly se se vstříc nos tí
i s od mít nu tím a zís ka ly tak do ži vo ta cen né zku še nos ti o růz ném
přístupu lidí k pomoci druhým.

Ko led ní kům se po da ři lo nav ští vit vět ši nu do mác nos tí a vy brat
5.462,- Kč.

Děti si za jis té za slou ží vel ký ob div a po dě ko vá ní za je jich ne zišt nou
po moc.   Re na ta Cí ra lo vá, Hra ni ce

Rych nov ská
a Chval kov ská 
Třík rá lo vá sbír ka 2016

V ne dě li 10. led na 2016 tra dič ně
pro běh la Třík rá lo vá sbír ka v Rych no -
vě a v DpS na Chval ko vě ve čtvr tek
7. led na 2016, je jíž vý tě žek bude po -
užit na pod po ru osi ře lých sou ro zen ců
Lus to vých z Oleš ni ce. Mi lým pře kva -
pe ním bylo zjiš tě ní vý sled ků sbír ky a
pro pa ga ce účel nos ti sbír ky se tak ne -
mi nu la účin kem. I v mi nu lých roč ní -
cích jsme na šli otev ře ná srd ce pro
naše blíz ké a to ne jen v po do bě fi -
nanč ních pří spěv ků, ale i v po do bě no -
vých zá jem ců, kte ří by rádi ko le do va li a po moh li nám. Příš tí roč ník
jsou oprav du ví tá ni noví ko led ní ci a tě ší me se na spo lu prá ci. V Rych no -
vě by se rádi při da li dal ší tři děti a tak by chom moh li příš tě vy tvo řit i tři
sku pin ky ko led ní ků. Kaž dý se musí cí tit být pot ře bný a ten, kdo to tak
cítí, je vždy sr deč ně ví tán. Ráda bych po dě ko va la všem rych nov ským
a chval kov ským dob ro vol ní kům. Jed nu rych nov skou sku pi nu tvo ři li pí. 
Mi cha e la Šup le ro vá, p. Ja ro slav Nej ed lý, Mar tin Pu ča lík, Jan Mar cus
Šup ler, dru hou rych nov skou sku pi nu tvo ři li pí. Ale na Vi na řo vá,
Markéta Veselá, Petr Kvasník, Milan Sladký a chvalkovskou skupinu
tvořili pí. Miloslava Šuplerová, pí. Dagmar Netušilová a pí. Marie
Nedorostová. 

Upřím né díky pat ří všem zmí ně ným dob ro vol ní kům a vám všem
dár cům.                                      S úc tou Mi cha e la Šup le ro vá, Rych nov

 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016

pok ra čo vá ní na str. 6
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Vá že ní přá te lé, sou se dé a lidé dob ré vůle,
ze srd ce vám dě ku je me za ob rov skou vlnu sou ci tu a štěd ros ti,

kte rou jste pro ká za li v rám ci Třík rá lo vé sbír ky, kdy jste svý mi fi -
nanč ní mi dary ne vá ha li při spět na boj s ne leh kým osu dem An drej ky 
a Lu káš ka Lus to vých z Oleš ni ce, kte ří v létě loňského roku náhle
osiřeli.

Jmé nem dětí a celé ro di ny vám vel mi dě ku je me, že jste otev ře li
svá srd ce a sta li se dob rý mi an dě ly dětí, kte ré osud tak ne leh ce zkou -
ší. Kaž dá vaše ko ru na, kte rou jste vě no va li, bude vy uži ta na je jich
pot ře by, pod po ru, zmír ně ní smutku a potěchu dušičky.

Do vol te nám ješ tě jed nou vy jád řit náš vel ký vděk a ob div. Za -
cho va li jste se v sou la du s rče ním, kdy umět udě lat ne zišt ně ra dost
dru hým bez oče ká vá ní, že dos ta ne me něco na zpět, ne dě lá bo ha tý mi
pou ze ob da ro va né, ale i nás samotné, a to na duchu!

Vaše vděč ná ro di na Lus to va

 SOPTÍCI in for mu jí 
Vá že ní ob ča né No vých Hra dů, jak jsem již zmí nil v mi nu lém čís le

NZ, čeká nás v mě sí ci květ nu Jar ní ob vo do vé kolo ha sič ské sou tě že
Hra Pla men a to v obci Žár. Aby chom do sáh li ješ tě lep ších úspě chů než
v pod zim ním kole za ča li jsme tré no vat už od naší prv ní schůz ky, kte rá
se ko na la dne 8. led na. Do jar ní ho kola by chom chtě li ob sa dit tři druž -
stva a to dvě druž stva star ších a jed no druž stvo mlad ších. Naši
SOPTÍCI tré nu jí s pl ným na sa ze ním svých sil (viz foto)… O dal ším
dění Vás budu i nadále průběžně informovat formou příspěvků v NZ.

Ve dou cí mlá de že SDH Ra dek Ho mo lka

Re ak ce na člá nek
„Rádi by chom tou to ces tou po dě ko va li

paní uči tel ce Jit ce Hej tmán ko vé“
Rád bych rea go val na člá nek „Rádi by chom tou to ces tou po dě ko va li 

paní uči tel ce Jit ce Hej tmán ko vé“. Po pře čte ní úvod ní ho sloup ce jsem
se roz hodl rea go vat, ne boť mě ten to člá nek ne mohl ne chat chlad ným.
Kdo mě zná, ví, že to bylo prá vě na opak!

Jsem rád, že paní uči tel ka Hej tmán ko vá za uja la svým vy stu po vá ním 
a po sto jem naše ra to les ti. Jen mě mrzí, že se v člán ku za po mně lo jmé -
nem „vět ši ny ro di čů“ na prá ci bý va lé kan tor ky paní Mgr. Jany To máš -
ko vé, kte rá s na ši mi ra to les tmi za ča la od prv ní tří dy. Na uči la je ne jen
číst, psát a po čí tat, ale roz ví je la je jich tvůr čí duch, uči la zá kla dy cho vá -
ní a vy stu po vá ní a mno ho dal ších věcí. Mys lím, že jako kan tor ka jim
dala do vín ku oprav du dob rý základ, byla dětem vzorem a díky ní se do
školy nebály, ale těšily.

Pro to mě moc mr ze lo, že toto au to rka či au to ři člán ku opo me nu la
(opo me nu li).

Ni jak ne sni žu ji za po je ní a ak ti vi tu paní uči tel ky J. Hej tmán ko vé, jen 
si pros tě mys lím, že v po rov ná ní s tří le tým vel mi úspěš ným pů so be ním
paní uči tel ky To máš ko vé není mož né, aby dě tem za čtyři měsíce
dokázala dát více.

Tak se ptám, proč se vy chva lu je je den uči tel a dru hý pe da gog zů stá -
vá v pozadí?

