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Po zván ky na bře zen
 5. 3. Dět ský kar ne val
 6. 3. Ver ni sáž vý sta vy L. Práš ka

v Ko že luž ně
 6. 3. Os la va MDŽ
 12. 3. Ta neč ní sou těž

No vo hrad ská číše

 19. 3. Ví tá ní jara v So ko lím hníz dě
 19. 3. Městský-spolkový bál

 20. 3. Ko men to va ná pro hlíd ka vý sta vy
v Ko že luž ně

 31. 3. Ve li ko noč ní kon cert žáků ZUŠ

 25. – 26. 3. Ve li ko noč ní tur naj
v ku žel kách 

 26. – 28. 3. Ve li ko no ce u pana správ ce

 26. 3. Ve li ko noč ní set ká ní v ko vár ně

a v před sti hu
 3. 4. Ver ni sáž vý sta vy P. J. Tam pí ra

v Ko že luž ně

Ať stih ne me to jaro při ví tat…
Né, že by mě síc únor, o kte rém je ve zpra vo da ji zmi ňo vá no hlav ně ma so pust ně, byl  chu dý na 

„společensko-tradiční“ ži vot. Ale co na nás „číhá“ v břez nu, tak to je ten to krát dáv ka převeliká. 
Tak na pří klad ta neč ní sou těž No vo hrad ská číše nám po le tech „ne vlez la“ do žád ných Ve li ko -

noc ani ji ných vý ro čí a tak ji rádi  „od by de me“ už  12. 3., po ní nás čeká ješ tě je den „dů le ži tý bál“  
v so bo tu 19. 3. (há dej te jaký?) a před tím vším ne o po meň te  Dět ský kar ne val, kte rý bude sta ro -
no vě v Ho te lu Máj s vel kým „vý bě hem“. Ně kdo také může sla vit Den žen a někdo Vítat jaro.

 Mi lov ní ci vý tvar né ho umě ní se mů žou tě šit na prv ní le toš ní vý sta vu ob ra zů v Ko že luž ně,
kte rou za há jí me ver ni sá ží 6.3. A ob ra zy si bu de me moci vy chut ná vat až do Velikonoční neděle.  

Dal ší „ve li ko noč ní ná div ku“ mů že te ochut nat i v ko vár ně, na stát ním hra dě nebo při kou le ní
v ku žel ně či v Pen zio nu Te re zi i ny Láz nič ky. K Ve li ko no cům se „při dá vá“ i ZUŠ T. Svi ny – po -
boč ka N. Hra dy se svým kon cer tem (21.3.).  A do toho vše ho čeká ješ tě děti v no vo hrad ské zá -
klad ní ško le zá klad ní kolo v recitační soutěži  Zvonek z Novohradských hor.

Tak vám všem pře ji, aby ste ten le toš ní bře zen krás ně pro ži li a aby nám všem jar ní zvo nek
(21. 3.) pěk ně a ra dost ně za zvo nil.                                                                  Kvě ta Ja ro lím ko vá

V úno ro vém foto-ohlédnutí bude ve vel kém opa no vat Ma so pust.  Opět od nej men ších ko led ní ků
až po ty nej zdat něj ší naj de te uvnitř čís la na ně ko li ka stra nách. A tře ba se na ně kte ré fo to gra fii
naj de te i Vy. #$(                                      K. J.

Na kon ci led na se v no vo hrad ském kos te le ko -
na lo já hen ské svě ce ní  a jak uvedl P. To máš Li -
bant ve svém člán ku, byla to pro no vo hrad skou
far nost mi mo řád ná udá lost. Více se slo vem i ob -
ra zem do zví te uvnitř zpra vo da je. "                  K. J.

O jar ních prázd ni nách po zva la paní kni hov ni ce
děti na čte ní do měst ské kni hov ny. Koho dal ší ho  
po zva la a co se tam dělo se do čte te uvnitř čís la
na stra ně vě no va né naší kni hov ně. !              K. J.
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Zá pis z 37. schů ze měst ské rady
ze dne 20. 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
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:
Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, člen rady

Bylo pro jed ná no:
� 1. Kon tro la usne se ní z 36. 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 36. jed ná ní rady měs ta. 

� 2. Vod né a stoč né 2016
Rada měs ta bere na vě do mí ná vr hy kal ku la -
ce vod né ho a stoč né ho pro rok 2016 a před -
klá dá je k pro jed ná ní za stu pi tel stvu měs ta
s ná vr hem na schvá le ní va rian ty č. 1.
(Rada měs ta pro jed na la va rian ty kal ku la ce
vod né ho a stoč né ho pro rok 2016 před lo že -
né pro vo zo va te lem ČEVAK, a. s. Va rian ta
č. 1 po čí tá se za cho vá ním ceny na úrov ni
r. 2015, va rian ta č. 2 po čí tá s na vý še ním
ceny o 1,- Kč cel kem, a va rian ta č. 3 umož -
ňu je na vý še ny ceny o 2,- Kč cel kem.)

� 3. Umís tě ní rek lam ní plach ty
Rada měs ta schva lu je zá měr pro ná jmu ne -
mo vi té věci čás ti boč ní stě ny bu do vy Čes -
ké ho domu čp. 79, Nové Hra dy o ve li kos ti
cca 1 m2 a po vě řu je ta jem ni ci MěÚ Nové
Hra dy zve řej ně ním na úřed ní des ce měs ta. 
(Rada ob dr že la od pí. Iva ny Ky se lo vé /au to -
ško la, Dob rkov ská Lhot ka/ žá dost o umís tě -
ní rek lam ní plach ty o ve li kos ti cca 1 m2 na
boč ní stě nu Čes ké ho domu. Jed ná se o rek -
lam ní plach tu s na bíd kou k zís ká ní ři dič ské -
ho opráv ně ní a dal ších slu žeb au to ško ly.)

� 4. Ma jet ko práv ní vy po řá dá ní –
Ji ho če ský kraj – Měs to Nové Hra dy
Rada měs ta sou hla sí se smě nou po ze mků
část parc. č. 1438/5 o cel ko vé vý mě ře 3 771
m2 (dle GP parc. č. 1438/9 o vý mě ře 200 m2,
parc. č. 1438/10 o vý mě ře 241 m2, parc. č.
1438/11 o vý mě ře 505 m2) v k. ú. Údo lí u
No vých Hra dů v ma jet ku Ji ho če ské ho kra je
za část po ze mku parc. č. 1002/1 o cel ko vý
vý mě ře 21 083 m2 (dle GP parc. č. 1002/1 o
vý mě ře 20 786 m2) v k. ú. Nové Hra dy v ma -
jet ku měs ta a po vě řu je ta jem ni ci MěÚ Nové 
Hra dy zve řej ně ním na úřed ní des ce měs ta. 
(Rada ob dr že la od Ji ho če ské ho kra je, od bo -
ru do pra vy a sil nič ní ho hos po dář ství ná vrh
smě ny mezi Ji ho če ským kra jem a Měs tem
Nové Hra dy v k. ú. Nové Hra dy a k. ú. Údo lí 
u No vých Hra dů. Tou to smě nou do jde k vy -
po řá dá ní po ze mků pod ko mu ni ka ce mi.) 

� 5. Pro dej po ze mku v k. ú. Štip toň 
Rada měs ta bere na vě do mí vy jád ře ní Osad -
ní ho vý bo ru By ňov, Ja ku le, Štip toň k pro -
de ji čás ti po ze mku parc. č. 709/1 v k. ú.
Štip toň a po vě řu je sta ros tu, mís tos ta rost ku a 
rad ní ho p. Šlen ce míst ním šet ře ním. 

(Rada ob dr že la od Osad ní ho vý bo ru By ňov, 
Ja ku le, Štip toň vy jád ře ní k žá dos ti man že lů
Brych to vých o pro dej čás ti po ze mku parc.
č. 709/1 v k. ú. Štip toň s tím, že osad ní vý -
bor sou hla sí s pro de jem po ze mku.) 

� 6. Upo mín ky po plat ků za od pad 
Rada měs ta bere na vě do mí in for ma ci Eko -
no mic ké ho od bo ru MěÚ Nové Hra dy k upo -
mí ná ní po plat ků za od pad. Rada měs ta
sta no vu je pod mín ky pro před lo že ní ná vr hu
na vy řa ze ní po hle dáv ky z účet ní evi den ce:
- na zá kla dě pří ka zu správ ce daně k vy řa -

ze ní po hle dáv ky. 
- ná kla dy by prav dě po dob ně pře sáh ly vý -

tě žek z po hle dáv ky. 
- upuš tě ní od vy má há ní pod le ji né ho

práv ní ho před pi su. 
(Rada ob dr že la od Eko no mic ké ho od bo -
ru MěÚ Nové Hra dy žá dost o ná zor rady
k upo mí ná ní a vy má há ní po plat ků za od pad
u osob, kte ré již ně ko lik let v No vých Hra -
dech nebo oko lí ne byd lí. Ná kla dy na do ru čo -
vá ní a poté ná kla dy na vy má há ní pře kra ču jí
výši po plat ku.)

� 7. Smlou va o pře ne chá ní čás ti ob jek tu
k ob čas né mu vy uži tí ke sva teb ním
ob řa dům
Rada měs ta schva lu je Smlou vu o pře ne chá -
ní čás ti ob jek tu k ob čas né mu vy uži tí ke sva -
teb ním ob řa dům, s Ji ho če ským mu ze em
v Čes kých Bu dě jo vi cích a po vě řu je sta ros tu 
pod pi sem smlou vy. 
(Rada ob dr že la od Ji ho če ské ho mu zea v Čes -
kých Bu dě jo vi cích ná vrh Smlou vy o pře ne -
chá ní čás ti ob jek tu k ob čas né mu vy uži tí ke
sva teb ním ob řa dům. Mu ze um pře ne chá vá pro 
úče ly sva teb ních ob řa dů pros to ry tvr ze Žum -
berk.)

� 8. Smlou va o zří ze ní věc né ho bře me ne –
„Kr čín vý mě na a po su nu tí TS
k od bě rům el“
Rada měs ta schva lu je Smlou vu o zří ze ní
věc né ho bře me ne se spo leč nos tí E.ON Dis -
tri bu ce, a. s., Čes ké Bu dě jo vi ce na akci: Kr -
čín vý mě na a po su nu tí TS k od bě rům el a
po vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy. 
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti SETERM
CB a. s. ná vrh smlou vy o věc ném bře me ni
po do kon če ní stav by: „Kr čín vý mě na a po -
su nu tí TS k od bě rům el“, v k. ú. Údo lí u No -
vých Hra dů.) 

� 9. Roz poč to vé opat ře ní č. 1
Rada měs ta schva lu je roz poč to vé opat ře ní
č. 1/2016.
(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. 1/2016. Roz poč to vé
opat ře ní řeší pře su ny mezi jed not li vý mi po -
lož ka mi roz poč tu.)

� 10. Fi nanč ní vý bor ZM –
Zprá va o čin nos ti za rok 2015 
a Plán prá ce na rok 2016
Rada měs ta bere na vě do mí Zprá vu o čin -
nos ti fi nanč ní ho vý bo ru za rok 2015 a Plán
prá ce na rok 2016 a po stu pu je je ke schvá le -
ní za stu pi tel stvu měs ta.
(Rada ob dr že la od fi nanč ní ho vý bo ru Zprá -
vu o čin nos ti za rok 2015 a Plán prá ce na rok 
2016.) 

� 11. 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. 

� 12. 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. 

� 13. Pro jekt „ adop ce vý znam ných
hro bů“ – Ro bert Po lák
Rada měs ta sou hla sí s při po je ním se do Pro -
jek tu adop ce vý znam ných hro bů pro ro dá ka 
Ro ber ta Po lá ka a po vě řu je sta ros tu pod pi -
sem pří sluš ných smluv. 
(Rada ob dr že la od ko or di ná tor ky Pro jek tu
adop ce vý znam ných hro bů in for ma ci o mož -
nos ti za řa ze ní hro bu no vo hrad ské ho ro dá ka
Ro ber ta Po lá ka do pro jek tu, v rám ci kte ré ho 
by po dobu adop ce, 10 let byl za jiš těn ná jem 
ná hrob ku a za jiš tě na péče o ná hro bek a hro -
bo vé mís to.)

� 14. Pro ná jem po ze mku parc. č. 712/2
v k. ú. Údo lí u No vých Hra dů
Rada měs ta schva lu je zá měr vý půjč ky čás ti
po ze mku parc. č. 712/2 o vý mě ře cca 600 m2

v k. ú. Údo lí u No vých Hra dů a po vě řu je ta -
jem ni ci MěÚ zve řej ně ním zá mě ru na úřed -
ní des ce. 
(Rada ob dr že la od Čes ké ho sva zu ochrán ců
pří ro dy Nové Hra dy žá dost o dlou ho do bý
pro ná jem par ce ly č. 712/2 v k. ú. Údo lí
u No vých Hra dů, na němž je pos ta ven ki o -
sek, kte rý pro vo zu jí.)

� 15. Na da ce ČEZ Oran žo vý pře chod 2016
Rada měs ta sou hla sí s po dá ním žá dos ti
o do ta ci do gran to vé ho ří ze ní Oran žo vý
pře chod 2016 a po vě řu je sta ros tu spo lu s In -
ves tič ním a ma jet ko vým od bo rem MěÚ
zpra co vá ním žá dos ti. 
(Rada ob dr že la od Na da ce ČEZ in for ma ci
o vy hlá še ní gran to vé ho ří ze ní Oran žo vý
pře chod 2016, je hož vhod ným ža da te lem
jsou měs ta a obce.) 

� 16. Smlou va o smlou vě bu dou cí
o zří ze ní věc né ho bře me ne „Ja nov ka,
K 2521/4, Što ro vá – ka bel NN“
Rada měs ta sou hla sí se Smlou vou o smlou -
vě bu dou cí o zří ze ní věc né ho bře me ne pro
stav bu: Ja nov ka, K2521/4, Što ro vá – ka bel
NN, se spo leč nos tí E.ON Dis tri bu ce, a. s.
Čes ké Bu dě jo vi ce, na po ze mku parc. č.
1456/2 v k. ú. Údo lí u No vých Hra dů, za
jed no rá zo vou úpla tu ve výši 10.000,- Kč
bez DPH a po stu pu je ná vrh ke schvá le ní za -
stu pi tel stvu měs ta.
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti Ji řík & syn v. 
o. s., Zliv ná vrh Smlou vy o smlou vě bu dou -
cí o zří ze ní věc né ho bře me ne pro stav bu:
Ja nov ka, K 2521/4, Što ro vá – ka bel NN.
Umís tě ní ka be lo vé ho ve de ní NN se do tý ká
po ze mku parc. č. 1456/2 v k. ú. Údo lí u No -
vých Hra dů.) 

� 17. Vy bu do vá ní ko mu ni ka ce k. ú. Údo lí
u No vých Hra dů
Rada měs ta bere na vě do mí žá dost pí. Jany
Holé o in for ma ci na zbu do vá ní ko mu ni ka ce 
v k. ú. Údo lí u No vých Hra dů s tím, že měs -
to ne plá nu je rea li za ci ko mu ni ka ce na po ze -
mku parc. č. 1254/1 v k. ú. Údo lí u No vých
Hra dů. 

INFORMACE Z RADNICE

pok ra čo vá ní na str. 3
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(Rada ob dr že la od pí. Jany Holé žá dost o in -
for ma ci, zda měs to ne plá nu je vy bu do vá ní
ko mu ni ka ce na po ze mku parc. č. 1254/1
v k. ú. Údo lí u No vých Hra dů, čímž by se
vy ře šil pří stup k je jí mu po ze mku.)

� 18.  Zá pis Pro ro din né ko mi se rady
měs ta 
Rada měs ta bere na vě do mí Zá pis ze schů ze
Pro ro din né ko mi se rady měs ta ze dne 6. 1.
2016.
(Rada ob dr že la Zá pis ze schů ze Pro ro din né
ko mi se rady měs ta ze dne 6. 1. 2016. Ko mi se 
vy hod no ti la Do taz ník pro záj mo vé spol ky a
or ga ni za ce a při pra vi la Plán prá ce ko mi se
pro rok 2016.)

� 19. Ná kla dy na pro voz sys té mu
shro maž ďo vá ní, sbě ru, pře pra vy,
tří dě ní, vy uží vá ní a od stra ňo vá ní
ko mu nál ních a tří dě ných od pa dů
za rok 2015
Rada měs ta bere na vě do mí in for ma ci MěÚ
Nové Hra dy, od bo ru ži vot ní ho pros tře dí
o ná kla dech za pro voz sys té mu shro maž ďo -
vá ní, sbě ru, pře pra vy, tří dě ní a od stra ňo vá ní 
ko mu nál ních od pa dů za rok 2015.
(Rada ob dr že la od od bo ru ži vot ní ho pros tře -
dí Měst ské ho úřa du Nové Hra dy in for ma ci
o ná kla dech za pro voz sys té mu shro maž ďo -
vá ní, sbě ru, pře pra vy, tří dě ní, vy uží vá ní a
od stra ňo vá ní ko mu nál ních a tří dě ných od -
pa dů za rok 2015. Cel ko vé ná kla dy byly
1 928 386,- Kč, příj my z vy tří dě né ho od pa du 
tvo ři ly část ku 94 227,- Kč. Vý sled ná část ka
na jed no ho ob ča na činí 582,99 Kč.)

� 20. In ves tič ní do ta ce – SDH Nové Hra dy
Rada měs ta sou hla sí s po dá ním žá dos ti
o pos kyt nu tí in ves tič ní do ta ce na věc né
pros třed ky po žár ní ochra ny. 
(Rada ob dr že la ná vrh žá dos ti o pos kyt nu tí
in ves tič ní do ta ce na věc né pros třed ky po -
žár ní ochra ny jed not ky sbo ru dob ro vol ných 
ha si čů na rok 2016, a to na dý cha cí pří stro je
s pří slu šen stvím.) 

� 21. Pro ná jem ne by to vých pros tor
v domě čp. 98, Údo lí 
Rada měs ta schva lu je zá měr pro ná jmu čás ti
ne by to vých pros tor v domě čp. 98 v Údo lí
a po vě řu je ta jem ni ci MěÚ zve řej ně ním na
úřed ní des ce měs ta. 
(Rada ob dr že la od p. Bo hu sla va Po le se žá -
dost o pro ná jem čás ti ne by to vé ho pros to ru
v domě čp. 98 v Údo lí, cca o vý mě ře 16 m2.)

