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Po zván ky na kvě ten
 5. 5. Prv ní má jo vý kon cert žáků

ZUŠ v N. Hra dech
 7. 5. Os la va Dne ma tek v KSD
 7. 5. Fes ti val mla dých vín

v Ho te lu Re zi den ce
 8. 5. Ver ni sáž vý sta vy v Ko že luž ně
 8. 5. Pi et ní akt – kla de ní věn ců 

ke hro bu Ru do ar měj ců 
 14. 5. Ote ví rá ní tu ris tic ké se zo ny

na No vo hrad sku a Doudleb sku
 15. 5. Pu to vá ní po vr cho lech

No vo hrad ska
 23. 5. Kon cert Kla vír ní ho od dě le ní

ZUŠ T. Svi ny v KSD
 27. 5. Dru hý kon cert žáků ZUŠ

v N. Hra dech
 28. 5. Dět ské ry bář ské zá vo dy

na Far ském ryb ní ku
 28. 5. Dět ský den v By ňo vě

a v před sti hu na čer ven
3. 6., 19.00 hod.

Za há je ní let ní di va del ní
se zo ny před sta ve ním
„Na ku ráž a na mu zi ku“
s kon cert ním pří dav kem
hra jí: No vo hrad ské (s)pros té
di vad lo a Praž ský hrad čan ský
or chestr,
Cuk nštejn v Ter či ně údo lí
Vstu pen ky k za kou pe ní na KIC
Nové Hra dy

Je Máj, tak ať se všich ni za mi lo va ní maj….
Na kon ci kaž dé ho mě sí ce (už ně ko lik let)

pro ží vám při psa ní úvod ní ku vždy „své malé
di le ma“.

Na psat o tom, co bylo, ane bo o tom, co
bude? Čemu dát vět ší pros tor? Hod no tit a po -
pi so vat věci mi nu lé? Ane bo zvát, vy pro vo ko -
vat a upřít zá jem na věci bu dou cí? Vždyť obo jí 
je důležité. 

A tak asi zase sklouz nu k tomu „prů mě ru“,
ke stře du (a stře tu) mi nu los ti s bu douc nos tí a se
vším se po pa su ji v pří tom nos ti. Po zvu vás nyní, 
milí čte ná ři, ke člán kům, kte ré po pi su jí jaké
pěk né kul tur ní akce se nám po da ři lo usku teč nit
v dub nu – kon cert v Bu qu o y ském pa lá ci nebo
Vý sta vu ob ráz ků Pá te ra Jana Tam pí ra v Ko že -
luž ně a pros třed nic tvím fo tek tro chu zpros třed -
ku ji  jaká  byla ná la da. A co bude (nebo by
moh lo být) v květ nu, to se do čte te v ně ko li ka
po zván kách, kte ré zvou ne jen na kul tur ní akce,
ale tře ba až do No vo hrad ských hor.

Kaž do pád ně vám všem pře ji, aby ste se měli
v čase pří tom ném moc hez ky, vždyť je Máj a
lás ky čas… jak by řekl kla sik. A ač ko li kla sik
ne jsem, mám chuť do pl nit ten to krát svůj úvod -
ník pro změ nu ně ko li ka ver ši.

K. Ja ro lím ko vá

Zas kve tou pam pe liš ky
zase čas má jo vý
zas lás kou za mo ta né hla vy,
co bude? Kdo pak ví.

Jis to ta pam pe liš ky
je její bílé chmý ří
však lás ka člo vě čí,
kdo ví, kam prá vě míří?

Žlu tý čas spa ni lý
spa ni lá jíz da
proč ne tě šit se z ní
když ra dost na nás hvíz dá?!

Di va del ní před sta ve ní o dvou her cích jsme na -
bíd li v po lo vi ně dub na. Usku teč ni lo se v Ki no -
sá le Čes ký dům a pod le re ak ce di vá ků sou dím, 
že to byla dob rá vol ba.                            K. J.

Děti ze škol ní dru ži ny to mají fajn. Je jich paní
vy cho va tel ky mají pro ně prog ram na „roz dá -
vá ní“. A to ne je nom  mezi dru ži no vý mi zdmi,
ale i v pří ro dě. Více ve fo to gra fi ích uvnitř čís la.    

                                                  K. J.

V ne dě li 10. dub na se na chví li  „pro bu di la“
kaple na Mý ti nách, ve kte ré bylo mož né vy -
slech nout kon cert ko mor ní ho pě vec ké ho sdru -
že ní ABWUM.  Za zně ly zde li do vé či du chov ní
pís ně a spi ri tu á ly. Spo ko je nost s at mo sfé rou
kon cer tu a s účin ku jí cí mi si „vy nu ti la“ ně ko lik 
pří dav ků, vý tě žek z dob ro vol né ho vstup né ho
by měl být vě no ván na dal ší opra vy kap le. Na
kon cert při šlo ně ko lik de sí tek lidí včet ně nás,
no vo hrad ských.                                        K. J.

Prv ní kon cert le toš ní No vo hrad ské hu deb ní
tri lo gie se usku teč nil v Bu qu o y ském pa lá ci
v Pra ze.  Byla to pro nás  mi mo řád ná  kul tur ní
udá lost, kte rá v sobě za hr no va la ně ko lik ro vin
– hu deb ní, spo le čen ská, his to ric ká a přá tel ská.
Na kon cert jsme vy pra vi li au to bus, aby chom
usnad ni li i jeho do stup nost. Více se do čte te
uvnitř čís la.                                              K. J.

V pří jem ném du chu se ne sla ver ni sáž dru hé le -
toš ní vý sta vy v Ko že luž ně.  A ve stej né at mo -
sfé ře byl i prů běh vý sta vy, kde se pot ká va li
lidé, kte ří Pá te ra Jana Tam pí ra zna li či byli ze
ši ro ké ho okru hu jeho ro di ny. Množ ství vzka zů
z náv štěv ní kni hy vý sta vy je od ra zem toho, jak
byla vý sta va  vel mi po zi tiv ně vní má na, ko lik
vzpo mí nek vy vo la la  a ko lik ra dos ti roz da la.
Dě ku ji všem, kte ří při ja li po zvá ní a  vý sta vu
nav ští vi li.                                K. Ja ro lím ko vá
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Zá pis z 41. schů ze měst ské rady
ze dne 16. 3. 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 ze 40. 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 ze 40. jed ná ní rady měs ta.

� 2. Jízd ní řády
Rada měs ta bere na vě do mí po zván ku spo -
leč nos ti Ji kord s. r. o. Čes ké Bu dě jo vi ce na
jed ná ní ohled ně no vých jízd ních řádů
2016/2017 a po vě řu je mís tos ta rost ku dal -
ším jed ná ním. 

� 3. Do ta ce na rok 2016
Rada měs ta schva lu je do ta ci pro Tě lo vý chov -
nou jed no tu Nové Hra dy ve výši 11.667,- Kč,
Tě lo vý chov né jed no tě SOKOL Nové Hra dy
ve výši 13.412,- Kč. Rada měs ta schva lu je
ná vr hy smluv o pos kyt nu tí do ta ce. 
(Rada pro jed na la in di vi du ál ní žá dos ti o do -
ta ci na rok 2016. Tě lo vý chov ná jed no ta
N. Hra dy žá da la do ta ci na po kry tí ná kla dů
účas ti zá vod ní ka M. Her man na na Mis trov -
ství Ev ro py v ka ra te na Kyp ru - ob sa dil zde
7. mís to v ka te go rii ku mi te U21. Tě lo cvič ná 
jed no ta So kol žá da la do ta ci na po ří ze ní po -
čí ta če na sle do vá ní vý sled ků a ode sí lá ní zá -
pi sů z utká ní v ku žel ně.) 

� 4. Smlou va o vý půj čce
Rada měs ta schva lu je zá měr vý půjč ky ne -
by to vých pros tor o vý mě ře 184,1 m2 v Cen -
tru vol no ča so vých ak ti vit Nové Hra dy a
po vě řu je ta jem ni ci MěÚ zve řej ně ním na
úřed ní des ce měs ta. 
(Rada měs ta ob dr že la od Ke ra mic ké díl ny
Kána z. s. žá dost o vý půjč ku ne by to vých
pros tor v ob jek tu bý va lých jes lí k vy uži tí
pro ke ra mic kou dílu a k dal ším ak ti vi tám
pro děti.)

� 5. Smě na po ze mků v k. ú. 
Údo lí u No vých Hra dů
Rada měs ta sou hla sí se smě nou po ze mků,
část parc. č. 1438/5 o cel ko vé vý mě ře
3 771 m2 (dle GP parc. č. 1438/9 o vý mě ře
200 m2, parc. č. 1438/10 o vý mě ře 241 m2,
parc. č. 1438/11 o vý mě ře 505 m2) v k. ú.
Údo lí u No vých Hra dů v ma jet ku Ji ho če -
ské ho kra je za část po ze mku parc. č. 1002/1
o cel ko vé vý mě ře 21 083 m2 (dle GP parc. č. 
1002/1 o vý mě ře 20 786 m2) v k. ú. Nové
Hra dy, v ma jet ku měs ta a po stu pu je ná vrh
ke schvá le ní za stu pi tel stvu měs ta.
(Po zve řej ně ní zá mě ru smě ny po ze mku s Ji -
ho če ským kra jem rada opě tov ně pro jed na la

smě nu po ze mků v k. ú. Údo lí u No vých
Hra dů a v k. ú. Nové Hra dy.) 

