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Po zván ky na duben
3. 4. Ver ni sáž vý sta vy kre seb

P. J. Tam pí ra
9. 4. Hle dá ní jara
10. 4. Kon cert na Mý ti nách
14. 4. Di va del ní před sta ve ní

„Ani za mi lion!“
21. 4. Prv ní kon cert No vo hrad ské

hu deb ní tri lo gie v Pra ze
23. 4. Vý tvar ný ate li ér v Ko že luž ně
23. 4. Den Země
25. 4. Ces to va tel ské pro mí tá ní
26. 4. Be se da se spi so va te lem

J. Há jíč kem
27. 4. KPH T. Svi ny

J. Uh lík, kla vír ní re ci tál
30. 4. Sta vě ní Má jek v N. Hra dech,

Údo lí, By ňo vě a Na ko li cích

Roz tles ka né děti z le toš ní ho Dět ské ho kar ne va -
lu, kte rý se „vrá til“ na sál Ho te lu Máj. A tak to 
mas ky s Pej skem a Ko čič kou moh ly po řád ně
roz hý bat…                                               K. J.

Le toš ní ta neč ní sou těž No vo hrad ská číše měla
pěk nou sou těž ní a di vác kou at mo sfé ru. Snad
se ales poň kou sek pře ne se na Vás pros třed nic -
tvím této fo to gra fie. Více uvnitř čís la.     K. J.

V břez nu se usku teč nil dal ší roč ník re ci tač ní sou tě že „Zvo nek z No vo hrad ských hor“.  Jak se ma -
lým re ci tá to rům da ři lo in for mu je paní uči tel ka Mgr. J. To máš ko vá uvnitř to ho to čís la.     K. J.

Fo to gra fie za chy cu je ně ko lik oka mži ků před
za há je ním le toš ní prv ní vý sta vy ob ra zů v Ko že -
luž ně. Co všech no při nes la a na bíd la se do čte -
te uvnitř čís la.                                          K. J.

Bře zen byl mě síc „ve li ko noč ní“, na což se poc -
ti vě při pra vo va ly děti ve škol ce. A ro di če jim
v tom po má ha li. Krás ný pří klad „otev ře ných
škol ko vých dve ří“  i těm od ros tlej ším…  K. J.

Bě hem sou těž ní ho dne a ga la ve če ra se pře da -
lo cel kem 24 cen, více uvnitř čís la            K.J.

Du ben, ješ tě tam bu dem…
…a kde pak? Ně kdo za kam ny, jiný tře ba na pro cház ce v Ter či ně údo lí nebo na vý le tě v No -

vo hrad ských ho rách. Ale mů že me po po jet i dál, tře ba do Pra hy. Prá vě tam bych vás chtě la po -
zvat ke kon ci dub na na je den „no vo hrad ský kon cert“, kte rý je prv ní z le toš ní No vo hrad ské
hu deb ní tri lo gie. Chtě li by chom jej uspo řá dat v bý va lém Bu qu o y ském pa lá ci na Malé Stra ně
v Pra ze, kde je dnes Fran couz ské vel vys la nec tví. A tam si při po me nout kou sek naší his to rie,
pro to že se tam před 200 lety ve služ bách Ji ří ho Fran tiš ka Bu qu o ye ocitl mu zi kant, skla da tel a pe -
da gog  Vác lav Jan To má šek, ve své době vel mi ce ně ná osob nost. V Bu qu o y ském  pa lá ci se ná -
sled ně ko na ly hu deb ní set ká vá ní a my by chom si je moh li při po me nout. Vy, kte ří se s námi na
ten to kon cert vy dá te, usly ší te sklad by ne jen V. J. To máš ka, ale i F. Cho pi na nebo méně zná mé ho 
V. V. Wûrf la, a to v po dá ní skvě lé ho kla ví ris ty Mar ti na Voj tíš ka. A já vě řím a pře ji si, aby toto
hu deb ní set ká ní bylo milé a umě lec ky krás né. Více o kon cer tu se do zví te uvnitř NZ nebo na no -
vo hrad ském kul tur ním a in for mač ním cen tru.                                                      K. Ja ro lím ko vá
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Zá pis z 40. schů ze měst ské rady
ze dne 24. 2. 2016

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

Bylo pro jed ná no:

� 1. Kon tro la usne se ní z 39. 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 39. jed ná ní rady měs ta. 

(Rada pro ved la kon tro lu usne se ní z 39. jed -
ná ní rady měs ta a ne mě la k nim při po mín ky.)

� 2. Do ta ce pro spol ky a záj mo vé
or ga ni za ce
Rada měs ta sou hla sí s ná vr hem na při dě le ní
do ta cí pro spol ky a záj mo vé or ga ni za ce
v rám ci schvá le né ho roz poč tu měs ta pro rok 
2016 a po stu pu je ná vrh k pro jed ná ní na jed -
ná ní za stu pi tel stva měs ta s do po ru če ním,
aby zby lé fi nanč ní pros třed ky do výše
schvá le né ho v roz poč tu měs ta byly po ne -
chá ny jako re zer va pro pří pad né dal ší žá -
dos ti. 

Rada měs ta sou hla sí s ná vr hem Smlou vy
o pos kyt nu tí do ta ce a po stu pu je ná vrh
smlou vy ke schvá le ní za stu pi tel stvu měs ta.

(Rada měs ta pro jed na la ná vrh při dě le ní do -
ta cí pro spol ky a záj mo vé or ga ni za ce v rám -
ci schvá le né ho roz poč tu měs ta pro rok
2016, kdy byla pro tuto pod po ru vy čle ně na
část ka 1,4 mi lionu ko run. Ná vrh byl zpra co -
ván MěÚ Nové Hra dy, In ves tič ním a ma jet -
ko vým od bo rem na zá kla dě do šlých žá dos tí
a vy úč to vá ní pří spěv ků za rok 2015. Ná vrh
ná sled ně pro jed na la fi nanč ní a pro ro din ná
ko mi se. Rada pro jed na la ná vrh s tím, že
zby lé fi nanč ní pros třed ky do výše schvá le -
né v roz poč tu měs ta do po ru ču je po ne chat
jako re zer vu pro pří pad né dal ší žá dos ti
k rea li za ci akcí. Rada po stu pu je ná vrh rady
k pro jed ná ní za stu pi tel stvu měs ta.)

� 3. Od mě ny za vý kon funk ce čle nům
vý bo rů za rok 2015
Rada měs ta sou hla sí s před lo že ným ná vr -
hem na vý pla tu jed no rá zo vé od mě ny za vý -
kon funk ce čle nům vý bo ru, kte ří ne jsou
čle ny za stu pi tel stva měs ta, a po stu pu je ten -
to ná vrh k pro jed ná ní Za stu pi tel stvu měs ta
No vých Hra dů. 

(Rada pro jed na la ná vrh na vý pla tu jed no rá -
zo vé od mě ny za vý kon funk ce čle nům vý -
bo rů za rok 2015, kte ří, ne jsou čle ny
za stu pi tel stva měs ta. Ná vrh na vý pla tu jed -
no rá zo vé od mě ny je sta no ven ve stej né výši
jako v roce 2014.)

� 4. Pře hled akcí za řa ze ných do
Prog ra mu re ge ne ra ce MPR a MPZ
v r. 2015
Rada měs ta sou hla sí s při zná ním fi nanč ní ho
po dí lu měs ta na ob no vě kul tur ních pa má tek,
v rám ci měst ské ho prog ra mu re ge ne ra ce
v roce 2016, dle úda jů uve de ných v ta bul ce.
Rada měs ta po stu pu je ná vrh ke schvá le ní
za stu pi tel stvu měs ta.
(Rada ob dr že la od In ves tič ní ho a ma jet ko -
vé ho od bo ru MěÚ Nové Hra dy Pře hled
akcí za řa ze ných do Prog ra mu re ge ne ra ce
MPR a MPZ v roce 2016. V tom to roce bu -
dou usku teč ně ny akce: Ob no va měst ské ho
opev ně ní, Res tau ro vá ní ora to ře, Res tau ro -
vá ní ka men né ho scho diš tě a ba lus trá do vé ho 
zá brad lí v za hra dě. Cel ko vá výše pos kyt nu -
tých pros třed ků z Prog ra mu re ge ne ra ce
MPR a MPZ činí 775.000,- Kč.)

� 5. Sta veb ní po ze mky v lo ka li tě Již ní
Měs to – Nové Hra dy, část A
Rada měs ta bere na vě do mí in for ma ci o ot -
ví rá ní obá lek k pro de ji sta veb ních po ze mků
v lo ka li tě Již ní Měs to – Nové Hra dy, část A
a po stu pu je za stu pi tel stvu k pro jed ná ní žá -
dos ti o pro dej sta veb ních po ze mků č. 16, 17
a 24.
(Rada měs ta ob dr že la Úřed ní zá znam o ot -
ví rá ní obá lek k pro de ji sta veb ních po ze mků
v lo ka li tě Již ní Měs to – Nové Hra dy, část A. 
Na zá kla dě zve řej ně ní zá mě ru pro de je sta -
veb ních par cel bylo na měst ský úřad do ru -
če no cel kem 9 žá dos tí o kou pi uve de ných
po ze mků. Pou ze o tři par ce ly byla po dá na
jed na žá dost (resp. od žá dos ti k jed né z par -
cel ná sled ně je den ža da tel od stou pil, čímž
zůs tal pou ze je den ža da tel na před mět nou
par ce lu - sta veb ní po ze mek č. 24), z to ho to
dů vo du lze žá dos ti o kou pi sta veb ních po ze -
mků č. 16, 17 a 24 před lo žit za stu pi tel stvu
s ná vr hem na pro dej dle dří ve schvá le ných
pra vi del. U sta veb ní ho po ze mku č. 20 pro -
běh ne dru hé kolo for mou obál ko vé me to dy,
pro dej to ho to po ze mku bude tedy pro jed nán 
až na ná sle du jí cím jed ná ní za stu pi tel stva.)

� 6. Pra cov ní sku pi na pro Prog ram
re ge ne ra ce MPR a MPZ
Rada měs ta schva lu je do pl ně ní Pra cov ní
sku pi ny Prog ra mu re ge ne ra ce MPR a MPZ
o pí. Janu Ko kej lo vou, z od bo ru vý stav by,
pa má tek a územ ní ho plá no vá ní Měst ské ho
úřa du v Tr ho vých Svi nech. 
(Rada ob dr že la od In ves tič ní ho a ma jet ko -
vé ho od bo ru MěÚ N. Hra dy ná vrh na do pl -
ně ní Pra cov ní sku pi ny Prog ra mu re ge ne ra ce
MPR a MPZ o pí. Janu Ko kej lo vou, z od bo -
ru vý stav by, pa má tek a územ ní ho plá no vá ní
MěÚ Tr ho vé Svi ny.)

� 7. Ji ho če ský kraj – da ro vá ní mo vi tých
věci
Rada měs ta schva lu je při je tí daru od Ji ho če -
ské ho kra je, a to mo vi tých věci pro sbor
dob ro vol ných ha si čů a po vě řu je sta ros tu
pod pi sem smlou vy. 
(Rada ob dr že la od Ji ho če ské ho kra je ná -
vrh da ro va cí smlou vy na mo vi té věci pro

SDH, a to mo bil ní ra dio sta ni ci ana lo go -
vou s DMR II, pře nos nou ra dio sta ni ci
ana lo go vou s DMR II, di gi tál ní mo bil ní
ter mi nál pro síť Pe gas.) 

� 8. Ha sič ský zá chran ný sbor Ji ho če ské ho 
kra je – smlou va o vý půj čce
Rada měs ta schva lu je Smlou vu o vý půj čce
s ČR-Hasičským zá chran ným sbo rem Ji ho -
če ské ho kra je na ra dio sta ni ci vo zid lo vé a
po vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy. 
(Rada ob dr že la od ČR – Ha sič ské ho zá -
chran né ho sbo ru Ji ho če ské ho kra je ná vrh
smlou vy o vý půj čce mo vi tých věci, a to ra -
dio sta ni ce vo zid lo vé, včet ně mon táž ní sady 
v hod no tě 80.117,94 Kč.) 

� 9. Do tač ní prog ram Ji ho če ské ho kra je
pro rok 2016 – Pod po ra škol ství
Rada měs ta schva lu je po dá ní žá dos ti o do -
ta ci v rám ci Do tač ních prog ra mů Ji ho če -
ské ho kra je pro rok 2016 na pro jekt:
Vy ba ve ní Ma teř ské ško ly Nové Hra dy
učeb ní mi po můc ka mi a škol ní za hra dy hra -
cí mi prv ky. 
(Rada ob dr že la od In ves tič ní ho a ma jet ko -
vé ho od bo ru MěÚ N. Hra dy ná vrh žá dos ti
o do ta ci pro pro jekt: Vy ba ve ní MŠ Nové
Hra dy učeb ní mi po můc ka mi a škol ní za hra -
dy hra cí mi prv ky. Rea li za cí pro jek tu do jde
k vy ba ve ní všech tříd sta veb ni cí LEGO
pod le věku dětí, dále bude za hra da do vy -
ba ve na klou zač kou a pro lé zač kou. Cí lem
pro jek tu je zkva lit nit vše stran ný roz voj a
po zor nost dětí se za mě ře ním na je jich pra -
cov ní schop nos ti a na po hy bo vé do ved nos -
ti. Cel ko vé uzna tel né ná kla dy pro jek tu jsou
ve výši 96.428,- Kč, z toho pros třed ky z do -
ta ce činí 57.800,- Kč.)

� 10. Do tač ní prog ram Ji ho če ské ho kra je
pro rok 2016 – Pod po ra jed no tek sbo rů
dob ro vol ných ha si čů obcí Ji ho če ské ho
kra je
Rada měs ta schva lu je po dá ní žá dos ti o do ta -
ci v rám ci Do tač ních prog ra mů Ji ho če ské ho
kra je pro rok 2016 na pro jekt: Po ří ze ní po -
žár ní ho pří slu šen ství a vy ba ve ní pro jed not -
ku SDH Nové Hra dy. 
(Rada ob dr že la od In ves tič ní ho a ma jet -
ko vé ho od bo ru MěÚ Nové Hra dy ná vrh
žá dos ti o do ta ci pro pro jekt: Po ří ze ní po žár -
ní ho pří slu šen ství a vy ba ve ní pro jed not ku
SDH Nové Hra dy. Po ří ze ním po žár ní ho
pří slu šen ství a vy ba ve ní pro jed not ku SDH
Nové Hra dy bude zmo der ni zo vá na a zkva -
lit ně na vý ba va jed not ky SDH Nové Hra dy.
Cel ko vé uzna tel né ná kla dy pro jek tu jsou ve 
výši 254.600,- Kč, z toho pros třed ky z do ta -
ce činí 178.000,- Kč.)

� 11. Do tač ní prog ram Ji ho če ské ho kra je
pro rok 2016 – Pod po ra hos po dář sky
sla bých ob las tí Ji ho če ské ho kra je
Rada měs ta schva lu je po dá ní žá dos ti
o do ta ce v rám ci Do tač ních prog ra mů Ji -
ho če ské ho kra je pro rok 2016 na pro jekt:
Zpra co vá ní PD pro re kon struk ci domu čp.
188 v No vých Hra dech s tím, že v pří pa dě

INFORMACE Z RADNICE

pok ra čo vá ní na str. 3
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při dě le ní do ta ce sou hla sí s ko fi nan co vá ním
pro jek tu dle pro jek to vé žá dos ti. 
(Rada ob dr že la od In ves tič ní ho a ma jet ko -
vé ho od bo ru MěÚ N. Hra dy ná vrh žá dos ti
o do ta ci na pro jekt: Zpra co vá ní PD pro
rekon struk ci domu čp. 188 v No vých Hra -
dech. Pro jek to vá do ku men ta ce bude nut ná
pro ná sled nou cel ko vou re kon struk ci domu a 
jeho vy uži tí pro byd le ní. Cel ko vé uzna tel né
ná kla dy na pro jekt jsou ve výši 280.000 Kč,
z toho pros třed ky z do ta ce činí 223.000 Kč
/79,64 %/ a vlast ní po díl ža da te le 57.000 Kč 
/20,36 %/.)

� 12. Do tač ní prog ram Ji ho če ské ho kra je
pro rok 2016 – Pod po ra ces tov ní ho
ru chu
Rada měs ta schva lu je po dá ní žá dos ti o do ta -
ce v rám ci Do tač ních prog ra mů Ji ho če ské -
ho kra je pro rok 2016 na pro jekt:
Zpra co vá ní PD pro re kon struk ci domu čp.
188 v No vých Hra dech s tím, že v pří pa dě
při dě le ní do ta ce sou hla sí s ko fi nan co vá ním
pro jek tu dle pro jek to vé žá dos ti. 
(Rada ob dr že la od Kul tur ní ho a in for mač ní -
ho cen tra MěÚ N. Hra dy ná vrh žá dos ti o do -
ta ci na pro jekt: Po znej te nás víc s ak tiv ní
ma pou. Pro jekt chce pros třed nic tvím no -
vých tiš tě ných ma te riá lů náv štěv ní ky měs ta 
více zakti vo vat při poz ná vá ní míst ní ho kul -
tur ní ho a pří rod ní ho dě dic tví. Cel ko vé
uzna tel né ná kla dy na pro jekt jsou ve výši
105.000,- Kč, z toho pros třed ky z do ta ce
činí 73.500,- Kč a vlast ní po díl ža da te le
31.500,- Kč.)

� 13. Sou hlas s při je tím úvě ru
Rada měs ta sou hla sí, aby Tech nic ké služ by
měs ta No vých Hra dů uzav ře ly smlou vu
o úvě ru na část ku 650.000,- Kč za úče lem
ná ku pu smy ko vé ho ry pad la. 
(Rada ob dr že la od Tech nic kých slu žeb
měs ta No vých Hra dů žá dost o sou hlas
s uzav ře ním smlou vy o úvě ru na část ku
650.000,- Kč na ná kup smy ko vé ho ry pad la.
Cel ko vá cena ry pad la činí 1,111.990,- Kč,
včet ně DPH, zbý va jí cí část ka by byla hra ze -
na z roz poč tu TSM.)

� 14. VZ – Ob no va měst ské ho opev ně ní
v No vých Hra dech
Rada měs ta bere na vě do mí Zpráv o po sou -
ze ní a hod no ce ní na bí dek ve řej né za káz ky:
Ob no va měst ské ho opev ně ní v No vých
Hra dech. 
Rada měs ta schva lu je do da va te le ve řej né za -
káz ky: Ob no va měst ské ho opev ně ní v No -
vých Hra dech, spo leč nost ARCHATT
PAMÁTKY spol. s r. o. Tře bíč a po vě řu je
sta ros tu pod pi sem smlou vy. 
(Rada ob dr že la od hod no tí cí ko mi se Zprá vu 
o po sou ze ní a hod no ce ní na bí dek vý bě ro vé -
ho ří ze ní na "Ob no vu měst ské ho opev ně ní
v No vých Hra dech". Hod no tí cí ko mi se po -
su zo va la 2 po da né na bíd ky, nej lep ší na bíd ku 
po da la spo leč nost ARCHATT PAMÁTKY

spol. s r. o., a to ve výši 334.479,72 Kč,
včet ně DPH.)

� 15. Roz poč to vé opat ře ní č. 2
Rada měs ta schva lu je roz poč to vé opat ře ní
č. 2/2016.
(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. 2/2016. Roz poč to vé
opat ře ní řeší pře su ny mezi jed not li vý mi po -
lož ka mi roz poč tu.)

ZÁPIS z 9. ve řej né ho za se dá ní
Za stu pi tel stva Měs ta No vých Hra dů
ko na né ho dne 3. břez na 2016

Pří tom ni: 
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na
Ked ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na
Kour ko vá, p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš
Ro lí nek, pí. Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav
Šlenc, p. Ing. Fran ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny,
p. Bc. Jo sef Vo cho ska, p. Lu káš Win zber ger.
Omlu ve ni: p. Ivan Do ro to vič, 

Cel kem bylo pří tom no 14 čle nů za stu pi tel stva.