Já osob ně ne pat řím mezi ty, kte ří pod po ru jí jed nu nebo dru hou stra -
nu, vždy si dě lám vlast ní úsu dek. Pro to také ten to člá nek po de pi su ji
pou ze svým jmé nem, i když si mys lím, že oprav do vá vět ši na ro di čů a
dětí z tří dy mé dce ry to vidí podobně jako já…

Pro to bych rád i tou to ces tou osob ně po dě ko val paní ma gis tře Janě
To máš ko vé, kte rá úspěš ně ved la moji dce ru, její spo lu žač ky a spo lu žá -
ky od prv ní do tře tí tří dy. Zá ro veň chci po dě ko vat i paní uči tel ce Jit ce
Hej tmán ko vé, kte rá dob ře na před cho zí tři roky na vá za la. Je mi líto, že
vzhle dem ke své mu zdra vot ní mu sta vu nemá mož nost pokračovat ve
studiu a tedy i s našimi dětmi.

Dě ku ji ješ tě jed nou a pře ji obě ma pa ním uči tel kám hod ně elá nu do
dal ší práce.

Ro man Rou le, ro dič žá ky ně 4. A.

Třík rá lo vá sbír ka 2016 v Hor ní Strop ni ci

Dru hou led no vou ne dě li se v klu bov ně na faře v Hor ní Strop ni ci
se šli děti a do spě lí, aby se vy da li s tra dič ní Třík rá lo vou sbír kou
v Hor ní Strop ni ci, Svět ví, Hu me ni cích, Chlu pa té Vsi. Tak jako
v loň ském roce kde vý tě žek sbír ky po mohl Pav lu Svo bo do vi z By -
ňo va, kte rý je dlou ho do bě upou tám po těž kém úra zu na lůž ku, tak
le toš ní vý tě žek sbír ky po mů že pot ře bným a to osi ře lým sou ro zen ců
Lus to vým z Oleš ni ce. Hez kým pře kva pe ním bylo zjiš tě ní vý sled ků
sbír ky po úřed ním roz pe če tě ní ka si ček, kde vý sle dek či nil re kord -
ních 143.537,- Kč. Velké poděkování si zaslouží všechni děti,
vedoucí skupinek a všichni dárci.

Na shle da nou s Třík rá lo vou sbír kou v roce 2017.
Petr Ak sa mit, Hor ní Strop ni ce

pok ra čo vá ní ze str. 5
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SDH Na ko li ce Vás sr deč ně zve na tra dič ní

Ma so pust ní šav lo vou ko le du
kte rá se usku teč ní

v so bo tu 13. úno ra 2016 od 9 hod.
v ob cích Vy šné, Obo ra a Na ko li ce

Ma so pust ní zá ba va je od 19 ho din v na ko lic kém sále,
k po sle chu a tan ci za hra je Mla dá ka pe la

Po zván ka na

NOVOHRADSKÝ
MASOPUST

Zve me vás na No vo hrad ský Ma so pust,
kte rý se koná ve dnech 6. – 7. 2. 2016

Prog ram: 
So bo ta 6. 2. 2016 – za čá tek v 8.00 hod. na ná městí, 
ko le da Rů žič ko vá, Ja lov co vá a Sla mě ná měs tem, hra jí Ji ve ňá ci,
Ne to lič ka a Ka me ňá ci, od 19,00 hod. ta neč ní zá ba va v ho te lu Máj –
hra jí Ji ža ni a Mi le ni um, bo ha tá tom bo la, vstup né 100,- Kč.
Ne dě le 7. 2. 2016 – za čá tek v 8.30 hod. 
ko le da Rů žič ko vá a Ja lov co vá měs tem, hra jí Ji ve ňá ci a Ne to lič ka.
Po skon če ní ko le dy po hřbe ní Ma so pus ta na ná městí.

Tra sy ko led:   
So bo ta 6. 2. 2016
− ko le da Rů žič ko vá – ul. Hra deb ní od bý va lých le sác kých by to vek,

Zdra vot ní stře di sko, Již ní Měs to, dále Vi lo vá čtvrť od p. Bůdy, směr
bý va lá rota PS, a ul. Pod Vod ár nou. 

− ko le da Ja lov co vá – pan M. Tus cher, Dům s pe čo va tel skou služ bou,
Za hrad ní čtvrť, Pod Zá mec kým od p. Von dry na ho ru

− ko le da Sla mě ná – by tov ka p. Ju nek, Síd liš tě Míru, bý va lé by tov ky
ŽPSV, ul. Pod Zá mec kým od p. Išky na ho ru, p. Miš kei, Vi to raz ská
a Pol ní.

Ne dě le  7. 2. 2016
− ko le da Ja lov co vá – Čes ký dům, ul. Hu so va, Na vrá ti lo va a od Stát ní ho 

hra du ul. Ko men ské ho na ná městí

− ko le da Rů žič ko vá – Zá mek, ul. Na Vy hlíd ce, ul. 5. květ na
a ul. Čes kou na ná městí

Sr deč ně zvou po řa da te lé ma so pus tu

POZVÁNKA
Dne 9. úno ra od 9.00 ho din se v Kul tur ním domě
v Tr ho vých Svi nech koná 1. řád ná val ná hro ma da

des ti nač ní spo leč nos ti
No vo hrad sko – Doudleb sko, z.s.

Prog ram jed ná ní:
1) Před sta ve ní dů vo dů vzni ku spo leč nos ti a její do sa vad ní  čin nos ti 
2) Při je tí no vých čle nů spo leč nos ti
3) Schvá le ní vo leb ní ho řádu 
4) Vol by čle nů vý kon né ho vý bo ru a re viz ní ko mi se
5) Plán čin nos ti na rok 2016 
6) Dis ku se a zá věr

Des ti nanč ní spo leč nost No vo hrad sko – Doudleb sko, z.s. vznik la
za úče lem roz vo je ces tov ní ho ru chu na úze mí vy me ze ném pů sob -
nos tí mik ro re gi o nu Sdru že ní Růže, Svaz ku měst a obcí re gi o nu
Pomalší a DSO Poluška.  

Na val nou hro ma du jsou zvá ni všich ni zá jem ci o člen ství, kte ří
se sou čas ně chtě jí ak tiv ně za po jit do čin nos ti spo leč nos ti. 

Při hláš ky bu dou k dis po zi ci u vstu pu do sálu.
K účas ti zve Vý kon ný vý bor spo leč nos ti
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Zprá vič ky ze škol ky
Na Tři krá le si děti vy ro bi ly krá lov ské ko -

ru ny a s nimi a v pře vle cích si za hrá ly třík rá lo -
vé hry a ko le do vá ní. Po tom se šly po dí vat
do kos te la na jes lič ky a Je žíš ka. Se zná mi ly
se s vůní ka did la a zazpívaly známé vánoční
koledy.