� 22. Pro dej čás ti po ze mku parc. č. 829/40 
v k. ú. Nové Hra dy
Rada měs ta schva lu je zá měr pro de je čás ti
po ze mku parc. č. 829/40 (dle GP parc. č.
829/119 o vý mě ře 459 m2, parc. č. 829/120
o vý mě ře 61 m2, parc. č. 829/121 o vý mě ře
78 m2, parc. č. 829/122 o vý mě ře 99 m2,
parc. č. 829/123 o vý mě ře 7 m2) v k. ú. Nové 
Hra dy a po vě řu je ta jem ni ci MěÚ zve řej ně -
ním na úřed ní des ce měs ta. 
(Po pro ve de ném míst ním šet ře ní radě opě -
tov ně pro jed na la mož nost pro de je čás ti po -
ze mku parc. č. 829/40 v k. ú. Nové Hra dy.)

� 23. Ochra na pří ro dy (po vo le ní ká ce ni)
Rada měs ta bere na vě do mí Roz hod nu tí o po -
vo le ní ká ce ní dře vin ros tou cích mimo les na
po ze mku parc. č. 1644/9 v k. ú. Vy šné. 
(Rada ob dr že la od Od bo ru ži vot ní ho pros -
tře dí MěÚ Nové Hra dy Roz hod nu tí o po vo -
le ní ká ce ní dře vin ros tou cích mimo les na
po ze mku parc. č. 1644/9 v k. ú. Vy šné, pro
Měs to Nové Hra dy.)

� 24. Na bíd ka pro de je po ze mku měs tu
v k. ú. Nové Hra dy
Rada měs ta bere na vě do mí na bíd ku pro de je 
po ze mku parc. č. 824/1 o vý mě ře 15 123 m2

v k. ú. Nové Hra dy a po vě řu je sta ros tu dal -
ším jed ná ním. 
(Rada ob dr že la od pí. Gün the ro vé a pí. Rum -
po vé na bíd ku na pro dej po ze mku parc. č.
824/1 o vý mě ře 15 123 m2 v k. ú. Nové Hra -
dy. Po ze mek je v zá stav bo vém plá nu měs ta
ur čen k vý stav bě ob čan ské vy ba ve nos ti.) 

� 25. Tech nic ké služ by Měs ta No vých
Hra dů – ná kup smy ko vé ho ry pad la
Rada měs ta sou hla sí s ná ku pem smy ko vé ho 
ry pad la Tech nic ký mi služ ba mi měs ta No -
vých Hra dů. 
(Rada ob dr že la od ře di tel ky Tech nic kých
slu žeb měs ta No vých Hra dů žá dost o po vo -
le ní ná ku pu smy ko vé ho ry pad la, ne boť stá -
va jí cí stroj je ve špat ném tech nic kém sta vu.)

� 26. Ry bář ství Nové Hra dy s. r. o. –
pro dlou že ní ná jem ní smlou vy na
ryb ní ky
Rada měs ta schva lu je zá měr pro ná jmu ryb -
ní ků: Dvou hrá zo vý, parc. č. 527 o vý mě ře
23 225 m2 v k. ú. Nové Hra dy, Pís či tý, parc.
č. 532 o vý mě ře 16 518 m2 v k. ú. Nové Hra -
dy, Vy šen ský dol ní parc. č. 55 o vý mě ře
15 552 m2 v k. ú. Vy šné, Vy šen ský hor ní
parc. č. 71 o vý mě ře 4 345 m2 v k. ú. Vy šné,
Ná ves ní parc. č. 34 o vý mě ře 7 310 m2 v k.
ú. Na ko li ce, Bej kov na parc. č. 1416/2 o vý -
mě ře 13 271 m2 v k. ú. Štip toň a po vě řu je ta -
jem ni ci MěÚ zve řej ně ním na úřed ní des ce
měs ta. 
(Rada ob dr že la od Ry bář ství Nové Hra dy s.
r. o. žá dost o pro dlou že ní ná jem ní smlou vy
na ryb ní ky v ma jet ku měs ta.)

� 27. Fes ti val Ji ho če ské Nové Hra dy –
jme no vá ní umě lec ké ho ře di te le
Rada měs ta jme nu je p. Ja ro sla va Svě ce né ho 
umě lec kým ře di te lem fes ti va lu Ji ho če ské
Nové Hra dy – Fes ti val hud by, hu deb ních
ná stro jů a kul tur ních pro jek tů. 
(Sta ros ta in for mo val radu o při pra vo va ném
fes ti va lu Ji ho če ské Nové Hra dy – Fes ti val
hud by, hu deb ních ná stro jů a kul tur ních pro -
jek tů. Dle ná vr hu sta ros ty měs ta a dle do hod 
vy plý va jí cích z pří pra vy fes ti va lu, by měl
po zi ci umě lec ké ho ře di te le fes ti va lu vy ko -
ná vat p. Ja ro slav Svě ce ný, kte rý bude zod -
po ví dat za dra ma tur gii a umě lec kou úro veň
fes ti va lu, jed nat jmé nem or ga ni zá to ra ve
vě cech pří pra vy a rea li za ce hu deb ní ho fes ti -
va lu. V roce 2016 se fes ti val usku teč ní v ter -
mí nu 29. 7. – 2. 8., zá ro veň byl sta no ven
vý hled pro po řá dá ní fes ti va lu v le tech 2017
a 2018, kdy by stě žej ním té ma tem fes ti va -
lu ved le osob nos tí pří mo spo je ných s No -
vý mi Hra dy měli být W. A. Mo zart resp. J. 
Ha ydn.)

Zá pis z 38. schů ze měst ské rady
ze dne 3. 2. 2016

Pří tom ni: čle no vé rady:
Mgr. Vla di mír Hokr, sta ros ta měs ta
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:
Ing. La di sla va Bár to vá, 1. mís tos ta rost ka

Bylo pro jed ná no:
� 1. Kon tro la usne se ní z 37. jed ná ní rady

měs ta
Rada bere bez při po mí nek na vě do mí kon -
tro lu usne se ní z 37. jed ná ní rady měs ta. 

� 2. Vlaj ka pro Ti bet 
Rada měs ta bere na vě do mí žá dost Ob čan -
ské ho sdru že ní LUNGTA o pro jed ná ní při -
po je ní se k me zi ná rod ní kam pa ni „Vlaj ka
pro Ti bet“ s tím, že se k uve de né akci ne při -
po jí. 
(Rada ob dr že la žá dost od Ob čan ské ho sdru -
že ní LUNGTA o pro jed ná ní při po je ní se
k me zi ná rod ní kam pa ni „Vlaj ka pro Ti -
bet“.)

� 3. Fi nanč ní vy rov ná ní – Plou har Jiří
Rada měs ta bere na vě do mí in for ma ci
Tech nic kých slu žeb měs ta No vých Hra dů
o fi nanč ním vy rov ná ní za úpra vu bytu
p. J. Plou ha ra v čp. 59 Nové Hra dy. 
(Rada ob dr že la od Tech nic kých slu žeb
měs ta No vých Hra dů in for ma ci o fi nanč -
ním vy rov ná ní za úpra vu bytu p. Ji ří ho
Plou ha ra, Nové Hra dy čp. 59.)

� 4. Po li cie ČR – zhod no ce ní rok 2015
Rada měs ta bere na vě do mí Zhod no ce ní
bez peč nost ní si tu a ce slu žeb ní ho ob vo du
OOP Tr ho vé Svi ny – okrsek Nové Hra dy za 
ob do bí od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 pro vě -
ři la sta ros tu měs ta dal ším jed ná ním ve věci
do hle du na do dr žo vá ní ve řej né ho po řád ku
ve měs tě a osa dách a do dr žo vá ní pra vi del
sil nič ní ho pro vo zu. 
(Rada ob dr že la od Po li cie ČR, ob vod ní ho
od dě le ní Tr ho vé Svi ny zhod no ce ní bez peč -
nost ní si tu a ce slu žeb ní ho ob vo du OOP Tr -
ho vé Svi ny – okrsek Nové Hra dy, za ob do bí 
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. V roce 2015
bylo ře še no 17 trest ných činů. Z to ho to poč -
tu se jed na lo v 12 pří pa dech o ma jet ko vý
trest ný čin, dále bylo ře še no 31 pře stup ků,
z toho 12 ma jet ko vých, 7 pro ti ob čan ské mu
sou ži tí, os tat ní pře stup ky byly spá chá ny
v do pra vě. V roce 2015 byla ře še na prob le -
ma ti ky ne opráv ně né těž by vl ta ví nů v les ním
po ros tu v k. ú. By ňov. Do prav ní kon tro ly
byly za mě ře ny na po ží vá ní ná vy ko vých lá -
tek před a bě hem jíz dy, dále na rych lost jíz -
dy, správ né par ko vá ní vo zi del a byl kla den
dů raz na kon tro ly prů jez du ná klad ních vo -
zi del uli cí Vi to raz ská k bý va lé mu hra nič ní -
mu pře cho du.)

� 5. Zá pis Osad ní ho vý bo ru By ňov,
Ja ku le, Štip toň
Rada měs ta bere na vě do mí Zá pis Osad ní ho 
vý bo ru By ňov, Ja ku le, Štip toň ze dne 11. 1.
2016. 
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(Rada ob dr že la Zá pis z jed ná ní Osad ní ho
vý bo ru By ňov, Ja ku le, Štip toň ze dne 11. 1.
2016. Osad ní vý bor zej mé na ur čil zá stup ce
pro jed ná ní ve věci roz ší ře ní ob jek tu ob cho -
du a jeho čás ti úpra vy k spol ko vým a spo le -
čen ským úče lům.) 

� 6. Pro to kol o pře dá ní a pře vze tí stav by
„Rea li za ce PSZ po KoPÚ – pol ní ces ta
HPC2
Rada měs ta sou hla sí s pře vze tím stav by
„Rea li za ce PSZ po KoPÚ – pol ní ces ta
HPC2“ od ČR – Stát ní ho po ze mko vé ho úřa -
du, Čes ké Bu dě jo vi ce a po stu pu je ná vrh ke
schvá le ní za stu pi tel stvu měs ta.
(Rada ob dr že la od Stát ní ho po ze mko vé ho
úřa du, Čes ké Bu dě jo vi ce Pro to kol o pře dá ní 
a pře vze tí stav by „Rea li za ce PSZ po KoPÚ
– pol ní ces ta HPC2“. Před mě tem pře dá ní je
stav ba v cel ko vé účet ní hod no tě ve výši
1,875.006,- Kč.)

� 7. 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. 

� 8. Ce no vá na bíd ka – pó di um
Rada měs ta bere na vě do mí ce no vou na bíd -
ku na nové pod i um pro Měs to Nové Hra dy a 
po vě řu je MěÚ Nové Hra dy pro ve de ním vý -
bě ro vé ho ří ze ní na do da va te le pod ia dle ná -
vr hu. 
(Rada ob dr že la ce no vou na bíd ku na nové
mo bil ní mon to va né pod i um pro po řá dá ní
kul tur ních a spo le čen ských akcí, ne boť stá -
va jí cí je dle sdě le ní TSM Nové Hra dy již
ne vy ho vu jí cí.)

� 9. Žá dost ÚP o sou hlas obce
Rada měs ta k žá dos ti Úřa du prá ce ČR udě -
lu je sou hlas ža da te li o dáv ku Do pla tek na
byd le ní, kte rý uží vá byd le ní v uby to va cím
za ří ze ní na chá ze jí cím se v k. ú. Nové Hra -
dy, dle žá dos ti. 
(Rada měs ta ob dr že la od Úřa du prá ce ČR,
Čes ké Bu dě jo vi ce žá dost o sou hlas obce
v pří pa dě po su zo vá ní ná ro ku na do pla tek na 
byd le ní u ža da te le o dáv ku, kte rý uží vá byd -
le ní v uby to va cím za ří ze ní na chá ze jí cím se
v k. ú. Nové Hra dy.) 

� 10. Opě tov né vy jád ře ní k pro jek tu –
Štip toň, K 1524, Roš ko vá – ka bel NN
Rada měs ta sou hla sí s pro jek to vou do ku -
men ta cí na stav bu: Štip toň, K 1524, Roš ko -
vá – ka bel NN. 
(Rada ob dr že la od pro jek tan ta žá dost o zno -
vu vy jád ře ní se k pro jek to vé mu ná vr hu na
stav bu: Štip toň, K 1524, Roš ko vá – ka bel
NN. V prů bě hu pří pra vy do šlo ke změ ně
tra sy ka be lo vé ho ve de ní NN, kte ré nyní za -
sa hu je do par ce ly č. 706/4 v k. ú. Štip toň.)

� 11. Ná vrh smlou vy o smlou vě bu dou cí
o zří ze ní věc né ho bře me ne – „ Štip toň,
K 1524, Roš ko vá – ka bel NN“
Rada měs ta sou hla sí se Smlou vou o smlou -
vě bu dou cí o zří ze ní věc né ho bře me ne se
spo leč nos ti E.ON Dis tri bu ce, a. s. , Čes ké
Bu dě jo vi ce na akci: Štip toň, K 1524, Roš -
ko vá – ka bel NN za jed no rá zo vou úhra du ve 

výši 10.000,- Kč bez DPH a po stu pu je ná -
vrh ke schvá le ní za stu pi tel stvu měs ta.
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti SETERM
CB a. s., Čes ké Bu dě jo vi ce ná vrh Smlou vy
o bu dou cí smlou vě o zří ze ní věc né ho bře -
me ne na akci: Štip toň, K 1524, Roš ko vá –
ka bel NN. Smlou vou bude za tí žen po ze mek 
parc. č. 706/4 v k. ú. Štip toň.)

� 12. Sva teb ní ob řa dy – stát ní hrad N.  Hra dy
Rada měs ta schva lu je Smlou vu o ná jmu
pros tor ke sňa teč ným ob řa dům s Ná rod ním
pa mát ko vým ústa vem a po vě řu je sta ros tu
pod pi sem smlou vy. 
(Rada ob dr že la od Ná rod ní ho pa mát ko vé ho
ústa vu, Čes ké Bu dě jo vi ce ná vrh Smlou vy
o ná jmu pros tor ke sňa teč ným ob řa dům na Stát -
ním hra du Nové Hra dy, Ko men ské ho čp. 33.)

� 13. Za čle ní po ze mku do územ ní ho plá nu 
– Ing. L. No vák
Rada měs ta bere na vě do mí žá dost o za čle ně -
ním po ze mku parc. č. 475 v k. ú. Nové Hra dy 
do územ ní ho plá nu měs ta Nové Hra dy jako
plo chy spor to viš tě/po ze mek k re kre a ci a po -
stu pu je ji po ři zo va te li nové územ ně plá no va -
cí do ku men ta ce k pro jed ná ní. 
(Rada ob dr že la od p. Ing. La di sla va No vá -
ka, Nové Hra dy žá dost o za řa ze ní po ze mku
parc. č. 475 v k. ú. Nové Hra dy do územ ní ho 
plá nu měs ta Nové Hra dy jako plo chy spor -
to viš tě/po ze mek k re kre a ci.) 

� 14. Ná vrh EI PROJEKT s. r. o. na
uzav ře ní sml. o sml. bu dou cí 
o zř. v. bře me ne „By ňov Ja ku le –
pře po je ní NN“
Rada měs ta sou hla sí se Smlou vou o smlou -
vě bu dou cí o zří ze ní věc né ho bře me ne se
spo leč nos tí E.ON Dis tri bu ce, a. s. , Čes ké
Bu dě jo vi ce na akci: By ňov Ja ku le – pře po -
je ní NN, za jed no rá zo vou úhra du ve výši
10.000,- Kč bez DPH a po stu pu je ná vrh ke
schvá le ní za stu pi tel stvu měs ta.
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti EI-PROJEKT,
Čes ké Bu dě jo vi ce ná vrh na uzav ře ní smlou -
vy o bu dou cí smlou vě o zří ze ní věc né ho
bře me ne na stav bu: By ňov Ja ku le – pře po -
je ní NN. Stav bou bu dou za tí že ny po ze -
mky parc. č. st. 160/7, st. 160/8, st. 160/9,
č. 1406/2, č. 1406/13, č. 1482/105 v k. ú.
By ňov.) 

� 15. Vy jád ře ní k pro jek to vé tra se
„Vy šné, PK 35, p. Fritz – ka bel NN“
Rada měs ta sou hla sí se Smlou vou o smlou -
vě bu dou cí o zří ze ní věc né ho bře me ne se
spo leč nos tí E.ON Dis tri bu ce, a. s. Čes ké
Bu dě jo vi ce na akci: Vy šné, PK 35, Fritz –
ka bel NN, za jed no rá zo vou úhra du ve výši
10.000,- Kč bez DPH a po stu pu je ná vrh ke
schvá le ní za stu pi tel stvu měs ta.
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti Ji řík &syn v.
o. s., Zliv ná vrh na uzav ře ní smlou vy
o smlou vě bu dou cí o zří ze ní věc né ho bře -
me ne na stav bu: Vy šné, PK 35, Fritz – ka bel 
NN. Stav bou bu dou za tí že ny po ze mky parc. 
č. 36/1, č. 63/2, č. 1644/1 v k. ú. Vy šné.) 

� 16. Ome ze ní pro vo zu MŠ
Rada měs ta bere na vě do mí uzav ře ní nebo
ome ze ní pro vo zu 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 ná vrh na ome ze ní pro vo zu a

uzav ře ní ma teř ské ško ly v roce 2016, a to
ome ze ní na jed nu tří du: 22. -. 26. 2. 2016,
24. a 25. 3. 2016, 1. 7. -31. 8. 2016, 26. a 27.
10. 2016. a uzav ře ní ško ly: 25. 7. -7. 8. 2016 
a 23. 12. 2016 – 3. 1. 2017.)

� 17. Spon zor ské dary – MŠ Nové Hra dy
Rada měs ta bere na vě do mí in for ma ci o při -
je tí věc ných spon zor ských darů za rok
2015. 
(Rada ob dr že la od Ma teř ské ško ly Nové
Hra dy in for ma ci o spon zor ských da rech za
rok 2015.)