Za pi so va tel: pí. Mgr. Jana Káp lo vá
– ta jem ni ce měst ské ho úřa du 
pí. Bc. Ilo na Vol fo vá
– pra cov ni ce měst ské ho úřa du

Pan sta ros ta za há jil za se dá ní, kte ré se ko -
na lo od 18.00 ho din v sále Kulturně-spolko -
vého domu v No vých Hra dech. Bylo pří tom no 
14 čle nů za stu pi tel stva (p. Ivan Do ro to vič
řád ně omlu ven z pra cov ních dů vo dů), tj. nad -
po lo vič ní vět ši na a za stu pi tel stvo je usná še -
nís chop né. Pan sta ros ta kon sta to val, že zá pis
z 8. za se dá ní byl řád ně ově řen, pře dán ke zve -
řej ně ní a ne by la vůči němu vzne se na žád ná
ná mit ka. 

Pan sta ros ta kon sta to val, že prog ram jed -
ná ní byl všem řád ně za slán s tím, že dle ma te -
riá lů, kte ré byly za slá ny, je k do pl ně ní na vr žen 
bod Schvá le ní akcí a pod po ry v rám ci prog ra -
mu re ge ne ra ce Měst ských pa mát ko vých re -
zer va cí, měst ských pa mát ko vých zón.

Pan sta ros ta na vrhl, aby bylo hla so vá no
o prog ra mu tak, jak byl na vr žen s tím, že bude
jako bod č. 7 vlo žen k pro jed ná ní bod Prog ram 
re ge ne ra ce MPR a MPZ, a ná sled ně bude pok -
ra čo vá no v dal ších bo dech 8, 9, 10.

Ná vrh prog ra mu: 
1. Kon tro la usne se ní z 8. za se dá ní

za stu pi tel stva 
2. Dis po zi ce s ma jet kem
3. Roz poč to vé změ ny
4. Kal ku la ce vod né, stoč né na rok 2016
5. Od mě ňo vá ní čle nů za stu pi tel stva
6. Zprá va o čin nos ti fi nanč ní ho vý bo ru

za rok 2015 a Plán prá ce fi nanč ní ho
vý bo ru na rok 2016

7. Pře hled akcí za řa ze ných do Prog ra mu
re ge ne ra ce MPR a MPZ v roce 2016

8. In ter pe la ce
9. Dis ku se
10.Zá věr a usne se ní

Bylo hla so vá no o  ná vr hu prog ra mu, kte rý
byl do pl něn o bod. č. 7.  Před lo že ný prog ram
byl schvá len – 14 hla sy.

Hla so vá ní:
Pro 14
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked -
ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na Kour ko vá,
p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí. Ing.
Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran ti -
šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo cho ska, 
p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 0
Pan sta ros ta na vrhl slo že ní ná vr ho vé ko mi -

se, a to p. Bc. Jo sef Vo cho ska, p. Ing. Fran ti -
šek Štangl, pí. Mar ti na Kour ko vá.

Hla so vá ní:
Pro 12
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked -
ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, p.  Petr Mi cha le, p.
Mgr. To máš Ro lí nek, pí. Ing. Eva Šev čí ko vá, p.
Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran ti šek Štangl, p. Jiří
Vi cá ny, p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 2
p. Bc. Jo sef Vo cho ska, pí. Mar ti na Kour ko vá,
Ná vr ho vá ko mi se byla schvá le na - 12 hla -

sy. Před se dou ko mi se byl zvo len p. Bc. Jo sef
Vo cho ska.

Dále pan sta ros ta na vrhl ově řo va te le zá pi -
su z 9. jed ná ní za stu pi tel stva pí. Ale na Ked ru -
šo vá, p.  Petr Mi cha le.

Ově řo va te lé zá pi su byli schvá le ni dle ná -
vr hu – 12 hla sy.

Hla so vá ní:
Pro 12
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, p.  Jan Ko ll -
mann, pí. Mar ti na Kour ko vá, p. Mgr. To máš Ro -
lí nek, pí. Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc,
p. Ing. Fran ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo -
sef Vo cho ska, p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 2
pí. Ale na Ked ru šo vá, p.  Petr Mi cha le,

� 1. Kon tro la usne se ní z 8. jed ná ní
za stu pi tel stva
Kon tro lu usne se ní z 8. jed ná ní za stu pi tel -

stva před ne sla pří tom ným mís tos ta rost ka pí.
Ing. La di sla va Bár to vá. 

Pan sta ros ta se zná mil s po stu pem pra cí při
pl ně ní těch to usne se ní a po dal do pl ňu jí cí in -
for ma ci tý ka jí cí se pro de je po ze mku sleč ně
Šíd lo vé s tím, že rea li za ce to ho to pro de je pro -
běh ne bě hem mě sí ce dub na.

Za stu pi tel stvo měs ta bere na vě do mí kon -
tro lu usne se ní z 8. za se dá ní za stu pi tel stva
měs ta – 14 hla sy. 

Hla so vá ní:
Pro  14
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked -
ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na Kour ko vá,
p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí. Ing.
Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran ti -
šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo cho ska, 
p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 0
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� 2. Dis po zi ce s ma jet kem

2.1. Smlou va o zří ze ní věc né ho bře me ne
č.: CB-014330008242/001 –
"SF28072805115 CK Ve ve ří ka bel NN"

Pan sta ros ta in for mo val za stu pi te le o pro -
ve de né akci spo leč nos tí E.ON Dis tri bu ce, a.s., 
SF2807805115 CK Ve ve ří ka bel NN na Ve ve ří, 
kde do šlo  při rea li za ci k za sa že ní do po ze mků
měs ta, aniž by to s měs tem ně kdo pře dem kon -
zul to val. Až ná sled ně po ukon če ní pra cí bylo
měs to in for mo vá no o tom, že byla tato akce pro -
ve de na. Pan sta ros ta sdě lil, že rada měs ta s tím to
po stu pem ne sou hla sí, pro to v ná vr hu na jed no rá -
zo vou úpla tu na vr hu je část ku 20.000,- Kč.

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je Smlou vu
o zří ze ní věc né ho bře me ne č.: CB-01433000
8242/001 se spo leč nos tí E.ON Dis tri bu ce, a. s. 
Čes ké Bu dě jo vi ce na akci: SF28072805115
CK Ve ve ří ka bel NN, za jed no rá zo vou úpla tu
ve výši 20.000,- Kč bez DPH a po vě řu je sta -
ros tu pod pi sem smlou vy. Schvá le no 14 hla sy. 

Hla so vá ní:
Pro14
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked -
ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na Kour ko vá, 
p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí. Ing. 
Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran -
ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo cho -
ska, p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 0

2.2. Smlou va o smlou vě bu dou cí o zří ze ní
věc né ho bře me ne –
"Nové Hra dy, K 829/92, Ko ri ťá ko vá – NN"

Pan sta ros ta uvedl, že se jed ná o elek tric kou
pří po jku, kte rá se na chá zí v pro po je ní do bý va -
lé "sle pi čí ulič ky" v No vých Hra dech.  Tato ak -
ti vi ta vy šla z žá dos ti po da né ža da te li a na va zu je 
na ak ti vi tu měs ta v dané lo ka li tě. V pří pa dě
schvá le ní bude bez pro dle ní rea li zo vá no. Pan
sta ros ta do dal, že ná sled ně bude v této lo ka li tě
jed ná no se vše mi ma ji te li ohled ně vo do vod ních 
pří po jek tak, aby moh lo do jít k fi nál ní mu vy ře -
še ní sta vu ko mu ni ka ce a je jí ho od vod ně ní.

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je Smlou vu
č.: 1030027688/002 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:
Nové Hra dy, K 829/92, Ko ri ťá ko vá - NN, za
jed no rá zo vou úpla tu ve výši 10.000,- Kč bez
DPH a po vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy.
Schvá le no 14 hla sy.

Hla so vá ní:
Pro 14
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked -
ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na Kour ko vá, 
p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí. Ing. 
Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran -
ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo cho -
ska, p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 0

2.3. 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"

Pan sta ros ta uvedl, že se jed ná o akci spo -
leč nos ti E.ON Dis tri bu ce na Ja nov ce. Jed ná se 
o žá dost, kdy se za sa hu je do ces ty v ma jet ku
měs ta. Je zde na vr že na jed no rá zo vá úpla ta ve
výši 10.000,- Kč.

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je Smlou vu
č.: 1030028162/001 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 stav bu:
Ja nov ka, K 2521/4, Što ro vá - ka bel NN, za
jed no rá zo vou úpla tu ve výši 10.000,- Kč bez
DPH a po vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy.
Schvá le no 14 hla sy.

Hla so vá ní:
Pro 14
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked -
ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na Kour ko vá, 
p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí. Ing. 
Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran -
ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo cho -
ska, p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 0

2.4. Pře dá ní a pře vze tí stav by
"Rea li za ce PSZ po KoPÚ –
pol ní ces ta HPC2"

Pan sta ros ta in for mo val, že se jed ná o pře -
vze tí stav by na chá ze jí cí se v k. ú. Nové Hra dy
a jed ná se o pol ní ces tu HPC2 v dél ce 830 m
ozna če nou jako Na ko lic ká sig nál ka, kte rá
vede od cel ni ce smě rem k Na ko li cím. Jed ná se 
o stav bu rea li zo va nou Stát ním po ze mko vým
úřa dem, kte rá zpřís tup ňu je ne jen pol ní po ze -
mky, ale i lesy v ma jet ku měs ta a zá ro veň se
jed ná o tra su hoj ně vy uží va nou cyk lis ty.

Pan sta ros ta sdě lil, že veš ke ré ná kla dy byly 
rea li zo vá ny ze Stát ní ho po ze mko vé ho úřa du a
v pří pa dě schvá le ní měs to dos ta ne tuto ces tu
do ma jet ku.

Pan sta ros ta in for mo val, že při pos led ním
jed ná ní za stu pi tel stva, kdy byla pře bí rá na ces -
ta na Ve ve ří, vzná šel pan Ing. Štangl do taz, jak 
bude jed ná no s Lesy ČR a dal ší mi ma ji te li,
aby ne do šlo k de vas ta ci cest. Pan sta ros ta
uvedl, že pro běh lo jed ná ní s pa nem Ing. Žem -
lič kou a do šlo se k zá vě ru, že v pří pa dě vy uži tí
těch to cest bu dou Lesy ČR o těch to těž bách
měs to in for mo vat tak, aby byla mož nost jed -
ná ní měs ta pří mo s těmi sub jek ty, kte ré bu dou
těž bu pro vá dět. Stej ně tak by se ale na ces tách 
v ma jet ku stá tu mělo cho vat Měs to Nové
Hra dy tj. na hlá sit vy uži tí cest správ ci ko mu -
ni ka ce. 

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je pře vze tí
stav by "Rea li za ce PSZ po KoPÚ - pol ní ces ta
HPC2" v hod no tě 1,875.006,- Kč od Čes ké re -
pub li ky – Stát ní ho po ze mko vé ho úřa du, Kraj -
ský po ze mko vý úřad pro Ji ho če ský kraj a
po vě řu je sta ros tu pod pi sem Pro to ko lu o pře -
dá ní a pře vze tí stav by. Schvá le no 14 hla sy.

Hla so vá ní:
Pro 14
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked -

ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na Kour ko -
vá, p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí.
Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing.
Fran ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo -
cho ska, p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 0

2.5. 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"

Pan sta ros ta uvedl, že se jed ná o akci spo -
leč nos ti E.ON Dis tri bu ce, kte rou bude ře še na
elek tric ká pří po jka (ka bel NN) pro po ze mek,
kte rý měs to ve Štip to ni pro da lo paní Ka mi le
Roš ko vé. 

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je Smlou vu
č.: 1030023427/002 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:
Štip toň, K 1524, Roš ko vá - ka bel NN, za jed -
no rá zo vou úpla tu ve výši 10.000,- Kč bez
DPH a po vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy.
Schvá le no 14 hla sy.

Hla so vá ní:
Pro 14
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked -
ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na Kour ko -
vá, p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí.
Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing.
Fran ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo -
cho ska, p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 0

2.6. Smlou va č.: 1040008400/001 o smlou vě
bu dou cí o zří ze ní věc né ho bře me ne –
"By ňov Ja ku le – pře po je ní NN"

Pan sta ros ta uvedl, že se i v tom to pří pa dě
jed ná o za sa že ní po ze mků ve vlast nic tví měs ta 
(v míst ní čás ti Ja ku le). Rada do po ru ču je
smlou vu schvá lit za jed no rá zo vou úpla tu ve
výši 10.000,- Kč.

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je Smlou vu
č.: 1040008400/001 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 úpla tu ve výši 10.000,- Kč a po vě řu je sta -
ros tu pod pi sem smlou vy. Schvá le no 14 hla sy.

Hla so vá ní:
Pro 14
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked -
ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na Kour ko -
vá, p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí.
Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing.
Fran ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo -
cho ska, p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 0

2.7. Smlou va č.: 1030026362/001 o smlou vě
bu dou cí o zří ze ní věc né ho bře me ne –
"Vy šné, PK 35, p. Fritz - ka bel NN"

Pan sta ros ta sdě lil, že se jed ná o při ve de ní
ka be lu níz ké ho na pě tí k par ce le v ma jet ku
pana Frit ze (k. ú. Vy šné). Tato akce za sa hu je
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do po ze mků ve vlast nic tví měs ta a i zde se na -
vr hu je jed no rá zo vá úpla ta ve výši 10.000,- Kč.

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je Smlou vu
č.: 1030026362/001 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
úpla tu ve výši 10.000,- Kč a po vě řu je sta ros tu
pod pi sem smlou vy. Schvá le no 14 hla sy.

Hla so vá ní:
Pro 14
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked -
ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na Kour ko vá,
p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí. Ing.
Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran ti -
šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo cho ska,
p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 0

2.8. Pro dej po ze mku a stav by bez čp./če
v k. ú. Údo lí u No vých Hra dů

Pan sta ros ta in for mo val, že se jed ná o žá -
dost pana Mi cha la Ko neč né ho o kou pi po ze -
mku v k. ú. Údo lí u No vých Hra dů. Na
před mět ném po ze mku se na chá zí dřev ník, kte -
rý je tak též v ma jet ku měs ta. S pro de jem sou -
hla sil Osad ní vý bor pro Údo lí u No vých
Hra dů. Cena po ze mků byla sta no ve na na
100 Kč/m2 + zů stat ko vá hod no ta dle in ven tár -
ní kar ty, cel kem 8.314,- Kč. Za stej ných pod -
mí nek byly pro dá vá ny dřev ní ky s po ze mky i
os tat ním sou se dům v této lo ka li tě. 

Pan Mgr. Ro lí nek se do ta zo val, zda mají
ma ji te lé ne mo vi tos tí v této lo ka li tě mož nost
od ku pu po ze mků, kte ré pří mo na va zu jí na je -
jich ne mo vi tos ti. Jed ná se o po ze mky, kte ré
jsou ve vlast nic tví stá tu.

Pan sta ros ta od po vě děl, že měs to vy jed na -
lo se spo leč nos tí  So hors  vzdá ní se po ze mků
v dané lo ka li tě. Dal ší ak ti vi ta je na stra ně zá -
jem ců a ti se mo hou ob ra cet na Stát ní po ze -
mko vý úřad ve věci kou pě či pro ná jmu.

Pan Ing. Štangl po dot kl, že již v pří pa dě
pana Ma je ra upo zor ňo val na to, že měs to pro -
dá vá dřev ní ky, kte ré samo ne po ři zo va lo (zís -
ka lo je pře vo dem). Nic mé ně s ohle dem na to,
že jsou ža da te lé ochot ni po ze mky i se zů stat -
ko vou hod no tou dřev ní ků kou pit, není dů vod
žá dos tem ne vy ho vět. 

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je pro dej po -
ze mku parc. č. st. 174/2 o vý mě ře 25 m2 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 část ku 8.314,- Kč,
p. Mi cha lu Ko neč né mu, Údo lí čp. 137 a po vě -
řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy.

Schvá le no 14 hla sy.

Hla so vá ní:
Pro 14
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked -
ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na Kour ko vá,
p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí. Ing.
Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran ti -

šek  Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo cho ska, 
p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 0

2.9. Pro dej po ze mků v k. ú. Údo lí u No vých
Hra dů

Pan sta ros ta vy svět lil, že se jed ná o pro dej
po ze mků panu Ko vá řo vi. Ten to pro dej na va -
zu je na pro dej po ze mků Ry bář ství Nové Hra -
dy, kte rý byl ře šen na mi nu lém jed ná ní
za stu pi tel stva. Před mět né po ze mky byly geo -
met ric ky od dě le ny, na zá kla dě geo met ric ké ho
plá nu ne vznik lo jiné par cel ní čís lo, jen se změ -
ni la vý mě ra po ze mků. Od dě le né čás ti po ze -
mků (zbý va jí cí vý mě ra) byly při slou če ny
k po ze mkům pod chod ní ky (v ma jet ku Měs ta
N. Hra dy). 

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je pro dej 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, za část ku 100 Kč/m2, p. Kar -
lu Ko vá řo vi, Šme ra lo va 88, Tře boň a po vě řu je 
sta ros tu pod pi sem smlou vy.

Schvá le no 14 hla sy.  

Hla so vá ní:
Pro 14
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked -
ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na Kour ko vá,
p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí. Ing.
Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran ti -
šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo cho ska,
p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 0

2.10. Sta veb ní po ze mky v lo ka li tě 
Již ní Měs to – Nové Hra dy, část A

Pan sta ros ta uvedl, že na zá kla dě zve řej ně -
né ho zá mě ru měs ta o pro de ji sta veb ních par -
cel v lo ka li tě Již ní Měs to - Nové Hra dy, část
A, měs to ob dr že lo cel kem 9 žá dos tí, z nichž
kaž dá žá dost ob sa ho va la žá dost o jed nu par ce -
lu. Ně kte ří ža da te lé po da li žá dos ti na více par -
cel.

Pan sta ros ta uvedl, že o par ce lu čís lo č. 16
za žá da li man že lé Be ne šo vi, Sru bec, u par ce ly
č. 17 jsou spo leč ný mi ža da te li pan T. Von tor,
Be sed ni ce a paní M. Smrč ko vá, Bu ko vá.
U par ce ly č. 24 do šlo k do ho dě ve smys lu, že
tuto par ce lu již ne ref lek tu jí MUDr. J. Ště pán,
Pl zeň a MUDr. D. Schaf fel ho fe ro vá, Nové
Hra dy a tím zůs ta li je di ný mi ža da te li o tuto
par ce lu pan Z. My ki ska, Sva tý Ján nad Mal ší a 
paní L. Bu dí no vá, Nové Hra dy.

Pan sta ros ta sdě lil, že u par ce ly č. 20 zůs ta li 
dva zá jem ci a v tom to pří pa dě bude roz hod nu -
to v dru hém kole obál ko vou me to dou. U par -
ce ly č. 21 jsou je di ný mi ža da te li MUDr. J.
Ště pán a MUDr. D. Schaf fel ho fe ro vá.

a) Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je pro dej
po ze mku parc. č. 863/33 (dle GP č.
933-40F/2013) o vý mě ře 912 m2 v k. ú. Nové
Hra dy do spo lu vlas tnic tví p. To má ši Von to ro -
vi, Be sed ni ce čp. 304, ide ál ní jed nou po lo vi -
nou vlast nic ké ho prá va k cel ku a pí. Mo ni ce
Smrč ko vé, Nové Hra dy čp. 140, ide ál ní jed -
nou po lo vi nou vlast nic ké ho prá va k cel ku, za

část ku 500 Kč/m2 bez DPH, dle pod mí nek
schvá le ných za stu pi tel stvem pro pro dej po ze -
mků v této lo ka li tě a po vě řu je sta ros tu pod pi -
sem smlou vy.

b) Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je pro dej
po ze mku parc. č. 863/40 (dle GP č.
933-40F/2013) o vý mě ře 1 152 m2 v k. ú.
Nové Hra dy do spo lu vlas tnic tví p. Zdeň ku
My kis ko vi, Sva tý Jan nad Mal ší čp. 125, ide -
ál ní jed nou po lo vi nou vlast nic ké ho prá va
k cel ku a pí. Len ce Bu dí no vé, Čes ká čp. 72,
Nové Hra dy, ide ál ní jed nou po lo vi nou vlast -
nic ké ho prá va k cel ku, za část ku 475 Kč/m2

bez DPH, dle pod mí nek schvá le ných za stu pi -
tel stvem pro pro dej po ze mků v této lo ka li tě a
po vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy.

c) Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je pro dej
po ze mku parc. č. 863/20 (dle GP č.
933-40F/2013) o vý mě ře 764 m2 v k. ú. Nové
Hra dy man že lům Ji ří mu a Si mo ně Be ne šo -
vým, Le de nic ká čp. 686, Sru bec za část ku
500 Kč/m2 bez DPH, dle pod mí nek schvá le -
ných za stu pi tel stvem pro pro dej po ze mků
v této lo ka li tě a po vě řu je sta ros tu pod pi sem
smlou vy.