� 6. Vý půjč ka po ze mku v k. ú.
Údo lí u No vých Hra dů
Rada měs ta schva lu je vý půjč ku čás ti po ze -
mku parc. č. 712/2 cca o vý mě ře 600 m2

v k. ú. Údo lí u No vých Hra dů, Čes ké mu
sva zu ochrán ců pří ro dy, ZO Nové Hra dy a
po vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy. 
(Po zve řej ně ní zá mě ru vý půjč ky po ze -
mku parc. č. 712/2 v k. ú. Údo lí u No vých 
Hra dů, rada pro jed na la žá dost Čes ké ho
sva zu ochrán ců pří ro dy na vy uži tí to ho to
po ze mku.)

� 7. We bo vé strán ky – Web hou se, s. r. o. 
Rada měs ta schva lu je Smlou vu o dílo a pos -
kyt nu tí práv k uží vá ní sys té mu Vis mo, se
spo leč nos tí WEBHOUSE, s. r. o. Jih la va a
po vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy. 
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti WEBHOUSE,
s. r. o. Jih la va ná vrh Smlou vy o dílo a pos -
kyt nu tí práv k uží vá ní sys té mu Vis mo.)

� 8. Při dě le ní bytu v DPS – pí. Hana
Ho ráč ko vá
Rada měs ta bere na vě do mí Zá pis z jed ná ní
so ciál ní ko mi se ko na né dne 7. břez na 2016
a při dě lu je byt v DPS Nové Hra dy č. 35 pí.
Janě Ho ráč ko vé, tr va le by tem Hor ní Strop -
ni ce 242. 
(Rada ob dr že la Zá pis z jed ná ní so ciál ní ko -
mi se ko na né dne 7. břez na 2016, s do po ru -
če ním a ná vr hem pro radu.)

� 9. Mo der ni za ce sběr né ho dvo ra Nové
Hrady
Rada měs ta bere na vě do mí in for ma ci o pří -
pra vách na mo der ni za ci sběr né ho dvo ra a
po vě řu je sta ros tu za jiš tě ním ob jed ná ní sond 
a je jich vy hod no ce ním. Rada po vě řu je sta -
ros tu měs ta a MěÚ Nové Hra dy, Od bor ži -
vot ní ho pros tře dí dal ším jed ná ním ve věci
za jiš tě ní pro jek to vé do ku men ta ce pro mo -
der ni za ci sběr né ho dvora. 

(Sta ros ta in for mo val radu o va rian tách mo -
der ni za ce sběr né ho dvo ra. Pro za jiš tě ní dal -
ších pro jekč ních pra cí je nut no pro vést
son do va cí prá ce v are á lu uva žo va né ho
sběr né ho dvo ra, k těm to pra cím byla před -
lo že na na bíd ka a bu dou rea li zo vá ny v sou -
čin nos ti s pro jek tan tem v cel ko vé hod no tě
36.000,- Kč bez DPH.)

� 10. Směr ni ce rady měs ta o stra te gic kém 
ří ze ní úřa du města
Rada měs ta schva lu je Směr ni ci rady měs ta
o stra te gic kém ří ze ní úřa du měs ta. 
(Rada ob dr že la ná vrh Směr ni ce rady měs ta
o stra te gic kém ří ze ní úřa du měs ta. Tato
směr ni ce upra vu je po stup při tvor bě a rea li -
za ci po stu pu Stra te gic ké ho ří ze ní úřa du
měs ta Nové Hra dy jako rea li za ce me to dic -
ké ho do po ru če ní Mi nis ter stva vnit ra v ob -
las ti ve řej né sprá vy.)

� 11. Směr ni ce rady měs ta – Per so nál ní
stra te gie úřa du města
Rada měs ta schva lu je Směr ni ci rady měs ta
– Per so nál ní stra te gie úřa du měs ta. 
(Rada ob dr že la ná vrh Směr ni ce rady měs ta
– Per so nál ní stra te gie úřa du měs ta. Do ku -
ment ob sa hu je per so nál ní stra te gii, sys tém
ří ze ní kva li ty úřa du, ana lý zy spo ko je nos ti
za měst nan ců a ob ča nů.)

� 12. Ná jem čás ti po ze mku parc. č. 2273
v k. ú. Nové Hra dy
Rada měs ta schva lu je pro ná jem po ze mku
parc. č. 2273 o vý mě ře 80 m2 v k. ú. Nové
Hra dy od vlast ní ků: Mi la na a Mar ce ly Bed -
ri o vý mi, pí. Rů že ny Bo žov ské, pí. Mag dy
Ser ge je vo vé, pí. Šte fa na Šprt ky, p. Ing. Vla -
di sla va Trs ka, za část ku 1,50 Kč/m2/rok a
po vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy. 
(Sta ros ta in for mo val radu o nut nos ti ná jmu
po ze mku parc. č. 2273 v k. ú. Nové Hra dy
za úče lem rea li za ce pro jek tu: Nové Hra dy – 
zvý še ní bez peč nos ti do pra vy pros třed nic -
tvím vý stav by a re kon struk ce chod ní ků.)

INFORMACE Z RADNICE

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:

Dne 12. 5. 2016 (čtvr tek), pro běh ne

ČIPOVÁNÍ PSŮ
a za ve de ní nově či po va ných psů  do evi den ce MěÚ.

Akce se usku teč ní v prů jez du MěÚ Nové Hra dy od 15.30 do 17.30 hod.

Cenu mik ro či pu v hod no tě  160,– Kč uhra dí ob ča né na mís tě.
Ap li ka ce čipu bude uhra ze na z roz poč tu měs ta. K či po vá ní si vez mě te očko va cí prů kaz psa!

Vzhle dem k tomu, že saz ba po plat ku ze psů dle obec ně zá vaz né vy hláš ky č. 2/2012 – Čl.5, 
je sní že na u vlast ní ka, kte rý ne chá psa ozna čit sys té mem ra dio frek venč ní iden ti fi ka ce (mik -
ro či pem), je nut né mít psa za zna me na né ho v evi den ci MěÚ OŽP Nové Hra dy, a to včet ně čís -
la mik ro či pu.

V pří pa dech kdy máte:

− psa či po va né ho do da teč ně a ne na hlá si li jste čís lo čipu

− po kud má pes jiné ra dio frek venč ní ID za ří ze ní

− do šlo k uhy nu tí Va še ho psa, nebo již psa ne má te

je nut né na hlá sit čís lo čipu či pří pad né změ ny k za řa ze ní do evi den ce, nebo vy řa ze ní psa
z evi den ce ve de né u MěÚ Nové Hra dy – od bo ru ži vot ní ho pros tře dí.             OŽP – Nové Hra dy
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Jak si ved ly měst ské or ga ni za ce v roce 2015?
Po zpra co vá ní a zve řej ně ní účet ních zá vě rek za před chá ze jí cí rok 2015 opět
na stal čas k vy hod no ce ní hos po da ře ní a pl ně ní úko lů na šich měst ských fi rem.

A) Pl ně ní úko lů dle Ob sta ra va tel ské smlou vy
a vy hod no ce ní hos po da ře ní Tech nic kých slu žeb
měs ta No vých Hra dů za rok 2015

1) Sprá va domů, bytů a ne by to vých pros tor:
− na kaž dý rok je při pra ven plán re kon struk cí a oprav domů, bytů a ne by to -

vých pros tor
− cel ko vé ná kla dy = 2.583 tis. Kč; z toho ná kla dy na byty před sta vu jí cca 90 %
− re kon struk ce bytů: 1 byt v čp.59, 1 byt v čp.116, 1 byt v čp. 341
− re kon struk ce dvo ra a dřev ní ků v čp. 26
− vý mě na oken v čp.59 a 43, re no va ce a vý mě na střeš ních oken v čp. 181,

395 a 341
− ma lo vá ní cho deb a opra va omí tek v čp. 13, 14, 59 a 341
− opra va stře chy By ňov čp. 68
− pře de psa né ná jem né = 3.191 tis. Kč; z toho ná jem né za byty = 2.312 tis.

Kč a ná jem né za ne by to vé pros to ry = 879 tis. Kč 
− od vod měs tu ze sprá vy domů, bytů a ne by to vých pros tor = 1.538 tis. Kč.

2) Sprá va a údrž ba ko mu ni ka cí a chod ní ků:
− v roce 2014 po ří zen za me ta cí a čis tí cí vůz 
− ná kla dy na sprá vu a údrž bu ko mu ni ka cí a chod ní ků = 539 tis. Kč
− ná kla dy na opra vu ka na li za ce = 170 tis. Kč
− ná kla dy na čiš tě ní měs ta = 979 tis. Kč.

3) Sprá va a údrž ba ve řej né ze le ně včet ně zá mec ké ho par ku:
− TSM prů běž ně za jiš ťu jí údrž bu ve řej né ze le ně měs ta
− od roku 2014 za jiš ťu jí údrž bu zá mec ké ho par ku, prů běž ně se od stra ňu jí

ri zi ko vé stro my z dů vo du bez peč nos ti ob ča nů a veš ke ré ná le to vé dřeviny
− v roce 2014 po ří zen mul čo vač FUNNY k ma lot rak to ru Yan mar 
− ná kla dy na ve řej nou ze leň měs ta = 1.194 tis. Kč
− ná kla dy na zá mec ký park = 185 tis. Kč. 

4) Sprá va a údrž ba ve řej né ho osvět le ní:
− TSM pro vá dí pra vi del nou kon tro lu a pří pad né opra vy ve řej né ho osvět le ní
− ná kla dy na ve řej né osvět le ní = 797 tis. Kč.

5) Sprá va a údrž ba hřbi to va:
− pro ve de na úpra va pros to ru před hrob kou, vý sad ba no vých dře vin
− ná kla dy na údrž bu hřbi to va = 270 tis. Kč.