� 18. Tech nic ká kon tro la –
MŠ Nové Hra dy
Rada měs ta bere na vě do mí Pro to kol o vstup -
ní od bor né tech nic ké kon tro le dět ské ho
hřiš tě při Ma teř ské ško le Nové Hra dy a po -
vě řu je ře di tel ku ma teř ské ško ly za jiš tě ním
pot ře bných oprav. 
(Rada ob dr že la od ře di tel ky Ma teř ské ško ly 
Nové Hra dy pro to kol o vstup ní od bor né
tech nic ké kon tro le dět ské ho hřiš tě při ma -
teř ské ško le. Na zá kla dě pro to ko lu bude
pro ve de na opra va her ních prv ků.)

� 19. Pro ná jem po ze mku - Scholz
Rada měs ta bere na vě do mí žá dost p. Ja ro -
mí ra Schol ze o pro ná jem čás ti po ze mku
parc. č. 829/39 v k. ú. Nové Hra dy a po vě řu -
je sta ros tu dal ším jed ná ním. 
(Rada ob dr že la od p. Ja ro mí ra Schol ze,
Nové Hra dy žá dost o pro ná jem čás ti po ze -
mku parc. č. 829/39 o vý mě ře cca 200 m2

v k. ú. Nové Hra dy. Ten to po ze mek nyní
vy uží vá k usklad ně ní dře va a jako za hra du.)

� 20. In ven ta ri zač ní zprá va za rok 2015
ze dne 22. 1. 2016
Rada měs ta schva lu je In ven ta ri zač ní zprá -
vu o rok 2015. 
(Rada ob dr že la od Měst ské ho úřa du Nové
Hra dy In ven ta ri zač ní zprá vu za rok 2015. Dle 
plá nu in ven tur byl zjiš těn sku teč ný stav ma -
jet ku a zá vaz ků a os tat ních in ven ta ri zač ních
po lo žek pa siv a pod roz va hy. Ne by ly zjiš tě ny
žád né od chyl ky od žá dou cí ho sta vu.) 

� 21. ROP Ji ho zá pad –
pro to kol o kon tro le
Rada měs ta schva lu je Pro to kol o kon tro le
INTERIM Re gi o nál ní rady re gi o nu sou -
držnos ti Ji ho zá pad k pro jek tu: Vý stav ba a
zka pa cit ně ní míst ních ko mu ni ka cí v No -
vých Hra dech. 
(Rada měs ta ob dr že la od Re gi o nál ní rady
re gi o nu sou držnos ti ji ho zá pad Pro to kol
o kon tro le INTERIM k pro jek tu: Vý stav ba
a zka pa cit ně ní míst ních ko mu ni ka cí v No -
vých Hra dech. Cel ko vá výše do ta ce činí
13,201.030,75 Kč. Dle sdě le ní sta ros ty
měs ta by k pro pla ce ní do ta ce mělo do jít ve
dru hé po lo vi ně úno ra.)

� 22. Pro dej po ze mku v k. ú. Údo lí
u No vých Hra dů
Rada měs ta sou hla sí s pro de jem po ze mku
parc. č. st. 174/2 v k. ú. Údo lí u No vých
Hra dů, je hož sou čás tí je stav ba bez čp. /če.
za cel ko vou cenu 8.314,- Kč p. Mi cha lu
Ko neč né mu, Údo lí čp. 137 a po stu pu je ná -
vrh ke schvá le ní za stu pi tel stvu měs ta. 

INFORMACE Z RADNICE

pok ra čo vá ní ze str. 3

pok ra čo vá ní na str. 5



březen 2016 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 5

(Po zve řej ně ní zá mě ru pro de je rada opě tov -
ně pro jed na la žá dost p. Ko neč né ho o pro dej
po ze mku parc. st. č. 174/2 v k. ú. Údo lí
u No vých Hra dů, je hož sou čás tí je stav ba
bez čp., č. e.)

� 23. Smlou va o spo lu prá ci – Stát ní hrad
Nové Hra dy
Rada měs ta schva lu je Smlou vu o spo lu prá ci 
s Ná rod ním pa mát ko vým ústa vem, sprá vou
Stát ní ho hra du Nové Hra dy a po vě řu je sta -
ros tu pod pi sem smlou vy. 
(Rada ob dr že la ná vrh Smlou vy o spo lu prá ci 
s Ná rod ním pa mát ko vým ústa vem, je jímž
před mě tem je pos kyt nu tí pros tor ná dvo ří
Stát ní ho hra du Nové Hra dy, za úče lem
usku teč ně ní ne zis ko vých kul tur ních akcí
pro ve řej nost, po řá da ných Měs tem Nové
Hra dy.)

� 24. Sou hlas vlast ní ka ne mo vi té věci
s umís tě ním síd la
Rada měs ta sou hla sí s umís tě ním síd la spo -
leč nos ti Sdru že ní Ha si čů Čech, Mo ra vy a
Slez ska – Sbor dob ro vol ných ha si čů Nové
Hra dy na ad re se Ko men ské ho 391, Nové
Hra dy. 
(Rada ob dr že la od Sdru že ní ha si čů Čech,
Mo ra vy a Slez ska – Sbor dob ro vol ných ha -
si čů Nové Hra dy žá dost o sou hlas vlast ní ka
ne mo vi té věci s umís tě ním síd la spo leč nos ti 
na ad re se: Nové Hra dy, Ko men ské ho čp.
391.)

Zá pis z 39. schů ze měst ské rady
ze dne 15. 2. 2016

Pří tom ni: čle no vé rady:
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:
Mgr. Vla di mír Hokr, sta ros ta měs ta

Bylo pro jed ná no:
� 1. Kon tro la usne se ní z 38. 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 38. jed ná ní rady měs ta. 

� 2. Franco-Post CZ s. r. o. – smlou va
o pos ky to vá ní slu žeb kre di to va cí ho cen tra
Rada měs ta schva lu je Smlou vu o pos ky to vá -
ní slu žeb kre di to va cí ho stře di ska k úhra dě
poš tov né ho pro vý plat ní stro je se spo leč nos tí
Franco-Post CZ s. r. o., Pra ha a po vě řu je
sta ros tu pod pi sem smlou vy. 
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti Franco-Post
CZ s. r. o., Pra ha ná vrh Smlou vy o pos ky to -
vá ní slu žeb kre di to va cí ho stře di ska k úhra -
dě poš tov né ho pro vý plat ní stro je znač ky
Francotyp-Postalia.)

� 3. Osad ní vý bor Údo lí – pro dej čás ti
po ze mku k. ú. Údo lí u No vých Hra dů
Rada měs ta bere na vě do mí vy jád ře ní Osad -
ní ho vý bo ru Údo lí k žá dos ti pí. Šte i fo vé,

Čes ké Bu dě jo vi ce o od pro dej po ze mku
parc. č. 679 v k. ú. Údo lí u No vých Hra dů a
po vě řu je sta ros tu dal ším jed ná ním. 
(Rada ob dr že la od Osad ní ho vý bo ru Údo lí
klad né vy jád ře ní k žá dos ti pí. Šte i fo vé, Čes -
ké Bu dě jo vi ce k pro de ji čás ti po ze mku
parc. č. 679 cca o vý mě ře 300 m2 v k. ú.
Údo lí u No vých Hra dů. S čás tí to ho to po ze -
mku je po čí tá no v pro jek to vé do ku men ta ci
na zří ze ní no vých par ko va cích míst k Ter či -
nu údo lí.)

� 4. VŠTE Čes ké Bu dě jo vi ce – na bíd ka
Rada měs ta bere na vě do mí na bíd ku Vy so -
ké ško ly tech nic ké a eko no mic ké v Čes kých 
Bu dě jo vi cích. 
(Rada ob dr že la od Vy so ké ško ly tech nic ké
a eko no mic ké v Čes kých Bu dě jo vi cích na -
bíd ku slu žeb na zna lec ké úko ny, od ha dy
trž ních cen, od bor né ho po ra den ství.)

� 5. Měs to Tr ho vé Svi ny – vy úč to vá ní
lé kař ské po ho to vost ní služ by II. po lo le tí
roku 2015
Rada měs ta bere na vě do mí vy úč to vá ní lé -
kař ské po ho to vost ní služ by v Tr ho vých
Svi nech za II. po lo le tí roku 2015 ve výši
33.142,- Kč a sou hla sí s vy pla ce ním před -
mět né část ky. 
(Rada ob dr že la od Měs ta Tr ho vých Svi nů
vy úč to vá ní Lé kař ské po ho to vost ní služ by
v Tr ho vých Svi nech za II. po lo le tí roku
2015 ve výši 33.142,- Kč.)

� 6. Pro dej po ze mků v k. ú. Údo lí
u No vých Hra dů
Rada měs ta sou hla sí s pro de jem po ze mků
parc. č. 1441/2 o vý mě ře 1 712 m2 (dle GP
nová vý mě ra) a parc. č. 662 o vý mě ře 138
m2 (dle GP nová vý mě ra) v k. ú. Údo lí u No -
vých Hra dů p. Kar lu Ko vá řo vi, Šme ra lo va
88, Tře boň za část ku 100,- Kč/m2 a po stu pu je 
ná vrh ke schvá le ní za stu pi tel stvu měs ta.

(Po zve řej ně ní zá mě ru pro de je po ze mků
v k. ú. Údo lí u No vých Hra dů rada opě tov ně 
pro jed na la žá dost p. Kar la Ko vá ře, Tře boň
o od pro dej těch to par cel.)

� 7. Pro ná jem po ze mků v k. ú. Údo lí
u No vých Hra dů
Rada měs ta schva lu je pro ná jem po ze mku
parc. č. 688/2 o vý mě ře 227 m2 v k. ú. Údo -
lí u No vých Hra dů pí. Mo ni ce Te sár ko vé,
Údo lí 80, za část ku 2,- Kč/m2/rok, na dobu
pěti let a po vě řu je sta ros tu pod pi sem
smlou vy. 
(Po zve řej ně ní zá mě ru pro ná jmu rada pro -
jed na la žá dost pí. Mo ni ky Te sár ko vé, Údo lí 
na pro ná jem po ze mku parc. č. 688/2 o vý -
mě ře 227 m2 v k. ú. Údo lí u No vých Hra dů.)

� 8. 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. 

� 9. Vy úč to vá ní do ta cí záj mo vých
or ga ni za cí za rok 2015 
Rada měs ta bere na vě do mí Vy úč to vá ní do -
ta cí záj mo vých or ga ni za cí za rok 2015. 
(Rada ob dr že la od In ves tič ní ho a ma jet ko -
vé ho od bo ru MěÚ Nové Hra dy Vy úč to vá ní
do ta cí záj mo vých or ga ni za cí za rok 2015.
Do ta ce pos kyt nu té záj mo vým or ga ni za cím
na čin nost a pro voz v roce 2015 byly vy úč -
to vá ny v pos kyt nu té výši a ve sta no ve ném
ter mí nu do 31. 1. 2016. Do ta ce pos kyt nu té
záj mo vým or ga ni za cím na jed not li vé akce
v roce 2015 byly vy úč to vá ny s po vin nou
spo lu ú čas tí. Vět ši na or ga ni za cí ter mín
před lo že ní vy úč to vá ní do 30 dnů po ukon -
če ní akce do dr že la. Ter mín ne do dr že ly Tě -
lo vý chov ná jed no ta Nové Hra dy, JUNÁK a 
SDH By ňov. S tě mi to or ga ni za ce mi bude
pod le zá ko na za há je no ří ze ní pro po ru še ní
roz poč to vé káz ně.) 

INFORMACE Z RADNICE

pok ra čo vá ní ze str. 4

Re vi ze míst ní ho roz hla su
V pos led ních mě sí cích jsme slý chá va li opa ko va né stíž nos ti na špat né fun go vá ní míst ní ho

roz hla su. Byli jsme in for mo vá ni, že roz hlas nej de, ně kdy že není dob ře sly šet nebo že v am -
pli o nech chr čí. Na zá kla dě těch to in for ma cí jsme kon tak to va li fir mu „Bez drá to vý in ter net“,
kte rá se nám sta rá o tech nic kou pod po ru roz hla su, kte rá jako mož nou pří či nu prob lé mů ozna -
či la nut nost za kou pe ní nové tech ni ky ovlá dá ní roz hla su.  Zároveň jsme se domluvili na
celkové revizi místního rozhlasu. 

Ve dnech 28. a 29. led na byl zpro voz něn nový PC s no vým prog ra mem a pro běh la re vi ze
všech vy sí la čů s ná sled nou zkouš kou roz hla su. Těch to zkou šek jsem se zúčast ni la osob ně a
mu sím říci, že jsem již žád né chr če ní v roz hla su ne za zna me na la. Je di ným ne do stat kem je ne -
do sta teč né po kry tí roz hla so vých vy sí la čů – jed ná se o část osa dy By ňov a ně kte rá mís ta
v No vých Hra dech (ob last Pod Zá mec kým, síd liš tě v Za hrad ní čtvr ti, ul. 5. květ na). Dle sdě -
le ní sta ros ty měs ta se do bu douc na plá nu je pok ra čo vá ní v po stup ném do pl ňo vá ní roz hla so -
vých vy sí la čů. Po kud tedy máte po cit, že i u Vás není roz hlas sly šet, pro sím, kon tak tuj te nás
na níže uve de né kon tak ty. Za jakékoliv návrhy a podněty budeme vděčni a předložíme je
následně vedení města k posouzení.

Hlá še ní míst ní ho roz hla su se sna ží me vy sí lat v pra vi del ných in ter va lech – v do po led ních
ho di nách v 11.10, v pod ve čer ních hodinách v 18.10.

In for ma ce, kte ré v míst ním roz hla se hlá sí me, na lez ne te i na na šich in ter ne to vých strán -
kách www.kicnovehrady.cz a www.novehrady.cz.  Hlá še ní je mož né za sí lat i na Váš e-mail,
sta čí nás jen kon tak to vat a i Vy mů že te ná sled ně veš ke rá hlá še ní ob dr žet for mou in for mač ní -
ho ma i lu.                                         Mar ti na Toth Ko lá řo vá

Kon takt: KIC Nové Hra dy, tel.: 386 362 195, e-mail: infoc@novehrady.cz,
kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz 

http://www.kicnovehrady.cz
http://www.novehrady.cz
mailto:infoc@novehrady.cz
mailto:kic@novehrady.cz
http://www.kicnovehrady.cz
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Ozná me ní Fi nanč ní ho úřa du pro Ji ho če ský kraj
Fi nanč ní úřad pro Ji ho če ský kraj, Územ ní pra co viš tě v Čes kých Bu dě jo vi cích ozna mu je,

že, 7. a 14. břez na (pon dě lí) 2016 v době od 13.00 do 16.30 hod. na MěÚ Nové  Hra dy
(v za se da cí míst nos ti),  bu dou pra cov ní ci Fi nanč ní ho úřa du pro JčK, Územ ní pra co viš tě
v Tr ho vých Svi nech, pos ky to vat in for ma ce ve věci po dá vá ní da ňo vých při zná ní k dani
z příj mu fy zic kých osob za rok 2015. 

Jako vždy bu dou pos ky to vat po plat ní kům této daně in for mač ní ma te riá ly a tis ko pi sy, pře -
bí rat vy pl ně ná při zná ní a zod po ví dat kon krét ní do ta zy. Plat ba daně v ho to vos ti pří mo na mís -
tě není mož ná, fi nanč ní sprá va upřed nos tňu je bezhotovostní peněžní styk.

Ing. Mi lo slav Vág ner, ře di tel sek ce, Fi nanč ní úřad pro Ji ho če ský kraj

Měs to Nové Hra dy otes to va lo elek tro mo bil
Smart For Two od E.ON

Jis tě jste si za čát kem roku všim li v na šem měs tě a blíz kém oko lí ma lé ho bez hluč né ho eko -
lo gic ké ho vo zít ka, kte ré jez di lo po zdej ších ces tách. Za čát kem le toš ní ho roku v prů bě hu mě -
sí ců led na a úno ra měs to Nové Hra dy otes to va lo za půj če ný elek tro mo bil Smart For Two od
ener ge tic ké spo leč nos ti E.ON. Je to kla sic ké mini auto do měs ta, je v něm sice mís to jen pro
dvě oso by, ale na dru hou stra nu si elek tro mo bil nese i své vý ho dy opro ti běž ným au tům, a to
ne je nom díky jeho dél ce jen 2,7 m a šíř ce srov na tel né s běž ný mi auty, kdy tak pro něj není
prob lé mem za par ko vat i na mís ta, kam se os tat ní auta ne vej dou a to tře ba i na šíř ku. Nej vět ší
před nos tí je však jeho k ži vot ní mu pros tře dí eko lo gic ký pro voz. Při še tr né jíz dě se ná kla dy na 
100 km po hy bu jí ko lem 40 – 50,- Kč, (při do bí je ní noč ním ta ri fem), což je vel mi pří jem ná
úspo ra opro ti ce nám za po hon né hmo ty. Do jezd v op ti mál ních pod mín kách je ko lem sto dva -
ce ti ki lo met rů na jed no na bi tí. 

Tro chu jiné je to v zim ním ob do bí při vět ších mra zech a dále pak s ohle dem na to, co si ve
vo zid le vše zap ne te, to pe ní, rá dio, stě ra če, vy hří vá ní se da del, kli ma ti za ci, na vi ga ci – to
vše má vliv (zkra cu je) do jezd vo zid la. Na bí je ní lze pro vést přes běž nou zá suv ku po dobu
asi 7 – 8 ho din na pl nou ka pa ci tu ba te rie. U do bí je cích sta nic se pak doba tzv. rych lo na bí je -
ním ra pid ně zkra cu je. 

Smart jsme pře de vším vy uží va li při běž ném po jíž dě ní
ve měs tě a jeho blíz kém oko lí. Dá se říci, že i při re la tiv ně
ma lém do jez du spl nil naše oče ká vá ní. Do mní vám se, že
elek tro mo bil lze hod no tit ve li ce klad ně a na jíz du v měst -
ské zá stav bě bych ho bral. 