Schvá le no 14 hla sy.  

Hla so vá ní:
Pro
a. 14
b. 14
c. 14
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked -
ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na Kour ko vá,
p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí. Ing.
Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran ti -
šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo cho ska, 
p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 0

� 3. Roz poč to vé změ ny

3.1. Žá dost o pro dlou že ní lhů ty ke spla ce ní
ná vrat né fi nanč ní vý po mo ci

Pan sta ros ta vy svět lil, že žá dost Spo leč -
nos ti Rož mberk spo čí vá v pro dlou že ní lhů ty
ke spla ce ní ná vrat né fi nanč ní vý po mo ci, pří -
pad ně na sta ve ní splát ko vé ho ka len dá ře a sdě -
lil, že v dané věci do šlo k tomu, že
Mi nis ter stvo ze mě děl ství za mít lo pů vod ní žá -
dost a ná sled ně do šlo k tomu, že pro jekt měl
být ukon čen. 

Pan sta ros ta uvedl, že po žá dal pana mi nis -
tra o opa ko va né pro jed ná ní dané věci a je zde
před běž ná ústní in for ma ce o tom, že ten to pro -
jekt bude vrá cen do ad mi nis tra ce, tj. bude vy -
úč to ván a do ta ce vy pla ce na.

Pan Ing. Štangl uvedl, že dle jeho ná zo ru
zde sel ha lo i měs to při kon tro le to ho to pro jek -
tu a že spat řu je v dané věci zá sad ní po chy be ní. 
Pan Ing. Štangl dále sdě lil, že ko mi se, kte rá
zá le ži tost pro jed ná va la, kon sta to va la, že je
zde evi dent ní ma jet ko vá a per so nál ní pro vá -
za nost mezi ža da te lem a do da va te lem.

Pan sta ros ta od po vě děl, že s p. Ing. Štan -
glem v mno ha vě cech ne sou hla sí a sdě lil, že je 
zde před po klad, že v dané věci bude roz hod -
nu to po zi tiv ně ve pros pě ch ža da te le, čímž do -
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jde k vy po řá dá ní zá vaz ků vůči měs tu. Na víc
rea li za cí pro jek tu do šlo k zlep še ní sta vu ma -
jet ku měs ta

Pan Ing. Štangl uvedl, že má v před mět né
zá le ži tos ti při pra ve nou in ter pe la ci a dále
uvedl, že v dané věci vidí střet záj mů.

Pan sta ros ta uvedl, že zce la zá sad ní je roz -
hod nu tí SZI Fu (Stát ní ze mě děl ský in ter venč ní 
fond), kte ré říká, že se za mí tá pro pla ce ní z dů -
vo du po ru še ní pra vid la, kte ré spo čí vá v tom, že
ža da tel ne smí in ves to vat více než 200.000 Kč
do ci zí ho ma jet ku a že o žád ném dal ším po -
chy be ní není v tom to ko neč ném do ku men tu
zmín ka.

Pan Ing. Štangl uvedl, že bude rád, když se
pro jekt pro pla tí, ale je pře svěd čen, že ten to
pro jekt se v mno ha ohle dech ne po vedl.

Pan Mgr. Ja ro lí mek uvedl, že sou hla sí
s tím, že daný po stup není stan dard ní, res pek -
ti ve, že zpra co va tel žá dos ti je čás teč ně do da -
va te lem (p. D. Čer ný), ale že toto není chy ba
pro ti pra vid lům a mys lí si, že po chy be ní bylo
zej mé na na stra ně Míst ní akč ní sku pi ny
(MAS) Sdru že ní Růže a SZI Fu, kde mělo do jít 
k lep ší kon tro le při ja tel nos ti pro jek tu. Měs to
dle jeho ná zo ru ne po chy bi lo a se zná mi lo se
s tím to prob lé mem až v oka mži ku vy úč to vá ní.
Pan Mgr. Ja ro lí mek dále uvedl, že i on vní má
jako vlast ní chy bu to, že jako je den z čle nů vý -
bo ru MAS ky hla so val pro rea li za ci to ho to
pro jek tu. Stej ně tak v da ném vý bo ru pro ten to
pro jekt hla so val i pan Ing. Štangl, pro to dle ná -
zo ru pana Mgr. Ja ro lím ka je jeho od po věd nost
stej ná. Měs to o po ru še ní pra vid la o ne mož -
nos ti in ves ti ce nad 200.000,- Kč ne moh lo
v da ném oka mži ku vě dět, pro jekt řád ně do zo -
ro va lo a o chy bě bylo in for mo vá no až po jeho
do kon če ní při fi nál ním vy úč to vá vá ní pro jek tu
s pra cov ní ky SZI Fu. 

Pan Ing. Štangl uvedl, že bude nej lep ší
poč kat na to, jak daný pro jekt na ko nec do pad -
ne a mys lí si, že ta ko vým to pro jek tům by se
měs to mělo do bu douc na vy hnout.

Pan Sý ko ra se do ta zo val, zda, když ne bu de
za pla ce no, bude při pra ven splát ko vý ka len dář.

Pan sta ros ta od po vě děl, že ano a až lze
v tom to du chu i po změ nit ná vrh na usne se ní.

Pan Šlenc uvedl, že do po ru ču je, aby bylo
usne se ní do pl ně no o větu tý ka jí cí se pří pra vy
splát ko vé ho ka len dá ře, po kud ne do jde k pro -
pla ce ní do ta ce do kon ce červ na. 

Pan Mgr. Ro lí nek se do ta zo val, zda by bylo 
mož né zís kat pro dal ší jed ná ní pří slib z mi nis -
ter stva v pí sem né po do bě z dů vo du, že vy jád -
ře ní na dob ré slo vo již bylo ví ce krát uči ně no a
nic se ne změ ni lo. Dále pan Mgr. Ro lí nek kon -
sta to val, že sou hla sí s ná vr hem na po změ ně ní
ná vr hu usne se ní o pří pra vě splát ko vé ho ka len -
dá ře a sdě lil, že z dů vo du chy bě jí cích pí sem -
ných pří sli bů se zdr ží hla so vá ní.

Pan sta ros ta k do ta zu pana Mgr. Ro lín ka
obe zná mil za stu pi tel stvo s tím, jak pro bí ha lo
jed ná ní v dané věci v pos la nec ké sně mov ně a
par la men tu a sdě lil, že ne lze z ta ko vé ho jed ná -
ní ob sta rat zá pis. Osob ně se pou ze za ru čil za

prav di vost in for ma ce o tom, že věc má být ze
stra ny Mi nis ter stva ze mě děl ství vy ří ze na
klad ně.

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je pro dlou že ní
splat nos ti ná vrat né fi nanč ní vý po mo ci ve výši
250.600,- Kč Spo leč nos ti Rož mberk o. p. s., do
31. 12. 2016 a po vě řu je sta ros tu pod pi sem do -
dat ku ke smlou vě.

Za stu pi tel stvo měs ta po vě řu je radu pří pra -
vou pod mí nek splát ko vé ho ka len dá ře v pří pa -
dě, že ne bu de ná vrat ná fi nanč ní vý po moc
za pla ce na do 30. 6. 2016.

Schvá le no 12 hla sy.  
V 19.09 ho din ode šel pan Mi ro slav Šlenc.
V 19.13 ho din se pan Mi ro slav Šlenc vrá til.

Hla so vá ní:
Pro 12
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked -
ru šo vá, p. Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na Kour ko vá,
p.  Petr Mi cha le, pí. Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi -
ro slav Šlenc, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo cho -
ska, p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 1
p. Ing. Fran ti šek Štangl,
Zdr žel se 1
p. Mgr. To máš Ro lí nek,

3.2. Roz poč to vé opat ře ní č. 14/2015
a č. 1/2016

Pan sta ros ta in for mo val, že tato roz poč to vá 
opat ře ní řeší jed not li vé pře su ny mezi pa ra gra -
fy a po lož ka mi roz poč tu.

Za stu pi tel stvo měs ta bere na vě do mí roz -
poč to vá opat ře ní č. 14/2015 a č.1/2016.

Schvá le no 14 hla sy.  

Hla so vá ní:
Pro 14
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked -
ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na Kour ko vá, 
p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí. Ing. 
Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran -
ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo cho -
ska, p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 0

3.3. Do ta ce pro spol ky a záj mo vé or ga ni za ce
Pan sta ros ta uvedl, že dle schvá le né ho vy -

hlá še ní prog ra mu pro při dě lo vá ní do ta cí pro
spol ky a záj mo vé or ga ni za ce v rám ci schvá le -
né ho roz poč tu měs ta pro rok 2016 byla v rám -
ci roz poč tu měs ta vy čle ně na část ka 1,4
mi lionu ko run. Na zá kla dě do šlých žá dos tí a
vy úč to vá ní pří spěv ků za rok 2015 byl ná vrh
zpra co ván In ves tič ním a ma jet ko vým od bo -
rem MěÚ Nové Hra dy a ná sled ně jej pro jed na -
la fi nanč ní a pro ro din ná ko mi se ve spo leč ném
jed ná ní. Tou to ko mi sí byl vy tvo řen prv ní ná -
vrh, jak da nou část ku roz dě lit mezi ža da te le.
Dal ší úpra vy pak byly pro ve de ny ra dou měs ta, 
kdy rada měs ta do spě la k ná zo ru, že ně kte ré
z uve de ných sku teč nos tí ža da te lů jsou ne -
správ ně, nebo ne pře sně uve de ny. Z to ho to dů -
vo du do šlo k zá vě reč né mu usta no ve ní část ky
na 1.333.000,- Kč, kte rá bude roz dě le na mezi
ža da te le. Zby lá část ka zů sta ne jako re zer va
pro dal ší žá dos ti, kte ré bu dou po dá ny v prů bě -
hu roku.

Pan Mgr. Ja ro lí mek sdě lil, že v pří pa dě při -
dě lo vá ní do ta cí pro spol ky a záj mo vé or ga ni -
za ce vidí opro ti před cho zím le tům po sun
v ně ko li ka ob las tech: ob sah žá dos tí je po drob -
něj ší v roz poč tu a z toho dů vo du se mno hem
lépe po su zo va lo při dě le ní fi nanč ních pros -
třed ků, dal ší změ na se týká změ ny hod no ce ní,
kdy ko mi se měla veš ke ré ma te riá ly dos ta ču jí -
cí k po sou ze ní žá dos tí. Pan Mgr. Ja ro lí mek
upo zor nil také na mož ná ri zi ka při vy úč to vá ní. 
Pan Mgr. Ja ro lí mek dále uvedl, že bude pro ro -
din nou ko mi sí se spol ky jed ná no a bu dou na
tuto upo zor ně ni na mož né prob lé my při vy úč -
to vá ní do ta ce. Do mní vá se, že by na uve de né
žá dos ti a ná sled né vy úč to vá ní měl do hlí žet i
fi nanč ní vý bor.

Pan Mgr. Ro lí nek do pl nil in for ma ci, že
set ká ní spol ků by se mělo usku teč nit na po čát -
ku mě sí ce dub na.

Paní mís tos ta rost ka Ing. Bár to vá uved la,
že prv ní jed ná ní s jed not li vý mi or ga ni za ce mi
pro běh ne již na měst ském úřa dě při pod pi su
smlou vy o do ta ci. Již zde bude ža da te lům vy -
svět le no po vě ře nou pra cov ni cí měst ské ho
úřa du, jak správ ně po stu po vat.

Pan sta ros ta uví tal ná vrh na set ká ní spol -
ků dle ná vr hu pana Mgr. Ro lín ka, nic mé ně
po tvr dil, že nej zá sad něj ší in for ma ce ža da te lé 
zís ka jí při pod pi su smlou vy, kde jim bude vy -
svět le no, jak lze fi nanč ní pros třed ky vy užít a
jak má být při pra ve no vy úč to vá ní. 

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je do ta ce pro
spol ky a záj mo vé or ga ni za ce dle Prog ra mu
pro pos ky to vá ní do ta cí záj mo vým or ga ni za -
cím z roz poč tu měs ta, v rám ci schvá le né ho
roz poč tu pro rok 2016 s tím, že zby lé fi nanč ní
pros třed ky do výše schvá le né ho roz poč tu bu -
dou po ne chá ny jako re zer va pro pří pad né dal -
ší žá dos ti k rea li za ci akcí. 

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je ná vrh Smlou -
vy o pos kyt nu tí do ta ce. 

Schvá le no 14 hla sy. 

Hla so vá ní:
Pro 14
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, , p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na
Ked ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na Kour -
ko vá, p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš Ro lí nek,
pí. Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p.
Ing. Fran ti šek  Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo -
sef Vo cho ska, p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 0
V 19.33 ho din ode šel pan Ing. Štangl 
V 19.36 ho din se vrá til pan Ing. Štangl

� 4. Vod né a stoč né 2016
Pan sta ros ta uvedl, že spo leč nos tí ČEVAK

ja kož to pro vo zo va te lem vo do hos po dář ské ho
ma jet ku Měs ta Nové Hra dy byly dle kon ces ní
smlou vy na vr že ny mož né va rian ty kal ku la ce
vod né ho a stoč né ho pro rok 2016. Va rian ta
č. 1. po čí tá se za cho vá ním ceny na úrov ni roku 
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. na vý še ní ceny
o 2,- Kč cel kem.

Pan sta ros ta uvedl, že ra dou měs ta je ke
schvá le ní do po ru če na va rian ta č. 1, kte rá zna -
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me ná ne zvy šo vá ní ceny vod né ho a stoč né ho.
S ohle dem na to, že byl za sta ven pro pad v od -
bě ru vody a není ně ja ký vel ký prob lém s po ru -
cho vos tí, je mož no cenu dr žet ve stej né výši. 

Pan Ing. Štangl se do ta zo val, zda in ka so va -
né ná jem né sta čí na ob no vu vo do hos po dář -
ské ho ma jet ku nebo zda se bude mu set více
in ves to vat z vlast ních pros třed ků. 

Pan Bc. Vo cho ska vy svět lil, že dle cel ko vé
hod no ty vo do hos po dář ské ho ma jet ku se po hy -
bu je v prů měr ném ná jmu, kte rý dos ta ču je k po -
stup né ob mě ně vo do hos po dář ské ho ma jet ku.

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je kal ku la ci
vod né ho a stoč né ho pro rok 2016, dle ná vr hu
va rian ty č. 1. Schvá le no 14 hla sy.  

Hla so vá ní:
Pro 14
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked -
ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na Kour ko vá,
p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí. Ing.
Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran ti -
šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo cho ska,
p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 0

� 5. 

5.1. Od mě ny za vý kon funk ce čle nům
vý bo rů za rok 2015

Pan sta ros ta uvedl, že se jed ná o schvá le ní
jed no rá zo vé vý pla ty čle nům vý bo rů za rok
2015.

Pan Ing. Štangl uvedl, že by měla být pro -
ve de na změ na v ohod no ce ní jed not li vých čle -
nů fi nanč ní ho vý bo ru, ne boť ten to vý bor
jed nal ví ce krát, než je uve de no v ná vr hu. Pan
Ing. Štangl uvedl, že tak to bude mu set i on
upra vit ma te riál tý ka jí cí se in for ma ce o prá ci
fi nanč ní ho vý bo ru za rok 2015.

Pan sta ros ta vy zval pana Ing. Štang la k do -
lo že ní všech ter mí nů jed ná ní fi nanč ní ho vý bo -
ru s tím, že dle pro ká za ných účas tí bude
od mě na řád ně vy pla ce na.

Pan Ing. Štangl uvedl, že změ ny jsou do lo -
že ny v zá pi sech a zde je zjev né to, že byla opo -
me nu ta dvě jed ná ní FV. 

Pan sta ros ta sou hla sil s tím to po stu pem a
usne se ní bylo na čte no v upra ve ném zně ní, kte -
ré ref lek tu je re ál ný po čet jed ná ní fi nanč ní ho
vý bo ru.

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je vý pla tu
jed no rá zo vých od měn za vý kon funk ce čle -
nům vý bo rů, kte ří ne jsou čle ny za stu pi tel stva
měs ta v upra ve ném zně ní. Schvá le no 14 hla sy.

Hla so vá ní:
Pro 14
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked -
ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na Kour ko vá,
p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí. Ing.
Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran ti -
šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo cho ska,
p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 0

5.2. Od mě ňo vá ní čle nů za stu pi tel stva
Pan sta ros ta in for mo val, že v rám ci pro jed -

ná va né ho bodu se jed ná o všech ny čle ny za -
stu pi tel stva mimo oso by sta ros ty. Na ří ze ním
vlá dy byl vy dán sou hlas za stu pi tel stvům obcí
k tomu, aby jed not li vým čle nům za stu pi tel -
stva byla o 3 % na vý še na od mě na za vý kon
funk ce. Pan sta ros ta do po ru čil při je tí ná vr hu
usne se ní s tím, že si mys lí, že za stu pi te lé vy -
ko ná va jí svou prá ci svě do mi tě a k jas né mu
pros pě chu měs ta a osad.

Za stu pi tel stvo měs ta sta no vu je výši od měn
ne uvol ně ných čle nů za stu pi tel stva měs ta s účin -
nos tí od 1. 4. 2016, dle ná vr hu.

Schvá le no 14 hla sy.  

Hla so vá ní:
Pro 14
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked -
ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na Kour ko vá,
p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí. Ing.
Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran ti -
šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo cho ska,
p. Lu káš Win zber ger.

Pro ti 0
Zdr žel se 0

� 6. Fi nanč ní vý bor ZM –
Zprá va o čin nos ti za rok 2015
a Plán prá ce na rok 2016
Pan sta ros ta vy svět lil, že se jed ná o Zprá vu

o čin nos ti Fi nanč ní ho vý bo ru za stu pi tel stva
měs ta za rok 2015 a schvá le ní prá ce na rok
2016.

Pan sta ros ta se v sou vis los ti s ná vr hem plá -
nu prá ce na rok 2016 do ta zo val před se dy fi -
nanč ní ho vý bo ru p. Ing. Štang la,  zda do šlo
k ně ja ké úpra vě ná vr hu plá nu prá ce na pos led -
ním jed ná ní vý bo ru, ne boť ze zá pi su z 2. 12.
2015 vy plý vá, že vý bor měl ná vrh plá nu prá ce
opa ko va ně pro jed nat. Není tu díž jas né, zda
exis tu je ně ja ký jiný fi nál ní ná vrh než ten, kte -
rý ob dr že li za stu pi te lé.

Pan Ing. Štangl od po vě děl, že se čle no vé
fi nanč ní ho vý bo ru s ná vr hem plá nu prá ce na
set ká ní 24. 2. 2016 za o bí ra li, ale k zá sad ním
změ nám v něm ne do šlo.

Pan sta ros ta ná sled ně vy zval p. Ing. Štang -
la před ne se ní Zprá vy o čin nos ti FV za rok
2015.