6) Sprá va a hos po da ře ní v měst ských le sích:
− ve dou cím úse ku sprá vy a hos po da ře ní v měst ských le sích je Ing. Hu bert

Švarc, kte rý zá ro veň vy ko ná vá funk ci od bor né ho les ní ho hos po dá ře
− vý mě ra měst ských lesů včet ně os tat ních ploch = 815 ha, vý mě ra les ní

půdy = 792 ha
− hos po da ře ní pro bí há dle schvá le né ho de se ti le té ho les ní ho hos po dář ské ho

plá nu
− těž ba dře va = 3.229 m3 (jeh lič na té 2.908 m3, list na té 320 m3), z toho sa -

mo vý ro ba = 174 m3

− při bli žo vá ní dře va = 3.229 m3

− pro dej pa li vo vé ho dře va = 750 pros to ro vých met rů, cena je sta no ve na na
850,- Kč pro jeh lič na té a list na té měk ké dře vo a 1.050,- Kč pro list na té
tvr dé dře vo včet ně DPH a do pra vy 

− pěs teb ní čin nost: ob no va lesa = 4,88 ha, od stra ňo vá ní kles tu = 3.000 m3,
ochra na mla dých les ních po ros tů pro ti zvě ři = 14 ha, ochra na mla dých
les ních po ros tů pro ti bu ře ni = 17 ha, vý řez ple vel ných dře vin = 3 ha,
stav ba oplo ce nek = 400 m, pro ře záv ky = 3 ha, pro bír ky do 40 let věku
po ros tu = 4 ha, me lio ra ce – čiš tě ní od vo ňo va cích stok = 2.200 m, opra va
a údrž ba les ních cest = 1.500 m, in sta la ce la pa čů na lý kož rou ta smr ko vé -
ho = 40 ks

− cel ko vé trž by = 5.686 tis. Kč 
− ná kla dy bez správ ní re žie = 2.758 tis. Kč, po za účto vá ní správ ní re žie =

3.190 tis. Kč
− od vod tr žeb měs tu =2.104 tis. Kč.

7) Od pa do vé hos po dář ství:
− na jaře je or ga ni zo ván svoz veš ke ré ho od pa du ve měs tě a při leh lých osa dách
− od srp na 2014 je v pro vo zu kom pos tár na měs ta 
− po měs tě jsou umís tě ny schrán ky se sáč ky pro psí ex kre men ty 
− sys tém shro maž ďo vá ní, sbě ru, pře pra vy, tří dě ní, vy uží vá ní a od stra ňo vá ní 

ko mu nál ních od pa dů a na klá dá ní se sta veb ním od pa dem na úze mí měs ta
Nové Hra dy se řídí Obec ně zá vaz nou vy hláš kou měs ta č. 1/2015.

8) Os tat ní služ by:
− os tat ní služ by jsou pl ně ny prů běž ně dle po ža dav ku ob ča nů měs ta, fi rem

nebo rady měs ta:

- par ko va cí plo chy ve měs tě, sprá va domů v ma jet ku ji ných sub jek tů, pro -
voz ve řej ných WC

- pro vo zo vá ní kul tur ních a kulturně-vzdělávacích za ří ze ní

- zed nic ké, elek tri kář ské a in sta la tér ské prá ce, uby to va cí služ by

- sil nič ní mo to ro vá do pra va ná klad ní

- pos ky to vá ní slu žeb pro hos po da ře ní v le sích a pro mys li vost.

ZÁVĚR:
− v roce 2015 TSM pod ve de ním ře di tel ky Ale ny Ked ru šo vé hos po da ři ly se 

zis kem 124 tis. Kč; roč ní pro voz ní do ta ce od měs ta = 9.500 tis. Kč

− k 1.1.2015 byla po kry ta ztrá ta z hos po da ře ní mi nu lých let a pře by tek hos -
po da ře ní cca 86 tis. Kč byl pře ve den do re zerv ní ho fon du TSM (pů vod ní
ztrá ta k 1.1.2011 = - 2.565 tis. Kč)

− k 1.1.2016 byl re zerv ní fond TSM na vý šen o zisk z hos po da ře ní roku 2015 

− re zerv ní fond bude po užit pře de vším na po sí le ní fon du in ves tic TSM, je -
hož stav k 1.1.2016 = 1.012 tis. Kč (in ves ti ce do no vých tech no lo gií, za -
ří ze ní a ob no vy majetku).

B) Služ by Nové Hra dy s.r.o. – te pel né hos po dář ství
v roce 2015:

Hlav ním před mě tem čin nos ti Služ by Nové Hra dy s.r.o. je te pel né hos po dář -
ství, ve dou cím na tom to úse ku je Ing. Jiří Liš ka. Spo leč nost za jiš ťu je vý ro bu
tep la pro pa ne lo vé domy v Za hrad ní čtvr ti, Dům s pe čo va tel skou služ bou a Tě -
lo cvič nu. Dále pro vá dí služ by spo je né s vy tá pě ním měst ských ob jek tů (Měst -
ský úřad, Zá klad ní ško la, Ma teř ská ško la, Ko že luž na, Ku žel na, Čes ký dům,
Spol ko vý dům, Tech nic ké služ by - kan ce lá ře měs to);

− ztrá ta k 1.1.2011 = - 3.775 tis. Kč

− rok 2011 zisk = 85 tis. Kč, rok 2012 zisk = 168 tis. Kč, rok 2013 zisk =
178 tis. Kč

− rok 2014 z dů vo du za poč te ní ne uplat ně ných od pi sů mi nu lých let ztrá ta =
-136 tis. Kč

− rok 2015 zisk 151 tis. Kč

− sní že ní ztrá ty z hos po da ře ní  k 1.1.2016 na 3.329 tis. Kč

− dlou ho do bý zá va zek vůči měs tu k 1.1.2016 = cca 435 tis. Kč (smluv ní
splat nost do kon ce roku 2017).

Ko ge ne rač ní jed not ka ČEZ Ener go s.r.o. (dále KGJ):
− uzav ře na smlou va na dobu ur či tou od 1.1.2014 do 31.12.2028 (15 let)

− před mět smlou vy: do dá vat te pel nou ener gii pro vy tá pě ní a ohřev tep lé
užit ko vé vody osa ze ním KGJ do nově vy bu do va né ho a mě ře né ho pří po -
jné ho mís ta v pros to ru stá va jí cí blokové kotelny

− zku šeb ní pro voz za há jen v září 2014

− dal ší do ho da s ČEZ Ener go s.r.o.: do dá vat zem ní plyn pro všech na od běr -
ná mís ta ve vlast nic tví měs ta No vých Hra dů ve stej né ceně, kte rou zís ká
tato fir ma na ener ge tic ké bur ze pro vlast ní KGJ

− prů měr ná úč to va ná cena te pel né ener gie od ČEZ Ener go s.r.o. v r. 2015 = 
cca 367,- Kč/GJ (cena je zá vis lá na ko neč né výši ceny zem ní ho ply nu a
vý ro bě elek tric ké ener gie do sítě)

− vý sled ná cena 1 GJ na cen trál ní ko tel ně se od roku 2012 sní ži la cca o
60,- Kč bez DPH (vliv KGJ, ukon če ní ode pi so vá ní stroj ní tech no lo gie)

− pře stav bou ko tel ny (zmen še ní kot lo vé ho okru hu) a cho dem KGJ se sní ži -
la po ža do va ná tep lo ta vody, sní žil se po čet star tů kot lů, zvý ši la se je jich
účin nost a cel ko vé ztrá ty se tak sní ži ly té měř o po lo vi nu na 11,34 %
opro ti vý ro bě tep la bez KGJ

− po díl KGJ na vý ro bě tep la: rok 2014 = 37,20 %, rok 2015 = 40,32 %, při
ma xi mál ním vý ko nu KGJ lze do sáh nout 55 – 60 %.

ZÁVĚR:
− na bíd ka spo leč nos ti ČEZ Ener go s.r.o. před uzav ře ním smlou vy = sní že ní 

ceny vy ro be né ho tep la o cca 30 Kč/GJ při pl ném vý ko nu KGJ

− vý sled nou cenu tep la ovliv ňu je mno ho kal ku lač ních po lo žek, z nichž nej -
dů le ži těj ší je ko neč ná cena zem ní ho ply nu, ob no va stroj ní ho za ří ze ní a
tech no lo gie ve for mě účet ních od pi sů, a re žij ní ná kla dy;
z vněj ších vli vů jsou to pře de vším po vě tr nost ní pod mín ky a za tep lo vá ní
bu dov

− ka pa ci ta cen trál ní ko tel ny je dos ta teč ně vel ká, cí lem je na po je ní dal ších
ne mo vi tos tí na tep lo vod.

  Za Měs to Nové Hra dy, Jo sef Vo cho ska, mís tos ta ros ta
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Náv ště va fran couz ských přá tel v No vých Hra dech
Na již ně ko li ka le tou spo lu prá ci mezi měs tem Nové Hra dy a fran -

couz skou obcí Vaulx-Vraucourt jsme na vá za li le toš ní dub no vou náv -
ště vou na šich přá tel v Čes ké re pub li ce. Do na še ho měs ta za ví ta lo
25 osob, kte ré re pre zen to va ly ne jen obec Vaulx-Vraucourt, ale též obce 
v nej bliž ším oko lí, dále míst ní spol ky a or ga ni za ce, kte ré se vět ši no vě
za bý va jí his to rií a rea li za cí kul tur ních ak ti vit. Zá ro veň naši ko le go vé
při je li s na bíd kou dal ší ho roz vo je kon tak tů a mož nos ti za há je ní spo lu -
prá ce pro naší zá klad ní ško lu či ně kte ré spol ky (např. na bíd ka fr. mys -
liv ců na spo lu prá ci s na ši mi myslivci).