Dne 12. led na nav ští vi ly děti ze tří dy Slu -
ní ček a Brouč ků prv ní tří du v zá klad ní ško le.
Po při ví tá ní pře da la Slu níč ka ob ráz ky a vý -
rob ky, kte ré si při pra vi la pro paní uči tel ku
Janu To máš ko vou. Paní uči tel ka dě tem uká -
za la tří du, děti se na vzá jem při ví ta ly. Prv ňáč -
ci uká za li, jak ve ško le pra cu jí a co se už
na uči li, paní uči tel ka za po ji la i škol káč ky.
Spo leč ně si děti za zpí va ly, prv ňáč ci pře čet li
pří běh a za hrá li ver šo va né po hád ky Per ní ko vá 
cha loup ka, O Smo líč ko vi a Čer ve ná Kar kul -
ka. Po tom ško lá ci pře da li dě tem, kte ré půj dou
k zá pi su do ZŠ, vlast no ruč ně vy ro be né dá reč -
ky. Po sr deč ném roz lou če ní s dět mi a paní uči -
tel kou měli před ško lá ci co vy prá vět o ško le a
jis tě se do ní těší ne jen na zá pis.                          ZW
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 Škol ní dru ži na in for mu je
Na za čát ku roku do naší škol ní dru ži ny při le těl tro chu opož dě ně 

Je ží šek. Ale o to byl bo hat ší a štěd rý!
Po vá noč ních prázd ni nách če kal i na nás ve škol ní dru ži ně Je ží šek.

Do všech od dě le ní nám při nesl spous tu no vých hra ček a her, kte ré vy -
uži je me při naší ce lo roč ní hře. Moc děkujeme vedení školy!

S brz kým ter mí nem le toš ní ho Ma so pus tu nám na sta ly pří pra vy do
dět ské ma so pust ní ko le dy. Jako kaž dý rok jsme peč li vě vy bí ra li ko led -
ní ky.   A os tat ní děti se těší do průvodu masek.

Tu ris tic ký krou žek pod nikl dvě oprav du zim ní a za sně že né
vy cház ky

Na pár dní se nám uká za la pra vá Paní Zima a tak jsme s tu ris tic kým 
krouž kem moh li pod ni kat oprav du zim ní a za sně že né vý pra vy. Po zo -
ro va li jsme sto py les ních zví řat a děti si moh ly pos ta vit prv ní ho sně -
hu lá ka.                                                                                               ŠD

KIC Nové Hra dy zve na tra dič ní 

Dìt ský
kar ne val

v so bo tu 5. břez na 2016 od 14.30 hod.
v Ho te lu Máj Nové Hra dy

Vstup né: mas ky zdar ma, os tat ní 50 Kč

Po řá dá KIC Nové Hra dy
ve spo lu prá ci s Agen tu rou Nor dpro duc ti on 

www.kicnovehrady.cz, tel.: 386 362 195

http://www.kicnvoehrady.cz
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Kon cert akor de o no vé ho od dě le ní
ZUŠ F. Pi šin ge ra v No vých Hra dech

V úte rý 19. led na se na sále Kulturně-spolkového domu v No vých Hra -
dech se šlo té měř tři cet mla dých mu zi kan tů akor de o nis tů, aby uká za li své
hu deb ní do ved nos ti. Na kon cer tu vy stou pi li žáci ně ko li ka po bo ček ZUŠ
T. Svi ny, tedy i po boč ka Nové Hra dy, se šli se mu zi kan ti růz né ho věku i do -
sa že né úrov ně hry, za hrá li só lis té, dua nebo tria a sál byl za pl ně ný pře de -
vším ro di či či pra ro di či.

Kon cert  se sta vil a od po led nem pro vá zel pan uči tel Ja ro slav  Brá cha, je -
hož žáci měli po čet ní pře va hu. Dále hrá li žáci pe da go gů  Ale še Par ka na,
Jany Što ro vé a Jany Šu lis to vé. Ten to pěk ný a  dvě ho di ny tr va jí cí kon cert
nav ští vi la i ře di tel ka zá klad ní umě lec ké ško ly Věra Kut ha no vá a s po řá dá -
ním v KSD po moh lo i KIC N. Hra dy.                                 K. Ja ro lím ko vá

Měs to Nové Hra dy zve na 

Mìst ský
spol ko vý

bál
kte rý se koná v so bo ta 19.3.2016

v Ho te lu Máj, Nové Hra dy

Před pro dej vstu pe nek od 15. 2. 2016 na KIC Nové Hra dy,
tel.: 386 3621 195, www.kicnovehrady.cz

Měs to Nové Hra dy  zve na

38. roč ník Ta neč ní sou tě že

No vo hrad ská číše
Me mo ri ál Kar la Hruš ky

so bo ta 12. 3. 2016  v Ho te lu Máj, Nové Hra dy

Před pro dej vstu pe nek od 15. 2. na KIC Nové Hra dy,
tel.: 386 3621 195, www.kicnovehrady.cz

http://www.kicnovehrady.cz
http://www.kicnovehrady.cz
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  Třetí roz hovor ze se ri á lu  Jak se u nás dě tem „krouž ku je“?

Na pod zim loň ské ho roku jsem za ča la in for mo vat pros třed nic tvím
NZ o tom, jaká je na bíd ka mi mo škol ních ak ti vit – krouž ky, spor tov ní
od dí ly, záj mo vé sdru že ní – pro děti a mlá dež v na šem měs tě. A pros -
třed nic tvím roz ho vo rů s jed not li vý mi ve dou cí mi těch to ak ti vit jsme
tro chu na hlédli do je jich zá ze mí, čin nos ti a mo ti va ce. Už jste si moh li
v rám ci na še ho se ri á lu pře číst o Sop tí cích a mla dých ry bá řích. V mi -
nu lém čís le se sám pre zen to val i Ro din ný skau ting, kte rý za čal fun go -
vat od loň ské ho lis to pa du. 

V Kulturně-spolkovém domě má svo je zá ze mí Ju nák – čes ký skaut,
stře di sko Si ri us Hor ní Strop ni ce, z. s., skaut ský od díl Nové Hra dy, je -
hož ve dou cím je Petr Ak sa mit. A jeho jsem se ze pta la, aby nám řekl
něco o „his to rii“ to ho to no vo hrad ské ho od dí lu a jak se mo hou děti
při hlá sit do skau tu?

No vo hrad ský skaut ský od díl vznikl 1. 10. 2012 na po pud ro di čů
dětí z No vých Hra dů, kte ří do jíž dě li na skaut ské schůz ky do Hor ní
Strop ni ce.

Při hlá sit se může kaž dý zá jem ce o skau to va ní star ší 6 let. Naše
skaut ská brá na je otev ře ná ce lo roč ně, sta čí při jít s ro di či kaž dou stře du
do klu bov ny Kulturně-spolkového domu. Ví tá me i do spě lé, kte ří se
chtě jí za po jit do skaut ské ho ži vo ta a po mo ci při ve de ní dětí či při or ga -
ni zač ním za jiš tě ní naší čin nos ti. Stát se čle nem Ju ná ka je zce la jed no -
du ché, sta čí kon tak to vat ve dou cí ho od dí lu na kon takt uve řej ně ní
v no vo hrad ském měst ském ka len dá ři, nebo lze kon takt zís kat na na šich
we bo vých a Fa ce bo o ko vých stán kách (www.kometa.estranky.cz nebo
www.sirius.estranky.cz), kde se mo hou ro di če do zvě dět více in for ma cí
o naší čin nos ti.

A jak a proč jsi se dos tal ke skau tin gu ty?