Pan Ing. Štangl sdě lil, že se fi nanč ní vý bor
se šel bě hem roku 2015 cel kem 6x a zá pi sy
z jed not li vých schů zek jsou k dis po zi ci. Dále
sdě lil, že jed not li vé kon tro ly pro běh ly tak, jak
byly schvá le ny za stu pi tel stvem měs ta a bylo
k nim pa nem sta ros tou po de psá no zmoc ně ní.
Fi nanč ní vý bor byl in for mo ván, jak a s ja kým
vý sled kem byly tyto kon tro ly po vě ře ný mi čle -
ny vý bo ru pro ve de ny a ne by la zjiš tě na žád ná
zá važ ná po chy be ní. Fi nanč ní vý bor se dále
vy jad řo val k pro de ji, pří pad ně na by tí ma jet ku. 
Na zá věr pan Ing. Štangl uvedl, že účast čle nů
vý bo ru byla po měr ně dob rá, a po dě ko val za
sou čin nost úřa du měs ta v sou vis los ti se schva -
lo vá ním roz poč tu, ale i v sou vis los ti s na plá -
no va ný mi kon tro la mi.

Pan Ing. Štangl dále uvedl, že zprá vu o čin -
nos ti do pl ní o jed ná ní z 21. 1. 2015 v upra ve -
ném zně ní a dodá na úřad měs ta.

Pan sta ros ta po dě ko val p. Ing. Štan glo vi za 
do pl ňu jí cí in for ma ce a sdě lil, že bude pok ra -
čo vat pro jed ná ní dru hé čás ti bodu č. 6., tj. Plán 
prá ce na rok 2016.

Pan sta ros ta uvedl, že k da né mu té ma tu má
pou ze jed nu výt ku, a to k pos led ní mu z uve de -
ných bodů. Jed ná se o bod č. 10, kte rý je na zván 
"Kon tro la efek ti vi ty vy uží vá ní vy bra ných ob -
jek tů". 

Pan sta ros ta uvedl, že v pří pa dě uve de né ho 
spo je ní "kon tro la efek ti vi ty" pro sí o to, zda by
tato věc moh la být schvá le na až v dal ším jed -
ná ní, kdy bude upřes ně no, jaká bude me to di ka 
vy hod no ce ní této efek ti vi ty. 

Pan sta ros ta sdě lil, že všech ny os tat ní body 
plá nu prá ce vní má jako věci pre ciz ní s jas ný -
mi hod no ta mi, ale pos led ní uve de ný bod za vá -
ní mož nou sub jek ti vi za cí, a z to ho to dů vo du
by měla být sdě le na me to di ka. Po kud se daný
před mět kon tro ly na zý val "Kon tro la ná kla -
dů", je při pra ve ný ta ko vou kon tro lu oka mži tě
pod po řit.

Pan Ing. Štangl uvedl, že ten to ná zev byl
tak to zfor mu lo ván, ale ne bu de mít prob lém
s jeho změ nou dle po ža dav ku pana sta ros ty.

Pan Bc. Vo cho ska do pl nil, že slo vo efek ti -
vi ta jako eko no mic ký po jem zna me ná vý hod -
nost a vý hod nost je po rov ná ní ná kla dů a
vý no sů. To zna me ná, jak je daný ob jekt vý -
hod ný pro měs to.

Pan Ing. Štangl uvedl, že pr vot ní zá měr fi -
nanč ní ho vý bo ru byl po rov ná vat ná kla dy
s pří no sy pro měs to, kte ré z pro vo zu jsou.

Pan Mgr. Ja ro lí mek uvedl, že vý no sy z ob -
jek tů jsou nula a že se jed ná o ne zis ko vé zá le -
ži tos ti a týká se to pou ze ná kla dů.

Pan sta ros ta uvedl, že po spo leč né do mlu -
vě bude změ něn ná zev 10. bodu plá nu prá ce
fi nanč ní ho vý bo ru na rok 2016 a bude na zván
"Kon tro la ná kla dů vy uží va ných ob jek tů." 

Pan Mi cha le sdě lil, že si mys lí, že fi nanč ní -
mu vý bo ru ne pří slu ší po su zo vat efek ti vi tu
nebo in ten zi tu vy uží vá ní vy bra ných ob jek tů.

Pan Ing. Štangl uvedl, že bude pro ve de na
opra va ná zvu v bodě č. 10 dle ná vr hu a je zby -
teč né se k dané věcí dále vy jad řo vat.

Pan sta ros ta pře četl ná vrh usne se ní v upra -
ve ném zně ní.

Za stu pi tel stvo měs ta bere na vě do mí Zprá -
vu o čin nos ti fi nanč ní ho vý bo ru za rok 2015.

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je Plán prá ce
fi nanč ní ho vý bo ru na rok 2016 v upra ve ném
zně ní. Schvá le no 14 hla sy.  

Hla so vá ní:
Pro 14
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked -
ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na Kour ko vá,
p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí. Ing.
Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran ti -
šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo cho ska, 
p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 0

INFORMACE Z RADNICE

pok ra čo vá ní ze str. 6

pok ra čo vá ní na str. 8
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� 7. Pře hled akcí za řa ze ných do
Prog ra mu re ge ne ra ce MPR a MPZ
v roce 2016
Pan sta ros ta in for mo val o tom, že měs to

ob dr že lo na zá kla dě zpra co va né ho Prog ra mu
re ge ne ra ce měst ských pa mát ko vých re zer va cí 
a měst ských pa mát ko vých zón (MPR a MPZ)
do ta ci ve výši 775.000,- Kč. Jako po zi tiv ní
vní má to, že se díky pří mé ak ti vi tě měs ta tato
do ta ce zvý ši la. Pan sta ros ta uvedl, že při jed -
ná ní pra cov ní sku pi ny na Prog ra mu re ge ne ra -
ce se na vr ho va ly akce i pro dal ší roky tak, aby
i na dá le do tač ní část ka zůs ta la co nej vyš ší.

Pan sta ros ta uvedl, že na zá kla dě zís ka ných 
fi nanč ních pros třed ků jsou v tom to roce k rea -
li za ci na vr že ny akce: 1. Ob no va měst ské ho
opev ně ní (u měst ské brá ny v Údol ské uli ci smě -
rem k hra du), 2. Res tau ro vá ní ora to ře v kos te le,
3. Res tau ro vá ní ka men né ho scho diš tě a ba lus -
trá do vé ho zá brad lí v zá mec ké za hra dě. Tyto
akce do po ru či la Pra cov ní sku pi na k Prog ra mu
re ge ne ra ce a tak to je tedy rada měs ta před klá -
dá k od sou hla se ní za stu pi tel stvu.

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je fi nanč ní po -
díl měs ta na ob no vě kul tur ních pa má tek v rám -
ci měst ské ho prog ra mu re ge ne ra ce v roce 2016.
(viz ta bul ka)

Schvá le no 14 hla sy. 

Hla so vá ní:
Pro 14
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Mgr. Vla di mír
Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked -
ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na Kour ko vá, 
p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí. Ing. 
Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran -
ti šek Štangl, p. Jiří Vi cá ny, p. Bc. Jo sef Vo cho -
ska, p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 0

� 8.  In ter pe la ce 
Pan sta ros ta kon sta to val, že pan Ing. Štangl 

v prů bě hu jed ná ní avi zo val po dá ní in ter pe la -
ce. Pro to mu pře dal slo vo. 

Pan Ing. Štangl uvedl, že in ter pe la ci na -
ko nec po dá vat ne bu de, ne boť se k da né mu
prob lé mu vy jád řil již dos ta teč ně v bodě 3. 1.
Vy slechl v této věci vy svět le ní sta ros ty měs -
ta a poč ká až na ko neč ný vý sle dek vy úč to vá -
ní pro jek tu tý ka jí cí ho se re kon struk ce
ko vár ny.

� 9.  Dis ku se
Pan sta ros ta uvedl, že všich ni za stu pi te lé

ob dr že li ma te riál ohled ně ná kla dů na pro voz
sys té mu shro maž ďo vá ní od pa dů za rok 2015.
Z vý sled né zprá vy vy plý vá, že ve měs tě se
více tří dí od pad, měs to se sna ží ná kla dy sni žo -
vat a po da ři lo se vy sou tě žit lep ší cenu, než
byla ta před dvě ma lety.

Pan sta ros ta dále in for mo val, že ke sní že ní
ná kla dů do jde i tím, že byl za há jen po pel ni co -
vý svoz v osa dách Na ko li ce, Obo ra a Vy šné,
kde ná kla dy na vel ko ob je mo vé kon tej ne ry
byly vy so ké.

Pan sta ros ta vy zval za stu pi te le a ob ča ny
k po dá ní pod ně tů do dis ku ze.

Pan Ing. Štangl po žá dal, zda by moh la být
pro ve de na re vi ze ve řej né ho osvět le ní, když
jsou na No vých Hra dech úse ky, kte ré jsou ne -
osvět le ny a na opak úse ky, kde se sví tí zce la
zby teč ně.

Pan sta ros ta od po vě děl, že v lo ka li tě ZTV
byla do ho da, že zde TSM pro ve de ome ze ní
osvět le ní po skon če ní zku šeb ní ho pro vo zu.
V hlav ní li nii od au to bu so vé ho ná dra ží je ces ta 
vy uží va ná, men ší vy uži tí je nyní v čás ti, kde
mají být v bu douc nu ro din né domy. U prob le -
ma tic ké ho mís ta s niž ším osvět le ním, tj. ve
smě ru od ho te lu Máj smě rem k hra nič ní mu
pře cho du u ga rá že pana Švar ce je po ří ze ní dal -
ší ho osvět le ní již před jed ná no a mělo by být
spo je no s re kon struk cí chod ní ku u tzv. le sác ké 
by tov ky.

Pan Ing. Štangl se do ta zo val, kdy do jde k rea -
li za ci ve řej né ho osvět le ní na Ja ku li v úse ku od
že lez nič ní ho pře jez du smě rem na Tře boň, když
se již o tom to jed na lo a nic ne by lo rea li zo vá no. 

Pan sta ros ta od po vě děl, že si ne pa ma tu je,
že by se v dané lo ka li tě ve řej né osvět le ní ře ši -
lo, že tato ak ti vi ta ne by la ani před mě tem pod -
ně tu ze stra ny osad ní ho vý bo ru při vý jezd ním
jed ná ní rady měs ta v září 2015, kdy byly shro -
maž ďo vá ny pod kla dy pro Prog ram ob no vy
ven ko va. O žád né star ší do ku men ta ci k to mu -
to kro ku neví.  Pan sta ros ta dále uvedl, že daná
lo ka li ta je ve li ce prob le ma tic ká z toho dů vo -
du, že není v ma jet ku měs ta.

Pan Sý ko ra po tvr dil, že se tato otáz ka na
jed ná ní s ra dou měs ta ne ře ši la, ne boť si všich -
ni čle no vé osad ní ho vý bo ru uvě do mu jí, že zde 
je prob lém, s vlast nic tvím po ze mků. V ře še ní
je pou ze pro dlou že ní chod ní ku od pře jez du na
ok raj ryb ní ka, kde by mělo být osvět le ní ře še -
no. I zde se však čeká na ma jet ko práv ní ře še ní
ohled ně po vo le ní stav by chod ní ku na po ze -
mku ve sprá vě Lesů ČR. Pro za tím ním ře še ním 

by bylo vy čiš tě ní oko lí a sto ky, kte ré by ved lo
ales poň k vět ší pře hled nos ti v kři žo vat ce u že -
lez nič ní ho pře jez du.

Pan sta ros ta od po vě děl, že toto měly pro -
vá dět TSM, ale bylo jim Lesy ČR sdě le no, že
čiš tě ní okol ních ploch bude v je jich re žii a
pro to měs to za sta vi lo čin nost ze stra ny TSM.

Paní Ked ru šo vá uved la, že ak ti vi ta byla
oprav du za sta ve na na zá kla dě in for ma ce ze
stra ny Lesů ČR, že tuto ak ti vi tu pro ve dou jako 
sou část re kon struk ce oplo ce ní.

Pan sta ros ta kon sta to val, že po kud ob dr ží
od Lesů ČR pí sem ný sou hlas, pak v rám ci
bez peč nos ti a pros pě chu lidí dá TSM sou hlas
k čiš tě ní. V opač ném pří pa dě se o čiš tě ní mu -
se jí po sta rat Lesy ČR jako vlast ník.

Pan Sý ko ra sdě lil, že za jis tí, aby bylo čiš tě -
ní pro ve de no.

Ve 20.26 ho din ode šel pan L. Win zber ger.

Pan Mgr. Ro lí nek se do ta zo val, zda v sou -
vis los ti s mig rač ní vl nou by ne by lo mož né
uva žo vat o zvý še ní bez peč nos ti ob ča nů ve
měs tě a zda by bylo mož né po žá dat o zří ze ní
slu žeb ny Po li cie ČR ve měs tě.

Pan sta ros ta od po vě děl, že chá pe oba vy
ob ča nů, kte ré vy plý va jí zej mé na z ne do sta teč -
né in for mo va nos ti ze stra ny stá tu, a uvedl, že
měs to nemá mož nost vy ví jet po ža do va né ak ti -
vi ty, může pou ze po žá dat Po li cii ČR a or gá ny
k tomu kom pe tent ní o jas né in for ma ce, aby ne -
do chá ze lo ke zby teč né pa ni ce. Pan sta ros ta od -
po vě děl, že kon tro ly hra ni ce slož ka mi Po li cie
ČR pro bí ha jí, jen o nich lidé ne vě dí a sdě lil, že
v brz ké době pro běh ne set ká ní sta ros tů obcí a
PČR, kde se bude daná prob le ma ti ka ře šit.

Pan Bc. Vo cho ska ohled ně mig rač ní kri ze
do pl nil, že pra vi del ně za se dá Bez peč nos tí
rada kra je a věci se sna ží mít pod kon tro lou.

Jako pos led ní téma do dis ku ze pan sta ros ta
in for mo val, že měs to ob dr že lo od spo leč nos ti
ČSAD Ji ho trans, a. s. in for ma ci o pří pra vě ná -
vr hu re kon struk ce au to bu so vé ho ná dra ží.
V nej bliž ších dnech by mělo být ve de ní měs ta
s tím to ná vr hem se zná me no a bude i jed ná no
o mož nos ti vy uži tí čás ti au to bu so vé ho ná dra ží 
jako par ko viš tě. 

� 10.  Zá věr a usne se ní

Sta ros ta měs ta po dě ko val všem pří tom -
ným za stu pi te lům za  účast na 9. ve řej ném jed -
ná ní za stu pi tel stva Měs ta No vých Hra dů.

Sta ros ta měs ta ve 21.00 ho din ukon čil jed -
ná ní za stu pi tel stva. 

INFORMACE Z RADNICE

pok ra čo vá ní ze str. 7

Pře hled akcí za řa ze ných do Prog ra mu re ge ne ra ce MPR a MPZ v roce 2016

Ná zev akce: Vlast ník: Prog ram MPR Po díl měs ta Vlast ní zdro je Ne způ so bi lé vý da je
hra ze né ža da te lem

Ob no va měst ské ho opev ně ní Měs to Nové Hra dy 138 000 Kč 138 430 Kč 0 Kč 58 050 Kč DPH 

Res tau ro vá ní ora to ře Řím sko ka to lic ká far nost 
Nové Hra dy 520 000 Kč 0 Kč 0 Kč 78 000 Kč DPH

Res tau ro vá ní ka men né ho scho diš tě
a ba lus trá do vé ho zá brad lí v za hra dě

Mik ro bio lo gic ký ústav Aka de -
mie Věd Čes ké re pub li ky v.v.i. 117 000 Kč 0 Kč 280 Kč 24 629 Kč DPH

CELKEM: 775 000 Kč 138 430 Kč 280 Kč 160 679 Kč DPH
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Bio lo gic ky roz lo ži tel ný od pad
ozná me ní

Svoz bio lo gic ky roz lo ži tel né ho ko mu nál ní ho od pa du za čí ná
ve čtvr tek 7. 4. 2016 a dále pak 1x za 14 dní,

tj. v kaž dý sudý tý den ve čtvr tek
Jak tří dí me bio lo gic ký od pad a co do těch to BIO ná dob pat ří

a co ne?

Bio lo gic ky roz lo ži tel ný od pad se uklá dá do spe ciál ně upra ve ných
ná dob pro sběr bio lo gic ké ho od pa du – (hně dé po pel ni ce). Do těch to
ná dob se pře de vším uklá dá bio lo gic ky roz lo ži tel ný od pad vznik lý 
v do mác nos ti, např. shni lé ovo ce, ze le ni nu, slup ky z ovo ce a ze le -
ni ny. Dru hot ně pak dále lze od lo žit i trá vu nebo lis tí ze za hrad,
zvad lé kvě ti ny, ple vel, na lá ma né vět vič ky, čis té pi li ny – hob li ny. 

Do ná dob NEPATŘÍ uhy nu lá zví řa ta, olej, maso, kos ti, zbyt -
ky pot ra vin, te ku té pot ra vi ny, oba ly od pot ra vin, sklo, plas ty,
ple chov ky, pa pír, sta ve ní ma te riá ly…   

Dal ší lo ka li ty pro roz ší ře ní služ by a dis tri bu ce ná dob pro nové
zá jem ce se při pra vu jí.                                                                OŽP

  O Z N Á M E N Í   
MěÚ Nové Hra dy – od bor ži vot ní ho pros tře dí ozna mu je ob ča nům

Hro mad né očko vá ní psů
v No vých Hra dech a při leh lých osa dách pro běh ne

v ná sle du jí cích ter mí nech:
so bo ta 23. 4. 2016
¡ Údo lí (před ob jek tem bý va lé ho pi vo va ru). . 09.30–09.50 h
¡ By ňov (na ná vsi). . . . . . . . . . . . . . . 10.00–10.35 h
¡ Ja ku le (před Hos tin cem) . . . . . . . . . . . 10.40–10.55 h
¡ Štip toň (u au to bu so vé za stáv ky). . . . . . . 11.00–11.10 h
¡ Nové Hra dy – (rad ni ce) . . . . . . . . . . . 11.15–12.00 h

ne dě le 24. 4. 2016
¡ Nové Hra dy – (rad ni ce) . . . . . . . . . . . 10.00–10.30 h
¡ Vy šné (u au to bu so vé za stáv ky) . . . . . . . 10.40–11.00 h
¡ Obo ra (před ob jek tem čp. 6). . . . . . . . . 11.10–11.20 h
¡ Na ko li ce (před ob jek tem ha si čár ny). . . . . 11.30–11.45 h

Cena in jek ce pro ti vztek li ně je při hro mad né akci 90,- Kč, 
in di vi du ál ně (tj. v ob jek tu ma ji te le psa) 110,- Kč 
Kom bi no va ná vak ci na ce 180,- Kč.
Ap li ka ce je hra ze na ma ji te lem psa. 

Upo zor ňu je me, že očko vá ní psů pro ti vztek li ně je po vin né – zá -
kon č. 166/1999 Sb. (hla va II, od díl I, § 4, bod f) ze dne 30. 7. 1999
o po vin nos tech cho va te lů psů a ně kte rých dal ších zví řat dr že ných
v za je tí ve stá ří od 3 do 6 mě sí ců a poté vždy jed nou za rok. 

V pří pa dě, že ne oč ko va ný pes na pad ne a po ra ní člo vě ka, vy sta -
vu je se ma ji tel ne pří jem né mu ri zi ku sankčního řízení.

Dů le ži té! K očko vá ní se bou vez mě te očko va cí prů kaz zví ře te!
Pro sí me ne za mě ňo vat očko vá ní za akci „či po vá ní“, tj. vy ba ve ní

psa mik ro či pem!                                                                        OŽP

Se ni or klub a ZO ČSOP
po řá da jí v so bo tu 4. červ na 2016

POZNÁVACÍ ZÁJEZD
na Hos lo vic ký mlýn a do Po šu ma ví

Před po klá da ná cena zá jez du bude 250 Kč
Bliž ší in for ma ce při ne se květ no vý No vo hrad ský zpra vo daj
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Malé ohléd nu tí aneb le den – bře zen 2016
Zej mé na z dů vo dů zdra vot ních jsem ne -

měl sílu na psat do pos led ní ho NZ ales poň
pár řá dek k udá los tem, kte ré se ode hrá ly od
kon ce led na do po lo vi ny úno ra. For mou ja -
kých si drob ných stříp ků bych si do vo lil ně -
kte ré z nich při po me nout a do pl nit o ak tu a li ty 
poz dější.