Nej už ší spo lu prá ce je s ohle dem na pro po je nost naší his to rie za mě -
ře na prá vě na vzá jem né pře dá vá ní poz nat ků, kte ré jsou spja ty ne je nom
s pů so be ním šlech tic ké ho rodu Longueval-Buquoy, ale též s pát rá ním
po před cích míst ních ro din, kte ré zjis ti ly, že v ob do bí 17. sto le tí moh li
je jich před ko vé při jít do naší ob las ti z bu qu o y ských pan ství v se ver ní
Fran cii a dneš ní Bel gii (He ne gav sko). Pro to že se část čle nů fran couz -
ské de le ga ce pří mo vě nu je ge nea lo gii a pro vá dí i vý zkum vě no va ný
slo že ní voj ska hra bě te Kar la Bo na ven tu ry Bu qu o ye a také dal ším oso -
bám, kte ré spo leč ně s ním či v ná vaz nos ti na pře sun Bu qu o yů do Čech
v ob do bí 17. století přišly do naší oblasti a usadily se zde, předali jsme
jména některých rodin k bližšímu prozkoumání.

V rám ci le toš ní tří den ní náv ště vy jsme při pra vi li bo ha tý prog ram,
kte rý byl za há jen kon cer tem v praž ském Bu qu o y ském pa lá ci, kde síd lí
fran couz ské vel vys la nec tví. Kon cer tu se zúčast ni li ne je nom naši fran -
couz ští přá te lé, ale byl otev ře ný i pro no vo hrad ské a ji ho če ské zá jem ce, 
kte ří se s námi do Pra hy vy da li. Naše po zvá ní při ja li i zá stup ci rodu Bu -
qu oy – p. Mi cha el Graf von Bu qu oy a jeho sestřenice Margarete
Hedwig de Longueval, Gräfin von Buquoy.

Prog ram v No vých Hra dech byl za mě řen na sou čas nost měs ta i
poz ná ní his to ric kých pa má tek. Nav ští vi li jsme hrad, zá mek, rad ni ci,
vzni ka jí cí mu ze um a se zná mi li naše přá te le s pro jek ty, kte ré jsme rea li -
zo va li v pos led ních pěti le tech. Část fran couz ských ko le gů za mě řu je
svo ji po zor nost na ob do bí 20. sto le tí, pro to jsme pros tor vě no va li i náv -
ště vě skan ze nu že lez né opo ny a ochra ny stát ní hra ni ce a za je li jsme se
po dí vat i na Jed li ci, aby chom si při po me nu li dů vo dy zá ni ku ně kte rých
obcí v pří hra nič ní ob las ti. Nav ští vi li jsme i kos tel na Dob ré Vodě, po dí -
va li se na vy hlíd ku na Hoj né Vodě a zvlád li jsme i de tail ní pro hlíd ku
zám ku v Rož mber ku. 

Dva ve če ry strá ve né v No vých Hra dech jsme vy pl ni li kul tur ním
prog ra mem a za mě ři li na mož nost na vá zá ní no vých kon tak tů i na set ká -
ní těch, kte ří se v mi nu los ti osob ně do Vaulx-Vraucourt s námi vy pra -
vi li a kte ří na šli nové přá te le v rám ci pos led ní náv ště vy na šich přá tel
v No vých Hra dech v roce 2011. Bě hem pá teč ní ho ve če ra tak svým ka -
ma rá dům při šla za hrát de chov ka Pod ho ran ka. V so bo tu jsme uspo řá -
da li česko-francouzský ve čer, bě hem kte ré ho vy stou pi li zpě vák a
re ci tá tor Jan Ne po muk Pis kač a jeho ko le ga ky ta ris ta Jan Ne po muk
Pod rou žek. Prog ram je jich kon cer tu byl za mě řen na fran couz ské, čes ké 
i jiné ja zy ko vé ver ze pís ní a bás ní. Za zně ly tak kla sic ké fran couz ské
šan so ny a pís ně J. Bre la, S. Ga in sbour ga, G. Bras sen se, B.Vi a na, čes ké
pís ně J. Bu li se a bás ně J. Pre ver ta, V. Huga, J. Se i fer ta či K. J. Er be na.
Slav ná Po led ni ce pak za zně la ne jen ve fran couz šti ně, ale též v br něn -
ském han te cu, což zej mé na čes ké mu pub li ku otev ře lo zce la jiný po hled 
na tuto baladu.

V zá vě ru náv ště vy jsme od na šich fran couz ských přá tel ob dr že li po -
zvá ní k dal ší náv ště vě je jich kra je. Vě řím, že přes slo ži tou bez peč nost ní 
si tu a ci na se ve ru Fran cie a v Bel gii bude v bu douc nu mož né tuto ces tu
usku teč nit a opla tit na šim přá te lům je jich náv ště vu. Osob ně bych byl
rád, kdy by chom me zi do bí před tou to ces tou vy uži li k pří pra vě a roz -
běh nu tí spo lu prá ce dal ších spol ků a or ga ni za cí + na vá zá ní užší spo lu -
prá ce mezi na ši mi ško la mi, kde je na bí ze na spo lu prá ce, kte rá by
pro bí ha la v ang lic kém ja zy ce, kte rý je pro vět ši nu z nás a zej mé na pro
ško lá ky bliž ší než ja zyk fran couz ský.

Zá vě rem mi do vol te, abych po dě ko val všem, kte ří při spě li k úspěš -
né mu prů bě hu náv ště vy na šich přá tel z Vaulx-Vraucourt – zej mé na ko -
le gy ním z Kul tur ní ho a in for mač ní ho cen tra, panu. J. Smo lí ko vi a paní 
A. Če ka no vé za za jiš tě ní pro hlí dek no vo hrad ské ho hra du a zám ku
Rož m berk (také jed not li vým prů vod cům na tra sách pro hlí dek), de cho -
vé hud bě Pod ho ran ka pod ve de ním Fran ty Chu che la a všem os tat ním,
kte ří za bez pe čo va li jed not li vé čás ti prog ra mu, ob čer stve ní a dal ší služ -
by. Všem čes kým ka ma rá dům pak své poz dra vy a po dě ko vá ní vzka zu jí 
i naši přá te lé z Fran cie.                            Mgr. Vla di mír Hokr, sta ros ta měs ta
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Mys li vec ký spo lek Nové Hra dy in for mu je
Sta lo se už tra di cí, že pros třed nic tvím No -

vo hrad ské ho zpra vo da je in for mu je me jeho
čte ná ře o dění v na šem spol ku, ho nit bě a pří ro -
dě. Či ní me tak i nyní, kdy by jsme vás rádi in -
for mo va li o naší ak ti vi tě. Do kon ce mě sí ce
břez na, tedy do 31. 3. 2016, jsme ukon či li
mys li vec ký rok s dob rým vý sled kem, kte rý
od rá ží naši prá ci pro zvěř, ho nit bu ale i lov.
Za čát kem břez na jsme in sta lo va li prv ní „zra -
did la“ zvě ře k vo zov ce ve smě ru z Údo lí u No -
vých Hra dů na Svět ví. Vý sle dek se dos ta vil
oka mži tě, bě hem dvou mě sí ců pro vo zu pla ši -
čů – zra di del, ne do šlo v da ném úse ku k žád né -
mu stře tu  vo zid la a zvě ře. Díky této dob ré
zku še nos ti do šlo k osa ze ní zra di del i na vo -
zov ku ve smě ru z Údo lí na Sva ry šov. Zde pat ří 
po dě ko vá ní zá stup cům spol. So hors, kte ří
nám umož ni li po užít je jich kůly od ohrad ní ků
k osa ze ní na šich no si čů. V této ak ti vi tě chce -
me pok ra čo vat i na dá le, kdy nás čeká osa ze ní

zra di del ve smě ru na Ja ku li a Čes ké Ve le ni ce.
Kaž dé mu je jas né, že osa ze ní zra di del vy ža du -
je vy so ké na sa ze ní a dos ta tek in ves to va né ho
času, ale před sta va uch rá ně ných hod not v cho -
vu zvě ře a na mo to ro vých vo zid lech nás žene
vpřed. Rov něž se jed ná o ne ma lé in ves ti ce,
kte ré musí MS k této ini cia ti vě vy na lo žit. 1 m2

ref lex ní fo lie vy jde na část ku 1.543,- Kč, kdy
MS po ří di lo fo lii v hod no tě za tím 3.100,- Kč.
Přičteme-li latě, po ří ze ní a na ře zá ní plas to -
vých no si čů a prá ci, jed ná se o po měr ně ná -
klad nou zá le ži tost. Vě ří me ovšem, že se
vy na lo že né pros třed ky vy pla tí a zra did la bu -
dou u vo zo vek slou žit co mož ná nej dé le.

V mě sí ci květ nu nás čeká vy so ká ak ti vi ta
s ohle dem na pla še ní zvě ře z luk, kde bude do -
chá zek k se no se čím. Zde ape lu je me na vlast ní -
ky po ze mků res pek ti ve ze mě děl ce, aby včas ně
in for mo va li zá stup ce na še ho spol ku o plá no -
va ných se ších, aby jsme moh li přij mout adek -
vát ní opat ře ní. Ni kdo jis tě rád ne vi dí vy se če ná 
srn ča ta, zra ně né kusy zvě ře umí ra jí cí v mu či -
vých bo les tech a tak by mělo být v na šem záj -
mu spo lu pra co vat. Je po tě šu jí cí, že se tato
spo lu prá ce daří kaž dý rok více a více. Do pl -
ní me pou ze, že dle zá ko na o mys li vos ti je
hlá še ní o seči a skliz ni po vin nos tí kaž dé ho
ze mě děl ce.