Od dět ských let jsem byl ve den k pří ro dě a k sa mos tat nos ti. V roce
2002 jsem dos tal na bíd ku, zda bych ne chtěl vést a za lo žit skaut ský od -
díl v Hor ní Strop ni ci. Mít tak mož nost pře dá vat lás ku k pří ro dě, vést
k sa mos tat nos ti a poz ná vat nové věci dal ším ge ne ra cím. Abych se mohl 
stát ve dou cím skaut ské ho od dí lu, mu sel jsem pro jít řa dou vzdě lá va cích 
akcí, se mi ná řů, na čer pat zku še nost.

Z čeho jsi měl jako ve dou cí nej vět ší ra dost v loň ském roce?

Z čeho jsem měl a mám ra dost, asi z toho když se vlče – svět luš ka /
skaut – skaut ka na učí no vou do ved nost, ať je to oby čej ná tka nič ka na
botě, olou pat bram bo ry, uva řit jíd lo, po ro zu mět pří ro dě, když vlče –
svět luš ka / skaut – skaut ka pře ko ná samo sebe. Z kaž dé ho úspě chů dětí
mám ra dost.

Jak vy pa dá „nor mál ní“ schůz ka bě hem škol ní ho roku? Jak trá ví
skau ti hlav ní prázd ni ny?

Zá klad ní prog ram pro bí há 1x týd ně a trvá 2 ho di ny. Pat ří sem za há -
je ní schůz ky, plá no vá ní akcí, vý prav, roz dě lo vá ní úko lů, ru ko děl ná
čin nost, hra ní des ko vých her, vý cvik no vých do ved nos tí, pl ně ní ste zek
a ces ti ček, po ví dá ní o ak tu ál ním té ma tu, vy cház ky a poz ná vá ní pří ro dy, 
ukon če ní schůz ky, úklid klu bov ny.

A vy vr cho le ním skaut ské ho roku je let ní skaut ský tá bor, kte rý se
koná v době let ních prázd nin. Než se ta ko vý tá bor pro děti při pra ví, je
to spous tu prá ce, kte rá ale při ne se zá ba vu, zá žit ky, pro žit ky a krás né
vzpo mín ky všem účast ní kům tá bo ra. 

Jak vel kou zá klad nu má no vo hrad ský od díl?  Je víc dí vek nebo chlap -
ců, je víc mlad ších dětí nebo star ších? A jak se s nimi pra cu je? Po kud
od díl ve deš už del ší dobu, jsou ně ja ké roz dí ly mezi dět mi dří ve a nyní?

No vo hrad ský od díl má pře váž ně chla pec kou člen skou zá klad nu
v poč tu šes ti dětí ve věku 6 – 12 let. 

Prá ce s dět mi je dnes úpl ně jiná než před pěti či pat nác ti lety. Děti
žijí mo der ním způ so bem ži vo ta a od toho se musí od ví jet i ná plň schů -
zek a vý prav. Uka zu ji jim pří ro du, učím je do ved nos ti, kte ré si ve skau -
tu osvo ji ly i před cho zí ge ne ra ce, ale mu sím se zá ro veň při způ so bit
ná ro kům sou čas nos ti.

Naše akce máme otev ře né i pro ne skau ty. Ať to jsou akce, vý pra vy
nebo tá bo ry. Naše akce jsou otev ře né, aby si kaž dé dítě moh lo vy zkou -
šet „skau to vat“.

Musí ve dou cí skaut ských od dí lů pro jít ně ja kým spe ciál ním ško le ním
či ji nou prů pra vou?

Ano, musí. Jed ná se o če ka tel skou zkouš ku, vůd cov skou zkouš ku a
zdra vot nic ký kurz.

Vzdě lá vá ní skaut ských ve dou cích se řídí „Řá dem pro vzdě lá vá ní či -
nov nic a či nov ní ků Ju ná ka“. Če ka tel ská zkouš ka, jak my skau ti ří ká me
„če ka te ky“, je skaut ská kva li fi ka ce, v rám ci če ka tel ské zkouš ky musí
kaž dý slo žit díl čí zkouš ky z ob las ti: myš len ko vé zá kla dy skau tin gu,
úvod do pe da go gi ky a psy cho lo gie, me to di ka, bez peč nost, zdra vo vě da, 
or ga ni za ce a prá vo, zá kla dy hos po da ře ní. Če ka tel ská zkouš ka zvy šu je
zna los ti, do ved nos ti a schop nos ti skaut ských ve dou cích pot ře bné pro
prá ci s dět mi. Je nut nou pod mín kou pro při puš tě ní k vůd cov ské zkouš -
ce. Vůd cov ská zkouš ka „vůd cá ky“ je skaut skou kva li fi ka cí, kde je tře ba
slo žit zkouš ku z obo rů: myš len ko vé zá kla dy skau tin gu, his to rie, psy cho lo -
gie, pe da go gi ka, me to di ka, ve de ní od dí lu, or ga ni za ce a prá vo, hos po da ře -
ní, zdra vo vě da, pří ro da a eko lo gie, tá bo ře ní, pří pra va a ve de ní tá bo ra,
kul tu ra a es te ti ka, tě lo vý cho va a sport, pí sem ná prá ce, mlu ve ný pro jev. Či -
nov ní ci, kte ří úspěš ně slo ží vůd cov skou zkouš ku, za kon čí tuto zkouš ku
slav nost ním sli bem: „Sli bu ji na svou čest, jak do ve du nej lé pe, vést a vy -
cho vá vat mlá dež mi svě ře nou v du chu skaut ské ho sli bu a zá ko na.“

Vůd cov ská zkouš ka zvy šu je zna los ti, do ved nos ti a schop nos ti
skaut ských ve dou cích pot ře bné pro ce lo roč ní ve de ní od dí lů a pro ve de -
ní tá bo rů. Je pod mín kou pro pře vze tí od dí lu a pro jme no vá ní hlav ní ho
ve dou cím dět ské ho tá bo ra. Vůd cov ská zkouš ka je akre di to vá na u Mi -
nis ter stva škol ství, mlá de že a tě lo vý cho vy jako kva li fi ka ce po sta ču jí cí
k ve de ní zo ta vo va cí akce (např. tá bo ra).

Kaž dý či nov ník, kte rý chce slo žit da nou zkouš ku, musí do lo žit vy -
jád ře ní lé ka ře o zdra vot ní způ so bi los ti pro prá ci s dět mi, čest né pro hlá -
še ní o bez úhon nos ti (čis tý trest ní rej střík, není evi do ván z dů vo du
dro go vé zá vis los ti atd.) 

Dal ším vzdě lá va cím kur zem pro čin nost skaut ské ho ve dou cí ho je
Zdra vot ní kurz „zdra vo ťák“, kte rý se řídí „Směr ni cí ke zdra vot nic ké mu 
za bez pe če ní zo ta vo va cích akcí Ju ná ka“, ná plň to ho to kur zu jsou tyto
té ma ta: zá kla dy a stav ba lid ské ho těla, prv ní po moc – teo re tic ky i prak -
tic ky, péče o ne moc né, zá kla dy zdra vot ní do ku men ta ce, prá va a po vin -
nos ti zdra vot ní ků zo ta vo va cích akcí, hy gie na a epi de mio lo gie. Kurz je
za kon čen zkouš kou, kte rou zku šeb ní ko mi se ově ří zís ka né zna los ti a
do ved nos ti. Zkouš ka má dvě čás ti: test, ve kte rém se pro vě ří teo re tic ké
zna los ti a prak tic kou část, kde se ošet řu jí si mu lo va ná po ra ně ní i one -
moc ně ní.