Zá klad ní pa ra met ry – Smart ForT wo 
Dél ka vo zid la: 2,7 m
Hmot nost: 890 kg
Max. rych lost: max. 110 km/h
Zrych le ní z 0 na 100 km/hod.: za méně než 15 s
Ma xi mál ní vý kon elek tro mo to ru a to či vý mo ment:

30 kW, 120 Nm
Pře vo dov ka: Au to ma tic ká
Po čet se da del: 2
Aku mu lá tor a do jezd:

lithium-iontový, 16,5 kWh, do bí je ní 7 - 8 ho din
do jezd cca 110 km (v létě 135 km, v zimě 80 km)

Cena a do stup nost: 2. ge ne ra ce cca 650 tis. Kč          Z.V.

Ha si či in for mu jí
Bě hem led na jsme za há ji li vý cvi ko vý rok

pro čle ny jed not ky no vo hrad ských ha si čů.
Pos led ní led no vou so bo tu jsme strá vi li v le do -
vé vodě Li pen ské pře hra dy, zúčast ni li se to tiž
Me zi ná rod ní ho se mi ná ře zá chra ny z ledu, kte -
rý tra dič ně po řá dá Vod ní zá chran ná služ ba
ČČK v Dol ní Vl ta vi ci. Ha si či a zá chra ná ři si
zde vy mě ňu jí zku še nos ti a zís ká va jí do ved -
nos ti důležité při zásazích na nestabilní ledové 
ploše a v ledové vodě.

Dal ším vý cvi kem, kte rý se ko nal v so bo tu
13. 2., byla prá ce s dý cha cím pří stro jem při
vel ké fy zic ké zá tě ži. Po slou žila nám k tomu
škol ní tě lo cvič na, kde si díky si lo vým a vy tr va -
lost ním dis cip lí nám kaž dý no si tel dý cha cí
tech ni ky mohl ově řit, jak jeho tělo a psy chi ka
v ta ko vých pod mín kách pra cu je. Tím to bych
také, jmé nem no vo hrad ské jed not ky, chtěl po -
dě ko vat panu Mgr. Kar lu Kří ho vi za pos kyt nu tí 
pros to ru tě lo cvič ny. 

Tak to na bra né zku še nos ti v po do bných vý -
cvi cích jsme v mi nu lém roce vy uži li při sedm -
ad va ce ti mi mo řád ných udá los tech. Cel kem se
jed na lo o de vět po žá rů, sedm náct tech nic kých
po mo cí a to nejen v katastru našeho města.

Více in for ma cí o jed not ce a sbo ru dob ro -
vol ných ha si čů Nové Hra dy se do zví te na
www.sdhnovehrady.webnode.cz

Za SDH Ban dík M.

SOPTÍCI in for mu jí 
Vá že ní ob ča né No vých Hra dů, v mi nu lém čís le NZ jsem zmi ňo val naší pří pra vu na ob vo -

do vé Jar ní kolo Hry Pla men. Aby chom se moh li ob vo do vé sou tě že zúčast nit, je pot ře ba spl nit 
ur če né čin nos ti mla dých ha si čů (Ce lo roč ní čin nost MH tvo ře na ze čtyř okru hů). Jen da z čin -
nos tí a mys lím, že i jed na z nej dů le ži těj ších je na bý vá ní zku še nos tí /od bor nos tí na šich
SOPTÍKŮ. Sop tí ci mo hou zís kat 15 od zna ků od bor nos tí a jako jed na z nej dů le ži těj ších od -
bor nos tí je ha sič PREVENTISTA – zná hlav ní pří či ny vzni ku po žá ru, zná te le fon ní čís la tís -
ňo vé ho vo lá ní a umí vy hle dat jed no du ché po žár ní zá va dy. Dále ovlá dá zá klad ní zna los ti a
do ved nos ti z ob las ti pre ven ce po žár ní ochra ny. Zná a do ve de ur čit jaké po užít ha seb ní lát ky
ke zdo lá vá ní po žá ru růz ných dru hů (el. roz va dě če pod proudem, ben zín, naf ta, olej, syp ké
lát ky, jem ná me cha ni ka, ar chí vie).Tuto od bor nost zís ka lo po ústním a písemném testu 11 čle -
nů MH. Další odbornost nazývanou STROJNÍK získali 2 členové a poslední získaná
odbornost byla KRONIKÁŘ, kterou  získal 1 člen.

Zá vě rem bych také chtěl zmí nit účast na šich sop tí ků na dět ské ma so pust ní ko le dě, čímž
na po má ha jí udr žet No vo hrad skou tra di ci.                 Ve dou cí mlá de že SDH Ra dek Ho mo lka

http://www.sdhnovehrady.webnode.cz
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Ma sou pust ní vý bor zve všech ny účast ní ky No vo hrad ské ho
Ma so pus tu na do pit ky, kte ré se usku teč ní v so bo tu dne 9. 4.
2016 od 17.00 hod. v Kulturně-spolkovém domě (býv. Stat ky)
v No vých Hra dech. Jíd lo, pití a mu zi ka jsou za jiš tě ny.

Ma so pust ní spo lek Nové Hra dy tím to dě ku je ře di te li Ja ku bu
Dvo řá ko vi a per so ná lu We ll ness ho te lu Re zi den ce Nové Hra dy za
do dá ní ob čer stve ní pro účast ní ky Ma so pus tu Nové Hra dy, kte ré
pos ky tli z čás ti jako spon zor ský dar. Do da tek – ran ní čes neč ka byla
dle vy jád ře ní účast ní ků vý bor ná, je tře ba vzdát holt ku cha ři.    I.D.

Pro své ma so pust ní prá vo si no vo hrad ská ma so pust ní ko le da do je la i
do ne da le ké Tře bo ně. Na ná městí se tak moh li no vo hrad ští ko led ní ci
blýsk nout před míst ní mi oby va te li, lá zeň ský mi hos ty a ná hod ný mi ko -
lem jdou cí mi, kte ří mají rádi li do vé tra di ce.         K.J.

A své ko leč ko dos ta la na ná městí i nová ve dou -
cí od bo ru kul tu ry a ces tov ní ho ru chu v Tře bo -
ni, paní Ale na Se be ro vá, kte rá v loň ském roce
vy mě ni la bo ro van skou Kul tu ru za tře boň skou. 
A já dě ku ji i za to „moje ko leč ko“, kte ré mne
moc po tě ši lo. #         K.J.

Za há je ní no vo hrad ské ho ma so pus tu se u nás ode hrá vá tra dič ně na ná -
městí a na stou pe né ko le dy, ješ tě plné sil, re pre zen tu jí jed nu z nej star -
ších tra dic ve měs tě.                          K.J.

No vo hrad ský ma so pust
byl a zase bude

Ko led ník To máš si po prá vu uží val i me di ál ní
zá jem o svo ji oso bu. Aby ne, když mla dý, pěk ný
a vtip ný ko led ník do ká že su ve rén ně před ka me -
rou vy svět lit, o co při ma so pus tu jde. ! K.J.

Le toš ní za kon če ní ma so pus tu bylo „tr pas li čí“ a díky tě hot né  Sně hur ce to dob ře do pad lo, tak že
až se nám rok pře va lí, ma so pust bude zas.                                            K.J.
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Vel ký svá tek pro ce lou no vo hrad skou far nost
Vá že ní spo lu ob ča né a milí far ní ci,
v so bo tu 30. led na jsme měli pří le ži tost zúčast nit

se při je tí já hen ské ho svě ce ní Mar ti na Bráchy.
Pří le ži tost to byla vskut ku mi mo řád ná, vždyť pos -

led ní vy svě ce ní kně ží z no vo hrad ské far nos ti byli již
v mi nu lém sto le tí ser vi té P. Ka zi mír Jin dra OSM,
P. Raj mund Cha lu pa OSM, P. Bon fi li us Wag ner
OSM a pro čes ko bu dě jo vic kou diecézi P. Jan Tampír 
a P. Vla di mír Ko ran da.

Pro ce lou far nost je vel kým po žeh ná ním, když
z je jí ho stře du vzej de nové po vo lá ní.

Na tom Mar ti no vým měl ur či tě i vel ký po díl
P. Bon fi li us, kte rý Mar ti na křtil, byl jeho prv ním
zpo věd ní kem, z jeho ru kou při jal prv ní sva té při jí má -
ní a svým kněž ským pů so be ním vy tvá řel jeho prv ní 
zku še nos ti a představy o kněžské službě.

Po ukon če ní stu dia na gym ná ziu v Tr ho vých Svi -
nech se roz hodl pro kněž skou služ bu a na stou pil for -
ma ci nej pr ve v olo mouc kém kon vik tu a ná sled ně
v se mi ná ři Teo lo gic ké fa kul ty v Pra ze. Po úspěš ném
za kon če ní šes ti le té ho stu dia při jal prá vě 30. led na
z ru kou O. bis ku pa Pav la Po sá da já hen ské svě ce ní
v na šem kos te le sv. Pet ra a Pav la za účas ti té měř
40 kně ží, jáh nů a bo ho slov ců. Far ní ci z naší i okol -
ních far nos tí za pl ni li kos tel do pos led ní ho mís ta.
Slavnostní ráz bohoslužby podtrhl svým zpěvem také 
Borovanský chrámový sbor.

Po svě ce ní se Mar tin za po jil do pas to ra ce v Pra -
cha ti cích a far nos tech, kte ré k Pra cha ti cím připadají.

Vě řím, že i za Vás mohu Mar ti no vi k svě ce ní bla -
ho přát a slí bit, že jej bu de me pro vá zet mod lit bou a
vy pro šo vat po žeh ná ní pro jeho pastorační činnost.

P. To máš Li bant, ad mi nis trá tor far nos ti

Přij mě te po zvá ní na

Kon cert v kap li
na Mý ti nách

v ne dě li 10. dub na 2016
od 15.30 hod.

zve a účin ku je

Ko mor ní pě vec ké sdru že ní
Ab wun z Čes kých Bu dě jo vic
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Malé ohléd nu tí, aneb jak se daří Pav lu Svo bo do vi
Vá že ní spo lu ob ča né, před ro kem jsme část

Třík rá lo vé sbír ky vě no va li Pav lu Svo bo do vi.
Rád bych nyní zre ka pi tu lo val, na co všech no
jsme Pav lo vi z vý těž ku sbír ky při spě li, jak se
Pav lo vi daří a jaké pot ře by se vys ky tu jí nyní a
vys ky to vat stá le bu dou, pro to že Pav lo vo zra -
ně ní není ta ko vé ho rázu, že by snad jed nou do -
šlo k úpl né mu vy lé če ní a uzdra ve ní.

Vy ni ka jí cí zprá vou je, že Pav lův zdra vot ní
stav do znal znač né ho zlep še ní a to i díky fi -
nanč ní mu pří spěv ku pos kyt nu té mu z Třík rá lo -
vé sbír ky 2015. Tedy i díky Vám všem, kte ří
jste v loň ském roce při spě li. Pav la a paní Svo -
bo do vou jsem v roce 2015 ně ko lik rát nav ští vil 
a po stup ně pro pla til 49.346,- Kč. Nut rid rin ky a 
drob né věci z lé kár ny (mas tič ky, ob va zy atd...)
2.281,- Kč, hlí dá ní od fir my LEDAX 360,- Kč,
kal ho ty pro vo zíč ká ře 2.242,- Kč, re ha bi li ta ce
od paní Iva ny Blí žen co vé 11.700,- Kč a část -
kou 32.763,- Kč jsme Pav lo vi při spě li na kou pi
re ha bi li tač ní ho stro je, je hož cel ko vá cena byla
36.200,- Kč.

Kro mě Ob last ní cha ri ty Nové Hra dy se do -
stá vá Pav lo vi a jeho ma min ce paní Svo bo do vé 
po mo ci i od dal ších lidí. Ať už se jed ná o po -
moc s hlí dá ním Pav la, ob čas nou náv ště vu, re -
ha bi li ta ci, a nebo ně ja kou ji nou drob nou
ma te riál ní či fi nanč ní po moc. Na pří klad sku -
pi na ma mi nek ko lem paní So vo vé uspo řá da la
ba zá rek a vý tě žek vě no va li na re ha bi li ta ci.
Měs to Nové Hra dy zase vy bu do va lo ná jez do -
vou ram pu, aby se paní Svo bo do vá s Pav lem
sná ze dos ta la z bytu na uli ci. Set ry Bo ro mej ky z 
Pra hy da ro va ly Pav lo vi kva lit ní in va lid ní vo -
zík. Ses třič ky a kně ží z kláš te ra Bo ží ho Mi lo sr -
den ství Pav la čas to nav ště vu jí a také po má ha jí
s jeho pře vo zem, když je tře ba. Za měst na va tel
paní Svo bo do vé da ro val Pav lo vi re ha bi li tač ní
stůl. A jis tě je ješ tě více lidí a or ga ni za cí, o kte -
rých ani nevím.

Přes to jsou zde pot ře by, pře de vším fi nanč -
ní, kte ré se bu dou stá le opa ko vat. Jed ná se pře -
de vším o re ha bi li ta ci, léky a zdra vot nic ký
ma te riál. Paní Blí žen co vá již ně ja kou dobu
pro vá dí re ha bi li ta ce „na dluh“. S re ha bi li ta ce -
mi není mož né pře stat, pro to že pak by se zdra -
vot ní stav rych le zhor šil. A to, co se tak prac ně
a po ma lu zlep šo va lo, by bylo bě hem krát ké
chví le pryč. Stej ně tak zdra vot nic ký ma te riál a 
léky, na je jichž úhra du ne sta čí pří spě vek zdra -
vot ní po jiš ťov ny. Co se po da ři lo více méně vy -
ře šit, je hlí dá ní Pav la, když si ma min ka
pot ře bu je něco do jít vy ří dit na úřa dy atd. Tuto

služ bu na sebe pře vza li pří buz ní. Jak se
zlep šu je Pav lo va hyb nost, vy stu pu je zde dal ší
pot ře ba, je jíž vy ře še ní by obě ma, Pav lo vi i
ma min ce, hod ně uleh či lo ži vot. Je to ři dič ský
prů kaz pro Pav lo vu ma min ku. Ale au to ško la
vy jde na 10 až 11 ti síc ko run a to ješ tě za před -
po kla du, že paní Svo bo do vá udě lá zkouš ky na 
po pr vé. Až by měla Pav lo va mamin ka ŘP,
moh la by si za žá dat o pří spě vek na osob ní
au to mo bil a sama by moh la Pav la kam ko liv
do vézt. Od padl by tak čás teč ně pro blém s re -
ha bi li ta ce mi, na kte ré by moh li do jíž dět na pří -
klad do Bo ro van a zde by je kom plet ně hra di la 
zdra vot ní po jiš ťov na. Také by s se bou moh la
brát Pav la na vy ři zo vá ní po úřa dech a na ná ku -
py a od pad la by tak kom pli ka ce s hlí dá ním a
hle dá ním vhod ných ter mí nů. Jis tě by to kva li -
tu ži vo ta obou po su nu lo hod ně do pře du.

Po kud by ste chtě li při spět Pav lo vi a jeho
ma min ce na výše zmí ně né a nebo na co ko liv
ji né ho, a nebo da ro vat něco hmot né ho, nej lep -
ší bude to da ro vat pří mo jim osob ně nebo přes
ně ja ké ho dů vě ry hod né ho pros třed ní ka. Ani
Ob last ní cha ri ta, ani paní Svo bo do vá za tím
nemá zří zen žád ný finanční účet na přijímání
darů pro Pavla.

Vá že ní spo lu ob ča né, dě ku ji vám za po zor -
nost a za otev ře ná srd ce pro pot ře by dru hých
lidí.                                             Vác lav Švarc

Malá od mě na pro ko led ní ky
V ne dě li 17. led na se usku teč ni lo v di vad le na zám ku před sta ve ní

pro ko led ní ky a ve dou cích sku pi nek z le toš ní Třík rá lo vé sbír ky. Di va -
del ní sou bor „Já to jsem“ prin ci pá la Víti Mar čí ka za hrál dě tem „Ko lo -
toč po há dek“. Za tím co se děti a ně kte ří ro di če ba vi li v di vad le,
„zá mec ký pán“ Rü di ger Et trich osob ně pro vedl zá jem ce z řad do spě -
lých po zám ku. Měli jsme tak mož nost vi dět ne jen zá mec ké sály a uby -
to va cí ka pa ci ty, ale na hléd li jsme i do la bo ra to ří a dozvěděli jsme se
mnoho zajímavého o tom, čím se vědci na zámku zabývají.

Vel ké díky za krás né od po led ne pat ří ne jen panu Hor stu Rü di ge ru
Et tri cho vi, kte rý nám pos ky tl pros to ry a pro vedl nás zám kem, ale i
paní Len ce Ba bic ké Ří ho vé, kte rá pro nás za jis ti la pros to ry a malé ob -
čer stve ní. 

Za všech ny ko led ní ky dě ku je Vác lav Švarc
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 Zprá vič ky ze škol ky
Ma so pust ní ve se li ce ma teř ské ško ly

Ma so pust ní ve se li ce se dě tem i uči tel kám MŠ vy da ři la. Děti
v roli ko led ní ků byly pře krás né, své ho úko lu se vý bor ně zhos ti -
ly, ně ko ho je jich po dá va né vý ko ny do jí ma ly. Všech ny děti, ko -
led ní ci i kar ne va lo vé mas ky se vy do vá dě li při spo leč ném tan ci,
ta neč cích a hrách. Kob líž ky byly sně de ny, os tat ní dob ro ty jsme
dě tem od ne sly do škol ky. Dě ku je me všem, kte ří při spě li ob čer -
stve ním pro děti, či fi nanč ním da rem do klo bou ku. Všich ni
zúčast ně ní i při hlí že jí cí si ve svých srd cích ucho va jí krás nou
vzpo mín ku na za cho vá vá ní tra dic no vo hrad ské ho ma so pus tu
dět mi již od je jich út lé ho věku.                           HE

Co nás čeká v břez nu:
¡ Ve li ko noč ní díl na
¡ Ode my ká ní za hra dy – jar ní slav nost
¡ Po li cie ČR – ukáz ka prá ce
¡ Ve li ko noč ní pro hlíd ka hra du
¡ Od po led ne pro ta tín ka
¡ Re ci tač ní sou těž Zvo nek z No vo hrad ských hor
¡ Di vad lo v MŠ
¡ Náv ště va kni hov ny
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 ŠD in for mu je
16. dět ská ma so pust ní ko le da

Již po 16. jsme se s dět mi vy da ly na spo leč -
nou ces tu na ším měs tem se zá mě rem udě lat
ra dost os tat ním a také sobě.  Naší ces tu před -
chá ze lo mno ho pří prav, zkou šek, vy mýš le ní
kos tý mů a je jich pří pra va. Také jsme zopa ko -
va li, co ma so pust a jeho sym bo ly zna me na jí.
Tak že ne jen rych tář, kte ré ho se pan sta ros ta
táže, ale i os tat ní děti ze ŠD by měly vě dět,
kdo vede ko le du, kdo má v ruce zbraň a co je ta 
„plá cač ka“(právo) se kterou se vyvolávají
kolečka.
A jak jste na tom vy? Malý tes tík pro vás:
1. Jak se jme nu jí prv ní tři v ko le dě?
2. Co zna me na jí rů žič ky na klo bou ku?
3. Co zna čí píka kte rou má v ruce Hej tman?
4. Ko lik má být ko led ní ků?