Pro pla ce ní do ta ce z ROPu
Nej dů le ži těj ší „udá los tí“ z po hle du fi nan cí

bylo pro pla ce ní do ta ce z Re gi o nál ní ho ope rač -
ní ho prog ra mu. Pro jekt, kte rý při nesl re kon -
struk ci ko mu ni ka ce od Zá mec ké ho k bý va lé
rotě a vý stav bu sil ni ce a chod ní ků pro ZTV
Již ní Měs to a pro po je ní au to bu so vé ho ná dra ží
s pre fác ký mi by tov ka mi, jsme úspěš ně rea li -
zo va li v loň ském roce. V zá vě ru roku jsme do -
lo ži li veš ke ré pod kla dy k vy úč to vá ní pro jek tu
a po ná sled né fy zic ké kon tro le byla do ta ce vy -
pla ce na ve výši 13 201 030,75 Kč. Oka mži tě
tak do šlo ke spla ce ní úvě ru, kte rým jsme ře ši li
před fi nan co vá ní pro jek tu. 

Ma so pus ty
Ko nec led na a za čá tek úno ra byl ve zna me -

ní ma so pus tů v osa dách i ve měs tě. Ko led ní -
kům vět ši no vě přá lo po ča sí (snad jen By ňov ští 
si „uži li“ sně hu a zimy), což za ko le da mi při -
táh lo i vel ké množ ství hos tů z okol ních osad,
měs ta i z ji ných míst v re gi o nu. Ved le kla sic -
kých ko led již tra dič ně pro běh ly i dět ské ma so -
pus ty. Při po hle du na škol ko vé i škol ní dě tič ky
to vy pa dá, že sou čas ní ma so pus tní ci ne mu sí
mít oba vu, že by na je jich úsi lí o ucho vá ní této
krás né tra di ce ne měl kdo na vá zat.

Osob ně si mys lím, že se všech ny ma so pus -
ty vel mi vy da ři ly. Spe ciál ně bych však v le toš -
ním roce vy zdvihl ma so pust no vo hrad ský. Již
od so bot ní ho po vo le ní bylo vi dět, že si všich ni 
uží va jí tu správ nou ma so pust ní po ho du – od
čle nů ko le dy přes mas ky až po vel ké množ ství
při hlí že jí cích. Sa mos tat nou ka pi to lou pak byl
tr pas li čí pří běh, kte rý ro ze smál ne jen při so -
bot ní zá ba vě, ale i při ne děl ním po hřbí vá ní.
Ná pad, ztvár ně ní i „he rec ké“ vý ko ny oprav du
za slu hu jí vel kou po chva lu. Ni jak slo ži tý, ale
milý pří běh uká zal, že po hřbí vá ní může být
vtip né a že se obe jde bez spros tých slov a pit -
vo ře ní se. Bylo vi dět, že to baví i sa mot né tr -
pas lí ky. Ani jsem se pro to ne di vil, že někteří
z nich nechtěli své role opouštět a užívali si je
ještě dlouho po skončení pohřbívání.

K ma so pus tům bych si do vo lil ješ tě jed nu
z mého po hle du vel mi po zi tiv ní poz ná mku.
Jsem straš ně rád, že mezi jed not li vý mi or ga ni -
zá to ry, ko le da mi a mas ka mi do chá zí k ná růs tu
spo lu prá ce a vzá jem né vý po mo ci. Ma so pus ťá -
ci z měs ta cho dí po má hat do osad a fun gu je to i 
opač ně. Ve fi ná le to obo ha cu je všech ny a po -
má há k udržení tradice. Tak věřím, že tento
trend bude pokračovat…

Ur či tě ne jen za sebe tak chci po dě ko vat
všem, kte ří se na pří pra vě i prů bě hu po dí le li, a
tě ším se na ma so pust 2017.

Při le toš ní náv ště vě ka ma rá dů z Chor vat -
ska jsme také ře ši li mož nost uká zat náš ma so -
pust v Chor vat sku bě hem je jich let ní ho
kar ne va lu. Osob ně pro to budu os lo vo vat jed -
not li vé or ga ni zá to ry, zda by o tuto akci měli
zá jem. A po kud ano, tře ba bu de me v červ nu
ší řit slá vu ma so pus tu i u Jad ra nu…

Roz dě lo vá ní pří spěv ků or ga ni za cím
Přes to že se těm to pří spěv kům musí dle

nové le gis la ti vy ří kat do ta ce, všich ni víme,
o co jde. Měs to Nové Hra dy dlou ho do bě vel -
mi štěd ře pod po ru je míst ní záj mo vé a spor -
tov ní or ga ni za ce či spol ky v je jich ak ti vi tě.
Pro le toš ní rok do šlo k na vý še ní pros třed ků
o 100 000,- Kč a nově jsme v rám ci pod po ry
za ved li pří mou pod po ru tre né rů a ve dou cích
krouž ků, kte ří pra vi del ně pra cu jí s mlá de ží.
Chtě li jsme tak dát jas ně na je vo, že si vá ží me
je jich prá ce, a ales poň sym bo lic ky je za je jich
ak ti vi tu od mě nit.

Cel ko vě byl tlak na fi nan ce vel mi vel ký,
vy čle ně no bylo 1 400 000,- Kč, nic mé ně žá -
dos tí při šlo na více než 2,2 mi liónu ko run.
Ved le no vé ho sys té mu žá dá ní jsme i roz dě lo -
vá ní ře ši li upra ve ným způ so bem (za po je ním
fi nanč ní a pro ro din né ko mi se do roz ho do vá -
ní). Díky tla ku na jas ně roz poč to va né po lož ky
se také mno hem lépe po su zo va la pot ře bnost
jed not li vých vý da jů a stej ný tlak bude i při fi -
nál ním vy úč to vá vá ní. Naší sna hou je, aby se
pe ní ze smys lu pl ně vy uži ly, ne by ly utrá ce ny
za zby teč nos ti a aby slou ži ly k roz vo ji prá ce
s mlá de ží a ná růs tu spol ko vé a spor tov ní čin -
nos ti ve měs tě a osa dách.  Je mi jas né, že
vždyc ky bude ně kdo mít po cit, že měl dos tat
více na úkor ně ko ho ji né ho. Na dru hou stra nu
mám po cit, že díky de tail ní zna los ti jed not li -
vých žá dos tí mohu, resp. mů že me ko mu ko liv
kaž dé krá ce ní opro ti žá dos ti vy svět lit a ne mu -

sí me se „scho vá vat“ za vy svět le ní, že žá dos tí
bylo hod ně a všem jsme něco mu se li ub rat. 

Nový sys tém při dě lo vá ní do ta cí byl se
spol ky ně ko lik rát dis ku to ván, bylo vy svět le -
no, jak žá dos ti při pra vit. Stej ně tak bude po -
stu po vá no nyní i při pod pi su smluv ve věci
vy svět le ní, jak správně dotace vyúčtovat.

Na zá kla dě výše uve de né ho pro to zase
o tro chu více než v mi nu lých le tech vě řím, že
roz dě le né fi nan ce bu dou úspěš ně vy uži ty pro 
udr že ní a roz voj spol ko vých, spo le čen ských
a spor tov ních ak ti vit ve měs tě a osa dách a
při spě jí ke zvy šo vá ní vol no ča so vé ho vy ži tí
všech ob ča nů. 

O pro de ji ho te lu Máj
Již od po lo vi ny led na běží měs tem „za ru -

če né in for ma ce“ o ho te lu Máj. Ně kte ří mlu ví
o zá mě ru ma ji te lů ho tel pro dat (tu za osm, jin -
dy za de set mi liónů ko run), jiní zase tvr dí, že
na sále má být skla diš tě elek tra či PPL ky.
S po do bný mi do ta zy se poté ob ča né ob ra cí na
ve de ní města a ptají se, co s tím budeme dělat.

Stav k po lo vi ně břez na je z po hle du měs ta
ná sle du jí cí: máme s pa nem Vlč kem a jeho
paní do ho du o tom, že se set ká me po Ve li ko -
no cích. Měli by chom vy hod no tit le toš ní spo -
lu prá ci a man že lé Vlč ko vi nám pře de střou
svo ji před sta vu dal ší ho fun go vá ní ho te lu a pří -
pad né spo lu prá ce. Z mi nu lých let pak máme
do ho du o tom, že kdy by man že lé Vlč ko vi
uva žo va li o pro de ji ho te lu, bu dou o tom in for -
mo vat Měs to Nové Hrady tak, abychom na
případné další nabídky mohli reagovat.

Žád né jiné in for ma ce v sou čas né době ne -
mám ani já, ani ni kdo jiný z ve de ní měs ta.
S ohle dem na do sud vel mi ko rekt ní vzta hy a
dob rou spo lu prá ci ne mám dů vod do mní vat
se, že by naše před cho zí do mlu vy ne pla ti ly.
Do doby po ve li ko noč ní ho jed ná ní vše os tat ní
spa dá do ro vi ny úvah.

O vý sled ku jed ná ní bu de me sa mo zřej mě
in for mo vat. V sou čas né době mohu pou ze
uvést, že si uvě do mu je me dů le ži tost ho te lu
pro kul tur ní a spo le čen ské ak ti vi ty a že se bu -
de me sna žit, aby mohl být ho tel k těmto
aktivitám využíván i nadále.

Pří pra va pro jek tu – vý stav ba
a re kon struk ce chod ní ků

V prů bě hu prv ní po lo vi ny dub na bude ve
měs tě a v osa dě Ja ku le pro bí hat mě ře ní in ten -
zi ty sil nič ní do pra vy. Jed ná se o mě ře ní, kte ré
je pod mín kou pro po dá ní žá dos ti do In teg ro -
va né ho re gi o nál ní ho ope rač ní ho prog ra mu.
V rám ci při pra vo va né ho pro jek tu by chom
rádi ře ši li re kon struk ci chod ní ku u ŽPSV v Ja -
ku li, v N. Hra dech pak re kon struk ci dvou čás tí 
chod ní ků v Hra deb ní uli ci (u zdra vot ní ho stře -
di ska a mezi čp. 20 a čp. 247), v uli ci Čes ká,
dále chod ník mezi ku žel nou a kři žo vat kou
u Zám ku a vý stav bu chod ní ku v uli ci Vi to raz -
ská (v ná vaz nos ti na stá va jí cí chod ník u hřbi -
to va až k uli ci Pod Vo dár nou).

Mgr. Vla di mír Hokr, sta ros ta měs ta

Se ni or klub Nové Hra dy a Čes ký svaz ochrán ců pří ro dy Nové Hra dy

po řá da jí ve dnech 19. 8. až 21. 8. 2016

POZNÁVACÍ ZÁJEZD
Nav ští ví me zá mek Ra ti bo ři ce – Ba bič či no údo lí

Ná chod – stez ka s vo do pá dem
Nové Měs to nad Me tu jí a Čes kou Ska li ci

Plá no va ný od jezd z No vých Hra dů: 19. 8. v 7.30 ho din z au to bu so vé ho ná dra ží.
Plá no va ný pří jezd 21. 8. na Nové Hra dy v 20 ho din.

Cena zá jez du je sta no ve na na 1.500 Kč,
kte rou je mož no pla tit i for mou splát ko vé ho ka len dá ře.

Při hlá sit se mů že te u pí. Ham ber ge ro vé – Čes ká 62, Nové Hra dy.
Dal ší in for ma ce pos kyt ne na mob. 606 270 344 pan L. Sta rý
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Res tau ro vá ní ho di no vé ho stro je
Asi před ro kem mne na jed ná ní pra cov ní

sku pi ny k Prog ra mu re ge ne ra ce měst ských pa -
mát ko vých zón a re zer va cí pan Ing. F. Štangl
in for mo val o tom, že by „ně kde na Tech nic -
kých služ bách“ měl být ulo žen ro ze bra ný ho -
di no vý stroj z kos te la. Po krát ké pát ra cí akci a
pro hle dá vá ní jsme na ko nec ho di ny na šli v kol -
ně u čp. 13. Přiznám se, že jsem si dlou ho ne -
vě děl rady s tím, jak po stu po vat. Na ko nec
po moh la tro chu i ná ho da. Na set ká ní sta ros -
tů čes ko bu dě jo vic ké ho a čes kok rum lov ské -
ho okre su jsem se bě hem ná sled né pre zen ta ce
fi rem na bí ze jí cích služ by pro měs ta se zná mil
s paní Ing. Ne sní da lo vou, kte rá po chá zí z ho -
di nář ské ro di ny Ha in zů a vede fir mu L. Ha inz, 
kte rá se mimo jiné sta rá i o or loj na Sta ro měst -
ském ná městí (za lo že na již r. 1836). Slo vo
dalo slo vo a po ode slá ní fo to gra fií ro ze bra -
ných ho din jsme ob dr že li na bíd ku na cel ko vé
res tau ro vá ní s tím, že to vy pa dá, že ho di ny by
moh ly být té měř kom plet ní. 

Pod le prv ních zpráv je „náš“ ho di no vý
stroj z kon ce 17. resp. za čát ku 18. sto le tí a je
na něm vy ry ta in for ma ce, že byl v roce 1749
opra vo ván ho di nář ským mis trem Hö ne rem

v Be chy ni. Po slo že ní ho din byl stroj opět
roz mon to ván a pře ve zen do No vých Hra dů,
kde jej fir ma opět slo ži la. My nyní ne chá me
vy ro bit sto jan, na kte rý bude stroj usa zen. Ve
spo lu prá ci s fir mou L. Ha inz také při pra ví me
„po ví dá ní“ o his to rii ho di no vé ho stro je a jeho
spe ci fi cích. Zá jem ci o tuto uni kát ní pa mát ku
si pak bu dou moci ho di no vý stroj při jít pro -
hléd nout do no vo hrad ské ho muzea.

Že v ži vo tě není nou ze o ná ho dy či za jí ma vé 
sou hry okol nos tí? Po mon tá ži stro je v mu zeu
jsme po žá da li za měst nan ce fir my L. Ha inz, zda 
by se ne pod í va li na rad nič ní ho di no vý stroj a

ne po ra di li nám, zda tře ba ne bu de pot ře bo val
ně ja kou opra vu. A vý sle dek? Rad nič ní stroj
vy ro bi la v mi nu los ti prá vě fir ma L. Ha inz!
I zde tedy po za jiš tě ní fo to do ku men ta ce bu de -
me jed nat o spo lu prá ci a uči ně ní všech kro ků
k tomu, aby nám tyto ho di ny fun go va ly dob ře
i v bu douc nu…

Mgr. Vla di mír Hokr, sta ros ta měs ta

Čer pá ní in spi ra ce v Ná rod ním cen tru za hrad ní kul tu ry v Kro mě ří ži
Hned na úvod bych chtěl čte ná ře No vo hrad ské ho zpra vo da je už tra dič ně po -

zvat na fa ce bo o ko vé strán ky naší ini cia ti vy a spol ku, kte ré je mož né si li bo vol ně
pro hlí žet, i když ne jste na této síti re gis tro va ní. Sta čí do vy hle dá va če Go og le vlo -
žit frá zi „Za chraň me Ter či no údo lí“ a vy brat prv ní na bí ze ný od kaz. V pos led ních
pří spěv cích si mů že te pro hléd nout, jak díky loň ským dár cům la vi ček pro bí há re -
no va ce i de se ti pů vod ních bí lých la vic, či jak se po da ři lo bě hem roku 2015 díky
Měs tu Nové Hra dy a AOPK po stup ně opra vit za trub ně ní Kr čín ské ho po to ka.
Nej no věj ší pří spě vek se stej ně jako ná sle du jí cí text vě nu je naší ex kur zi a jednání
v Kroměříži, přičemž obsahuje další fotografie, které se do tištěného zpravodaje
nevejdou.

Dne 14. břez na jsme se vy pra vi li do Kro mě ří že na jed ná ní s paní dok tor kou
Len kou Kře sad lo vou a je jí mi ko le gy z Me to dic ké ho cen tra za hrad ní kul tu ry, aby -
chom se in spi ro va li je jich vzo ro vě při pra ve ným a zrea li zo va ným pro jek tem ob no -
vy his to ric ké Květ né za hra dy a při leh lých skle ní ků, ale také pro bra li obec né i zce la
kon krét ní otáz ky tý ka jí cí se pro ce su po stup né re vi ta li za ce par ku Ter či no údo lí. 

Prv ní část jed ná ní jsme strá vi li v pří jem ném pros tře dí ka vár ny, kte rá je sou čás tí jed no ho
z his to ric kých skle ní ků. Zde mimo jiné prá vě pro bí ha la již tra dič ní vý sta va ka mé lií. Už před set -
ká ním jsme paní dok tor ce za sla li pod kla dy s otáz ka mi, kte ré bu de me v nej bliž ší době mu set ře -
šit, jako na pří klad ja kou his to ric kou vrs tvu par ku při ob no vě pre fe ro vat, jak se vy po řá dat
s kon flik ty mezi ochra nou pří ro dy a ob no vou kul tur ní pa mát ky, či jak při plá no vá ní dal ších čin -
nos tí po stu po vat. Paní Kře sad lo vá nám na ně po stup ně od po ví da la a svá tvr ze ní spo jo va la s pří -
kla dy ze své pra xe z ob no vy kro mě říž ských zahrad. Samozřejmě jsme se dostali také na
problematiku financování jednotlivých aktivit.

Po této čás ti nás paní dok tor ka po zva la do Květ né za hra dy, kde nám uká za la, jak pro bí há ko -
men to va ná pro hlíd ka, na do ku men ta ci uká za la srov ná ní do bo vých ilus tra cí se sta vem před re -
kon struk cí a sou čas nos tí a vy zdvih la nejzajímavější obnovované prvky. 

Zby tek času jsme v Kro mě ří ži strá vi li v me to dic kém cen tru, kde nám lek tor ka paní Po ko vá
před sta vi la je jich pro pra co va ný sys tém edu kač ních prog ra mů, včet ně po uží va ných di dak tic -

kých po mů cek od ply šo vé ho ma ňá ska po pra cov ní
lis ty, kte ré jsme spo lu s výtisky odborných metodik
dostali darem.

De tail něj ší ver zi zá pi su z ce lé ho jed ná ní, ve kte -
rém jsou shr nu ty od po vě di na jed not li vé otáz ky a
za zna me ná ny nej za jí ma věj ší po stře hy z ex kur ze
v za hra dě, na lez ne te na již zmí ně ných fa ce bo o ko -
vých strán kách. In for ma ce o pro jek tu ob no vy za -
hrad v Kro mě ří ži spo lu s množ stvím fotografií
naleznete na webových stránkách www.nczk.cz.

Za Okraš lo va cí spo lek, Mi chal Ja ro lí mek
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Zprá vič ky ze škol ky
V břez nu děti ze všech tříd po stup ně nav ští vi ly míst ní kni hov nu. Paní kni -

hov ni ce Dra ho mí ra Cí sa řo vá dě tem vždy pře čet la po hád ku a po po hád ce na bíd la 
dě tem pro hlí že ní dět ských knih. Při pro hlí že ní se děti uči ly, jak mají s kni hou za -
chá zet, po ví da ly si o kni hách, jaké mají doma, kdo jim čte a kdy. Děti se na náv -
ště vu kni hov ny vždy těší a ve škol ce si o tom po ví dá me. Dě ku je me paní
Cí sa řo vé za milé při je tí, pří jem nou at mo sfé ru a za to, že tak hez ky pře dá vá dal ší
ge ne ra ci svou lás ku ke kni hám. 