Ně kte ré dět ské krouž ky za po ju jí růz ně do čin nos ti i ro di če dětí. Děje
se to i u Skau tu a při ja kých pří le ži tos tí?

Skaut ské stře di sko Si ri us Hor ní Strop ni ce po řá dá řadu akcí, do kte -
rých za po ju je me ro di če – zde můžu jme no vat Ve li ko noč ní tvo ři vou díl -
nu, Pod zim ní tvo ři vou díl nu, Ad vent ní tvo ři vou díl nu. Tyto akce
po řá dá me v Hor ní Strop ni ci v pros to rech bý va lé fary. Dále po řá dá me
Mi ku láš skou be síd ku pro děti a ro di če. Dal ší mi ak ce mi, do kte rých za -
po ju je me ro di če je Ví tá ní jara, Den Země, Dra ki á da – tyto akce po řá dá -
me spo leč ně s Mla dý mi ochrán ci pří ro dy při ČSOP Nové Hra dy.

Dě ku ji za roz ho vor a pře ji hod ně ši kov ných skau tů/skau tek. 
Kvě ta Ja ro lím ko vá

http://www.kometa.estranky.cz
http://www.sirius.estranky.cz


12 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ únor 2016

Pra vi del né ak ti vi ty v Ko že luž ně
Ko že luž na na bí zí pra vi del né ak ti vi ty pro děti, kte ré jsou za mě ře né

pře de vším na tvůr čí a vý tvar né čin nos ti, jenž ko res pon du jí s ná pl ní
a po slá ním No vo hrad ské ga le rie Ko že luž na.

¢ Pon dě lí: 13.00–18.00 hod.
Tvůr čí díl na a klub pro nej men ší (0–6 s ro di či)
Za jiš ťu je Lu cie So vo vá

¢ Čtvrtek: 13.00–17.00 hod.
Vý tvar ný krou žek pro malé i vět ší děti
Za jiš ťu je Lu cie So vo vá

Kon tak ty pro dal ší in for ma ce: Lu cie So vo vá (774 766 676)
nebo Kvě ta Ja ro lím ko vá (KIC N. Hra dy, tel.: 386 362 195, 602 150 208)

Ke ra mic ká díl na Kána 
Ru ko děl né tvo ře ní – hrn ky, mis ky, pod no sy, kvě ti ná če, mo de lu je -
me an dě ly, ozdo by do za hrad, ob ráz ky, malé po zor nos ti a dal ší
prak tic ké či pot ře bné věci.

Díl na je otev ře na
Do spě lí úte rý      16.15–19.00 hod.    po kro či lí  

čtvr tek    17.30–19.00 hod.    za čá teč ní ci
(Ne vá hej te se při hlá sit, za tím to vy pa dá tak, že zá jem ců bude pří -
jem ně při mě ře ně, aby se čtvr teč ní tvo ře ní roz je lo na pl no.
Vy užij te tuto pří le ži tost a ne ne chá vej te to na „jin dy“ J)

Krou žek dě tí       stře da     15.30–16.30 hod.

Ke ra mic ká díl na se na chá zí v bu do vě bý va lých jes lí
(ved le zdra vot ní ho stře di ska).
Kur sy ve dou dvě zku še né lek tor ky. Kon takt ní te le fon 728 116 044

Za ke ra mic kou díl nu Kána se na Vás těší Mac ko vá Lud mi la

No vo hrad ská ga le rie Ko že luž na
zve na prv ní le toš ní vý sta vu ob ra zů

Ná vrat tu lá ka
Ka rel Prá šek

Vol ná ab strak ce a ab strakt ní
 kra ji no mal ba

Ver ni sáž  se usku teč ní
 v ne dě li  6. břez na od 14.00 hod.

Vý sta va po tr vá do 29. 3. 2016

Tři Práš ko vi zna ky pod le Ji ří ho Ur ba na:
Vy so ký stu peň ab strakt ní ho zobec ně ní po zna né ho a smys ly vní -

ma né ho před mě tu (ná mě tu), nej čas tě ji kra ji na a měs to. Dal ším ry -
sem je za cho vá ní ur či té iko nic ké zna ko vos ti ob ra zo vých prv ků. To
zna me ná, že tva ry, ži jí cí v ob ra ze pod le ob ra zo vých zá ko nů a jim
pod lé ha jí cí ve své „de for ma ci“ si ucho vá va jí sto py po do by s re ál -
ným před mě tem. Tře tí je pří tom nost  vý tvar né ho prv ku (mo ti vu) 
sama o sobě takového, který vychází z potřeb a  zákonitostí
abstraktní malby. 

Prav dě po dob ně nej vět ší po díl na je di neč nos ti  jeho díla je způ sob 
ba rev né sklad by ob ra zů a je jich kva li ta. Vý běr ba rev, je jich slo že ní
do ba rev né ho vzor ce tří, čtyř ba rev a je jich „kas ká do vi té“ stup ňo vá -
ní v sobě mají neopakovatelnou obsahovost.

Sa mos tat né i spo leč né vý sta vy Kar la Práš ka se ko na ly ne -
jen  v Čes ké re pub li ce, ale i v Ho land sku, Ra kous ku, Ně mec ku,
Pol sku a zej mé na ve Fran cii, se  kte rou ho pojí stu dent ská léta
a pro po je ní  s  fran couz ský mi vý tvar ní ky.

Vý sta va ob ra zů v No vých Hra dech je ji ho če skou pre mi é rou.

Ma lo vá ní s dět mi a pro děti
V rám ci do pro vod né ho prog ra mu se usku teč ní  i vý tvar ná díl ná s Kar -
lem Práš kem a bude vě no vá na dě tem z no vo hrad ské zá klad ní ško ly.

KIC Nové Hra dy, tel.: 386 362 195, 602 150 208
www.kicnovehrady.cz

http://www.kicnovehrady.cz
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 In for ma ce z kni hov ny
Za čal nový rok, při šel le den a s ním i ta dět mi vy tou že ná la dov ská

zima. A tak, když kni hov nu nav ští vi la paní uči tel ka Wol zo vá se svý mi
sko ro tři ce ti před ško láč ky, po vě dě li jsme si něco o Jo se fu La do vi a po -
dí va li jsme se na kníž ky, kte ré na psal a kte ré ilus tro val. Pak jsme si čet li 
o ko cou ru Mi ke šo vi, Pa ší ko vi a koz lu Bo be šo vi, jak to ten krát v zimě
bylo. Pak si děti moh ly pro hlí žet ty nej hez čí kníž ky, kte ré máme a na
závěr se podívaly na tři příběhy kocoura Mikeše. 