Není to jed no du ché, ale jed nou za čas je
dob ré si při po me nout zvy ky a tra di ce, kte ré
mají hlu bo ké zá kla dy. Jako nám kaž dý rok ně kdo při po me ne, že naše
ko leč ko dě lá me ji nak než naši do spě lí ka ma rá di ko led ní ci.  A jako kaž -
dý rok jim od po ví dá me, že kaž dá ko le da má svá spe ci fi ka a tak i my
máme svůj styl roz tá če ní ko leč ka. Dal ším na ším již tra dič ním zvy kem
je náv ště va v domě s pe čo va tel skou služ bou NH a také v do mo vě pro
se ni o ry Dobrá Voda, při které nás doprovází s harmonikou pan J. Vo -
cho ska.

Na zá věr by chom rády po dě ko va ly v prv ní řadě dě tem za to, že do
toho s námi kaž dý rok jdou, a i přes zimu zvlád nou vy dr žet a do jít až do
cíle. Také by chom rády po dě ko va ly paní Dáše Ma těj ko vé za skvě lou
Čer ve nou Kar kul ku, panu dě lo střel ci Ho bi za lo vi, panu Še be lo vi za na -
tá če ní, panu Ak sa mi to vi za fo to gra fie, na šim ku chař kám p. Staň ko vé a
Ja sa ňo vé za úžas né ob čer stve ní po ko le dě. Také dě ku je me Mla dé ka pe -
le a panu J. Vo chos ko vi za hu deb ní do pro vod. Na úpl ný zá věr dě ku je -
me všem, kte ří na naši ko le du při spě li, jak tím, že se na nás přišli
podívat, tak nějakou tou korunou či cukrátkem.   

Vy cho va tel ky ŠD „U Klou za jí cí ho slu níč ka“

A jaké jsou správ né od po vě di?
1. Mat ka ko le dy, hej tman, rych tář
2. Z kaž dé kap ky krve Je ží še Kris ta vy rost la

jed na ba rev ná růže a 5 čer ve ných růží jako
5 ran Kris ta Pána.

3. Píka zna čí zbraň, kte rou byl Je žíš pro -
bod nut.

4. 14 ko led ní ků jako 14 za sta ve ní na kří žo vé
ces tě.
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Ba lyn ka tří dí od Aše až po Os tra vu
Uša tá Ba lyn ka, po hád ko vé ště ně a zá ro veň ta len to va ný psí de -

tek tiv z po hád ky O Ba lyn ce, dob rém ště ně ti a tří dě níz kých ka ma rá -
dů, za ha ju je se zó nu 2016. V le toš ním roce se opět roz je de do deseti
krajů naší vlasti.

Po hád ka „O Ba lyn ce“ je di va del ní před sta ve ní kar lo var ské ho
hu deb ní ho di vad la, kte ré má za cíl nej men ší di vá ky po ba vit, ale
hlav ně uká zat správ ný po stoj ke tří dě ní odpadu a jeho recyklaci. 

„Všech ny děti jsou do pře du svý mi uči te li se zná me ny s té ma tem
před sta ve ní, a pro to na něj mo hou rea go vat a vlast ně se tak samy
účast nit děje“, říká prin ci pál Li bor Ba lák. Prá vě díky před chá ze jí cí -
mu me to dic ké mu ve de ní, kte ré prin ci pál zmi ňu je, je toto před sta ve -
ní ze vzdě lá va cí ho pro jek tu spo leč nos ti EKO-KOM tak mi mo řád né
a malí diváci si odnáší z představení hlubší zážitek. 

V loňském roce se Ba lyn ka na chví li za byd le la do kon ce i v na -
šem hlav ním měs tě, kde na di va del ních scé nách na Let né a
na Žiž ko vě za pl ni la hlediš tě čty ři ce ti před sta ve ní mi. Kro mě toho
se před sta vi la v dal ších de va de sá ti opa ko vá ních této in sce na ce od
Aše až po Os tra vu a os lo vi la díky tomu cel ko vě přes 30 ti síc dětí!

Za tím co v led nu le toš ní ho roku tě ši la di vá ky v do má cích Kar lo -
vých Va rech, již v úno ru se přes zá vě je vydá do již ních Čech. Pro to -
že v loň ském roce dě la la ra dost dě tem hlav ně z Bu dě jo vic, le tos
bude psí de tek tiv pát rat po ne řá dech v Ba vo ro vě, No vých Hra dech,
Čes kých Velenicích, Třeboni i v Bechyni. 

V břez nu pro ču chá ob lí be ný, ja rem pro bu ze ný Ústec ký kraj
a v dal ších mě sí cích se bude i na dá le tou lat čes kou zemí, kro mě
prázd nin, až do Vá noc. Čeká ji opět té měř stov ka před sta ve -
ní pro bu dou cí mi nis try i po pe lá ře, zkrát ka pro všech ny sna ži vé děti, 
kte ré dnes měří kolem jednoho metru.

V pro sin ci těs ně po Mi ku lá ši by se měl Ba lyn ce „na ro dit“ malý
vel ký bráš ka, v po do bě no vé ho před sta ve ní, zu ba tý drak Yrav Yvol -
rak se čtyř mi hla va mi, kte rý by se měl v pre mi é ře před sta vit dě tem
z do má cích Kar lo vých Varů. Hla do vé krky dra ka Yvol ra ka se už teď 
těší na pa pí ro vé, plas to vé, skle ně né i tet ra pa ko vé do má cí od pa dy,
aby je po po zře ní přeměnil na recyklovaná potěšení pro malé i velké.

Di vad lo dětí, Kar lo var ské hu deb ní di vad lo

 ŠD in for mu je
pok ra čo vá ní ze str. 11
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V Kulturně-spolkovém domě má svo je zá ze mí i MOP ČSOP, tak
zva ně „MO Pí ci“, tedy mla dí ochrán ci pří ro dy při Čes kém sva zu
ochrán ců pří ro dy. Je to krou žek, kte rý má u nás dlou ho le tou tra di ci.
Sama si jej spo ju ji i se jmé nem Ing. B. Švar ce.  

A tak se ptám sou čas né ho hlav ní ho ve dou cí ho krouž ku, Ládi Sta ré -
ho, aby nám řekl něco o his to rii krouž ku (kam Tvá pa měť do hléd ne).

Pan Ing. B. Švarc byl vlast ně prv ním ve dou cím KOP – krouž ku
ochrán ců pří ro dy.

KOP – krou žek ochrán ců pří ro dy vznikl v roce 1984 pod ve de ním
pana Ing. B. Švar ce při zá klad ní ško le Nové Hra dy a zá ro veň dru hý
krou žek ochrán ců pří ro dy na SZTŠ – zá mek Nové Hra dy vedl dal ší
člen ČSOP pan Ing. K. Ho la kov ský a pan Mgr. P. Tru bač. Svým za mě -
ře ním byl krou žek smě řo ván k poznávání přírody a krajiny.

A jak fun gu je krou žek dne ska? Už sa mot ný ná zev krouž ku – mla dí
ochrán ci pří ro dy – je sa mo zřej mě ur ču jí cí. 

Krou žek smě řu je k lás ce k pří ro dě, je jí ho poz ná vá ní a ochra ně. Pro -
to se děti po dí le jí na ak cích Den Země a Ukliď me Svět, při úkli du a čiš -
tě ní pří ro dy od vše ho co do ní ne pat ří. Dále se pak ak tiv ně sta ra jí
o kr mít ka a bud ky pro zpěv né ptac tvo, kte ré si samy vy rá bě jí na schůz -
kách. Jsou též ná po moc ni při udr žo vá ní vy sa ze né ze le ně na zre kul ti vo -
va né sklád ce od pa dů – Již ní měs to – Nové Hra dy. Také se an ga žu jí při
růz ných bri gá dách ČSOP, kde pomáhají našim dospělým členům
v rámci svých možnosti.

Jak vel kou zá klad nu má sou čas ný krou žek, jak „sta ré“ děti krou žek
nav ště vu jí? 

V sou čas né době je v krouž ku MOP re gis tro vá no 18 dětí. Do krouž -
ku cho dí děti již od ma teř ské ško ly až do de vá té tří dy. Bo hu žel, tím že
ne jsou v No vých Hra dech střed ní ško ly, ani uč ňov ské ško ly, děti po
ukon če ní zá klad ní škol ní do cház ky od chá ze jí do škol do vzdá le něj ších
měst, kde zů stá va jí na in ter ná tě, a k nám se vra cí spo ra dic ky, a to pouze
na různé víkendové akce.

Dá se říct, že v čin nos ti mla dých ochrán ců jsou ně ja ké „tren dy“?
Jaká je kon krét ní ná plň krouž ku?

Náš trend ne bo li naše dal ší smě ro vá ní spat řu je me v tom, že si děti
bu dou moci samy vy tvo řit jak brou ko vi ště tak i dal ší kra ji no tvor né prv -
ky, a to prá vě na re kul ti vo va né sklád ce od pa du, a tím vlast ně zu žit ko vat 
své teo re tic ké zna los ti pří mo v pra xi. Hlav ní naší ná pl ní je cel ko vé poz -
ná vá ní živé i ne ži vé pří ro dy, a to jak v klu bov ně, tak i v pří ro dě a to
hlav ně v So ko lím hníz dě, Zá mec kém par ku a Te re zi i ně údo lí. Děti učí
poz ná vat rost li ny, při špat ném po ča sí za po mo ci her bá řů, fo to gra fií a
knih a po tom si ty samé rost li ny mo hou na jít a osa hat pří mo v pří ro dě.
Co se týká zví řat,  tak máme jak kniž ní pub li ka ce, tak jsme měli mož -
nost nav ští vit ZOO Hlu bo ká nad Vl ta vou a v rám ci vý sad by stro mů i
ZOO Dvo rec u Bo ro van. V loň ském roce měly děti ne jen z krouž ku tu
mož nost, že jsme pro ně při chys ta li be se du o ži vo tě rysa os tro vi da, a to i 
s ži vým ry sem Blon dý dem. Dále pak na dni Ochra ny pří ro dy v Zá mec -
kém par ku je vždy ta mož nost pro hléd nout si lo vec ké psy a dra vé noč ní

i den ní ptá ky. Vy cpa né ex po ná ty mají mož nost poz ná vat a učit se
o nich jak v klu bov ně ochrán ců, tak i na od chov ně v klu bov ně MS, se
kte rým dlou ho do bě spo lu pra cu je me. Ne jen uče ní a poz ná vá ní pří ro dy
je ná pl ní na še ho krouž ku, ale při špat ném po ča sí máme v klu bov ně
spous ty des ko vých a ji ných her, po pří pa dě vy rá bí me růz né vý rob ky
sou vi se jí cí s pří ro dou. Naše bo ha tá kni hov na umož ňu je všem MO Pí -
kům půj čo vat si domů jakoukoliv knihu. 

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

Nej vět ší ra dost pro mě je vždy ta, kdy naše děti z krouž ku do sáh nou
vý raz ných úspě chů prá vě v rám ci svých zna los tí o pří ro dě a tím vím, že
má prá ce s nimi má stá le smysl. Kon krét ně v loň ské pří ro do věd né sou -
tě ži žáků škol Znáš pří ro du No vo hrad ska – Me mo ri ál RNDr. S. Ku če -
ry, ne jen ob há ji li prv ní mís to ka te go rii C – 8. a 9. tří da, ale i zá ro veň
naši nej mlad ší v ka te go rii A 4. a 5. tří da zís ka li tak též pu tov ní po hár.
Šest MO Pí ků v sou tě ži – zna me na lo dvě prv ní, jed nou dru hé, dvě třetí a 
jedno čtvrté místo. Pro děti prvenství a pro mě radost.

Jaké dal ší akce, mimo pra vi del ných schů zek, po řá dáš?

Mimo pra vi del né schůz ky, kte ré máme kaž dé pon dě lí a stře du, po řá -
dá me ná sle du jí cí akce: No vo roč ní vy cház ka k hra nič ní mu ka me ni, Set -
ká ní se zim ní pří ro dou, Ví tá ní jara v So ko lím hníz dě, Hle dá ní jara, Den
Země, Vel ká jar ní vý pra va, Znáš pří ro du No vo hrad ska, Den ochra ny
pří ro dy, také ně kte ré naše děti se zúčast ňu jí let ní ho tá bo ra ve spo lu prá -
ci s Ju ná kem Nové Hra dy, Ukon če ní a za há je ní škol ní ho roku v So ko -
lím hníz dě, Vý pra va za hum na, Ukliď me Svět, Lé tá ní s dra ky,
Mikulášská besídka a Novohradská tisícovka. Tyto akce jsou vždy o ví -
ken dech. 

A má ce lo re pub li ko vá or ga ni za ce ČSOP pro své ve dou cí krouž ků dětí
ně ja kou pod půr nou vzdě lá va cí me to di ku, pod mín ky pro ve de ní
krouž ků atd.? Nebo je čin nost krouž ku pou ze od ra zem schop nos ti a
ši kov nos ti ve dou cí ho (os tat ně jako i u ji ných záj mo vých or ga ni za cí či
ve škol ním za ří ze ní)?

SMOP – sdru že ní mla dých ochrán ců pří ro dy je záj mo vá slož ka
ČSOP, kte rá sdru žu je ZO pra cu jí cí s dět mi a mlá de ží. V této or ga ni za ci
pra cu je více jak 240 do spě lých čle nů, kte ří ve dou krouž ky MOP. Pro ně 
jsou kaž do roč ně při pra ve ny ná sle du jí cí kur zy: VOYAGE – kurz pro
za čí na jí cí ve dou cí, dále pak pok ra ču jí cí kurz – Vítr do pla chet s ČSO –
s čes kou spo leč nos tí or ni tolo gic kou – vy cház ky za ptac tvem, kurz pro
hlav ní ho ve dou cí ho tá bo ra, zdra vot nic ký kurz. Dále pak jsou ve dou cím 
MO Pí kům za sí lá ny me to dic ké ba líč ky s růz ný mi sa mo lep ka mi, ur čo -
va cí klí če – pu pe ny, kvě ty, se me na, lis ty, in struk táž ní pe rio di ka a dal ší
pro pa gač ní ma te riál ČSOP. Dal ší in for ma ce si kaž dý z nás ve dou cích
již musí na čer pat sám z od bor ných ča so pi sů, knih a internetu. 

Dě ku ji za roz ho vor a pře ji všem dě tem (ne je nom mo pí kům), aby je
re ál ná pří ro da lá ka la víc, než je nom ta „vir tu ál ní“ v po čí ta čo vých
hrách. 

Kvě ta Ja ro lím ko vá

   Čtvr tý roz ho vor ze se ri á lu  Jak se u nás dě tem „krouž ku je“?

Ví tá ní jara 2016
ČSOP zve děti a je jich do pro vod na

Ví tá ní jara v No vých Hra dech,
kte ré le tos při pa dá na so bo tu 19. břez na

Sraz je před Škol ní dru ži nou ve 13.00 ho din,
od kud se jde po tra se So ko lí ho hníz da až na tá bo řiš tě,

kde asi bude při pra ven nebo ukryt jar ní po klad pro všech ny
děti. Na ces tě jsou růz né sou tě že a poz ná vač ky k jaru.

Těší se na vás po řa da te lé z ČSOP

SENIORKLUB
NOVÉ HRADY

Vy zý vá me zá jem ce o pla vá ní
v Gmün du (z celé ve řej nos ti),

aby se zá vaz ně při hlá si li do 21. 3.
na níže uve de ná te le fon ní čís la.

Pla vat by se jelo asi 23. 3. nebo 30. 3. 2016
pí. Ham ber ge ro vá – 725 713 655

nebo pí. Ba doš ko vá – 607 776 951
Ve vlast ním záj mu je dob ré se po jis tit pro ces tu do za hra ni čí.
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Dne 6. 2. 2016 se usku teč nil 13. Zá mec ký ples
V so bo tu šes té ho úno ro vé ho dne jsme při -

ví ta li hos ty na 13. Zá mec kém ple se. Také pro
le toš ní rok se se šlo mno ho za jí ma vých hos tů
z vě dec ké i ne vě dec ké ob las ti, kte ří se do ká za -
li pří jem ně ba vit v pros tře dí his to ric kých sálů
zám ku v No vých Hra dech. 

O ne za po me nu tel ný hu deb ní zá ži tek se od 
za čát ku ple su v di va del ním sále po sta ral Ji -
ho če ský uni ver sit ní or chestr v čele se skvě -
lým di ri gen tem pa nem Ja nem Meis lem. Ve
40-ti člen ném slo že ní nám or chestr za hrál
kla sic ké ta neč ní sklad by a mimo jiné i fil mo -
vou hud bu, mezi niž za řa di li na pří klad Sní da -
ni u Tif fa ni ho, Za chraň te vo jí na Ry a na, The
Wall nebo Fan to ma ope ry s nadaný mi só lis ty. 
Or chestr ply nu le vy stří dal v zr cad lo vém sále
DJ Ra dek Bu lant, kte rý hrál také pís ně na přá -
ní hos tů až do ran ních ho din. 