Dále je MS spo lu s ochrán ci pří ro dy, mla -
dý mi spor tov ní mi ry bá ři, vče la ři z No vých
Hra dů a T. Svi nů a ka pe lou Ve se lá mu zi ka
v pl ném proudu příprav Dne ochra ny pří ro dy,
mys li vos ti, ry bář ství a vče lař ství 2016, kte rý
pro běh ne dne 18. 6. 2016 od 14.00 ho din. Již
dnes mů že me za or ga ni zá to ry uvést, že pro -
běh ne v rám ci dne dře vo ru bec ká sou těž druž -
stev, ukáz ka so kol ní ka a dal ší a dal ší ak ti vi ty.
I le tos nás pří spěv kem pod po ři lo měs to Nové
Hra dy a dal ší spon zo ři, bez kte rých by se ta ko -
vá kul tur ní akce pro ce lou ro di nu ne da la usku -
teč nit. Uce le ný pře hled a po drob nos ti o této
akci vám při ne se me v červ no vém vy dá ní NZ
a po cho pi tel ně vás již dnes sr deč ně zve me.
Po kud vás za jí ma jí nej čer stvěj ší no vin ky,
mů žet sle do vat naše FB strán ky Den ochra ny
pří ro dy....., kde mů že te rea go vat na kví zo vé
otáz ky, in for mo vat se a při spí vat svý mi
náměty apod.

S ochra nou pří ro dy se MS po tý ká dnes a
den ně, kdy i my ře ší me ne po řá dek, kte rý způ -

so bu jí lidé, o je jichž zdra vém ro zu mu lze jen
po chy bo vat. Pro to kaž dý správ ný mys li vec
v rám ci své ak ti vi ty při spí vá k ochra ně pří ro dy 
úkli dem ta ko vé ho ne po řád ku. V mi nu lém mě -
sí ci jsme tak do vez li na sběr ný dvůr z na šich
lesů pul to vý mra zák, li no lea, de sít ky plas to -
vých láh ví, drá tů, roz bi tých skel apod. Na pří -
věs ný vo zík se nám ani vše ne po da ři lo na lo žit
a tak nás če ka jí dal ší kola úkli du v celé ho nit -
bě. Pro sí me tedy opě tov ně všech ny sluš né
náv štěv ní ky naší pří ro dy, ne buď te lho stej ní a
in for muj te úřa dy či ve de ní na še ho MS pokud
zjistíte černou skládku či jejího zakladatele,
bojujme za čistou přírodu pro naše děti.

Rov něž upo zor ňu je me, že v mě sí ci květ nu
a červ nu do chá zí v pří ro dě ke kla de ní (ro ze ní)
mlá ďat té měř všech dru hů vol ně ži jí cích ži vo -
či chů. Drž te se pro to v le sích zna če ných cest a
vaši ak ti vi tu v pří ro dě smě řuj te do do po led -
ních a od po led ních ho din. Brz ká rána, pod ve -
če ry a ve če ry ne chte pro sí me zvě ři, kte rá
potřebuje klid na pastvu a péči o potomstvo.
Děkujeme.

Zá vě rem nám do vol te, aby chom po dě ko -
va li všem, kte ří nás pod po ři li nebo nám po -
moh li s or ga ni za cí tra dič ní ho mys li vec ké ho
ple su, kte rý se i le tos vel mi vy da řil. Uvi dí me,
jak do pad ne vy jed ná vá ní s ma ji te lem ho te lu
pa nem Vlč kem o dal ším provozu hotelu a jeho 
možného pronájmu. 

Po kud bu de te mít ně ja ký pod nět pro čle ny
na še ho spl ku nebo vás za jí má více in for ma cí,
sle duj te naše we bo vé strán ky MS Nové Hra -
dy, kde naj de te uži teč né in for ma ce, od ka zy a
kon tak ty. 

Všem náv štěv ní kům naší pří ro dy pře je me
hez ké jaro :-) Mys li vos ti zdar.

Vý bor MS Nové Hra dy, M. Brych ta

Ví tá ní jara
v No vých Hra dech

Tak se nám to po ved lo. Le toš ní ví tá ní
jara se díky ne příz ni po ča sí po su nu lo až na
prv ní so bo tu mě sí ce dub na, kdy jsme před
škol ní dru ži nou při ví ta li jak dět ské účast -
ní ky, tak je jich do pro vod, z řad ro di čů a i
pra ro di čů a nás po tě ši lo, že se naší akce
zúčast ni li i ro di če s ko čár ky.

Úde rem tři nác té ho di ny ode šla na tra su
So ko lí ho hníz da prv ní dru ži na sou tě ží cích
a po dal ších třech mi nu tách ji ná sle do va la
dal ší sku pin ka. Cel kem šlo po tra se dva -
náct sou tě ží cích sku pi nek, kte ré pl ni li růz né
úlo hy a to v poz ná vá ní kvě tin a ži vo či chů,
kte ré lze spat řit v nej bliž ším oko lí No vých
Hra dů. Dále je če ka lo sla ňo vá ní v mla dé
doub ra vě a jak již je tra di cí zdo lá vá ní vod -
ní pře káž ky po klá dě a po pro va zech.

Na tá bo řiš ti byla pro všech ny při pra ve -
na sou těž ve střel bě ze vzdu chov ky na ple -
chov ky a také lu ko střel ba na ba lón ky.
Nej men ší účast ní ci na še ho jar ní ho set ká ní
v pří ro dě před ved li svou zruč nost v há ze ní
plas to vých kroužků na připravené kolíky.

Pří ro da k nám byla vel mi štěd rá a za jis -
ti la nám po ce lou dobu nád her né slu neč né
po ča sí, po zo ro va la nás, jak se v pří ro dě
cho vá me, za po mo ci svých mo tý lích stráž -
ců, kte rých bylo ko lem nás oprav du hod ně.
Se šlo se nás cel kem še de sát tři a tak za rok
zase na shle da nou a opět ve větším počtu.

Dří ve než byl na le zen jar ní po klad v po -
do bě růz ných slad kos tí, moh li si všich ni
opé ci asi své prv ní jar ní špe káč ky. Jar ní
po klad byl za jiš těn díky do ta ci od měs ta
Nové Hra dy. Ob čer stve ní pro le toš ní Ví tá -
ní jara nám za jis ti la Jed no ta Čes ké Bu dě jo -
vi ce. Všem, kdo nás le tos pod po ři li, jak
fi nanč ně, ma te riál ně a při za jiš tě ní akce
ješ tě jed nou dě ku jí or ga ni zá to ři jar ní ho
set ká ní.                                           L. Sta rý
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PIETNÍ AKT
K uctě ní pa mát ky obě tí a pad lých

při pří le ži tos ti 71. vý ro čí osvo bo ze ní Čes ko slo ven ska
a kon ce 2. svě to vé vál ky se usku teč ní

v ne dě li 8. květ na 2016 od 17 ho din
u hro bu vo já ků Rudé ar má dy

na míst ním hřbi to vě před hrob kou.

Když se řek ne pe čo va tel ská služ ba
Pe čo va tel ská služ ba může po mo ci s nej růz něj ší mi věc mi v do mác -

nos ti člo vě ka, kte rý již vše ne zvlád ne sám tak, jak by pot ře bo val.  Může 
se jed nat o se ni o ra, kte rý vše ne zvlád ne vi nou vy so ké ho věku. Služ bu
může vy užít i mla dý člo věk po úra ze, kte rý vy ža du je del ší re kon va les -
cen ci. Ane bo také ro din ný pe čo va tel, kte rý zvlá dá pe čo vat o blíz ké ho,
ale na ně ja ký čas (den, týden, měsíc…) potřebuje zastoupit, pomoci.

Pe čo va tel ka po má há s péčí o vlast ní oso bu (po dá vá ní jíd la a pití, ob -
lé ká ní…), při osob ní hy gie ně, za jiš ťu je do váž ky obě da nebo po má há
s pří pra vou vlast ní ho jíd la. Také po má há při úkli du, ná ku pech, pra ní a
žeh le ní, do pro vá zí i do vá ží k lékaři anebo do lékárny, na úřady.

Služ ba fun gu je tak, že pe čo va tel ka při chá zí v pře dem do mlu ve ný
čas do do mác nos ti a pří mo tam po má há s pot ře bný mi čin nost mi. Může
být po moc nou ru kou ro din né mu pe čo va te li ane bo na opak její pří tom -
nost může znamenat oddech pro něj. 

U osa mělých se ni o rů je dů le ži té, aby ně kdo z oko lí (šir ší ro di ny,
sou se dů) na špat nou si tu a ci upo zor nil a tře ba sám pe čo va tel skou služ -
bu zkon tak to val. Ta může člo vě ku v nou zi na bíd nout po moc. Je pak
pou ze a je nom na se ni o ro vi sa mém, zda ta ko vou po moc vy uži je ane bo 
ni ko liv. 

Služ ba je fi nan co vá na z ně ko li ka zdro jů a díky tomu se kli en to vi úč -
tu je pou ze doba ne zbyt ně nut ná k po mo ci a pod po ře. Ces tov ní vý da je a
čas strá ve ný na ces tě se klientovi nikdy neúčtuje.

Ro di ny se na nás ob ra ce jí i v si tu a ci, kdy mají své ho blíz ké ho v ne -
moc ni ci na od dě le ní ná sled né péče. Již ne pro bí há žád ná léč ba a oni
zva žu jí, zda zvlád nou péči doma. V ta ko vých pří pa dech je vždy dob ré a 
v naší pra xi to tak dě lá me, za se ni o rem se vy pra vit i s pe čo va tel skou
služ bou. Vše re ál ně zhod no tit (své ča so vé mož nos ti, stav do mác nos ti –
vy ba ve ní a or ga ni za ci péče). Dle toho se pak roz ho do vat. Je jistě lepší
být doma než trávit dlouhé dny v nemocnici.