Děti byly moc a moc hod né, ne vím, jest li to bylo tím sně hem nebo
Mi ke šem.                                                        D. Cí sa řo vá, knihov ni ce

Lesy Čes ké re pub li ky s. p.,
Ji ho če ská vě dec ká kni hov na v Čes kých Bu dě jo vi cích,

Ústav pro hos po dář skou úpra vu lesa Bran dýs nad La bem,
ZOO Ohra da Hlu bo ká nad Vl ta vou, Stez ka ko ru na mi stro mů Lip no

a A.W.Faber-Castell Čes ká re pub li ka spol. s r.o

vy hla šu jí

6. roč ník vý tvar né sou tě že

LESY A PŘÍRODA
KOLEM NÁS

Les má pro ži vot člo vě ka i v sou čas né době ne za stu pi tel nou úlo hu
a jeho pros tře dí je ne na pod o bi tel né. Po řa da te lé sou tě že si do vo lu jí
upo zor nit na vý znam lesa jako sou čás ti na še ho kra je a do mo va
sto vek dru hů rost lin a ži vo či chů, jako zdro je po uče ní a in spi ra ce
za čí na jí cích i po kro či lých vý tvar ní ků, fo to gra fů, hu deb ní ků,
li te rá tů a os tat ních uměl ců.

Po slá ní sou tě že:
Na ším cí lem je pod po ra vý tvar né ref le xe zá žit ků dětí, zís ka ných

náv ště vou lesa a umoc ně ní vli vu lesa a pří ro dy na roz voj je jich eko -
lo gic ké ho cítění a vnímání.

Ma xi mál ní ve li kost vý tvar ných pra cí je ome ze na ve li kos tí for -
má tu A2. („3D“ prá ce ne bu dou při ja ty do sou tě že - s vý jim kou sou -
těž ních té mat a ka te go rií pro kolektivní práce)

Sou těž ní ka te go rie:
¡ I. ka te go rie - děti v ma teř ských ško lách – jed not li ví účast ní ci

¡ II. ka te go rie – žáci 1. - 2. tří dy zá klad ní ško ly
– jed not li ví účast ní ci

¡ III. ka te go rie – žáci 3. - 4. tří dy zá klad ní ško ly
– jed not li ví účast ní ci

¡ IV. ka te go rie – žáci 5. - 6. tří dy zá klad ní ško ly
– jed not li ví účast ní ci

¡ V. ka te go rie – žáci 7. - 9. tří dy zá klad ní ško ly
– jed not li ví účast ní ci

¡ VI. ka te go rie – žáci umě lec kých škol
– jed not li ví účast ní ci

¡ VII. ka te go rie – ruč ně vy ro be ná kníž ka o lese
– ko lek tiv ní prá ce (spo leč ná prá ce více ucha ze čů)

¡ VIII. ka te go rie - Pří rod ní her bář
– ko lek tiv ní prá ce (spo leč ná prá ce více ucha ze čů)

Není po vin nost na pl nit všech ny ka te go rie = ně kte ré kni hov ny
bu dou sou tě žit např. jen ve dvou kategoriích.

V kaž dé ob sa ze né ka te go rii vy be rou za po je né kni hov ny ma xi -
mál ně tři nej lep ší prá ce a tyto vy bra né nej lep ší prá ce za šlou do Ji ho -
če ské vě dec ké kni hov ny v Čes kých Budějovicích do krajského
kola.

Sou těž ní té ma ta:
¡ Bás nič ka o pří ro dě (lese) s ilus tra cí – jed not li ví účast ní ci  

¡ Člo věk a les – jed not li ví účast ní ci

¡ Ruč ně vy ro be ná kníž ka o lese – ko lek tiv ní prá ce (spo leč ná
prá ce více ucha ze čů). Ceny do to ho to sou těž ní ho té ma tu vě nu -
je ZOO Ohra da – 3 vol né vstu pen ky pro ko lek tiv škol ních dětí 
(cca 25 - 30 dětí). Bu dou oce ně ny tři nej lep ší prá ce v kraj ském 
kole, na příč vše mi ka te go ri e mi.

¡ Les ve fan ta zii – les jako do mov skřít ků, víl,… 
– jed not li ví účast ní ci

¡ Stro my v ba rev ném ka bát ku – stro my v bar vách
– jed not li ví účast ní ci

¡ Pří rod ní her bář – ko lek tiv ní prá ce
(spo leč ná prá ce více ucha ze čů)
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In for mač ní cen trum
Nové Hra dy in for mu je…

Tak jako kaž dý rok, i le tos ne by lo vý jim -
kou, že jsme se zúčast ni li nej vět ší ho tu zem -
ské ho ve le tr hu ces tov ní ho ru chu Re gi on tour
2016, kte rý se ko nal 14. – 17. led na na br něn -
ském vý sta viš ti, a stej ně tak jako v před cho -
zích le tech jsme měli stá nek pro re gi on
No vo hrad ska, Tr ho vos vi nen ska a Bo ro van ska 
v rám ci ex po zi ce Ji ho če ské ho kra je. Na fi nan -
co vá ní na še ho stán ku se po dí le lo Sdru že ní
Růže a ve le tr hu jsem se zúčast ni la s mojí ko le -
gy ní Mar ti nou Toth Ko lá řo vou a dále s tr ho -
vos vi nen skou ko le gy ní Šár kou Flo de ro vou.
V nej bliž ší době nás čeká ješ tě praž ský ve le trh 
Ho li day Wo rld, kte rý se koná ve dnech 18. –
21. úno ra na ho le šo vic kém vý sta viš ti.

Ji ho če ský kraj se le tos před sta vil v rám ci
pro jek tu „Již ní Če chy olym pij ské 2016“, je li -
kož v srp nu pro běh ne v bra zil ském Rio de Ja -
ne i ru let ní olym pi á da a na ji ho če ském Lip ně
bude vy bu do ván olym pij ský park Rio-Lipno
2016 (po do bně tomu bylo při zim ních olym -
pij ských hrách v Soči, kdy na praž ské Let né
vy rostl zim ní olym pij ský park). Lip no se tak sta ne jed ním vel kým spor -
to viš těm, mís tem s pří mý mi pře no sy na vel kop loš ných ob ra zov kách,
mís tem ví tá ní olym pio ni ků, atd. Ale ne jen Lip no bude sym bo lem olym -
pi á dy. Po ce lých již ních Če chách se bude ce lo roč ně ko nat mno ho spor tov -
ních akcí a cí lem je při lá kat tu ris ty do krás né ho pros třed ní již ních Čech a
zá ro veň při lá kat co nej ví ce lidí k ak tiv ní mu po hy bu. (Více o olym pij ském
par ku Rio-Lipno na lez ne te na web. strán kách www.olympijskypark.cz.) 

A pro to že ani Nové Hra dy ne bu dou „vy bo čo vat“ z olym pij ské řady,
při květ no vém ote ví rá ní let ní tu ris tic ké se zo ny na No vo hrad sku, kte ré
se le tos bude po osmi le tech ko nat opět u nás v No vých Hra dech (prav -
dě po dob ně 14. květ na 2016), při pra vu je me No vo hrad ské kul tur ní
Olym pRio. Bliž ší in for ma ce zve řej ní me v ně kte rém z ná sle du jí cích vy -
dá ní NZ.                                     Za no vo hrad ské íčko Jit ka Dus pi vo vá

KIC Nové Hra dy zve na tra dič ní

Ces to va tel ské pro mí tá ní

Ho tel bu sem
po čer né Af ri ce

11. úno ra 2016, od 18.00 hod.