Díky na šim štěd rým spon zo rům jsme moh -
li při chys tat do tom bo ly té měř 300 cen. Pro to
bych ve li ce ráda tou to ces tou po dě ko va la za
věc né dary všem spon zo rům. Dě ku ji sleč ně
An dree Va cho vé za ruč ně vy rá bě né šper ky,
sleč ně Ani tě Žup ča no vé za pro pa gač ní dár ky spo leč nos ti Al li anz po jiš -
ťov na a UniC re dit Bank, dě ku ji Bu dě jo vic ké mu Bud va ru, n. p., man že -
lům Ma cháč ko vým z cuk rár ny Kou sek, do má cím pot ře bám Nové
Hra dy, Fis her Sci en ti fic, spol. s.r.o., dě ku ji panu Pet ro vi Cí sa řo vi
z FRO Vu, paní He le ně Ži a ko vé Apar tmá ny Ži a ko vá za po uka zy na ma -
sá že a kos me ti ku, Javě tis kár ně v Tře bo ni, paní Kvě tě Ja ro lím ko vé
z KICu Nové Hra dy za po uka zy na kul tur ní před sta ve ní, panu Vla di mí -
ru Hok ro vi, sta ros to vi měs ta Nové Hra dy za vi deo ka ze ty o měs tě, lé -
kár ně Nové Hra dy, paní Ma rii Ša bat ko vé z Dob ré Vody, Jed no tě Nové
Hra dy, We ll ness Ho te lu Re zi den ce Nové Hra dy v čele s pa nem Ja ku -
bem Dvo řá kem, Stu diu Ma rie Vo choz ko vé za poukazy a hračky pro
děti, paní Hromasové z Trafiky Nové Hrady a společnosti Vidox za
poukazy na stavební materiál, všechny ceny udělaly velkou radost. 

O pa mát ku v po do bě pro fe sio nál ních fo to gra fií se po sta ral fo to graf
a pe da gog z umě lec ké ško ly Anež ka v Čes kém Krum lo vě, pan Jan
Mahr. Z této ško ly pro nás také na da ní stu den ti při pra vi li gra fic ké ná vr -
hy vstu pe nek a plakátu na 13. zámecký ples. 

Ná po je a ob čer stve ní za jis til ca te ring pana Mi ro sla va Duš ka. Na
ple se bylo mož no ochut nat na pří klad sus hi, kre ve to vý kok tejl s kla sic -
kou kre ve to vou omáč kou, ta pas či ame ric ký bre ad puding s rumovou
polevou. 

Dě ku ji všem hos tům za účast, pří jem nou zá ba vu a spo leč nost.
Len ka Ba bic ká Ří ho vá, Kon fe renč ní cen trum
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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:
¡ 9. 3. – Ka rel – táta vlas ti, Malé di vad lo, ČB
¡ 13. 3. – Šíp ko vá Rů žen ka – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 19. 3. – Mi chal je kvít ko! – Mi chal Ne svad ba – DK Met ro pol, ČB
¡ 19. 3. – Fil mma ke ři – Malé di vad lo, ČB
¡ 20. 3. – Šíp ko vá Rů žen ka – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 22. 3. – Fran ken ste in – Malé di vad lo, ČB
¡ 3. 4. – Rum cajs lou pež ní kem – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 10. 4. – O lí ných stra šid lech – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 24. 4. – Cir kus – Di vad lo U Kap lič ky, ČB

Di va del ní před sta ve ní:
¡ 3. a 17. 3. – Za kle tý princ – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 4. 3. – Klí če na ne dě li – KC Pa no ra ma, Hlu bo ká n. Vlt.
¡ 5. 3. – Ar cha na dě je, Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 8. 3. – Po ker face – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB
¡ 9. 3. – Za vo lej te Je e ve se – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 9. a 23. 3. – Ani za mi lion – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 10. 3. – Per fect days – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 11. 3. – Muž sed mi ses ter – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 11., 12., 25. a 26. 3. – 7 žen na krku – KC Pa no ra ma Hlu bo ká n. Vlt.
¡ 9. 3. – Ja ko byt ram ping – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 12. a 22. 3. – Pryč z Mul lin ga ru – Ji ho če ské di vad lo, ČB

¡ 13. 3. – Ví kend s Bo hem – DK Met ro pol, ČB
¡ 14. 3. – Žena jako druh – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 15. 3. – Hol ka nebo kluk – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 16. 3. – Blac kout – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 16. 3. – Ví tá ní se svo bo dou – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 18. a 19. 3. – Po víd ky – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 18., 19., 22., 23. 3. – Pos led ní doutník, ČB
¡ 18. 3. – Po ha ni – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB
¡ 19. 3. – Osa mě lé ve če ry Dory N. – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB
¡ 25. 3. – Re qu i em – Kláš ter ní kos tel Obě to vá ní Pan ny Ma rie, ČB
¡ 29. 3. – Pas de tro is – DK Met ro pol, ČB
¡ 29. 3. – Kre ut ze ro va so ná ta – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB
¡ 30. 3. – Je úchvat ná! – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 30. 3. – Aida – DK Met ro pol, ČB
¡ 30. 3 – Když se zhas ne – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 31. 3. – Zpí vá ní v deš ti – DK Met ro pol, ČB
¡ 3. 4. – Šťo vík, pe če né bram bo ry – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 6. 4. – Má to vý nebo cit ron? – Di vad lo U Kap lič ky, ČB

Otá či vé hle diš tě Čes ký Krum lov 2016:
¡ 8. – 18. 6. 2016 – Ro bin Hood
¡ 12. 6. – 10. 9. – Ba ron Prá šil
¡ 22. 6. – 9. 7. – Ženy Jin dři cha VIII.
¡ 14. – 23. 7. – Pří bě hy liš ky Bys trouš ky
¡ 27. – 30. 7. – La bu tí je ze ro (ba let)
¡ 3. – 6. 8. – Car men (ope ra)
¡ 17. 8. – 4. 9. – Pes bas ker vi ll ský

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

pok ra čo vá ní na str. 17

Na bíd ka kur zů
Na za re tu v Bo ro va nech

Za pod po ry měs ta Bo ro va ny
jsme pro Vás při pra vi li ru ko děl né kur zy.

Hlá sit se mů že te ema i lem na:
nazaretdilna@centrum.cz

nebo na te le fon 736 711 253.

Ó Tka ní na stol ních rá mech
 – pod ve de ním p. E. Tyr ne ro vé
V so bo tu 2.4.2016 od 9.00 ho din,
mís to ko ná ní: Na za ret Bo ro va ny
Cena: 500,- Kč, 
při hláš ky nej poz dě ji do 31.3.2016

Ó Ko ší kář ský kurz 
– vede ko ší kář p. J. Smrt
V so bo tu 23.4.2016 od 9.00 ho din,
mís to ko ná ní: Na za ret Bo ro va ny
Cena: 480,- Kč, za hrad ní nůž ky,
nůž a slab ší šrou bo vák s se bou
Při hláš ky nej poz dě ji do: 21.4.2016

Ó Kurz gla zo vá ní kvě ti ná čů 
– pod ve de ním  p. Evy Chad to vé
V so bo tu 7.5.2016 od 9.00 ho din,
mís to ko ná ní: Na za ret Bo ro va ny
Cena: 220,- Kč do spě lí, 130,- Kč děti,
kvě ti ná če jsou v ceně
Při hláš ky nej poz dě ji do: 5.5.2016

Ó Kurz pls tě ní 
– pod ve de ním p. Lu cie Ho mo lko vé
V so bo tu 21.5.2016 od 9.00 ho din
Mís to ko ná ní: Na za ret Bo ro va ny
Cena: 480,- Kč, ma te riál je v ceně
Při hláš ky nej poz dě ji do 19.5.2016

Na za ret – Stře di sko DM CČSH
Žiž ko vo ná městí 1, 373 12 Bo ro va ny
www.nazaret.cz, tel.: 736711253 

Den otev ře ných dve ří Na za re tu
– so bo ta 25. červ na 2016.
Tě ší me se na Vás.

Mar ké ta Hos po dář ská

mailto:nazaretdilna@centrum.cz
http://www.nazaret.cz
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KIC Nové Hra dy zve na di va del ní ko me dii

Ani za mi lion
Hra jí Mar cel Va šin ka a Mi cha e la Kuk lo vá

De tek tiv ní ko me die, kte rá je plná pře kva pe ní se str hu jí cím dě jem
a je pos ta ve ná na skvě lých he rec kých vý ko nech obou ak té rů.

Ve čtvr tek 14. dub na 2016 od 19.00 hod.
v ki no sá le Čes ký dům N. Hra dy

Vstup né: 200 Kč v před pro de ji/ 240 Kč na mís tě
KIC  Nové Hra dy, nám. Re pub li ky 46,

tel.: 386 362 195, 602 150 208, www.kicnovehrady.cz

Kon cer ty, fes ti va ly, zá bav né po řa dy:
¡ 11. 3. – Hud ba srd ce – Ka ted rá la sv. Mi ku lá še, ČB
¡ 3. 3. – JF: Z. Sti ví no vá – Konc. síň Ota ka ra Je re mi á še, ČB
¡ 8. 3. – JF: Pa no cho vo kvar te to – Konc. síň Ota ka ra Je re mi á še, ČB
¡ 9. 3. – Duo Ja ma ha – DK Met ro pol, ČB
¡ 9. 3. – Olga Ro man ko – Konc. síň Ota ka re Je re mi á še, ČB
¡ 9. 3. – Ja na nas – Café Klub Sla vie, ČB
¡ 11. 3. – Hud ba Pra ha band – Café Klub Sla vie, ČB
¡ 16. a 17. 3. – JF: Do mi nik Wag ner – Konc. síň Ota ka ra Je re mi á še, ČB
¡ 17. 3. – Hon za Ne dvěd s ka pe lou – KD Sla vie, ČB
¡ 22. 3. – JF: Krá lov ství – Konc. síň Ota ka ra Je re mi á še, ČB
¡ 23. 3. – Žal man & spol.: „70 JAR“ – DK Met ro pol, ČB
¡ 25. 3. – Sa tis fuk cti on + Up!Gre at – Hu deb ní klub K2, ČB
¡ 25. 3. – JF: Ve li ko noč ní kon cert – Konc. síň Ota ka ra Je re mi á še, ČB
¡ 25. 3. – Buty – Café Klub Sla vie, ČB
¡ 31. 3. – Me lo dy Ma kers s On dře jem Ha vel kou, DK Met ro pol, ČB
¡ 31. 3. – Hor ký že slí že (SK) – Café Klub Sla vie, ČB
¡ 2. 4. – Škwor: Hle dá ní Iden ti ty Tour 2016 – KD Ci hel na, Vim perk
¡ 5. 4. – JF: Vod nic ká po hád ka – Konc. síň Ota ka ra Je re mi á še, ČB
¡ 5. 4. – Hop Trop a Sam son Lenk – DK Met ro pol, ČB
¡ 12. 4. – Ka rel Plí hal – Konc. síň Ota ka ra Je re mi á še, ČB
¡ 16. 4. – MIG 21 – Café Klub Sla vie, ČB

¡ 21. 4. – Jiří Pav li ca & Hra diš ťan & Vlas ta Redl s ka pe lou
– DK Met ro pol, ČB

¡ 21. 4. – Iné Kafe (SK) – Café Klub Sla vie, ČB
¡ 22. 4. – Ve se lá troj ka Pav la Krš ky – KD Bo ro va ny
¡ 22. 4. – Kru ci püsk – Café Klub Sla vie, ČB

Před náš ky, Lis to vá ní, sport, os tat ní akce:
¡ 4. 3. – SK Dy na mo x FK Fot bal Tři nec – Stře lec ký os trov, ČB
¡ 4. 3. – Mo ti vač ní film Gra vi ta ti on – Hu deb ní klub K2, ČB
¡ 9. 3. – Ná pad Fest 2016 – Co wor king Cen ter ČB, Ši ro ká 19, ČB
¡ 13. 3. – Vác lav Cí lek: Malá re ne san ce – DK Met ro pol, ČB
¡ 14. 3. – Na slo víč ko, aneb ná ho dy mého ži vo ta: Zde něk Pla chý

– Di vad lo u Kap lič ky, ČB
¡ 17. 3. – Lis to vá ní: Kafe a ci gár ko – Malé di vad lo, ČB
¡ 18. 3. – SK Dy na mo x FK Ba ník Os tra va – Stře lec ký os trov, ČB
¡ 22. 3. – Zpí vám, tedy jsem – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB
¡ 24. 3. – Ji ho če ská Thá lie – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 30. 3. – Malá re ne san ce: Pís nič ky s Má rou – DK Met ro pol, ČB
¡ 17. 5. – Na Sto já ka Live! – CKS Na Sto já ka, ČB

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.

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

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.kicnovehrady.cz
http://www.cbsystem.cz
http://www.kicnvoehrady.cz
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No vo hrad ská ga le rie Ko že luž na
zve na prv ní le toš ní vý sta vu ob ra zů a kre seb

Ná vrat tu lá ka
Ka rel Prá šek

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

Vý sta va ob ra zů v No vých Hra dech je
ji ho če skou pre mi é rou sa mos tat né vý -
sta vy  a  le toš ní rok  to je  50 let, kdy

se Ka rel Prá šek za čal mal bě vě no vat. 

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 ne dě le 27. 3. 2016
čt – ne: 10.00 - 16.00 hod., v jiný ter mí ny lze ga le rii nav ští vit 

na zá kla dě před cho zí do mlu vy v KIC Nové Hra dy

Do pro vod ný prog ram:
Ne dě le 20. 3. Ko men to va ná pro hlíd ka vý sta vy

s Kar lem Práš kem 
Pon dě lí 21. 3. Do pro vod ný prog ram ga le rie pro děti

ze ZŠ Nové Hra dy

Ko že luž na, Ko men ské ho ul. 398, Nové Hra dy

Dal ší info. KIC Nové Hra dy, tel.: 386 362 195, 602 150 208,
Kvě ta Ja ro lím ko vá, kic@novehrady.cz,  www.kicnovehrady.cz

No vo hrad ská ga le rie Ko že luž na
při pra vu je na du ben dru hou le toš ní vý sta vu

Už v loň ském pro sin co vém No vo hrad ském
zpra vo da ji jste se moh li do číst v člán ku od
Vác la va Švar ce „P. Jan Tam pír – ro dák z Hra -
nic, kněz Kris tův, umě lec…“ zmín ku o ku la -
tém vý ro čí úmr tí P. Tam pí ra a  že chce me
v Ko že luž ně uspo řá dat vý sta vu jeho ob ra zů a
kre seb.  Ten to im puls k vý sta vě vze šel  od pana
Švar ce jako  pří le ži tost při po me nout si a ne za -
po me nout na člo vě ka, kte rý za svě til svůj ži vot
kněž ské služ bě, žil tu mezi námi  a kte rý mimo
jiné i rád ma lo val. A vzhle dem k tomu, že  jeho
ob ra zy se do cho va ly mezi lid mi v na šem re gi o nu  a také v Kněž ském
do mo vě, kde P. Tam pír strá vil zá věr své ho ži vo ta, je to ide ál ní pří le ži -
tost vý sta vu usku teč nit.  

Vý sta va patří do toho okru hu akcí, kte ré tzv. od krý va jí do sud ne od kry -
té, na bí ze jí ješ tě ne na bí ze né, na lé za jí „míst ní po kla dy“, vě nu jí se li dem,
s „osob nost ním sklo nem“ či mís tům, kte rá si dnes nově de fi nu je me a poz -
ná vá me. Pa ra le lou je na pří klad i No vo hrad ská hu deb ní tri lo gie a do pro -
vod né mu zej ní ak ti vi ty a před náš ky. Tady všu de mů že te na jít sna hu
o poz ná ní naší his to rie a po cho pe ní sou čas nos ti, jak by řek li kla si ko vé.

V dub nu tedy bu dou moci všich ni, kte ří P. Tam pí ra zna li, při jít na vý -
sta vu jeho ob ra zů, zej mé na kre seb kos te lů, kap li ček, hra dů, tvr zí, ves nic -
kých sta ve ní. 

Vý sta va „Do kos te líč ka ko lem kap lič ky ved le zám ku přes ná ves…“  je
ale sa mo zřej mě pří stup ná všem, kte ří si chtě jí pro hléd nou vel mi zda ři lé
kres by  a tře ba i tro chu od tu šit at mo sfé ru, ve kte ré tyto ob ráz ky vzni ka ly.
Za há je ní vý sta vy bude v ne dě li 3. dub na od 14.00 hod.
Vý sta va bude otev řena do 30. 4. 2016, čt–ne 10.00–16.00 hod.,
v jiný ter mín dle před cho zí do mlu vy na KIC Nové Hra dy,
tel.:  386 362 195, www.kicnovehrady.cz

mailto:kic@novehrady.cz
http://www.kicnovehrady.cz
http://www.kicnovehrady.cz
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Ke ra mic ká díl na Kána
Ke ra mic ká díl na Kána zve do spě lé i děti

do no vých pros tor díl ny. Vy rá bí me uži tou ke ra mi ku,
mis ky, hrn ky, tácy, vázy, de ko ra tiv ní a  za hrad ní ke ra mi ku.

Ó Úte rý – do spě lí  17.00 – 18.30 hod.
Od 16.00 hod. mo hou při jít ti, kte ří ne chtě jí cho dit pra vi del ně,
sta čí jim jed na ho di na  a chtě jí tvo ře ní jen vy zkou šet
nebo vy ro bit pří le ži tost ný dá rek

Ó Stře da – děti  15.45 – 17.45 hod. 
Děti při chá ze jí dle svých mož nos tí tak, aby měly ales poň jed nu
ho di nu na tvo ře ní, ně kte ré pot ře bu jí více času

Ó Čtvr tek – do spě lí  17.00 – 18.30 hod.

Všem účast ní kům kur sů pře je me ra dost z ob je vo vá ní mož nos tí
ke ra mic ké ho tvo ře ní i ori gi nál ních vý rob ků.

Za ke ra mic kou díl nu Kána Mac ko vá Lud mi la, tel.: 728 116 044

Vý tvar né tvo ře ní
v no vém pros to ru

Od břez na se všech ny pra vi -
del né ko že luž no vé ak ti vi ty pro
děti pře su nou do no vé ho, vlast ní -
ho „ate li é ru“, ur če né ho pro tvo -
ře ní nejmenších uměl ců. Na chá zí 
se za zdra vot ním stře dis kem,
v bu do vě bý va lých Jes lí, v pra vé
čás ti. Již zde fun gu je ke ra mic ká
díl na s krouž ky pro dospělé i děti. 
Díl ny bu dou pok ra čo vat ve stej -
ných ča sech a dnech jako v le toš -
ním roce.