V No vých Hra dech i všech při leh lých osa dách pe čo va tel skou služ -
bu vy ko ná vá me kaž dý všed ní den od 7 do 18 ho din, o ví ken dech a svát -
cích od 7 do 13.30 (déle dle do mlu vy a pot ře by). Ne vá hej te se na nás
ob rá tit i jen s do ta zem na vaši si tu a ci a mož nos ti. Jsme tu pro vás a vaše
blíz ké. Po ra den ství a veš ke ré zá le ži tos ti před zahájením služby jsou
samozřejmě zdarma. 

Kon tak to vat nás mů že te na te le fon ních čís lech: 777 620 973 (so ciál -
ní pra cov ni ce Iva Je lín ko vá), 777 620 952 (ře di tel ka, Mo ni ka Strap ko -
vá). A také e-mailem: info@archaborovany.cz.

M. Strap ko vá, Te rén ní pe čo va tel ská služ ba ARCHA

MAS Sdru že ní Růže, z. s.
vy hla šu je vý bě ro vé ří ze ní na po zi ci

  od bor né ho pra cov ní ka  
pro tvor bu Míst ních akč ních plá nů pro vzdě lá vá ní

Mís to vý ko nu prá ce: 
síd lo MAS: Žiž ko vo ná městí 107, 373 12 Bo ro va ny

Mož nost ná stu pu:
1. září 2016 na dobu ur či tou do 28. 2. 2018 – plný úva zek

Kva li fi kač ní před po kla dy:
stře do škol ské nebo vy so ko škol ské vzdě lá ní 

Dal ší po ža dav ky:
− zku še nos ti v ob las ti vzdě lá va cí po li ti ky
− praxe v ob las ti vzdě lá vá ní (i ne for mál ní ho) dětí do 15 let

min. 2 roky.
− zna lost prá ce na PC (WORD, Ex cel, Out lo ok, In ter net)
− or ga ni zač ní schop nos ti, schop nost ko mu ni ka ce s lid mi
− ři dič ský prů kaz (ak tiv ní ři dič)

Pra cov ní ná plň:
− vy tvá ře ní ko mu ni kač ní stra te gie a bu do vá ní ka pa cit (ko or di na -

ce vzdě lá va cích ak ti vit v re gi o nu atd.), re dak ce zpra vo da je,
ak tu a li za ce we bo vých strá nek

− zpra co vá ní ana lýz a ná vr ho vých opat ře ní pro ob last vzdě lá vá ní

Při hláš ka musí ob sa ho vat:
− ži vo to pis s prů bě hem pra xe
− mo ti vač ní do pis

In for ma ce: 
Ing. Mag da le na Chyt ro vá – ma na žer ka pro jek tu
tel.: 608 608 334, chyt ro va.mag da@gma il.com
Mo ti vač ní do pis se  ži vo to pi sem je nut no do ru čit pí sem ně nebo
elek tro nic ky  nej poz dě ji do 20. 5. 2016
Po ho vo ry s ucha ze či v rám ci 2. kola vý bě ru pro běh nou v ter mí nu
26.–27. květ na 2016.
Vy hla šo va tel si vy hra zu je prá vo zru šit toto vý bě ro vé ří ze ní  kdy ko -
liv  v  jeho prů bě hu či ne vy brat žád né ho ucha ze če.

Se ni or klub Nové Hra dy po řá dá dne

19. 5. 2016

zá jezd na vý sta vu Hob by
v Čes kých Bu dě jo vi cích

Od jezd je v 8 ho din z ná městí
a od Domu s pe čo va tel skou služ bou.

Při hláš ky při jí má:
p. J. Ham ber ge ro vá – tel.: 725 713 655,

p. A. Ba doš ko vá – tel.: 608 776 951.

Se ni or klub Nové Hra dy a ZO ČSOP Nové Hra dy

po řá da jí dne 4. 6.

poz ná va cí zá jezd do Po šu ma ví
Od jezd z au to bu so vé ho ná dra ží v 7.00 hod. 

Nav ští ví me ukáz ko vou pří rod ní za hra du Ky.By
v Chlu ma nech, po ze mko vý spo lek Šu ma va ve Vim per ku,

Ma chův vče lín v Kruš lo vě
a his to ric ký vod ní mlýn v Hos lo vi cích. 

Cena zá jez du 250 Kč.
Zá jem ci se při hlá sí u paní Ham ber ge ro vé

na tel. 725 713 655 nej poz dě ji do 31. 5. 2016. 

mailto:info@archaborovany.cz
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 ŠD INFORMUJE

A už je to tady
při šlo JARO!

Po ku si li jsme se paní zimu vy hnat, i když
se po řád sna ží vy str ko vat své dráp ky. Po dí vej -
te se, jak jsme se s ní roz lou či li. (foto 1,2,3,4)

Pro to že nám už po ča sí cel kem pře je, vy rá -
ží me s tu ris tic kým krouž kem na růz né túry do
na še ho oko lí. (foto 5, 6, 7, 8, 9)

21
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A když po ča sí ne pře je, za hra je me si tře ba
„Chce te být mi lioná řem?“. Toto jsou naši mi -
lioná ři. Pe něž ní cena jim byla pře poč te na na
ka lo rie.

Také pro běhl Jar ní tur naj ro di čů a dětí
v ku žel kách. Všich ni sou tě ži li na 20 hodů. De -
set do pl ných ku že lek a de set do ráž ka. Tur naj
pro běhl ve dvou dnech a byl roz dě len na
chlap ce, star ší chlap ce a děv ča ta. Toto jsou
vý sled ky:

Děv ča ta: 
1. mís to M. Eš ne ro vá 54 ku že lek
2. mís to E. Brych to vá 47 ku že lek
3. mís to N. Ne do ros to vá 44 ku že lek

Ro di če děv ča ta:
1. mís to pan Mi cha le 77 ku že lek
2. mís to Mi chal We ger 59 ku že lek
3. mís to p. We ge ro vá 56 ku že lek

Mlad ší klu ci
1. mís to To máš Ho re li ca 38 ku že lek
2. mís to Smrč ka Mar tin 35 ku že lek
3. mís to Kriš tof Vi nic ký 33 ku že lek

Star ší klu ci
1. mís to To máš Bal ko 59 ku že lek
2. mís to Adam Ha nou sek 54 ku že lek
3. mís to Mar tin Vo lek 44 ku že lek

Ro di če 
1. mís to p. Ho re li co vá 75 ku že lek
2. mís to p. Vi nic ký 44 ku že lek
3. mís to p. Vol ko vá 43 ku že lek

PS. A aby chom ne za po mně li, 20. 4. se nám 
vy líh li ma lincí šne ci J

Mlad ší klu ci

Ro di če – hol kyRo di če – klu ci

Spo leč ná s hol ka ma

Star ší klu ci

Spo leč ná s klu ka ma

Ví tě zo vé

 ŠD INFORMUJE

Mi lionář
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Bře zen ve zna me ní re ci ta ce
V le toš ním škol ním roce byl

bře zen pro žáky ma jí cí vztah k re -
ci ta ci, li te ra tu ře a umě ní vů bec vel -
mi dů le ži tý. Bě hem to ho to mě sí ce
pro běh lo ně ko lik re ci tač ních sou -
tě ží, do kte rých se také za po ji li žáci 
2. stup ně ZŠ. 

Ve stře du 9. břez na se žá ky ně
9. roč ní ku Kris tý na Po le so vá
zúčast ni la okres ní ho kola ce lo -
stát ní pře hlíd ky Dět ská scé na
2016 v Čes kých Bu dě jo vi cích.
Vy stou pi la s vtip ným tex tem o
tom, jak má pat nác ti le tá dív ka zís -
kat chlap ce s úsmě vem, kte rý při -
ve de k varu fa zo le v kon zer vě. 

Kris tý na po da la pěk ný vý kon a 
ob sa di la ve 4. ka te go rii 1. mís to.
Po stu pu je tak do kraj ské ho kola,
kte ré se bude na kon ci dub na ko nat v Čes kém Krum lo vě. Kris tý ně bla -
ho pře je me a držíme palce. 

17. břez na se usku teč ni lo škol ní kolo re ci tač ní sou tě že Zvo nek
z No vo hrad ských hor. Do sou tě že se při hlá si lo 9 žáků. Vět ši na z nich se 
účast ní této sou tě že pra vi del ně kaž dý rok. Le tos se za po ji lo i ně ko lik
děv čat z 6. roč ní ku. U star ších žáků není jed no du ché zís kat je pro re ci -
ta ci nebo udr žet je jich zá jem. Zvláš tě když se mís to vol ných přes tá vek,
od po led ní ho vol na a ran ní ho spán ku na cvi ču je a na cvi ču je. Pro to všem
sou tě ží cím, kte ří u bás ni ček a ji ných umě lec kých tex tů vy dr že li a svým
vy stou pe ním zpří jem ni li spo lu žá kům od po led ne, dě ku je me. Do ob last -
ní ho kola po stu pu jí K. Po le so vá (9.A), J. Smolec (7.A), V. Pávek (8.A), 
K. Fáčová (6.A), T. Kučerová (6.A) a K. Krenauerová (9.A).