Sál Kulturně-spolkového domu
N. Hra dy

Ces to va tel ské vy prá vě ní Jar dy Mi cha la, kte rý 
ně ko lik let bráz dí jako ři dič ho tel bu su ce lou
již ní Af ri ku. Po dě lí se s vámi ne jen o zá žit ky

z cest ve for mě krát kých ko men to va ných
fil mů, ale rád zod po ví všech ny zví da vé

do ta zy mí ře né na tuto část nád her né ho svě ta.

Vstup né 30 Kč
KIC N. Hra dy, tel.: 386 362 195,

602 150 208, www.kicnovehrady.cz

Pře hled di va del ních před sta ve ní, kon cer tů a po řa dů, kte ré se ko na jí
v nej bliž ší době a na kte ré je mož né si za kou pit vstu pen ky v KIC Nové
Hra dy – pří ze mí rad ni ce:

Di va del ní před sta ve ní pro děti:
¡ 3. 2. – Fran ken ste in – Malé di vad lo, ČB
¡ 6. 2. – Per ní ko vá cha loup ka – Malé di vad lo, ČB
¡ 7. 2. – Rum cajs lou pež ní kem – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 10. 2. – Fil mma ke ři – Malé di vad lo, ČB
¡ 13. 2. – O jed nom ma lém jež ko vi – Malé di vad lo, ČB
¡ 14. 2. – Sně ho vá krá lov na (der ni é ra) – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 20. 2. – Eti ke ta pro síg ry – Malé di vad lo, ČB
¡ 24. 2. – Jak jsem byl Cy ra no – Malé di vad lo, ČB
¡ 19. 3. – Mi chal je kvít ko! – Mi chal Ne svad ba – DK Met ro pol, ČB

Di va del ní před sta ve ní:
¡ 1., 3. a 25. 2. – Za kle tý princ – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 2. a 5. 2. – Ar cha na dě je, Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 3. 2. – Voj nar ka – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 3. a 16. 2. – Kre ut ze ro va so ná ta – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB
¡ 4. a 12. 2. – Pryč z Mul lin ga ru – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 12., 13., 26. a 27. 2. – 7 žen na krku – KC Pa no ra ma Hlu bo ká n. Vlt.
¡ 5., 6., 9. a 10. 2. – Klí če na ne dě li – KC Pa no ra ma, Hlu bo ká n. Vlt.
¡ 6. a 11. 2. – Za vo lej te Je e ve se – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 6. 2. – La bu tí je ze ro – DK Met ro pol, ČB
¡ 7. 2. – Ví tá ní se svo bo dou – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 9. 2. – Job In ter views – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 9. a 10. 2. – Zpí vá ní v deš ti – DK Met ro pol, ČB
¡ 10. 2. – Per fect days – Ji ho če ské di vad lo, ČB

Na bíd ka měst ské ho re zer vač ní ho sys té mu CBsys tem

Fo to ga le rie www.kic no veh ra dy.cz
Kul tur ní a in for mač ní cen trum Nové Hra dy vás zve na svo je in ter ne -
to vé strán ky, kde mů že te vi dět fo to gra fie z akcí po řá da ných KI Cem, a 
to z loň ské ho roku, před loň ské ho roku, před po řed loň ské ho roku atd.

pok ra čo vá ní na str. 15

http://www.olympijskypark.cz
http://www.kicnovehrady.cz
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Fot bal – ode zdi, ke zdi
Když sle du je me v te le vi zi nebo jde me na fot bal na sta di o ny, tak si

mů že me při pa dat jako Alen ka v říši divů. Na jed né stra ně „na rva né“
sta di ó ny na zá pa dě a jihu Ev ro py, dále v již ní a střed ní Ame ri ce atd., a
u nás v Čes ké re pub li ce (přes to že máme 536 000 re gis tro va ných čle nů
od mužů až po „mlad ší pří prav ku“) fot bal moc ne táh ne. Proč? ...tuto
otáz ku si kla de mno ho lidí ko lem fot ba lu.

Po ku sím se to tro chu od taj nit. Např. na fot bal cho dí da le ko méně žen
a dí vek než na os tat ní, zej mé na ha lo vé, hry. Fot bal se hra je za kaž dé ho
po ča sí a dos tat (u nás) tře ba part ner ku na fot ba lo vé utká ní na pod zim je
nad lid ský vý kon. Ne tak v za hra nič ní! …Tam je v zá bě ru ka mer vi dět
spous tu fa ny nek, kte ré se po řád ně ob le čou a na ten fot bal pros tě jdou.

Dal ší věcí je, jak ko pat do míče. Tomu vět ši nou dív ky a ženy ne ro -
zu mí. Míč letí a vlast ně má růz nou „ro ta ci“. Ji nou ro ta ci má kop tře ba
„šajt lí“ ji nou „placírkou“ atd.

Dál… Na pří klad ženy a dív ky mají rády, když je na sta di o nech
„šou“. Tzn. hra na var ha ny, trum pe ty, rep ro du ko va ná hud ba, roz tles ká -
vač ky, ta neč ní sku pi ny (to všech no u nás). V os tat ních fot ba lo vých ze -
mích je pře de vším fotbalová hra „šou“!

Zá vě rem…
To, že zde ob čas píšu, je také dí lem mých mi lo va ných strej dů Ládi a

Fan dy, i když je už dáv no po strá dám. To oni mě uči li „ctít“ fot bal! Láďa 
byl „duk lák“ a Fan da byl „slá vis ta“. Když jsem byl malý, čas to jsem se
jich ptal na věci ko lem fot ba lu. Vždy na mě měli čas. Dík za to!

Mi ro slav Hruš ka

TJ So kol Nové Hra dy – Od díl ku že lek in for mu je
Náš od díl byl po vě řen or ga ni za cí a uspo řá dá ním Mis trov ství okre su Čes ké Bu dě jo vi ce jed -

not liv ců v ka te go ri ích ženy a se ni or ky pro rok 2016. V ka te go rii žen se kva li fi ko va lo cel kem
12 hrá ček, z toho 5 na šich, v ka te go rii se ni o rek to bylo 9 hrá ček, z toho 3 naše. Bo jo va lo se sa -
mo zřej mě o co nej lep ší umís tě ní, hod not né ceny a hlav ně pak o po stup na mis trov ství kra je.
Naše děv ča ta v ce lo ok res ní kon ku ren ci uspě la vel mi dob ře, což do ku men tu je sku teč nost, že
v ka te go rii žen se z 6 po stu pu jí cích kva li fi ko va ly 4 a to: 
S. Be tuš ti a ko vá, T. Kří ho vá, R. Kří ho vá a R. Ža hou ro vá. Se ni or ky měly stejný postupový klíč a
na mistrovství kraje nás budou reprezentovat M. Šebestová a L. Sladká.