¢ Pon dě lí: 14 – 16.00 hod.
Vý tvar né tvo ře ní pro nej men ší
Krou žek otev ře ný před škol ním dě tem, ma lým dě tem v do pro -
vo du ro di čů i mlad ším ško lá kům. Vy rá bí me, le pí me, ma lu je me, 
stří há me pře dem při pra ve né ná mě ty, kte ré zvlád nou děti sa mos -
tat ně, ti úpl ně nej men ší s do po mo cí ro di čů.

¢ Čtvr tek: 13 – 17.00 hod.
Vý tvar ný krou žek pro škol ní děti
V tom to krouž ku pra cu jí děti sa mos tat ně, učí se spo lu pra co vat
v týmu s růz ně sta rý mi ka ma rá dy, zpra co vá vá me spo leč né téma
a učí me se po uží vat vý tvar né tech ni ky a ná pa dy.

Vhod né pro sa mos tat né děti od 5 let a děti škol ní ho věku.

¢ So bo ta: 14 – 17.00 hod. Tvo ře ní pro ce lou ro di nu
Jed nou mě síč ně se pot ká vá sku pi na ro di čů a dětí a vy rá bí me díl -
ka k ak tu ál ní mu ob do bí. Jde o pří jem nou ak ti vi tu, kde se mo hou
pot ká vat ma min ky, ta tín ko vé, pra ro di če a děti a kro mě od ne se -
né ho vý rob ku i za žít čas spo leč né ho sdí le ní a plá no vá ní dal ších
ne for mál ních akcí.

V so bo tu 19. 3. bu de me při pra vo vat ve li ko noč ní de ko ra ce.

Do všech ak ti vit je vol ný vstup v prů bě hu ce lé ho škol ní ho roku,
není tře ba se do něj pře dem hlá sit nebo pra vi del ně do dr žo vat účast.
Při jďte pros tě vždyc ky, když bu de te mít chuť, čas a tvůr čí ná la du.

Těším se na dal ší set ká vá ní v no vém, v tuto chví li zce la čis tém mís tě. 
Lu cie So vo vá, Tel.: 774 766 676

Ma lo vá ní, tvo ře ní a vý tvar né umě ní…
Od břez na „za sáh ne“  ně kte ré „tvo řil ky“ 

změ na  pro tvůr čí a vý tvar né ak ti vi ty, kte ré se
do úno ra ko na ly v Ko že luž ně. V ob jek tu bý va -
lých jes lí vzni ká  tzv. ko mu nit ní cen trum (za -
tím asi pra cov ní ná zev), kde už v loň ském roce 
byla umís tě na ke ra mic ká díl na Kána (dřív
byla v kláš te ře) a nyní se k tomu při dá vá i tzv.
tvůr čí ate li ér pro nej men ší děti. Po ve de jej
Luc ka So vo vá a bude svým způ so bem a ob sa -
hem  prá ce na va zo vat na čin nost před cho zí.
Pro tyto úče ly bude slou žit nový sa mos tat ný
pros tor v pří ze mí ob jek tu, kde bez ja ké ho ko li
ome ze ní  bu dou moci děti ma lo vat a tvo řit a
svůj „ate li ér“ jim bude na pl no slou žit.  Změ na
se týká i fi nan co vá ní  těch to ak ti vit, pro to že se
od dě li ly od roz poč tu měst ské ho KIC  a pře su -
nu ly pod roz po čet ur če ný na krouž ky  pro děti, 
o kte rých roz ho du je pře de vším rada měs ta či
fi nanč ní ko mi se (bylo vlo ni pro jed ná vá no pře -
dem ve řej ně na schůz ce pro ro din né komise).

Na zá kla dě této změ ny se No vo hrad ská ga -
le rie Ko že luž na bude moci vě no vat více vý -
stav ní čin nos ti a do pro vod ným prog ra mům,
kte ré bu dou  sou vi set pře de vším s ak tu ál ní mi
vý sta va mi, plá nu je me i po řá da ní ko men to va -
ných pro hlí dek s au to ry vý stav, dále ma lo vá ní
pro ve řej nost (bez roz dí lu věku) ve spo lu prá ci
s uměl ci. Dal ší čin nos tí, kte rá rov něž sou vi sí
s ak tu ál ní na bíd kou ga le rie, by měla být vět ší
spo lu prá ce s míst ní mi ško la mi (zej mé na se ZŠ 
a ZUŠ, ale tře ba za ujme me i ško ly v oko lí) a
pro ně (pro děti) při pra vo vat ta ko vé čin nos ti,
kte ré by moh ly roz ší řit zá klad ní vý tvar nou vý -
cho vu – zá jem o nav ště vo vá ní vý stav, jak se
na vý sta vě cho vat a jak ji dob ře „zkon zu mo -
vat“, prak tic kou zku še nos tí  se zna mo vat s růz -
ný mi vý tvar ný mi tech ni ka mi a obo ry.  Svou
na bíd kou ne chce me ale jen zaujmout děti.
Stejně tak rádi uvítáme i seniorskou klientelu,

protože malovat a bavit se svým tvořením se
dá opravdu v každém věku. 

Od břez no vé vý sta vy chce me Ko že luž nu
zpřís tup nit i plně o ví ken dech, pro to že kdy jin -
dy si „užít“ čas pro sebe nebo uspo řá dat  pěk ný
vý let za umě ním, když ne v so bo tu či ne dě li?

Dů le ži tou úlo hou No vo hrad ské ga le rie
Ko že luž na je pod po ra uměl ců a tvůr čích lidí
„míst ních, re gi o nál ních a ji ho če ských“, kte -
rým chce me dá vat pros tor pro svo ji pre zen ta -
ci, a zá ro veň při lá kat do na še ho měs ta uměl ce, 
kte ří přesahují naše „teritoriální hranice“.

Za ga le rii bych si přá la, aby čím dál více
byla mís tem pro pěk né a kva lit ní vý sta vy, na
kte rých mů že te za žít svo je vlast ní  „umě lec ké
vzru šu jí cí chví le“, ale  i mís tem, kde si v ti ché
čis to tě na chví li za sta ví te čas a do pře je te si 
„své ho ne ru še né ho po hle du“ na to, čemu ří ká -
me vý tvar né umě ní.               K. Ja ro lím ko vá
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Vý tvar ná sou těž
Lesy a pří ro da ko lem nás

Kaž dý rok v kni hov ně vy sta vu je me dět ské vý tvar né prá ce na téma
člo věk a les, les ve fan ta zii a stro my v ba rev ném ka bát ku. Náv štěv ní ci
kni hov ny při dě lu jí body ob ráz kům, kte ré se jim nej víc líbí. Prá ce
s nej vyš ším poč tem bodů po stu pu jí do Ji ho če ské vě dec ké kni hov ny,
kde od bor ná ko mi se vy be re ty nej hez čí. I le tos tedy při jďte do kni hov -
ny v prů bě hu břez na a dub na pro hléd nout si ob ráz ky a dát jim bo dí ky.
Dě ku je me.                                          D. Cí sa řo vá

Měst ská kni hov na Nové Hra dy Vás zve na

DEN S KNIHOU
ve čtvr tek 24. břez na 2016

10.00 – 11.30 ho din 
Po ví dá ní, ver šo vá ní o ko či čím stu do vá ní (pro děti)

15.00 – 16.30 ho din 
 au dio kni ha SATURNIN (pro do spě lé)

Při jďte se za po slou chat a po být při čaji a ka fíč ku v kni hov ně.

 Okén ko do kni hov ny
Zvlášt ní za chá ze ní: ro din ný tá bor te re zín ských Židů 
v Aus chwitz II. – Bir ke nau – Adam Drda
Jen málo lidí ví, že v noci z 8. na 9. břez na 1944 byly v ply no vých ko -
mo rách za vraž dě ny té měř čty ři ti sí ce Židů z te re zín ské ho ro din né ho tá -
bo ra v Osvětimi-Birkenau a že to byla - ved le ob dob ných vražd z
po čát ku čer ven ce té hož roku - nej vět ší ma so vá vraž da čs. ob ča nů bě -
hem dru hé svě to vé vál ky a v mo der ních dě ji nách vů bec.

Mís to pis No vo hrad ska – Pa vel Kob la sa
Kni ha „Mís to pis No vo hrad ska“ při bli žu je zá jem cům o ob last his to rii
jed not li vých míst bý va lé ho no vo hrad ské ho okre su a při leh lých No vo -
hrad ských hor. V úvo du se lze se zná mit se struč ný mi dě ji na mi ce lé ho
No vo hrad ska. 

Pod sně hem – Pet ra Sou ku po vá
Tři ses try na se da jí jed no ho zim ní ho dne do auta a vy rá že jí na ces tu k ro -
di čům na os la vu na ro ze nin své ho otce. V jed nom autě se však s nimi
oci ta jí i je jich ži vot ní pří bě hy, vzpo mín ky na dět ství, ne na pl ně né sny a
frus tra ce a sed mi míst né Vol vo XC se tak už po ně ko li ka ki lo met rech
jíz dy mění v na pě cho va ný pa pi ňák, kte rý kaž dou chví li hro zí vý bu -
chem. A to ješ tě žád ná ze ses ter ne tu ší, že dal ší dra ma je čeká v domě
ro di čů.

He reč ka – Mag da Vá ňo vá
Ro mán vtáh ne čte ná ře do vzru šu jí cí ho ži vo ta slav né he reč ky Žo fie Be -
la do vé. Ne oby čej ný pří běh má zvlášt ní kouz lo v tom, že se roz ví jí z do -
ce la oby čej ných ži vot ních sou vis los tí.

Není co ztra tit – Ro wan Co le man
Ode jít od ná sil nic ké ho man že la není tak snad né, jak by se moh lo ne za -
svě ce ným zdát, a tak Rose dlou há léta se tr vá va la v ne sne si tel ném sou -
ži tí. Z čer né díry bez na děje ji vy táh la do ce la oby čej ná po hled ni ce: pár
las ka vých slov od člo vě ka, s nímž se set ka la před lety, jen na pár chvil.

De ník Brid get Jo ne so vé – He len Fi el din go vá
Vtip ně na psa ný de ník svo bod né tři cát ni ce Brid get Jo ne so vé, kte ré dě -
la jí sta ros ti hlav ně vlast ní váha, pří jem ka lo rií, ka riér ní po stup a vol ba
správ né ho part ne ra.

Hu sit ská epo pej III: za časů cí sa ře Zik mun da 1426–1437 –
Vlas ti mil Von druš ka
Sed mi díl ná sága vy prá ví o udá los tech slav né i po hnu té doby 15. sto le tí
v Čes kém krá lov ství. Tře tí díl se ode hrá vá v le tech 1426 až 1440. Ro di -
na Pro ko pů pro ží vá kri zi hu sit ské re vo lu ce. Hlad, mor, roz vrat země
a mo rál ní de vas ta ce, to pro vá zí osud země i rodu Pro ko pů. 

 In for ma ce z kni hov ny

Jar ně prázd ni no vé po hád ko vé čte ní
…se nám ten to krát móóc vy da ři lo. V úte rý 23. úno ra se se šlo na do -

po led ní i od po led ní čte ní ješ tě víc dětí než ob vyk le. Ty, kte ré již zna ly
An dul ku Bod lá ko vou, se na ni pří mo tě ši ly. Pře čet li jsme si kla sic ké
po hád ky, ver šo va né po hád ky i bás nič ky a ve čte ní jsme se (vse dě i vle -
že) všich ni vy stří da li. A že nám to při pe ká či bu chet a džbá nech pi tíč ka
šlo ná ram ně! Ur či tě se zase ně kdy sej de me. Příš tě to bude „Po ví dá ní,
ver šo vá ní o ko či čím stu do vá ní“ se spi so va tel kou Vě rou Kar ha no vou.
Bu de me se tě šit.

A tě šit se mohou ne je nom děti, ale i do spě lí čte ná ři. Pro ty při pra vu ji 
be se du s Ji řím Há jíč kem, au to rem knih Sel ské ba ro ko a Rybí krev a dr -
ži te lem ceny Kni ha roku Mag ne sia li te ra za rok 2013. Set ká ní s ním se
usku teč ní v Kulturně-spolkovém domě dne 26. 4. 2016.        D. Cí sa řo vá
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INFORMAČNÍ CENTRUM
Nové Hra dy in for mu je…

Ve dnech 18. – 21. úno ra se v Pra ze na vý sta viš ti v Ho le -
šo vi cích ko nal ju bi lej ní 25. roč ník me zi ná rod ní ho ve le tr hu
ces tov ní ho ru chu Ho li day Wo rld 2016. Naši no vo hrad skou 
ob last jsme spo leč ně s ko le gy ně mi z Tr ho vých Svi nů a Bo -
ro van pre zen to va li opět v rám ci „olym pij ské“ ex po zi ce již -
ních Čech, o kte ré jsme Vás in for mo va li již v mi nu lém
čís le NZ. Dal ší ve le tr hy se ko na jí v Os tra vě (4. – 6. 3., kde
nás bude re pre zen to vat Šár ka Flo de ro vá z IC Tr ho vé Svi -
ny) a v Hrad ci Krá lo vé (11. – 12. 3., kam je dou ko le gy ně
z bo ro van ské ho íčka). Ve le trh Ji ho če ský kom pas, kte rý se
koná 28. – 29. dub na v čes ko bu dě jo vic kém DK Met ro pol,
bude zej mé na o pre zen ta ci a na bíd ce jed not li vých ji ho če -
ských měst, kde naše Nové Hra dy bu dou mít svůj sa mos tat -
ný stá nek. Tím to také čte ná ře na še ho NZ zvu na jme no va né 
ve le tr hy.                 Za no vo hrad ské íčko Jit ka Dus pi vo vá

Ga le rie Kram pus v Kap li ci
Ve čtvr tek 11. úno ra jsem se zúčast ni la, na po zvá ní Mgr. Sta -

ni sla va Trse – ře di te le Kul tur ní ho a in for mač ní ho cen tra, zno vu -
o tev ře ní Ga le rie Krampus v Kaplici.

V Ga le rii Kram pus, kte rá se na chá zí ve skle pích bý va lé ho pi -
vo va ru na ná městí, mů že te vi dět z bez pros třed ní blíz kos ti dé mo -
nic ké by tos ti z Alp ských zemí, ruč ně vy ře zá va né dře vě né
mas ky, ori gi nál Kram pus ob le če ní a je jich vý ba vu. Sou čás tí ex -
po zi ce je ba rev ná port rét ní ga le rie fo to gra fií a fil mo vý ses třih
z Kram pus show. No vin kou jsou i noč ní pro hlíd ky, při níž se Ga -
le rie za ha lí do dýmu a za do pro vo du mys tic ké hud by mů že te
shléd nout ce lou ex po zi ci. A kdo ví, tře ba ně kte rý z dé mo nic kých
bytostí ožije. Noční prohlídky jsou zatím jen na objednání,
minimálně pro 10 lidí.
Ga le rii Kram pus je mož né nav ští vit
od pon dě lí do pát ka od 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.,
v so bo tu od 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hod.
a v ne dě li od 13.00 – 16.00 hod.   Vstup né: Do spě lí 70 Kč, děti 50 Kč, ro din né vstup né 200 Kč.
Více in for ma cí na lez ne te na in ter ne to vých strán kách www.krampuskaplice.cz,
www.ikaplice.cz          Za KIC Nové Hra dy Mar ti na T. Ko lá řo vá

Po čer né Af ri ce s ho tel bu sem
Prv ní le toš ní ces to va tel ské pro mí tá ní  nás za ved lo

až do již ní Af ri ky a vy da li jsme se tam ho tel bu sem.
Což je hlav ní for ma „po hy bu i se tr vá ní“ v této námi
nav ští ve né ob las ti a o tom vy prá věl a krát ké fil my pro -
mí tal Jar da Mi chal. Jeho vy prá vě ní o Af ri ce, o li dech,
kte ří se s ním roz hod li již ní Af ri ku nav ští vit, bylo za jí -
ma vé ne jen ze mě pis ně a po pis ně, ale ně ko lik rát se ne -
bál při tom zmí nit i „své do po ru če ní“ – Po jeď te do
Af ri ky a uvi dí te jak se vám to po mě sí ci v hla vě „srov -
ná“.  Zda si jeho radu vez me ně kdo k srd ci, to je už na
kaž dém z vás (nás).                                               K. J.

KIC Nové Hra dy zve na dru hé le toš ní

CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ
Ru mun sko – Pří rod ní a his to ric ké za jí ma vos ti

7. dub na 2016, od 18.00 hod.
Sál Kulturně-spolkového domu N. Hra dy

Čeká nás okruh ko pí ru jí cí vět ši nu Kar pat ské ho ob lou ku, na němž nav ští ví me
šká lu pří rod ních a his to ric kých pe rel i per li ček, kte ré si Kar pa ty stře ží jako vzác né
po kla dy. Po ko chá me se např. zem ní mi py ra mi da mi, smr to nos nou sir nou jes ky ní,
ba hen ní mi sop ka mi, dvoj ča ty so peč ných krá te rů s bez odto kým je ze rem, sol ný mi
doly a údo lí mi, je di neč ný mi ka ňo ny.

I přes to, že ně kte ré po do bné skvos ty
mů že te ob je vit i jin de v Ev ro pě, všech ny
po hro ma dě v jed nom stá tě uvi dí te je di ně
v Ru mun sku. A je di ně tady zjis tí me kdo byl
le gen dár ní kr ve lač ný Drá ku la – upír, ma so vý
vrah nebo přís ný a spra ved li vý vla dař? 

Na ces tě nás pro ve de Ja ro slav Ze man, zku -
še ný ces to va tel a „od bor ník“ na Ru mun sko.