Na Ve li ko noč ní díl nu při šly ma min ky a ta tí nek, aby si pod ve de ním ma min -
ky Han ky Kin clo vé se svý mi dět mi vy ro bi li ve li ko noč ní vý zdo bu. Han ka při pra -
vi la ne pře ber né množ ství ná pa dů, ná mě tů, tech nik a ma te riá lů, až je den ne vě děl
co dřív a ne šlo stih nout vy ro bit všech no. Všich ni jsme měli plné ruce prá ce a
mno ho krás ných vý rob ků. Děti se ne nu di ly a tvo ři ly o sto šest. Moc dě ku je me
Hance za perfektně připravenou dílnu. Hanka už má nové nápady…

Před škol ní děti jez dí kaž dou stře du na pla vá ní do Bo ro van. Ob čas za jde me
s dět mi do sol né jes ky ně v Re zi den ci. Dě ku je me ře di te li, panu Dvo řá ko vi, že
nám náv ště vu sol né jes ky ně umož nil. V úte rý 15. 3. pro běh lo ve škol ce škol ní
kolo v re ci ta ci, z ně hož vy šla no mi na ce dětí na 2. roč ník „Pře hlíd ky dět ských
re ci tá to rů“, kte rá se ko na la 22. 3. v di va del ním sále zám ku. Tato pře hlíd ka je
sou čás tí sou tě že Zvo nek z No vo hrad ských hor a za po ju jí se do ní ma teř ské
ško ly z Hor ní Strop ni ce, Be ne šo va nad Čer nou, Ma lont, Be sed nic, Rap ša chu a
No vých Hra dů. 

Děti ze škol ky se účast ní vý tvar né sou tě že „Lesy a pří ro da ko lem nás“, kte -
rou vy hlá si ly Lesy ČR. Krás né ob ráz ky s pří rod ní a po hád ko vou té ma ti kou si
mů že te pro hléd nout v kni hov ně a těm nej hez čím dát body. Při jďte do kni hov ny
se po ko chat a po tě šit a vy brat nej krás něj ší ob ráz ky.             Vaše škol ka. HE J

Čer ná Abi ga il Ja hůd ko vá vílaTus cher to máš Me chu lá ci
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No vo hrad ský zvo nek
10. břez na 2016 se usku teč nil v Kulturně-spolkovém domě již

6. roč ník re ci tač ní sou tě že „Zvo nek z No vo hrad ských hor“. Více než
30 žáků 1. stup ně naší ško ly uká za lo, že je re ci ta ce, bás ně a li te ra tu ra
ješ tě stá le baví. A svý mi vy stou pe ní mi po tě ši li všech ny v sále a při spě li
k pěk né at mo sfé ře čtvr teč ní ho od po led ne. Všem účast ní kům dě ku je me
a ví tě zům pře je me mno ho štěs tí v ob last ním kole, které se uskuteční
koncem března v Malontech.

Ta bul ka vý sled ků:

0. ka te go rie (1. tří da)

1. mís to Lau ra Vol fo vá

2. mís to Jan Kaf tan

Vác lav Sta něk

3. mís to Ela Ku bá to vá

Lu káš Prá šil

1. ka te go rie (2. + 3. tří da)

1. mís to Pa vel Ky pet

Mad len Char vá to vá

2. mís to Te re za Csé fal vay

3. mís to Ště pán Char vát

Ve ro ni ka Je lín ko vá

2. ka te go rie (4. + 5. tří da)

Cena po ro ty Jan Pá vek

Mgr. Jana To máš ko vá

Král Fran ti šek Me chu lá ci v lese

Ší mo vá Kris tý na Ostří br né hvěz dě
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Škol ní dru ži na na vý sta vě
Prv ní jar ní den jsme nav ští vi li vý sta vu ob ra zů a kre seb pana ma lí ře

Kar la Práš ka v Ko že luž ně. Vý sta vou nás vel mi pou ta vě pro ved la paní
Kvě ta Ja ro lím ko vá. Ne by la to pou ze pro hlíd ka ob ra zů, ale děti si moh ly
vy zkou šet, jak ta ko vý ob raz vzni ká. Sami si moh ly na ma lo vat ob rá zek
kvě tin a vy zkou šet si ma líř ský styl - ab strak ci pana ma lí ře Práš ka. Ne tra -
dič ní ma lo vá ní a tvo ře ní na za jí ma vé vý sta vě ob ra zů se dě tem vel mi lí -
bi lo. Dě ku je me za vel mi pří jem né od po led ne a tě ší me se na dal ší
po do bnou akci.

O tom jak jsme se roz lou či li s paní Zi mou a ví ta li jaro vám na pí še me
příš tě.                                                 ŠD

Ša chis té ze ZŠ Nové Hra dy mezi nej lep ší mi
Kaž dý rok se v Čes kých Bu dě jo vi cích koná kraj ské fi ná le Pře bo ru

škol Ji ho če ské ho kra je. Jed ná se o ša cho vou sou těž čtyř člen ných druž -
stev, kte rá musí být slo že na ze žáků z jed né ško ly v ur če ných vě ko vých
ka te go ri ích. Le tos při je lo do sálu Ger be ry po mě řit si ša cho vé umě ní
v ka te go rii A (1. – 5. roč ník ZŠ) cel kem osm náct škol ních druž stev, což 
bylo i s ná hrad ní ky 84 mla dých ša chis tů a ša chis tek. Cel kem ve všech
ka te go ri ích za sed lo k ša chov ni cím 238 ša chis tů včet ně dívek.

Le toš ní kraj ské fi ná le Pře bo ru škol v  ra pid ša chu při nes lo mla dým
ša chis tům ze ZŠ Nové Hra dy ne če ka ný, ale za slou že ný úspěch. Druž stvo 
ZŠ Nové Hra dy bylo nej lep ší v ka te go rii A (1. – 5. roč ník) z osm nác ti
zúčast ně ných druž stev. Na víc si vy bo jo va lo po stup do re pub li ko vé ho
kola Pře bo ru škol, kte ré se hra je ve dnech 20. – 23. červ na 2016 ve Zlí ně.

Zá klad le toš ní ho úspě chu byl po lo žen v pro sin ci 2014, kdy druž stvo 
ve slo že ní Ta de áš Ja ne ček, Jan Pá vek, Ma rek Ro lí nek a Petr Vo cho ska
vy bo jo va lo na Vá noč ním pře bo ru škol v Čes kých Bu dě jo vi cích tře tí
mís to. Teh dy star to va lo šest škol. Naši hrá či v té době ab sol vo va li pou -
hé tři mě sí ce ša cho vé ho vý cvi ku (ša cho vý krou žek v No vých Hra dech
byl za lo žen v září 2014).

V ná sle du jí cím kraj ském fi ná le Pře bo ru škol (le den 2015) naše
druž stvo v ne změ ně né se sta vě vy bo jo va lo ve li ce pěk né šes té mís to.
Star to va lo cel kem tři náct druž stev.

V le toš ním roce do šlo k ob mě ně v se sta vě druž stva. K již zku še ným
hrá čům Ta de á šo vi Ja neč ko vi a Janu Páv ko vi při byl Vác lav Ku če ra,
kte rý se jme no va ný mi tré nu je od vzni ku ša cho vé ho krouž ku v No vých
Hra dech. Všich ni tři ab sol vu jí ješ tě na víc tré nink v Hor ní Strop ni ci.
Z le toš ních no váč ků si svý mi vý ko ny řekl o no mi na ci Ma rek Pet rá šek.
Ke jme no va ným hrá čům zá klad ní se sta vy při by li ješ tě pod le pro po zic
tur na je dva po vo le ní ná hrad ní ci – Adam Ha nuš a Pa vel Ja ro slav Ky pet.
Oče ká va né umís tě ní na še ho druž stva bylo do pá té ho mís ta, i když ve
skry tu duše jsme dou fa li v po stup na bed nu.

pok ra čo vá ní na str. 15
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K úspě chu ur či tě při spě ly i vy ni ka jí cí pod mín ky pro tré nin ky a od -
dí lo vé sou tě že v ZŠ Nové Hra dy. Bez ome ze ní vy uží vá me učeb nu na
prv ním stup ni s veš ke rým mo der ním vy ba ve ním in for mač ní mi tech no -
lo gi e mi. Na víc byl ša cho vý krou žek v rám ci vlast ní ho pro jek tu Ša chy
ve ško le vy ba ven ša cho vý mi sou pra va mi. Tak že se moh ly umís tit sou -
pra vy i do tříd, kde je nej ví ce zá jem ců o ša cho vý tré nink. Děti tak mají
mož nost hrát ša chy i o přes táv kách. Po dě ko vá ní za uve de né pod mín ky
pat ří ře di te li ško ly Mgr. Kar lu Kří ho vi, tříd ním uči te lům Mgr. Ma rii
Ro lín ko vé a Mgr. To má ši Ro lín ko vi. Dě ku je me také všem na šim pod -
po ro va te lům – viz http://sohranicar.cz/?page_id=12. Moh li jsme tak
za jis tit dě tem po ho dl nou do pra vu.

A nyní pár vět k sa mot né mu tur na ji, na kte rý jsme jeli au to bu sem TJ
Nové Hra dy. V Hor ní Strop ni ci při stou pi li ka ma rá di, kte ří se rov něž
vě nu jí ša cho vé hře. Z No vo hrad ska tak jel do Čes kých Bu dě jo vic na je -
den ša cho vý tur naj za tím re kord ní po čet mla dých ša chis tů – pat náct –
pod do hle dem tří tre né rů. Ces ta i za čá tek tur na je pro běh ly bez prob lé -
mů, tak že prv ní kola za ča la pod le pro po zic krát ce po de vá té ho di ně.
A za ča ly se dít věci. Bě hem dvou kol se na prv ním mís tě ob je vi lo
druž stvo ZŠ a MŠ Hor ní Strop ni ce A a hned za nimi druž stvo ZŠ

Nové Hra dy. Vel mi zku še ná druž stva na šich sou pe řů ztrá ce la body,
pro to že ne sta či la vzdo ro vat hráč ské mu umě ní na šich ša chis tů. Ta ko -
vý jed no znač ný prů běh byl až do šes té ho kola. Hrá čům z Hor ní Strop -
ni ce se přes ta lo da řit, a tak ve ví těz ném ta že ní zůs ta lo naše druž stvo
osa mo ce no. Ví těz ství v šes tém a sedm ém kole si již ne ne cha lo vzít, a
pro to dip lom za prv ní mís to a pu tov ní po hár pu to val do No vých Hra dů.
Úna va, pro to že tur naj skon čil krát ce před pat nác tou ho di nou, byla pryč.

V ce lém tur na ji naše druž stvo ne poz na lo “hoř kost” po ráž ky a Vác -
lav Ku če ra byl do kon ce jed ním ze tří 100% hrá čů v tur na ji! Vy hrál na
tře tí ša chov ni ci všech sedm utká ní. Ma rek Pet rá šek, kte rý se zúčast nil
po pr vé vel ké ho ša cho vé ho tur na je, po dal ve li ce dob rý vý kon (2,5 bodu
z pěti mož ných, dvě par tie ne hrál). Ná hrad ní ci do bojů pří liš ne za sáh li,
pro to že jsme do dr že li zá sa du, že ví těz ná se sta va se ne mě ní. Všem na -
šim re pre zen tan tům pat ří vel ké po dě ko vá ní za úžasnou bojovnost,
týmové nasazení a vzorné chování a vystupování.

Po kud ro di če a naši mla dí ša chis té vy slo ví sou hlas s účas tí v re pub -
li ko vém kole Pře bo ru škol, čeká nás hod ně prá ce. Na me dai le mů že me
těž ko po mýš let, ale bu de me se sna žit dos tat se v ko neč ném žeb říč ku co
nej vý še. Chce to ale zvý šit tré nin ko vé na sa ze ní a or ga ni zač ně vše dob ře 
při pra vit. Vě ří me, že nám po mů že i měs to Nové Hra dy, kte ré chce me
co nej lé pe re pre zen to vat.                                              Vi li bald Ro lí nek

Jak jsme se ště ně tem Ba ly nou tří di li od pad
V úte rý 9. úno ra k nám za ví ta lo Kar lo var ské hu deb ní di vad lo. Her ci s se bou při vez li

ne jen pěk ně vy tvo ře né a na ma lo va né ku li sy, ale i skvě lou po hád ku s eko lo gic kým ná mě -
tem O Ba lyn ce, dob rém ště ně ti. 

Ba lyn ka, ště ňát ko, kte ré má ze vše ho nej ra dě ji buch tič ky se šodo kré mem a ka kao, se
set ká s ko cou rem Ro ber tem, kte rý umí ča ro vat. Jeho kouz la se však po da ří pou ze v pros -
tře dí, kte ré je pěk ně ukli ze né a útul né. A to uli ce ani kou zel ná za hra da, kde si Ba lyn ka
s Ro ber tem a je jich dět ský mi ka ma rá dy hra jí, není. Děti, kte ré v uli ci byd lí, si se všu de
roz há ze ný mi od pad ky ne vě dí rady. Pro to je Ba lyn ka učí od pad tří dit a uli ci ukli dit.
V noci však při le tí vítr a při ne se s se bou opět dal ší od pad, kte rý na šel při svém lé tá ní po
svě tě. A kouz lo ko cou ra Ro ber ta se opět ne po da ří. Ani kry sy, kte ré si ří ka jí ve le my ši,
s od pa dem ne chtě jí mít nic spo leč né ho. Ony pře ce v noci s vět rem jen tan cu jí!!! A tak Ba -
lyn ce ne zby de nic ji né ho, než si na po moc po zvat děti z obe cen stva, kte ré s po mo cí pís -
nič ky a vlast ních sil nad obro od pad roz tří dí do správ ných
kon tej ne rů a slí bí, že od pad ky budou třídit i doma a ve škole a 
naučí třídění odpadu i ostatní své kamarády. Nakonec se
kouzlo podaří a pohádka skončí vesele.

Na po hád ce by ne by lo nic zvlášt ní ho, kaž dá po hád ka má
pře ce skon čit ve se le, když už ne svat bou, ale tato po hád ka
měla svou šif ru, kte rou bylo pot ře ba ješ tě před před sta ve ním
roz luš tit!!! A to byla ve škole teprve zábava!!! 

Di vad lo to tiž po sla lo asi tý den před před sta ve ním dě tem
do ško ly za šif ro va nou pís nič ku v řeči LATESORIUM, kte -
rou bylo potře ba roz šif ro vat, na učit se, na kres lit ob rá zek do 
bro žur ky, kte rou rov něž ob dr že lo kaž dé dítě, a na psat
vzkaz pro di vad lo. Hrát si na pře kla da te le a de tek ti vy zá ro -
veň byla zá ba va ne jen pro děti, ale i pro je jich uči te le. V řeči
LATESORIUM byla to tiž na psa ná pís nič ka, kte rá dě tem po -
ra dí, jak správ ně tří dit od pad a do kte ré ho kon tej ne ru co pat ří. 
A prá vě tato pís nič ka byla tou ústřed ní v celé po hád ce a za
pos led ní dny se sta la „hi tem“ dětí z prv ní ho stup ně. Nej lé pe
si pa ma to va ly text re fré nu, ve kte rém se zpí vá, že „ne tří dí jen
hňup“. A na naší ško le od pad tří dí me!!!

Chce me ve li ce po dě ko vat všem her cům z Karlo -
var ské ho hu deb ní ho di vad la za moc pěk né a po učné
před sta ve ní, za pří jem nou a přá tel skou at mo sfé ru a
za to, že je jich před sta ve ní děti ne jen po ba vi lo, ale
od ne sly si z něj myš len ku, že tří dit od pad a tím
chrá nit pří ro du je správ ná věc, pro to že jen v čis tém
pros tře dí se ne jen nám, ale i bu dou cím ge ne ra cím
bude lépe žít a že ži vot je ten nej vět ší zá zrak a
kouz lo, kte ré se na svě tě, a vlast ně i v celé naší slu -
neč ní sou sta vě, děje.  

Za celý 1. stu peň na psa la Ma rie Ro lín ko vá, 
ko or di ná tor en vi ron men tál ní vý cho vy

ZŠ Nové Hra dy

Ša chis té ze ZŠ Nové Hra dy mezi nej lep ší mi
(pok ra čo vá ní ze str. 14)

http://sohranicar.cz/?page_id=12
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No vo hrad ská číše 2016
Me mo ri ál Kar la Hruš ky

V so bo tu 12. břez na 2016 se u nás ko nal již 38. roč ník ta neč ní sou tě -
že No vo hrad ská číše – Me mo ri ál Kar la Hruš ky. Zhru ba osm de sí tek
párů z celé re pub li ky, mezi ni miž ne chy bě ly opět ty nej lep ší z celé ČR,
před ved lo zej mé na v ga la ve če ru oprav du skvě lou po dí va nou. Le toš ní
sou těž ne by la „po zna me ná na“ žád ným ji ným mi mo ta neč ním vý roč -
ním, tak že veš ke ré sou stře dě ní pat ři lo hlav ně sou tě ži. Její at mo sfé ra
byla skvě lá jak díky vý ko nům ta neč ní ků, tak díky tra dič ně skvě lé mu
pub li ku. A pub li ku z denní části bych chtěla speciálně poděkovat, neboť 
letos bylo opravdu „živé“.

I le tos byla sou těž slo že na z ka te go rie Do spě lí „A“ a Ta neč ní liga,
stej ně tak v  se ni or ské ka te go rii, cel kem bylo udě le no 18 cen za po řa dí
1. - 3. mís to, oce ně ny byly 2 páry sym pa tie z li go vých ta neč ní ků a cena
Hotelu Máj. 

Do pro vod ný prog ram byl také ta neč ní, při kte rém vy stou pil ju ni or -
ský pár Jo náš To má nek a Lu cie Rů žič ko vá (čle no vé re pre zen tač ní ho
týmu ČR) z ta neč ní ho klu bu Ko me ta Brno a dále  Petr Za bys tr zan a
Mo ni ka Mi ha lí ko vá, mis tři ČR ve stan dart ních tan cích pro fe sio ná lů
pro rok 2016. A ač ko li celá sou těž byla plná krás ných ta neč ních vy stou -
pe ní, do pro vod ný prog ram ješ tě zážitek divákům umocnil díky
krásným tanečním choreografiím.

Dě ku ji tedy všem ko le gům a po řa da te lům, včet ně ha sič ské ho do zo -
ru, za ce lo den ní po řa da tel ský ser vis a TSM N. Hra dy za pří pra vu sálu a
technickou podporu. 

Dě ku ji všem di vá kům, vzác ným hos tům a příz niv cům ta neč ní ho
spor tu, že No vo hrad ské číši opět vě no va li letos pozornost.

Dále vel mi dě ku ji všem spon zo rům NČ za fi nanč ní pod po ru a stá le
tr va jí cí pří zeň, kte ří se vý raz ně po dí le jí na dob ré kva li tě všech slo žek
akce. Jsou to: ŽPSV a. s. zá vod Nové Hra dy; E.ON ČR, s. r. o.  Č. Bu dě -
jo vi ce, Po dě brad ka a. s., zá vod Dob rá Voda;  Ry bář ství Nové Hra dy
s. r. o.; EUROVIA CS, a. s. Č. Bu dě jo vi ce;  Sta veb ní po rad na, spol. s. r. o.
Č. Bu dě jo vi ce; Ma ri us Pe der sen a. s. Hra dec Krá lo -
vé;   DfK Group a. s. – Le dax o. p. s., Swi e tel sky sta -
veb ní s.r.o., FCC Čes ké Bu dě jo vi ce, s. r. o.; OTO
Elek tro s.r.o. Pra ha; Kon fe renč ní cen trum, Zá mek
N. Hra dy; Ho tel Re zi den ce N. Hra dy; Pen zion No
1670 N. Hra dy; Apar tmá ny H. Ži a ko vá N. Hra dy;
Pen zion u Ze ma nů N. Hra dy a dále dě ku je me za záš -
ti tu hej tma na Ji ho če ské ho kra je Mgr. Ji ří ho Zi mo li.