V tom též ter mí nu, ale v ku žel ně TJ Dy na mo Č. Bu dě jo vi ce se ko na lo Mis trov ství okre su
Č. Bu dě jo vi ce jed not liv ců v ka te go rii mužů a se ni o rů. I tam jsme měli 5 zá stup ců, z toho 3 mezi
muži. Tady už se na šim to lik ne ved lo, pro to že se žád ný ne kva li fi ko val do mis trov ství kra je,
přes to že je jich výkony a umístění lze hodnotit jako úspěšné.

V kaž dém pří pa dě ná le ží po dě ko vá ní všem, kte ří se po dí le li na pří pra vě a prů bě hu tur na je
u nás v N. Hra dech, všem na šim hráč kám a hrá čům kte ří nás re pre zen to va li a gra tu la ce že nám a
se ni or kám, kte ré si vy bo jo va ly kva li fi ka ci na po stup do mis trov ství kra je. Pře jme jim co nej lep ší 
umís tě ní. Mis trov ství kra je se usku teč ní 30. 1. 2016 ve Sla vo ni cích pro ženy a v Č. Bu dě jo vi cích 
pro se ni or ky.                                  Sta ros ta TJ So kol N. Hra dy, od díl ku že lek, Sta ni slav Slad ký

Tur naj ve stol ním te ni su
pro ve řej nost

Dne 9. 1. 2016 pro běhl s úspě chem otev ře ný tur naj pro ve řej -
nost ve stol ním te ni su v her ně SK By ňov v are á lu ŽPSV Ja ku le.
Zúčast ni lo se 21 hrá čů všech vě ko vých ka te go rií. Or ga ni za ci sou tě -
že a ob čer stve ní za jis til od díl stol ní ho te ni su SK By ňov. Všich ni bo -
jo va li, seč moh li. Ceny byly pro všech ny. Zve me všech ny na
tur naj v příš tím roce, při jďte si vy zkou šet, jak na tom vlast ně se svou
do ved nos tí jste.                                    Z. Heř man

Na bíd ka měst ské ho re zer vač ní ho sys té mu CBsys tem
¡ 10. 2. – Má to vý nebo cit ron? – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 13. 2. – Aida – DK Met ro pol, ČB
¡ 13. 2. – Je úchvat ná! – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 17. 2. – Blac kout – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 17. a 27. 2. – Země úsmě vů – DK Met ro pol, ČB
¡ 17. 2. – Šťo vík, pe če né bram bo ry – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 18. 2. – Hol ka nebo kluk – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 19., 22. a 29. 2. – Sha kes pe a re v Hol ly wo o du, Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 19. a 20. 2. – Hvěz dy z Ho te lu Pa la ce – KC Pa no ra ma Hlu bo ká n. Vlt.
¡ 19. 2. – Zá pi sky dů stoj ní ka rudé ar má dy – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 20. a 22. 2. – Pas de tro is – DK Met ro pol, ČB
¡ 24. 2. – Muž sed mi ses ter – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 25. 2.  Po ha ni – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB
¡ 26. 2. – Žena jako druh – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 27. 2. – Sa tur nin – Ji ho če ské di vad lo, ČB

Kon cer ty, fes ti va ly, zá bav né po řa dy:
¡ 7. 2. – Dět ský kar ne val v KD Vl ta va, ČB
¡ 12. 2. – Or chestr ope ry JD: Uta je ný kon cert #2, ČB
¡ 2. 2. – JF: Gu i tar ra Can tan te – Konc. síň Ota ka ra Je re mi á še, ČB
¡ 3. 2. – Če cho mor – Café Klub Sla vie, ČB
¡ 10. 2. – JF: Petr Čech – Konc. síň Ota ka ra Je re mi á še, ČB

¡ 13. 2. – Mon key Bu si ness – Café Klub Sla vie, ČB
¡ 17. 2. – JF: Svat by, křti ny a jiné slav nos ti – Konc. síň. Ota ka ra Je re mi á še, ČB
¡ 19. 2. – Son gfest.cz 2016 – Konc. síň Ota ka ra Je re mi á še, ČB
¡ 20. 2. – Tra band – Café Klub Sla vie, ČB
¡ 23. 2. – JF: Vo kův pes Vi lém – Konc. síň Ota ka ra Je re mi á še, ČB
¡ 27. 2. – Vy psa ná fixa – Café Klub Sla vie, ČB
¡ 25. 3. – Buty – Café Klub Sla vie, ČB
¡ 2. 4. – Škwor: Hle dá ní Iden ti ty Tour 2016 – KD Ci hel na, Vim perk

Před náš ky, Lis to vá ní, os tat ní akce:
¡ 12. 2. – AZ-kvíz na ces tách – DK Met ro pol, ČB
¡ 13. 2. – Ji ho če ský ples – Vý sta viš tě ČB, Pav. T1
¡ 17. 2. – Na Sto já ka Live!: Lu káš Pav lá sek a spol. – CKS Na Sto já ka, ČB
¡ 20. 2. – Rad nič ní bál – DK Met ro pol, ČB
¡ 23. 2. – Pro buď se ze snu fy zic ké rea li ty, TJ Orel Lan no va 2, ČB
¡ 24. 2. – Lis to vá ní: Kafe a ci gár ko – Malé di vad lo, ČB
¡ 4. 3. – Na Sto já ka Live!: L. Pav lá sek, E. Ko čič ko vá, D. Čech, K. Hy nek –

KD Bo ro va ny

Bliž ší in for ma ce k výše uve de ným před sta ve ním naj de te na
 www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hra dy

1. mís to

2. mís to

3. mís to

http://www.cbsystem.cz
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řád ko vá in zer ce

¡ Pra cu ji na smě ny v Čes kých Bu dě jo vi cích a jez dím au tem z No -
vých Hra dů. Po kud by měl ně kdo zá jem, může jez dit se mnou.
Tel. č. 731 593 613

¡ Kou pím zdě nou ga ráž v No vých Hra dech. Tel. 606 483 523.
¡ Pro dám za hra du na „Klon daj ku“, 1.200 m2 za 80 ti síc. 

Při rych lém jed ná ní sle va. Tel.: 721 281 912.

Ü Sběr na fo to gra fií a ba rev né fil my

Ü Škol ní a pa pí ren ské pot ře by

Ü Žvý kač ky a drob né cuk ro vin ky

Ü Tu ris tic ké mapy, znám ky

Ü Sport ka a pro dej losů

Ü Do bí je ní mo bi lů

TRAFIKA
Ing. Mi la na Hro ma so vá

OZNÁMENÍ OBČANŮM

Pri ma Op ti ka
bude pro zá jem ce po řá dat dne

27. 2. 2016 od 14 do 18 hod.
v  Kulturně-spolkovém domě Nové Hra dy (Čes ká uli ce 74)

 mě ře ní zra ku spo je né s pro de jem
di op tric kých brý lí.

Při ob jed ná ní brý lí je mě ře ní ZDARMA.
Zá jem ci vo lej te pro ob jed ná ní na toto mě ře ní na

tel.: +420 605 016 664, +420 602 395 385
www.prima-optika.cz