Vstup né 30 Kč

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

http://www.krampuskaplice.cz
http://www.ikaplice.cz
http://www.kicnovehrady.cz
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I. kolo Ligy ta len to va né
mlá de že v ka ra te

Nej mlad ší no vo hrad ští ka ra tis té zís ka li
v me zi ná rod ní kon ku ren ci 6 me dai lí

V ne dě li 24. led na se do Vše spor tov ní haly na Dlou -
hé lou ce v Čes kých Bu dě jo vi cích sje lo přes 200 dět -
ských zá vod ní ků z Ně mec ka, Slo ven ska, Slo vin ska a
Čes ké re pub li ky, aby změ ři li své síly v dis cip lí nách kata 
a ku mi te. Tato sou těž byla ur če na pro nej men ší bo jov ní -
ky do 16 let od nej niž ších bí lých pásů až po vyš ší žá kov -
ské stup ně tech nic ké vy spě los ti v bar vě fia lo vé a hně dé. 

V do po led ních ho di nách se ko na la sou těž kata - sou -
bor ná po vin ná se sta va. Na ta ta mi ve dvo ji cích pro ti
sobě na stu po va li sou pe ři vždy roz li še ní mod rou a čer ve -
nou šer pou a z této dvo ji ce zví tě zil zá vod ník, kte rý zís -
kal od roz hod čích vyš ší po čet zved nu tých praporků
dané barvy, tedy vyšší počet hlasů.

V dis cip lí ně kata mlad ší žá ky ně zís ka la bron zo vou
me dai li Mad len Char vá to vá, kte rá star to va la na sou tě ži
po pr vé. V kata mlad ší žáci ob sa dil Da vid Ma cho 2. mís -
to. Ni ko la Staň ko vá zís ka la pro naše bar vy 3. mís to.
Nej vět ší po čet pro tiv ní ků měl v ka te go rii  mlad ší žáci
To máš Bal ko, kte rý po neúspěšné repasáži obsadil pěkné 4. místo. 

V od po led ních ho di nách se na ta ta mi roz ho ře ly boje ve spor tov ním zá pa se
ku mi te. V ka te go rii star ších žáků nad 35 kg To máš Bal ko opět ob sa dil „jen“
4. mís to v sil né kon ku ren ci. V ka te go rii star ších žá kyň se po da ři lo zís kat stří br -
nou me dai li Ni ko le Staň ko vé. Da ři lo se Da vi do vi Ma cho vi, kte rý v dis cip lí ně
Ipon Sho bu vy bo jo val stří br nou me dai li v sil ně ob sa ze né ka te go rii (30 zá vod ní -
ků) a dis cip lí ně su per kop do kon ce zvítězil.

Naši nej mlad ší zá vod ní ci pro ká za li, že jsou při pra ve ni kon ku ro vat i zku še -
něj ším vrstevníkům. 

Gra tu lu ji na šim zá vod ní kům ke skvě lým vý sled kům. Dě ku ji ro di čům zá -
vod ní ků za pod po ru na šich cvi čen ců a zá vod ní kům za vzornou reprezentaci.

Mar tin Her mann, před se da od dí lu ka ra te

MISTROVSTVÍ EVROPY
V KARATE (EKF) 2016

Ve dnech 5.–7. úno ra se
na Kyp ru ve měs tě Li mas sol
ko na lo 43. Mis trov ství Ev ro -
py v ka ra te. To ho to šam pio ná -
tu se účast ni lo 973 zá vod ní ků
ze 48 stá tů Ev ro py, ale byli
zde také zá vod ní ci z Iz ra e le,
Adzer baj džá nu a Gru zie.

S vý pra vou stát ní čes ké
re pre zen ta ce od le těl na Kypr také člen od dí lu TJ ka ra te
Nové Hra dy To máš Her mann. V sou tě ži ku mi te (spor tov ní
zá pas dvo jic WKF) v ka te go rii U21 ju ni o ři + 84 ki lo gra mů
měl náš bo rec v ka te go rii cel kem 24 zá vod ní ků. To máš měl
prv ní kolo vol ný los a če kal na ví tě ze z due lu zá vod ní ků Iz -
ra e le a Ho land ska. Ve dru hém kole To máš na stou pil pro ti
Darnelovi-Tyron Lar dy mu z Ho land ska, se kte rým bo hu žel
pro hrál. Ten to zá vod ník se ale pro bo jo val do fi ná le (kde zví -
tě zil) a tím se To máš dos tal do re pa sá že, kde se ve tvr dém
sou bo ji střetl s Alo nem Ber co vi chem z Iz ra e le, kte ré ho do -
ká zal pora zit 3:0. Náš zá vod ník po stou pil do dal ší ho kola, ve 
kte rém na něj če kal loň ský Mistr Ev ro py a 5. z mis trov ství
svě ta 2015 Al par slan Ya ma nog lu z Tu rec ka a prá vě ten to
zku še ný zá vod ník To má še za sta vil v po stu pu o mož ný
bronz. To máš ob sa dil bo do va né 7. mís to a z ev rop ské ho
šam pio ná tu si od vá ží mno ho uži teč ných zku še nos tí, kte ré
bude na tré nin ku pře dá vat svým ko le gům v od dí le.   

To máš byl po pr vé na ME jako člen čes ké ho re pre zen tač -
ní ho týmu, a to jako sa mop lát ce. Bez pod po ry Měs ta Nové
Hra dy a Tě lo vý chov né jed no ty v No vých Hra dech by se to -
ho to šam pio ná tu účast nit ne mohl. Dě ku ji To má šo vi za vzor -
nou re pre zen ta ci v za hra ni čí a všem, co mu fan di li v jeho
spor tov ním úsi lí. Mar tin Her mann, před se da od dí lu ka ra te

Nej úspěš něj ší zá vod ník 
Da vid Ma cho

No vo hrad ští zá vod ní ci 

To máš v sou bo ji

I. kolo Kraj ské ligy v ka ra te v Hlu bo ké nad Vl ta vou 
No vo hrad ští zá vod ní ci za há ji li zá vod ní se zo nu zis kem dvou me dai lí

V ne dě li 14. úno ra 2016 se na I. kolo Kraj ské ligy v ka ra te do Hlu bo -
ké nad Vl ta vou sje lo více jak 140 zá vod ní ků z osm nác ti ji ho če ských
od dí lů a škol ka ra te, ale také od díl z Pl zeň ské ho kra je, z Ho raž ďo vic.
Sou tě ži lo se v dis cip lí ně kata – sou bor ná cvi če ní, a to cel kem na třech
zá pa siš tích – ta ta mi, kde zá vod ní ci před vá dě li skvě lé vý ko ny při ukáz -
ce kry tů, úde rů a kopů pro ti ima gi nár ním útoč ní kům. V ka te go rii mlad -
ších žá kyň 10 - 11 let vy bo jo va la Na tá lie Ma cho vá 3. mís to mezi
18 nej lep ší mi ka ra tist ka mi v kra ji. V ka te go rii star ší žá ky ně po stou pi la
do prv ní ho kola po ví těz ství 3:0 Ni ko la Staň ko vá, bo hu žel ve dru hém
kole pod leh la sou peř ce 1:2 a v re pa sá ži opět o je den bod při šla naše zá -
vod ni ce o bronz a ob sa di la pěk né 4. mís to. Ka ro lí na Staň ko vá ne po stou -
pi la z prv ní ho kola a v re pa sá ži se jí také ne da ři lo. Stej ný vý sle dek měl
Da vid Ma cho mezi mlad ší mi žáky. V ka te go rii ju ni o ři ob sa dil 2. mís to

Lu káš Ně mec skvě le za cvi če nou kata.
V sou tě ži kata druž stev ob sa dil pěk né
4. mís to tým ve slo že ní Da vid Ma cho TJ
N. Hra dy, zá vod ník Pan thers Č. Krum lov 
a zá vod ník So kol Bor šov nad Vl ta vou.
Tří člen né druž stvo zde cvi čí na jed nou
syn chro ni zo va nou kata a musí přes ně
do dr žet ryt mus, po sto je, tech ni ky a
v sou bo ji o me dai li musí za cvi čit tzv.
Bun kai-praktická ukáz ka tech nik v kata,
kdy opět celý tým de mon stru je tech ni ky
v pra xi a prá vě v re pa sá ži o bronz se toto
na šim zá vod ní kům ne vy da ři lo vy da ři lo a
ob sa di li pěk né a bo do va né 4. mís to. 

V od po led ních ho di nách se roz je la dis -
cip lí na ku mi te, kde zá vod ní ci ve spor tov -
ním zá pa se dvo jic před vá dí vše, co se na učí při mno ha ho di nách tvr dé ho
tré nin ku. Sou tě ží cí musí mít pře de vším vý bor nou fy zic kou kon di ci, pro -
to že vy dr žet zá pas od 1:30 mi nu ty u žáků až po 3 mi nu ty u do spě lých
v chrá ni čích a s chrá ni čem zubů v ústech, není vů bec jed no du ché. 

V ka te go rii mlad ší žáci do 27 kg ne po stou pil z prv ní ho kola Da vid
Macho.

Pro všech ny naše zá vod ní ky byla tato vyš ší kraj ská sou těž dob rou
zku še nos tí před dru hým ko lem kraj ské ligy, kte ré se bude ko nat 13. 3.
ve Stra ko ni cích.  

Bla ho pře ji obě ma me dai lis tům k zis ku cen ných kovů, všem zá vod -
ní kům za vzor nou re pre zen ta ci a dě ku ji ro di čům za pod po ru na šich cvi -
čen ců.                                   Mar tin Her mann, před se da od dí lu ka ra te

Tre nér Mar tin Her mann, Ni ko la a Ka ro lí na Staň ko vá, Da vid Ma cho
za ním tre nér To máš Ba lík, Na tá lie Ma cho vá,Lu káš Ně mec a tre nér
To máš Her mann na I. kole Kraj ksé ligy v ka ra te

V I. kole Kraj ské ligy v ka -
ra te Lu káš Ně mec ob sa dil
stří br nou příč ku a Na tá lie
Ma cho vá bron zo vou po zi ci,
oba v dis cip lí ně kata
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Fot bal – opač ně!
Po mě ry se ob rá ti ly. Za tím se vždy tra do va lo, že fot ba lis tům sta čí

sna ha a na sa ze ní, dnes to sta čí vět ši nou u všech ha lo vých spor tů. Fot bal 
však musí být kva lit ní, rych lý, za jí ma vý, gó lo vý, kre a tiv ní atd. Pak ale
na to musí mít lidi. Dřív nej lep ší klu ci cho di li do fot ba lu a ho ke je.  Dnes 
tomu tak zřej mě není. Ob je vil se před ča sem nový sport, a to je flor bal!
Ně kte ří lidé ješ tě ani neví, co je to za sport. Ten to sport k nám při šel ze
se ver ských zemí. Brzy u nás za kot vil. Dnes se ve flor ba lu hra je i ME a
MS. Fa vo ri tů je však stá le stej ně. (Švéd sko, Fin sko, Švý car sko a Čes -
ko). Že si ho ob lí bi li stu den ti, je mož ná men ší po ho dl nost. Flor bal je až
na bě há ní spí še po do bný ho ke ji. Vý ho da je v tom, že sta čí si ob lé ci trič -
ko, tre nýr ky, na nohy te ni sky a jste při pra ve ni na tré nink nebo zá pas.
V ho ke ji dlou ho trvá, než si člověk obleče a vysvleče chrániče a při hře
se hraje s tvrdým pukem a ten bolí víc než míček na florbal.

Ne dáv no jsem se za bý val fot ba lo vý mi fa nouš ky růz ných zemí. Vel ký 
roz díl tady je. Za tím co když se „fot ba lu“ u nás ne da ří, po stup ně od chá ze -
jí fa nouš ci a hle da jí si jiný sport, kde se ví tě zí. U fot ba lu v ji ných ze mích
di vák zů stá vá, ale hrá či a tre né ři čas to od chá ze jí. Fot bal se však ne po lo ží. 
Zde je malá ta bul ka. Jsou to „ligy mis trů“ hlav ních ko lek tiv ních spor tů,
tedy prů měr v ti sí cích fa nouš ků na jed no utká ní v roce 2015.

Led ní ho kej 3,5 tis. Fot bal E. L. 19,0 tis
Há ze ná 4,0 tis. Fot bal L. M 40,0 tis.
Bas ket bal 8,0 tis.
Zá vě rem… Zde něk Hri ňa ml. tre né rem „chla pů“! Jsem rád za ten to po -

čin, že vý bor udě lal dob ře a an ga žo val „Baču“, vý bor né ho fot ba lis tu na
post tre né ra mužů. Víte, znám ho od ma lič ka. Dě lal jsem chla pům spar ring 
part ne ra, když jsem cho dil s nimi na tré nin ky. Jed nou bylo po tré nin ku a
na jed nou sly ším hlas: „Míro pojď si za ko pat“! Už jsem byl na ces tě domů,
ale přes to jsem se oto čil a tam stál s mí čem kluk, kte ré mu bylo teh dy 6 let a
kte ré mu sví ti ly oči. Nej dří ve jsem se v du chu di vil. Proč prá vě já, kte rý
jsem byl asi jen půl roku u fot ba lis tů a měl bych tré no vat ma lé ho klu ka,
kte rý má všech no před se bou? Roz hodl jsem se, že to s ním zku sím. Ni kdy
jsem toho ne li to val! Zá ro veň jsem rád za tuto zku še nost.

A ješ tě něco!... Ří ká val jsem klu kům, po řád ně tré nuj te, te pr ve až
bu de te hrát za „chla py“ bu de te „slav něj ší“. Na vás bude cho dit nej ví ce
lidí. Zde něk si to vzal za své. Po pr vé na stou pil za „muže“ když mu bylo
15 a půl let. Bylo to v Jan ko vě u ČB. Za hrál si v úto ku. Přes to že ho chla -
pi z Jan ko va ne ustá le oko pá va li, řekl mi: „Mě to ne va di lo, mě fot bal ba -
vil“! Ty oči mu sví tí stá le.                                           Mi ro slav Hruš ka

No vo hrad ští ku žel ká ři in for mu jí
Tra dič ně kva lit ní zá ze mí, pří pra va a stav ku žel ny vedl k tomu, že

jsme byli po žá dá ni o or ga ni za ci a za bez pe če ní Mis trov ství kra je v ka te -
go rii ku žel ky – muži. Tur naj se usku teč nil v so bo tu 30. 1. 2016. Kva li -
fi ko va lo se cel kem 28 mužů z od dí lů ce lé ho ji ho če ské ho kra je. Bo hu žel 
se mezi ně ne ve šel žád ný z na šich hrá čů. To ale ne mě lo vliv na za jiš tě ní 
hlad ké ho a bez pro blé mo vé ho prů bě hu, což si po chva lo va li jak hrá či,
tak i funk cio ná ři.

Ko nec mě sí ce led na se nesl ve zna me ní kraj ských mis trov ství jed -
not liv ců ve všech ka te go ri ích. Tady už jsme měli svá že líz ka v ohni.
Mezi do ros ten ci ob sa dil To máš Kří ha pěk né 8. mís to a Voj těch Kří ha
se umís til na 16. mís tě. Své kva li ty pro ká za ly i naše do ros ten ky. V této
ka te go rii do sáh la Sta ni sla va Be tuš ti a ko vá ml. na hez ké 6. mís to a její
ses tra Na tá lie Be tuš ti a ko vá do sáh la na 9. mís to. V se ni or ské ka te go rii
jsme měli také za stou pe ní a to Mi le nu Še bes to vou, kte rá se umís ti la na
9. mís tě a Lud mi la Slad ká byla cel ko vě 19. A aby byl vý čet úpl ný, ne -
smím za po me nout na ka te go rii žen. Tady jsme měli čty ři re pre zen tant -
ky. Sta ni sla va Be tuš ti a ko vá st. ob sa di la vel mi dob ré 7. mís to a do prv ní
de sít ky nej lep ších se ve šla Te re za Kří ho vá svým 9. mís tem. Neztratily
se ani další dvě reprezentantky našeho oddílu. Romana Kříhová
obsadila 22. pozici a Renata Žahourová byla 24.

Rád bych jmé nem od dí lu ku že lek po dě ko val všem, kte ří se po dí le li
na pří pra vě a prů bě hu Mis trov ství ji ho če ské ho kra je mužů v naší ku žel -
ně. Po dě ko vá ní a přá ní dal ších a ješ tě vý raz něj ších úspě chů pat ří všem
na šim hrá čům a hráč kám za dob rou reprezentaci oddílu v rámci kraje.

Sta ros ta TJ So kol Nové Hra dy, Sta ni slav Slad ký

řád ko vá in zer ce

¡ Hle dám pro ná jem vět ší ho bytu v No vých Hra dech.
Tel. č. 723 221 418 

¡ Pro dám byt 2+kk v No vých Hra dech, Za hrad ní uli ce, 2. pat ro. 
Jed ná se o pa ne lá ko vý byt po re kon struk ci.
Cena: 670.000 Kč. Více info na tel. 734 105 238

¡ Pro dám myč ku WHIRPOOL zá nov ní, dob rý stav 2000 Kč.
Elek tric ký spo rák AMICA s var nou des kou, pěk ný stav 2500 Kč
Elek tric ký boj ler 120 l TATRAMAT 2 mě sí ce po uží va ný, zá ru ka.
 Pů vod ní cena 6500 Kč, nyní 3500 Kč
Elek tric ký spo rák MORA plo týn ko vý, pěk ný 1000 Kč
Kon takt: 602 933 917

ANTÉNY, SATELITY
MONTÁŽ – SERVIS, PRODEJ
Li bor Von drá šek – 602 314 046

Ing. Ja ro sla va K a d l e č k o v á
Ing. Mi ro slav K a d l e č e k

GEODETICKÁ  KANCELÁŘ
www.gkl-ledenice.cz

geo met ric ké plá ny a os tat ní geo de tic ké prá ce

Na Za hra dách 512, Le de ni ce                 mo bil:  602 662 693

Pro dej sle pi ček
Drů bež Čer ve ný Hrá dek opět pro dá vá sle pič ky

typu Tet ra hně dá a Do mi nant  ve  všech bar vách.
Stá ří 14–19 týd nů. Cena 149–180,- Kč/ks

Pro dej se usku teč ní:  5. dub na a 24. květ na 2016   
Nové Hra dy – u No vo hrad. hos po dy – 11.25 hod.

Při pro de ji sle pi ček – vý kup krá li čích ko žek – cena dle po ptáv ky.
Infor ma ce: Po–Pá  9.00–16.00 hod.

tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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