                  K. Ja ro lím ko vá

foto Petr Hni lič ka
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Dět ský kar ne val 
V so bo tu 5. břez na měly děti mož nost vrh -

nout se do víru tan ce a sou tě ží na tra dič ním
dět ském kar ne va lu, kte rým je do pro vá ze ly
pos ta vy zví řá tek. Ten to krát byl kar ne val opět
ve vel kém pros to ru sálu Ho te lu Máj. A byla
ta ko vá účast dětí i ro di čů, ba bi ček…, že to
bylo tak ako rát. Děti si kar ne va lu ná le ži tě uží -
va ly. Sál byl plný krás ných po hád ko vých pos -
ta vi ček, zví řá tek, brouč ků, prin ců a prin ce zen, 
byli tu pi rá ti, ry tí ři, kov bo jo vé,
Anny a Elzy z Le do vé ho krá lov -
ství, do kon ce i „pol do vé“ a mno ho 
dal ších ná pa di tých ma sek. Ma -
min kám dalo ur či tě hod ně prá ce
ty krás né mas ky po ří dit, ale vi dět
své děti tak hle šťast né stá lo zato.
Na fo to gra fi ích zde mů že te vi dět,
jak to na kar ne va lu vy pa da lo.  

D. Cí sa řo vá

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 Kul tur ní a in for mač ní cen trum Nové Hra dy zve na

Kon cert v Bu qu o y ském pa lá ci
21. 4. 2016, 17.00 hod.

Účin ku jí: Mar tin Voj tí šek, kla vír
Prog ram: V. J. To má šek,
                 F. Cho pin, V. V. Wûrfl

Kon cert je vě no ván Vác la vu Janu
To máš ko vi, kte rý od roku 1806
v praž ském Bu qu o y ském pa lá ci
kom po no val a vě no val se hud bě,
a to díky své mu me ce ná ši Ji ří mu
Fran tiš ku Bu qu o y o vi. Mimo hud -
by V. J. To máš ka za zní i sklad by
jeho sou čas ní ků 19. sto le tí.

Fran couz ské vel vys la nec tví, Malá Stra na, Pra ha
vstu pen ky 250 Kč (včet ně do pra vy au to bu sem)

ve spo lu prá ci s Fran couz ským vel vys la nec tvím v Pra ze 

Do pra va na kon cert – spo leč ná au to bu sem či sa mos tat ně, 
re zer va ce vstu pe nek na KIC Nové Hra dy, Kvě ta Ja ro lím ko vá,
tel. 386 362 195, 602 150 208, kic@novehrady.cz

http://www.kicnovehrady.cz
mailto:kic@novehrady.cz
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Jaká byla prv ní le toš ní
vý sta va v Ko že luž ně

Ver ni sáž prv ní vý sta vy ob ra zů v Ko že luž ně se usku teč ni la v ne dě li
6. břez na. Tím, kte rý naši vý stav ní se zo nu za ha jo val, byl ma líř Ka rel
Prá šek, je hož vý sta va byla u nás ji ho če skou pre mi é rou sa mos tat né vý -
sta vy. Jeho ma líř ská tvor ba trvá už pa de sát let, tak že v tom to roce po řá -
dá vý stav hned ně ko lik. Jedním z míst se stalo právě i naše město.

Ze za há je ní no vo hrad ské vý sta vy se bo hu žel mu se la ze zdra vot ních
dů vo dů omlu vit paní Ma rie Ha nu šo vá, uzná va ná ji ho če ská ga le rist ka,
na opak jed no ho z úvod ních slov se cho pil no vo hrad ský sta ros ta, kte rý
se s tvor bou K. Práš ka se zná mil z dří věj ších ma líř ských sym po zií
v na šem měs tě. Ma líř Ka rel Prá šek pak svou cha rak te ris tic kou skrom -
nos tí řekl ně ko lik slov o své tvor bě a pak už všech ny vy zval za svý mi
ob ra zy. 

V pří ze mí Ko že luž ny byly za stou pe ny prá ce nej star ší a v nej vyš ším
pat ře byly k vi dě ní ty nej vět ší plát na.  Jeho ab strakt ní, ne po pis nou mal -
bu s oso bi tým ru ko pi sem náv štěv ní ci ver ni sá že a za svě ce ní oce ni li a ti,
kte ří při šli na ko men to va nou pro hlíd ku 20. břez na, dos ta li k ob ra zům
ješ tě zajímavý komentář od samotného autora výstavy. 

Vý stav ní se zo nu v No vo hrad ské ga le rii Ko že luž na máme za há je nou 
a budu se tě šit na dal ší náv štěv ní ky a příz niv ce vý tvar né ho umě ní.

K. Ja ro lím ko vá

„Do kos te líč ka ko lem kap lič ky
ved le zám ku přes ná ves“

Vý sta va kre seb
Pá te ra Jana Tam pí ra

3. – 30. 4. 2016

Ver ni sáž vý sta vy se usku teč ní
v ne dě li 3. dub na od 14. 00 hod.

Vý sta va bude otev ře na
čt–ne, 10.00–16.00 hod.,

v jiný ter mín dle před cho zí do ho dy
na KIC N. Hra dy 

No vo hrad ská ga le rie Ko že luž na, Ko men ské ho uli ce 398, 
Nové Hra dy, www.kicnovehrady.cz

  Dub no vý ate li ér v Ko že luž ně  
So bo ta 23. 4. od 13.00 hod.

Vý tvar ný ate li ér s Lud mi lou
a Mar ké tou Ma zan co vou

Ma lo vá ní pro náv štěv ní ky ga le rie, kte ří si chtě jí pod „ma líř ským
ve de ním“ vy tvo řit svůj ob raz, něco no vé ho poz nat ze zá ko ni tos tí
vý tvar ných tech nik, udě lat si ra dost z pří jem né prá ce nebo se ma lo -
vá ním zre la xo vat.

Ma líř ské pot ře by pos kyt ne me, do po ru ču je me pou ze vzít vlast ní
vhod ný oděv.

Vstu pen ka do ate li é ru 50 Kč/os.

Při hlá sit se mů že te i pře dem na KIC N. Hra dy,
tel.: 386 362 195, 602 150 208, Kvě ta Ja ro lím ko vá

Na kvě ten při pra vu je me
vý sta vu  ob ra zů z ruč ní ho pa pí ru 

„Pa pí ro vé va ri an ce na ši ma ru ka ma“
Ire na Šty ran do vá a Eva Vág ne ro vá

Ver ni sáž  8. květ na 2016, 14.00 hod.
Vý sta va po tr vá do 28. 5. 2016, út–ne 10.00–16.00 hod.

Wor ksho py: 27. 5. pro škol ní děti a 28. 5. pro náv štěv ní ky ga le rie

http://www.kicnovehrady.cz
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Do pro vod ný prog ram vý sta vy ob ra zů Kar la Práš ka v pon dě lí 21. 3. 2016
Vý sta va ob ra zů Kar la Práš ka v Ko že luž ně byla skvě lou pří le ži tos tí

na usku teč ně ní do pro vod né ho prog ra mu pro děti z naší no vo hrad ské
zá klad ní ško ly. Moh li jsme si spo leč ně o tzv. ab strakt ní mal bě ne jen
po ví dat, ale tro chu si ji i pro zkou mat a vy zkou šet. Skvě lé na tom bylo,
že se toho zúčast nil i samotný autor vystavených obrazů.

Prog ram měl tyto čás ti: Pro hlíd ka vý sta vy v pří ze mí, kdy se děti po -
kou še ly „po jme no vat“ ob ra zy a co z nich do ká ží „pře číst“. Je jich slo va
hned ko men to val ma líř a po psal ob ra zy přes ně ji. V prv ním pat ře už děti 
za ča ly ob ra zy „iden ti fi ko vat“  o něco sná ze a je jich fan ta zie za ča la pra -
co vat. Pak dě tem v sál ku ma líř před vedl, jak pra cu je se štět cem a jak
„vzni ká“ jeho ob raz –  jar ní pr vo sen ka v kvě ti ná či (2 ob ra zy si mů že te
při náv ště vě Ko že luž ny pro hléd nout). Poté za ča ly ma lo vat i děti a je -
jich úko lem bylo na ma lo vat ten týž mo tiv co nej jed no duš ším „ab strakt -

ním“ způ so bem, a to na „dva kro ky“ – „jed no du še a ješ tě jed no du še ji“
do tzv. pe xe sa.  Když děti do kon či ly své ma lo vá ní, šly opět na vý sta vu,
a to do nej vyš ší ho pat ra po dí vat se na nej vět ší plát na a ná sle do va lo opět
je jich spo leč né ko men to vá ní. Na zá věr jsme se ješ tě všich ni spo leč ně
vy fo ti li u jed no ho z nej ba rev něj ších ob ra zů v pří ze mí a rozloučili se
podáním ruky. Ze společného setkání vznikla také i společná výtvarná
práce, kterou děti obdrží jakmile mi ji malíř Karel Prášek předá. 

Do po led ní ho prog ra mu se účast ni ly děti z páté tří dy Mgr. To má še
Ro lín ka a děv ča ta z 8. a 9. tří dy s Mgr. Ka te ři nou Ví tov co vou. Od po -
led ne při šly ješ tě děti ze škol ní dru ži ny, kte ré se sice ne po tka ly s pa nem 
ma lí řem, ale prog ra mem si za mé asis ten ce pro šly také. Dě ku ji všem za
pří jem nou spo leč nou prá ci a náv ště vu v Ko že luž ně.

Kvě ta Ja ro lím ko vá

Jak vzni ká ob raz...

Ne vy šší pat ro Ko že luž ny a čte ní vel kých 
plá ten...

Opět sle do vá ní vzni ku ob ra zu Ka ra la Práš ka...

Pá ťá ci po slou chaj hí za svě ce ný ko men tář
k ob ra zu...

Pá ťá ci s ma lí řem u jed no ho z nej vět ších plá ten v Ko že luž ně...

Pá ťá ci už také ma lu jí...

Ve vý ta vr né akci i paní uči tel ka...

Zda ři lé díl ko in spi ro va né před cho zí 
pří pra vou...
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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

Kur zy v Na za re tu
v Borovanech

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 e-mailem: nazaretdilna@centrum.cz nebo
na te le fon 736 711 253

¡ Ko ší kář ský kurz, vede ko ší kář J. Smrt
So bo ta 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

¡ Kurz gla zo vá ní kvě ti ná čů pod ve de ním p. Evy Chad to vé
So bo ta 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

¡ Kurz pls tě ní pod ve de ním p. Lu cie Ho mo lko vé
So bo ta: 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

¡ Jar ní akce:
Hli ně né mis ky se sle vou 50 % – akce pro bí há do 30. 4. 2016
Kvě ti ná če a truh lí ky se sle vou 30 % – akce pro bí há do 30. 4. 2016

Vý tvar né tvo ře ní
Tvůr čí ate li ér v bý va lých jes lích
¢ 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.

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.

Tě ším 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

mailto:nazaretdilna@centrum.cz
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In for ma ce z kni hov ny
Bře zen je, jak už je le ti tým zvy kem, mě síc knih a čte ná řů, a pro to

bývá naše měst ská kni hov na v tom to mě sí ci ješ tě nav ště vo va něj ší dět -
mi ze škol ky a mlad ší mi dět mi ze zá klad ní ško ly než jin dy. Ze škol ky
při šli Brouč ci, Slu níč ka, Ko ťát ka, Ža bič ky i škol ka ze Žára a le toš ní
prv ňáč ci. Čet ly se La do vy Baj ky, jak to bylo se tře mi pra sát ky, o Pa leč -
ko vi, nová kníž ka Řa chan da, vy lo ži li jsme si pří slo ví. A sa mo zřej mě
měly děti dos ta tek času pro brat se kni ha mi i ča so pi sy, na což se vždyc -
ky moc těší.

V prů bě hu mě sí ce dub na jsou v kni hov ně stá le vy sta ve ny vý tvar né
prá ce dětí v sou tě ži Lesy a pří ro da ko lem nás a náv štěv ní ci kni hov ny
mají ješ tě mož nost při dě lit body nej hez čím ob ráz kům.

Od příš tí ho mě sí ce bude v kni hov ně spuš tě na nová služ ba čte ná řům
– in for ma ce pro čte ná ře (kte ří ne ma jí e-mailovou ad re su) for mou SMS. 
Jed ná se např. o in for ma ce o za re zer vo va né kni ze, in for ma ce o uzav ře -
ní kni hov ny, po zván ka na akci apod. Tím to způ so bem bu dou moci být
in for mo vá ni zej mé na star ší čte ná ři bez in ter ne tu a bu dou do stá vat stej -
né in for ma ce, jako již do stá va jí čte ná ři „in ter ne to ví“. 

D. Cí sa řo vá, kni hov ni ce

Čte nář roku
Pro to že bře zen je mě sí cem čte ná řů, je vhod ný čas ty nej lep ší na jít a od -
mě nit. Tak že le toš ní mi nej vět ší mi „kni ho žrou ty“ a čte ná ři roku jsou:
¡ Ni kol ka Kop ři vo vá (8 let) – 80 knih
¡ Da ne ček Bed nář (9 let)  – 41 knih
¡ Adél ka Rou lo vá (10 let) – 41 knih
¡ Ve ro ni ka Ma cho vá (12 let) – 52 knih
¡ a za do spě lé čte ná ře to je Ma rie Mi cha lo vá – 128 knih.
Tím to tedy všem čty řem čte ná řům roku gra tu lu ji a zá ro veň je zvu
na be se du se spi so va te lem Ji řím Há jíč kem 26. 4. 2016
v Kulturně-spolkovém domě, kde jim bude pře dá na cena za čte -
nář ství.                                                       D. Cí sa řo vá, kni hov ni ce

Měst ská kni hov na Nové Hra dy

Vás zve na be se du

se zná mým ji ho če ským spi so va te lem

Ji řím Há jíč kem,
au to rem knih Zlo dě ji ze le ných koní, Dře vě ný nůž, 

Sel ské ba ro ko, Rybí krev, 
Vzpo mín ky na jed nu ves nic kou tan co vač ku,

kte rá se koná v úte rý 26. dub na 2016
v 18.30 ho din v Kulturně-spolkovém domě

    Upo zor ně ní pro čte ná ře    
Ve dnech 11. – 15. dub na 2016

bude Měst ská kni hov na Nové Hra dy
uzav ře na z dů vo du čer pá ní do vo le né.

Dě ku je me za po cho pe ní.
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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:
¡ 2. 4. – O jed nom ma lém jež ko vi – Malé di vad lo, ČB
¡ 3. 4. – Rum cajs lou pež ní kem – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 9. 4. – Ra do va no vy ra do ván ky – Malé di vad lo, ČB
¡ 10. 4. – O lí ných stra šid lech – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 13. 4. – Fil mma ke ři – Malé di vad lo, ČB
¡ 16. 4. – Per ní ko vá cha loup ka – Malé di vad lo, ČB
¡ 17. 4. – Šíp ko vá Rů žen ka – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 23. a 27. 4. – Ge or ge Kap lan – Malé di vad lo, ČB
¡ 24. 4. – Cir kus – Di vad lo U Kap lič ky, ČB

Di va del ní před sta ve ní:
¡ 1. a 28. 4. – Ar cha na dě je – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 2., 6. a 16. 4. – Za kle tý princ – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 3. 4. – Šťo vík, pe če né bram bo ry – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 4. a 13. 4. – Zpí vá ní v deš ti – DK Met ro pol, ČB
¡ 4. 4. – Job In ter views – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 5. a 19. 4. – Po víd ky – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 5. 4. – Po ker face – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB
¡ 6. 4. – Má to vý nebo cit ron? – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 8. 4. – Země úsmě vů – DK Met ro pol, ČB
¡ 8., 13., 21. a 29. 4. – Sou bor né dílo W. Sha kes pe a ra ve 120 mi nu tách

– Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 11. 4. – Per fect days – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 12. 4. – Pryč z Mul lin ga ru – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 12. a 15. 4. – Cy ra no (mu zi kál) – DK Met ro pol, ČB
¡ 14. 4. – Hol ka nebo kluk – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 14. 4. – Ani za mi lion! – Nové Hra dy
¡ 15. a 25. 4. – Sa tur nin – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 16. 4. – Po ha ni – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB
¡ 18. 4. – Za vo lej te Je e ve se – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 20. 4. – Dív čí vál ka (F. R. Čech) – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 26. 4. – Žena jako druh – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 27. 4. – Muž sed mi ses ter – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 27. 4. – Voj nar ka – Di vad lo U Kap lič ky, ČB
¡ 4. 5. – Dej vic ké di vad lo: Ra cek – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 5. 5. – Dej vic ké di vad lo: Zá sek – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 6. a 7. 5. – Dítě a kouz la – DK Met ro pol, ČB
¡ 7. 5. – Ško la zá klad ži vo ta – Ji ho če ské di vad lo, 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. – 24. 7. – Pří bě hy liš ky Bys trouš ky
¡ 27. – 30. 7. – La bu tí je ze ro (ba let)
¡ 4. – 6. 8. – Car men (ope ra)
¡ 17. 8. – 4. 9. – Pes bas ker vi ll ský

Kon cer ty, fes ti va ly, zá bav né po řa dy:
¡ 1. 4. – DPS Jit řen ka: Ví tej jaro – Konc. síň Ota ka ra Je re mi á še, 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
¡ 13. 4. – JF: Ti fakt nej lep ší – Konc. síň Ota ka ra Je re mi á še, ČB
¡ 16. 4. – MIG 21 – Café Klub Sla vie, ČB
¡ 20. 4. – JF: Ch. Al ten bur ger (hous le) – Konc. síň Ota ka ra Je re mi á še, ČB
¡ 20. 4. – Su per group (Pav lí ček, Stři hav ka, Me i er, Dra goun, Kul há nek,

Hru bý) – KD Vl ta va, ČB
¡ 21. 4. – Jiří Pav li ca & Hra diš ťan & Vlas ta Redl s ka pe lou – DK Met ro pol, ČB
¡ 21. 4. – Ine 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
¡ 23. 4. – Abde & Shar lo ta – Hu deb ní klub K2, ČB
¡ 26. 4. – Ka pe la Sem Tam sla ví pěta tři ce ti ny! – DK Met ro pol, ČB
¡ 28. 4. – JF: Step han Vla dar – Konc. síň Ota ka ra Je re mi á še, ČB
¡ 29. 4. – Pau lie Ga rand: Bo o me rang Tour – Hu deb ní klub K2, ČB
¡ 4. 5. – JF: Noc na Karl štej ně – Konc. síň Ota ka ra Je re mi á še, ČB
¡ 12. 5. – Hana Za go ro vá a ka pe la Ji ří ho Dvo řá ka – DK Met ro pol, ČB
¡ 20. – 21. 5. – Mu zi kum fest.cz: Tur bo, Di vo kej Bill, Mo ra va 

– Le tiš tě Jin dři chův Hra dec
¡ 20. 5. – Or tel + Spa ni lá jíz da – DK Met ro pol, ČB
¡ 21. 5. – Ben Chris to vao Live – Mu sic Hall Hej tman, Chlum u Tře bo ně

Před náš ky, Lis to vá ní, sport, os tat ní akce:
¡ 1. – 2. 4. – Fes ti val ko lem svě ta – DK Met ro pol, ČB
¡ 1. 4. – SK Dy na mo x MFK OKD Kar vi ná – Stře lec ký os trov, ČB
¡ 6., 13., 20., 27. 4. – Di va del ní pro hlíd ka Bu dě jo vic ké ho Bud va ru, ČB
¡ 12. a 28. 4. – Lis to vá ní: Fot ba lo vé de ní ky – Malé di vad lo, ČB
¡ 13. 4. – Malá re ne san ce: Hana Sar Blo cho vá o Kar lu IV. – DK Met ro pol, ČB
¡ 15. 4. – SK Dy na mo x FC Hra dec Krá lo vé – Stře lec ký os trov, ČB
¡ 16. 4. – Me zi nár. den pa má tek (MDP): Pro hlíd ka vo dá ren ské věže, ČB
¡ 16. 4. – MDP: Pro hlíd ka vo dá ren ské věže, ČB
¡ 16. 4. – MDP: Pro hlíd ka kos te la Obě to vá ní Pan ny Ma rie 

a Do mi nik. kláš te ra, ČB
¡ 16. 4. – MDP: Ka rel IV. – sbě ra tel, ČB
¡ 16. 4. – MDP: Pro hlíd ka rad ni ce, ČB
¡ 16. 4. – MDP: Pu to vá ní his to rií měs ta pro ro di ny s dět mi, ČB
¡ 16. 4. – MDP: Ka rel IV. a jeho krá lov ské Bu dě jo vi ce, ČB
¡ 16. 4. – MDP: Go tic ké sru by, dře vě né stro py a jiné ob je vy

z go tic ké ar chi tek tu ry měs ta, ČB
¡ 16. 4. – MDP: Ur ba nis mus a par ce la ce go tic ké ho měs ta, ČB
¡ 16. 4. – MDP: Go ti ka v ar chi tek tu ře měs ta, ČB
¡ 16. 4. – MDP: Ži vot ve stře do vě kém kláš te ře, ČB
¡ 16. 4. – MDP: Prin dlův dům – Pi a ris tic ká č. 1, ČB
¡ 16. 4. – MDP: Čes ké Bu dě jo vi ce stře do vě ké, ČB
¡ 16. 4. – MDP: Móda ne jen v do bách Otce vlas ti, ČB
¡ 16. 4. – MDP: Po hád ky Té měř di va del ní spo leč nos ti Vik to ra Pi rouš ka, ČB
¡ 19. 4. – Zpí vám, tedy jsem – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB
¡ 19. a 20. 4. – Re vo lu ti on of Ma gic Live: Ra dek Ba ka lář & Bud Si de

– DK Met ro pol, ČB
¡ 29. 4. – SK Dy na mo x FK Var nsdorf – Stře lec ký os trov, 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.