Mgr. Iva na Pe le cho vá

Žáci naší ZŠ na Dět ské scé ně 2016
Ve stře du 9. břez na se v Čes kých Bu dě jo vi cích ko na lo okres ní kolo

ce lo stát ní pře hlíd ky Dět ská scé na 2016. Z prv ní ho stup ně naší ZŠ se
pře hlíd ky zúčast ni li Mad len ka a Ště pán Char vá to vi ze III. A. Mad len ka 
byla na této pře hlíd ce již pod ru hé (loni obsadila 3. místo).

Oba žáci k pří pra vě na pře hlíd ku při stou pi li ve li ce svě do mi tě, své
tex ty se pil ně uči li doma a ve svém vol ném čase do kon ce do chá ze li po
vy učo vá ní do ško ly, aby svůj před nes tré no va li a při způ so bi li ne jen
své mu věku, ale aby do něj do ká za li vlo žit i vlast ní po ci ty, před sta vy a
své po je tí pak umě li pře dat posluchačům a co nejvíce zaujmout porotu.

Mad len ka sou tě ži la s tex tem od Ji ří ho Žáč ka, Jak liš ka na pá li la
med víd ky.  Ště pán vy stou pil s bás ní Po hád ka o br něn ském kro ko dý lo -
vi, je jímž au to rem je Oldřich Mikulášek.

V 1. ka te go rii (2. a 3. tří da), kte rá byla le tos nej po čet něj ší, sou tě ži lo
15 dětí, při čemž do kraj ské ho kola mo hou po stou pit dle pra vi del jen
dva re ci tá to ři. V ta ko vé to po čet né sku pi ně se Mad len ka ani Ště pán ne -
ztra ti li a oba si při vez li z pře hlíd ky pa mět ní lis ty a od po ro ty byli za své
výkony velice pochváleni. 

To, že jsou ši kov ní re ci tá to ři, pak do ká za li dru hý den v re ci tač ní
sou tě ži Zvo nek z No vo hrad ských hor, kde Mad len ka ob sa di la 1. mís to
a Ště pán tře tí. Z ob last ní ho kola, kte ré se ko na lo v Ma lon tech, si ješ tě
Mad len ka při vez la dal ší pr ven ství, kte ré ob há ji la z loň ské ho roku, a po -
stou pi la do finále, které proběhne v květnu v našem městě. 

Ne jen před nes, ale hlav ně čet ba dět ské li te ra tu ry je pro všech ny děti
ve li ce dů le ži tá a pří nos ná. Obo ha cu je jed nak je jich slov ní zá so bu, ale
také před chá zí stra chu z mlu ve ní, pod po ru je dět skou fan ta zii, vede děti
ke kul tur ní mu vy stu po vá ní a cho vá ní. Pro to je moc dob ře, když děti
před ná ší, mluví, hrají divadlo, nebojí se a nestydí. 

Mad len ce a Ště po vi moc dě ku je me za skvě lou re pre zen ta ci ško ly
v okres ním kole ce lo stát ní přehlídky.

Mgr. Ma rie Ro lín ko vá

Ob last ní kolo re ci ta ce – Ma lon ty 2016
Naše zá klad ní  ško la  do ká za la  23. břez na  2016  v  Ma lon tech v ob -

last ním kole re ci tač ní sou tě že „Zvo nek z No vo hrad ských hor“  ob há jit 
své prvenství  a po tvr di la, že děti tato dis cip lí na  stá le  ješ tě  baví a těší.
Ten to krát se to ho to kola účast ni lo 55 žáků ze všech při hlá še ných (sed -
mi zá klad ních) škol.

Vý sled ná  ta bul ka  ho vo ří  za vše:

1. ka te go rie
1. Char vá to vá Mad len ZŠ Nové Hra dy
2. Mo ron go vá Anež ka ZŠ a MŠ Hor ní Strop ni ce
3. Csé fal vay Te re za ZŠ Nové Hra dy
Cena po ro ty: No vo tná Ka te ři na ZŠ Be ne šov nad Čer nou

2. ka te go rie
1. Dvo řá ko vá Ka ro lí na ZŠ a MŠ Rap šach
2. Kvas ní ko vá Adé la ZŠ Be ne šov nad Čer nou
3. Gu bi a no vá Te re za ZŠ Be ne šov nad Čer nou
Cena po ro ty: Jan do vá Mag da lé na ZŠ Čes ké Ve le ni ce

3. ka te go rie 
1. Mar šál ko vá Kris tý na ZŠ a MŠ Hor ní Strop ni ce
2. Smo lec Jiří ZŠ Nové Hra dy
3. Šaf rán ko vá Eliš ka ZŠ a MŠ Be sed ni ce
Cena po ro ty: Va ňá sek Vlas ti mil ZŠ a MŠ Ma lon ty

4. ka te go rie
1. Po le so vá Kris tý na ZŠ Nové Hra dy
2. Žem lič ko vá Adé la ZŠ a MŠ Be sed ni ce
3. Pá vek Vác lav ZŠ Nové Hra dy
Cena po ro ty: Ko hou tek Jiří  ZŠ Čes ké Ve le ni ce

 Mgr. Jana To máš ko vá
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O ša cho vé tur na je v Hor ní Strop ni ci je zá jem
Ne dlou ho po ša cho vém tur na ji Kraj ský pře bor druž stev mlad ších

žáků jsme v Hor ní Strop ni ci uspo řá da li na za čát ku dub na dal ší vel ký
ša cho vý tur naj – pátý kva li fi kač ní tur naj Kraj ské ho pře bo ru mlá de že
jed not liv ců 2015/2016 v rapid šachu.

Zku še ný tým po řa da te lů, kte ré mu bylo jme no vi tě po dě ko vá no
v před cho zím člán ku s ná zvem Ša cho vý ma ra ton, od vedl v pří vě ti vém
pros tře dí ZŠ a MŠ Hor ní Strop ni ce opět špič ko vý vý kon. Roz hod čí tur -
na je – pá no vé Ro man Bau er, Vi li bald Ro lí nek, Fran ti šek Ro li nek a
Mar tin Hej da – ří di li tur naj s jis to tou a přes ně pod le pra vi del, tak že hrá -
či a je jich ve dou cí ne po da li ani je di ný pro test a ná mit ko vá ko mi se tak
ne mě la žád nou prá ci. Po dě ko vá ní rov něž pat ří ro di čům a ve dou cím
jed not li vých ša cho vých od dí lů v na šem kra ji za včas za sla né při hláš ky,
za za půj če ní ša cho vých sou prav a za do voz a do hled nad svý mi dět mi. 
V hra cí míst nos ti se po řa da te lům po da ři lo vy tvo řit při hře klid né
pros tře dí, kte ré je pot ře bné pro sou stře dě ný vý kon ša chis tů. Pro po -
zi ce tur na je byly do dr že ny a na pl ně ny. Ša cho vý tur naj pro to
proběhl v na pros té po ho dě. Přidáme-li ješ tě plně pro fe sio nál ní vý kon
za měst nan ců res tau ra ce U Mar tín ků, není divu, že o ša cho vé tur na je
v Hor ní Strop ni ci je zá jem. Svěd čí o tom i vy so ká účast hrá čů na zmi ňo -
va ném kva li fi kač ním ša cho vém tur na ji, kde již bylo o po stu pech do
kraj ské ho fi ná le té měř jas no ve všech vě ko vých ka te go ri ích. Přes to se
uve de né ho tur na je zúčast ni lo 69 mla dých ša chis tek a ša chis tů, což je
tře tí nej vyš ší po čet účast ní ků z pěti po řá da ných kva li fi ka cí.

Ra dost nám ved le po ča sí (pro to že pro nás ven ko va ny – ze mě děl ce a
za hrád ká ře – je vlá ha ve for mě deš tě zvláš tě v pos led ním ob do bí vel mi
ví tá na) udě la ly naše děti. Z na še ho od dí lu a ša cho vých krouž ků v Hor ní 
Strop ni ci a na No vých Hra dech se zúčast nil re kord ní po čet hrá ček a
hrá čů – 18 (a to se ješ tě ně kte ří z růz ných dů vo dů tur na je ne moh li
zúčast nit). Naši zku še ní hrá či úspěš ně za sáh li do bojů o me dai le – Já -
chym Bau er (Še vě tín) tře tí mís to v ka te go rii H8 (hoši ve věku do osmi
let věku), Jana Ša bat ko vá prv ní mís to v ka te go rii D8, Adé la Ro lin ko vá
tře tí mís to v ka te go rii D10, Lu cie Ro lin ko vá prv ní mís to v ka te go rii
D12, Vít Ko tál (Stra ko ni ce) dru hé mís to v ka te go rii H12, Vác lav Bau er 

(Še vě tín) prv ní mís to v ka te go rii H14, Voj těch Bau er (Še vě tín) tře tí
mís to v ka te go rii H16 a ví tě zem v ka te go rii H16 se stal Ro li nek Do mi -
nik. Blíz ko me dai le byl také Ta de áš Ja ne ček (Nové Hra dy), kte ré ho až
po moc né hod no ce ní od su nu lo na čtvr té mís to (ka te go rie H12). Os tat ní
po da li vý kon v rám ci svých zku še nos tí a do ved nos tí, ale po kud vy dr ží
tré no vat s na sa ze ním jako do po sud, mají vel kou na dě ji úspěš ně ná sle -
do vat zku še něj ší (déle hra jí cí) ka ma rá dy a ka ma rád ky. Umís tě ní jed -
not li vých zá vod ní ků je mož né vy hle dat na http://chess-results.com/t
nr212973.aspx?lan=5.

Opět oce ňu je me vzor né cho vá ní na šich dětí. Pro nás tre né ry byla
rov něž po vzbu ze ním do dal ší prá ce i sku teč nost, že se vět ši na na šich
dětí při šla s námi na kon ci tur na je roz lou čit, tak že jsme vi dě li, že od -
chá ze ly radostné a spokojené.