 Okén ko do kni hov ny
Pr vok, Šam pón, Teč ka a Ka rel – Pat rik Hartl
Vtip ně pro ple te né osu dy čtyř ka ma rá dů, kte ří si dva cet let po ma tu ri tě
zku sí po lo žit otáz ku, jest li žijí oprav du tak, jak chtě li, když jim bylo
osm náct.

P.S. –  Aňa Ge is le ro vá

De ní ko vé zá pi sky po pu lár ní he reč ky Ani Ge is le ro vé, psa né vtip ným a 
oso bi tým sty lem, za chy cu jí všed ní ži vot i zá ble sky stře že né ho sou -
kro mí.

Kafe @ ci gár ko – Ma rie Do le ža lo vá
Mag ne sii Li te ru zís ka la Ma rie Do le ža lo vá v roce 2015 za blog Kafe a
ci gár ko, ze kte ré ho se bě hem pár mě sí ců od prv ní ho pří spěv ku stal sku -
teč ný fe no mén. Nyní při chá zí čas, aby se její his tor ky z he rec ké ho pod -
svě tí dos ta ly z vir tu ál ní ho svě ta do kniž ní po do by.

Můj man žel má ji nou, no a co?! – Jit ka Lud ví ko vá
Pří běh plný ex tré mů, hu mo ru, lás ky a bo les ti, ve kte rém se pro lí ná rea -
li ta a vzpo mín ky se svě tem fan ta zie hlav ní hr din ky.

Fil mo vé pří bě hy – Zde něk Svě rák
Ten to krát se mů že te tě šit na be let ris tic ké zpra co vá ní fil mo vých po ví -
dek - před loh k fil mům Kol ja, Obec ná ško la a Vrat né lah ve; plus Po str -
niš ti bos, kte rá na své fil mo vé zpra co vá ní te pr ve čeká.

Chla pec, kte rý roz dá val sny – Luca di Ful vio
New York, 1909. Za o ce án ským par ní kem při jíž dí z Itá lie mla dá mat ka
s ma lým syn kem, aby si v Ame ri ce spl ni li svůj sen o lep ším ži vo tě. Je -
jich na dě je však záhy utrpí vel kou trh li nu, ne boť ve zbí da če lém ghet tu
v ne wy or ské čtvr ti, kde se ocit nou spo lu s dal ší mi při stě ho val ci z ce lé -
ho svě ta, dik tu jí pra vid la bru tál ní gang ste ři a je jich po sko ko vé.

V lese visí an děl – Sa mu el Bjork
Nor skem otřá sa jí po div né vraž dy šes ti le tých hol či ček, kte ré ně kdo ob -
lé ká do bí lých ša ti ček a ne chá vá v lese s ce dul kou „Ces tu ju sama“ na
krku...

Is lám ské mu stá tu na do střel 
Vál ka v Sý rii oči ma no vi ná řek Len ky Klic pe ro vé a Mar ké ty Ku ti lo vé.

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

http://www.cbsystem.cz
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 In for mač ní cen trum Nové Hra dy in for mu je…
Schůz ky pra cov ní ků in for mač ních cen ter na še ho re gi o nu se po ma lu stá va jí pra vid lem, kdy se 

vždy na pod zim po se zo ně a na jaře před hlav ní tu ris tic kou se zo nou set ká vá me a spo leč ně se in -
for mu je me o no vin kách pro nad chá ze jí cí tu ris tic kou se zo nu. Le toš ní jar ní set ká ní po řá dá me
opět v No vých Hra dech a to ve stře du 13. dub na od 10 ho din v sále Kulturně-spolkového domu, a 
tím to bych ráda po zva la všech ny „ak tiv ní“ pos ky to va te le slu žeb v ces tov ním ru chu (uby to va te -
le, zá stup ce pa mát ko vých ob jek tů, pro vo zo va te le res tau ra cí, po řa da te le růz ných kul tur ní či spo -
le čen ských akcí,…). Rádi by chom in for mo va li o kul tur ní na bíd ce nad chá ze jí cí se zo ny, čin nos ti
na še ho IC i ostatních informačních center v regionu, o možnostech spolupráce, o konaných
veletrzích CR a jejich úspěšnosti.

Ješ tě mi do vol te Vás po zvat na 8. roč ník ve le tr hu tu ris tic kých pří le ži tos tí z re gi o nů, měst a
obcí Ji ho če ský kom pas, kte rý se bude ko nat ve dnech 28. a 29. dub na (čtvr tek a pá tek) v čes ko -
bu dě jo vic kém DK Met ro pol a kde budeme prezentovat naše město.

Nyní Vám už jen po pře ji za celý tým no vo hrad ské ho íčka krás né jaro plné nové ener gie…
Za no vo hrad ské íčko Jit ka Dus pi vo vá

Ve le trh tu ris tic kých pří le ži tos tí
z re gi o nů, měst a obcí

JIHOČESKÝ
KOMPAS

čtvr tek 28. 4. 2016 (14 – 21.30 hod.)
pá tek 29. 4. 2016 (9 – 18 hod.)

DK Met ro pol Č. Bu dě jo vi ce

vstup vol ný
www.jihoceskykompas.cz

Des ti nač ní spo leč nost
No vo hrad sko – Doudleb sko
prak tic ky za há ji la čin nost

Na bra la čle ny a před sta vi la zá kla dy prog ra mu
na pod po ru tu ris tic ké ho roz vo je ob las ti

Pro pa go vat úze mí v ji ho vý chod ním pří hra ni čí v ob las ti
No vo hrad ských hor a Doudleb ska. To je cíl nové des ti nač -
ní spo leč nos ti, kte rá vznik la z in ci a ti vy Ji ho če ské cen trá ly
ces tov ní ho ru chu a ak tiv ně se na je jím vzni ku po dí le ly již
fun gu jí cí spol ky, obce i pod ni ka te lé z této ob las ti. Práv ní
for mou za psa ný spo lek nese ná zev No vo hrad sko –
Doudleb sko a ofi ciál ně vznikl asi po roč ních pří pra vách.
V úte rý 9. úno ra pro běh la řád ná val ná hro ma da, do spol ku 
vstou pi li prv ní čle no vé (k 21.3. je jich evi do vá no 20)
a byl zvo len vý kon ný vý bor. Před se dou vý kon né ho vý bo -
ru byl na řád ném jed ná ní zvo len sta ros ta Kap li ce Pa vel
Ta líř, mís to před sed ky ní pan Věra Kor ča ko vá, mís tos ta -
rost ka Tr ho vých Svi nů. Or ga ni zač ní mi zá le ži tost mi a
prak tic kým fun go vá ním spol ku se za bý vá pro duk to vý
ma na žer, kte rý vze šel z vý bě ro vé ho ří ze ní, kte ré pro běh lo 
již na kon ci mi nu lé ho roku. Do funk ce na stou pil Mi chal
Ja ro lí mek, kte rý již má zku še nos ti s pra cí v mik ro re gi o -
nál ních spol cích v ob las ti No vo hrad ska. 

„Prv ním kro kem, po slá ním do prv ní ho roku fun go vá -
ní, bude sta bi li zo vat or ga ni za ci. Při zvat čle ny, sta no vit
vý kon né or gá ny a za jis tit její pl no hod not né fun go vá ní,“ upřes ňu je Mi -
chal Ja ro lí mek a do dá vá: „Mys lím si, že bude pot ře ba sta no vit ex pert ní
tým, kte rý bude spo leč ně s ma na že rem kon zul to vat jed not li vé kro ky a
je hož čle no vé bu dou při spí vat vlast ní mi od bor ný mi poz nat ky.“ 

Na ve nek je cíl spol ku pro le toš ní rok jas ný: Na jít sil ná té ma ta, kte rá
de fi nu jí úze mí a v ná vaz nos ti na to způ sob je jich ko mu ni ka ce a pro pa -
ga ce. Vý kon ný vý bor na svém břez no vém jed ná ní od sou hla sil plán prá -
ce na rok 2016, z ně hož lze upo zor nit pře de vším na tyto ak ti vi ty: 

a) Za jis tit pro pa ga ci tu ris tic ké ob las ti No vo hrad sko – Doudleb sko
na ve le tr zích ces tov ní ho ru chu (Pa sov, Čes ké Budějovice, Plzeň) 

b) Vy tvo řit „ka len dář“ kul tur ních, spo le čen ských, spor tov ních a
dal ších akcí, kte ré se bu dou ko nat v ob cích tu ris tic ké ob las ti od květ na
do pro sin ce 2016 a dis tri bu o vat ten to ma te riál do všech obcí re gi o nu, na 
in for mač ní cen tra a na dal ší místa s koncentrací návštěvníků

c) Pro vést dů klad né míst ní šet ře ní v úze mí za úče lem vy tvo ře ní po -
drob né da ta bá ze tu ris tic kých cílů, uby to va cích a stra vo va cích ka pa cit a
dal ších slu žeb a vy užít tuto da ta bá zi k vy tvo ře ní ka ta lo gu služeb a cílů
v turistické oblasti. 

d) Vy tvo řit tiš tě ný pro pa gač ní ma te riál, kte rý by po kryl ce lou tu ris -
tic kou ob last a byl vy uži tel ný pro pro pa ga ci sezony 2017.   

e) Pro pa go vat tu ris tic kou ob last po mo cí so ciál ních sítí (fa ce bo ok,
instagram) 

„Chce me pro pa go vat naše úze mí na úrov ni tzv. měk ké tu ris ti ky
v kon ku ren ci při leh lých ob las tí, kte ré lze ozna čit za ad re na li no věj ší. To 
jsou Lip no, Čes ký Krum lov, Tře boň a Čes ké Bu dě jo vi ce,“ říká k plá -
nům spol ku jeho před se da a zá ro veň sta ros ta měs ta Kap li ce Pa vel Ta líř, 
kte rý byl dříve i předsedou přípravného výboru. 

Cí lo vou sku pi nou pro ob last No vo hrad ska – Doudleb ska jsou ak tiv -
ní tu ris té či ro di ny, kte ré mají rádi čis tou pří ro du a bez peč né pros tře dí,
pěší či cyk lo tu ris ti ku. „Chce me pod po řit míst ní pen si o ny a dal ší pev ná
uby to va cí za ří ze ní stej ně, jako tu ris tic kou na bíd ku a in fra struk tu ru jed -
not li vých zúčast ně ných obcí,“ do pl ňu je Ja ro lí mek. Pod le sta tu tu spol -
ku mo hou být čle ny fy zic ké oso by i or ga ni za ce. V sou čas né době je
ten to po měr 7 (fy zic ké oso by):13 (or ga ni za ce)  

Pro jekt této des ti nač ní spo leč nos ti není oje di ně lý. Jed ná se o syn -
chro ni zo va ný po stup Ji ho če ské ho kra je a zej mé na Ji ho če ské cen trá ly
ces tov ní ho ru chu. Ta vznik těch to des ti nač ních spo leč nos tí nebo spol -
ků pod po ru je zá klad ní in ves ti cí prá vě do slu žeb pro duk to vé ho ma na že -
ra. Čle no vé spol ku pak dle kon krét ních usta no ve ní sta tu tů při spí va jí do
roz poč tu člen ský mi pří spěv ky. Plá no vá no je osm až de set stej ně orien -
to va ných sub jek tů v ce lém kraji.
Ve de ní des ti nač ní spo leč nos ti:
Mgr. Pa vel Ta líř – před se da, Mgr. Věra Kor ča ko vá – mís to před sed ky ně
Zvo le ní čle no vé 9členného vý kon né ho vý bo ru na jed ná ní řád né
Val né hro ma dy spol ku (Tr ho vé Svi ny, 9. 2. 2016):
Mgr. Pa vel Ta líř, Ja ro slav Bar ti zal, Ra dek Ko can da, Ja ro slav Ze man,
Da vid Sti bor, Vác lav Cvach, Mgr. Vla di mír Hokr, Mgr. Věra Kor ča ko -
vá, Mag da le na Hluš tí ko vá
Kon takt ní úda je pro zá jem ce o po drob něj ší in for ma ce
Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, tel.: 776 296 285, e-mail: novnos@tiscali.cz
Ten to člá nek byl vy tvo řen s vy uži tím tis ko vé zprá vy Jana Boh da la
(PR spe cia lis ta měs ta Kap li ce) 

za spo lek No vo hrad sko – Doudleb sko Mi chal Ja ro lí mek

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

25. 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.jihoceskykompas.cz
mailto:novnos@tiscali.cz
http://www.kicnovehrady.cz
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Ra kous ko 10., Čes ko 26.!
To je sou čas né umís tě ní fot ba lu v žeb říč ku FIFA, naše a prá vě Ra -

kous ka. Přes to že po 2. svě to vé vál ce máme ur či tě více úspě chů než oni, 
zřej mě v pos led ní době se Ra kous ko dos ta lo před nás. Ob čas se po dí -
vám na ra kous kou spor tov ní te le viz ní sta ni ci a zjiš ťu ji, že Ra kous ko má 
fotbal asi raději než mi Češi.

Po zor! ...např. Spor tov cem roku Ra kous ka 2014 se stal Da vid Ala -
ba!.. Přes to že to byl a je fot ba lis ta ve služ bách Ba y er nu Mni chov, ne -
chal za se bou v an ke tě i spous tu ly žař ských re pre zen tan tů v této
lyžařské velmoci!

Ra kous ko to tiž zjis ti lo, kte rý sport je jas ně nej vět ší ve svě tě, a tak
za ča lo pra co vat a dalo fot ba lu „ze le nou“. Na všech úrov ních fot bal za -
ča li mo der ni zo vat a na výsledcích to je znát.

Ra kous ko dává pros tor pře de vším ly žo vá ní, ale na fot bal ne za po mí -
ná, ne boť dob ře ví, že „Euro“ se blí ží. Zá ro veň tam ne chce být do poč tu! 
Naše re pre zen ta ce by chtě la také uspět, ale nemá na to pot ře bný klid.
Stá le se mlu ví o ně ja kých afér kách, a pro to fot bal je ob čas při rov ná ván
úrov ní ke „ku lič kám“. Tak dost!... To jsme celí my Češi!!!

Ka me nu je me fot bal jako ta ko vý, ale máme ka me no vat spí še lidi,
kte ří fot ba lu ubližují.

Zá vě rem…
Či nov ní ci fot ba lu v No vých Hra dech si ur či tě vez mou to lep ší z této

krás né hry. Dál si pře ji, aby to byla fot ba lo vá par ta, jako už dávno je!
Ať žijí fot ba lo vé Nové Hra dy v roce 2016!

Mi ro slav Hruš ka

II. roč ník obra nář ské ho zá vo du
„O POHÁR MĚSTA NOVÉ HRADY 2016“

V so bo tu 26. břez na pro běhl dru hý roč ník to ho to obra nář ské ho zá -
vo du, kte ré ho se zúčast ni lo ne ce lých dva cet účast ní ků z Č. Krum lo va,
Tře bo ně, Kap li ce, Ve le ší na, Da čic, Such do la nad Luž ni cí a dalších
okolních měst. 

Vše pro bí ha lo ve dvou ka te go ri ích ZM, ZVV1  a dvou dis cip lí nách
pos luš nost, obra na. Za naší or ga ni za ci na stou pi li tři zá vod ní ci J. Ma -
chát, P. Bu reš a P. Ro lí nek. V ka te go rii ZM zví tě zil P. Bu reš s Bru nem
a P. Ro lí nek s Kod dym skon čil na pěk ném sedm ém mís tě. V ka te go rii
ZVV1 se umís til na krás ném dru hém mís tě i J. Ma chát s We gou, kde
mu pr ven ství utek lo pou ze o 1 bod, a tak cel ko vý vý sle dek pro naší
organizaci dopadl skvěle a naše práce byla zúročena.  

Zá vě rem by chom chtě li po dě ko vat Měs tu Nové Hra dy za pod po ru,
panu sta ros to vi za sa mot né za há je ní zá vo dů a všem ob ča nům, kte ří se
na nás při šli po dí vat.                                                  ZKO Nové Hra dy PASIVNÍ

DÙM
v No vých Hra dech

Sní te o byd le ní v pros tor ném kom fort ním domě,
ve kte rém mů že te ak tiv ně pra co vat, ba vit se s přá te li,

hrát si s dět mi nebo ji nak od po čí vat?

Kde ne pla tí te ho rent ní sumy za ener gie a při tom
dý chá te vždy čer stvý vzduch?

Při jďte se po dí vat na vzo ro vý Pa siv ní dům, kte rý je pro Vás
pos ta ven pří mo v No vých Hra dech.

Zve me Vás na ce lo roč ní ex po zi ci o pa siv ním sta vi tel ství
v Pa siv ním domě v No vých Hra dech.

Pa siv ní dům má spous tu vý hod:
¡ Vyš ší kom fort ži vo ta

¡ Ex trém ně níz ké ná kla dy na vy tá pě ní
¡ Stá lý pří vod čer stvé ho vzdu chu

¡ Ne tvo ří se prů van
¡ Vy so ká te pel ná po ho da v míst nos ti
¡ Pří jem né tep lo ty v zimě i v létě 

Pro zá jem ce o tech no lo gie v pa siv ním sta vi tel ství
je mož no uspo řá dat od bor né ško le ní.

V pří pa dě záj mu ne vá hej te kon tak to vat
Ing. Mar ti na Stýb la, tel: +420 606 666 857 z fir my NIPAS

nebo mů že te nav ští vit web www.nipas.cz.

http://www.nipas.cz
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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

KOTLÍKOVÁ
DOTACE

To pe nář ství M. Cvach, T. Svi ny
Tel.: 728 678 397

Na bí zím kva lit ní te pel ná čer pad la
a kot le od čes kých vý rob ců.
Mi ni mál ní do fi nan co vá ní

zod po vím veš ke ré vaše otáz ky

řád ko vá in zer ce

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

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

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

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

Ü Škol ní a pa pí ren ské pot ře by

Ü Žvý kač ky a drob né cuk ro vin ky

Ü Tu ris tic ké mapy, znám ky

Ü Sport ka a pro dej losů

Ü Do bí je ní mo bi lů

Ü Di op tric ké brý le

Ü CDR – DVD R

TRAFIKA
Ing. Mi la na Hro ma so vá
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