Zce la na zá věr ješ tě oce ňu je me vy so ce kva lit ní prá ci na še ho míst ní ho
ama tér ské ho fo to gra fa pana Pet ra Ak sa mi ta, kte rý celý tur naj na fo til – viz
http://kmkhs.rajce.idnes.cz/Paty_kvalifikacni_turnaj_Krajskeho_preb
oru_mladeze_jednotlivcu_2015-2016_v_rapid_sachu_Horni_Stropnic
e_9.4.2016/.

Vi li bald Rolí nek

Ani za mi lión
Jak skvě lý a zá bav ný ve čer se dá strá vit i v na šem „kino-obýváku“ 

se moh li pře svěd čit di vá ci při před sta ve ní „Ani za mi lión!“  Tuto
ko me dii s de tek tiv ní zá plet kou u nás vel mi dob ře za hrá li Mi cha e la
Kuk lo vá a Mar cel Va šin ka. Díky tomu, že toto před sta ve ní ne by lo
ná roč né na pros tor, moh li jsme si „do vo lit“ po zvat di vad lo až „pod
no sá nek“ do kina. A všich ni jsme moh li být ten ve čer na chví li na
ma já ku a ba vit se a za smát se pří jem né mu hu mo ru.

        K. Ja ro lím ko vá

http://kmkhs.rajce.idnes.cz/Paty_kvalifikacni_turnaj_Krajskeho_preboru_mladeze_jednotlivcu_2015-2016_v_rapid_sachu_Horni_Stropnice_9.4.2016/
http://kmkhs.rajce.idnes.cz/Paty_kvalifikacni_turnaj_Krajskeho_preboru_mladeze_jednotlivcu_2015-2016_v_rapid_sachu_Horni_Stropnice_9.4.2016/
http://kmkhs.rajce.idnes.cz/Paty_kvalifikacni_turnaj_Krajskeho_preboru_mladeze_jednotlivcu_2015-2016_v_rapid_sachu_Horni_Stropnice_9.4.2016/
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Kon cert v Bu qu o y ském pa lá ci
Prv ní kon cert No vo hrad ské hu deb ní tri lo gie byl zce la mi mo řád ný.

Díky ně ko li ka vhod ným pod mín kám a sku teč nos tem se jej po da ři lo
uspo řá dat v Bu qu o y ském pa lá ci v Pra ze, kde je síd lo Fran couz ské ho
vel vys la nec tví ČR. 

Jed nou ze sku teč nos tí bylo to, že naše měs to opět nav ští vi li lidé
z Fran cie z ob las ti  Vaulx-Vraucourt, se kte rou nás pojí spo leč ná his to -
rie a vlast ně už i sou čas nost. Prv ní je jich za sta ve ní bylo v Pra ze na
Fran couz ském velvyslanectví. 

Dal ší sku teč nos tí, zej mé na pro nás dů le ži tou, bylo to, že le tos to je
210 let od chví le kdy hu deb ník a kla ví ris ta V. J. To má šek vstou pil do
slu žeb J. F. Bu qu o ye a 200 let od chví le, kdy po pr vé nav ští vil Nové
Hra dy. A vzhle dem k tomu, že prá vě v době služ by u Bu qu o ye To má -
šek v Bu qu o y ském pa lá ci byd lel a tvo řil, byla pro nás ide ál ní pří le ži tost
se k tomu ně jak „při znat“ a při po me nout si to. Je to přeci jen kousek
historie i našeho města. 

Prog ram koncer tu byl se sta ven tak, aby na bíd nul tvor bu jak V. J. To -
máška, ale i jeho sou čas ní ků 19. sto le tí. Pro to byli do prog ra mu za řa ze -
ni i J. L. Du sík, J. V. H. Vo ří šek, V. V. Wûrfl a F. Cho pin. Na kla vír
za hrá li To máš Ví šek a Mar tin Voj tí šek, kte ré jste měli mož nost u nás
sly šet v před cho zích roč ní cích Tri lo gie. Umě lec ká kva li ta byla tak za -
ru če na a krás né a au ten tic ké pros tře dí pa lá ce sku teč ně cel ko vou at mo -
sfé ru ješ tě umoc ni lo.

 Při vel mi přá tel ském při je tí pa nem vel vys lan cem se tak na jed nom
mís tě moh la pot kat his to rie se sou čas nos tí, lidé z Fran cie a z Čech a též 
čle no vé Bu qu o y ské ho rodu. A jsem oprav du vel mi ráda, že se kon cert
po da ři lo usku teč nit v ta ko vé umě lec ké a po zi tiv ní  at mo sfé ře a že za ne -
chal u všech po slu cha čů a hos tů vel mi klad ný cel ko vý zá ži tek.  

K. Ja ro lím ko vá

In for ma ce o na bíd ce vstu pe nek
na fes ti val „Ji ho če ské Nové Hra dy“

Měs to Nové Hra dy ve spo lu prá ci s We ll ness Ho te lem Re zi den ce 
a PREMIUM ART  při pra vu je Fes ti val  hud by, hu deb ních ná stro jů a 
kul tur ních pro jek tů – „ Ji ho če ské Nové Hra dy“ . Umě lec kým šé fem
fes ti va lu je hous lis ta Ja ro slav Svě ce ný. Kon cer ty se usku teč ní v No -
vých Hra dech (zá mek a kulturně-spolkový dům) a v kos te le na Dob -
ré Vodě. Po drob né in for ma ce na  pla ká tě.

Pro oby va te le měs ta Nové Hra dy je mož nost za kou pe ní vstu pe -
nek do 15. 5. 2016 s 20% sle vou po před lo že ní  to ho to ku po nu. Od
16. 5. bu dou vstu pen ky k dis po zi ci v rám ci CB sys té mu (lze za kou -
pit i v KIC Nové Hrady).

KUPÓN pro ná kup vstu pen ky s 20% sle vou na kon cer ty v rám ci fes -
ti va lu Ji ho če ské Nové Hra dy. Pro dej ní mís to vstu pe nek s tou to sle -
vou je pou ze KIC Nové Hra dy, nám. Re pub li ky 46, tel.: 386 362 195.
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Ver ni sáž vý sta vy kre seb
Pá te ra Jana Tam pí ra

Vý sta va kre seb Pá te ra Jana Tam píra, kte rou ini ci o val pan Vác lav
Švarc, se usku teč ni la v prů bě hu mě sí ce dub na. Byla ty pem té vý sta vy,
kte rá se vě no va la ne jen vý tvar né mu vy jád ře ní, ale i při po mín ce jed no -
ho člo vě ka, kte rý byl kdy si sou čás tí zdej ší ho ži vo ta, měl zde svou ro di -
nu a přá te le. A pro to že vel mi rád kres lil a jeho kněž ská služ ba jej za vá la 
do růz ných kou tů země, za ne chal po sobě do ce la vel ké množ ství  nej -
růz něj ších kre seb. Nej čas těj ší jeho mo ti vy byly kos te ly, kap le, zám ky,
měst ské vý se ky,  kra ji ny a do kon ce i port ré ty. 

A to hle všech no jste moh li vi dět na vý sta vě, kte rá ne jen dle zá pi sů
v náv štěv ní kni ze po tě ši la snad kaž dé ho z vás, kte ří jste se při šli do Ko -
že luž ny po dí vat. Ně kte ré lidi to do kon ce pře kva pi lo, že člo věk, kte ré ho 
tak dob ře zna li, namaloval tolik pěkných obrázků.

Vel mi mě těší, že jsem moh la tuto vý sta vu v Ko že luž ně uspo řá dat,
na bíd nout ji ke shléd nu tí ně ko li ka de sít kám lidí a pot kat se při ní s mi lý -
mi lid mi. Dě ku ji všem, kte ří se na vý sta vě ja kým ko li způ so bem po dí le -
li, zej mé na  za za půj če ní ob ráz ků a za zá jem, kte rý vý sta va  v naší
ga le rii vy vo la la.                                                             K. Ja ro lím ko vá

No vo hrad ská ga le rie Ko že luž na zve na

vý sta vu ob ra zů z ruč ní ho pa pí ru

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

Ver ni sáž se usku teč ní 8. květ na 2016 ve 14.00 hod.

Eva Vág ne ro vá,
ab sol vent ka sklář ské ško ly v Že lez ném Bro dě, po vět ši nu své ho

ak tiv ní ho pra cov ní ho ži vo ta byla  vý tvar ni cí v pro pa gač ních od dě -
le ních. Od po čát ku 90. let se vě nu je vol né tvor bě. Je vše stran ná vý -
tvar ni ce. Ma lu je, kres lí, vy tvá ří ta pi se rie, na vr hu je a šije oděvy a
oděvní do plň ky, ko lek ce had ro vých pa ne nek. Svo ji ga le rii si za lo ži -
la v roce 2001 ve svém ro din ném
domě ve Val tí řo vě. Má za se bou
vel ké množ ství vý stav jak v čes ké
re pub li ce, tak v za hra ni čí.

Eva Šty ran do vá, 
vy stu dovala VŠCHT v Par du bi -

cích, ně ko lik let pů so bi la jako uči -
tel ka oba lo vé tech ni ky na VOŠ ve Ště tí, stu do va la i na Fa kul tě uži té ho 
umě ní a de sig nu na Uni ver zi tě J. E. Pur ky ně. V roce 2003 za lo ži la ob -
čan ské sdru že ní Díl na ruč ní ho pa pí ru v Li to mě ři cích. Ve své tvor bě se
za bý vá ruč ním pa pí rem, pa pí ro vi nou a sou vi se jí cí mi tech ni ka mi tak,
aby vznikl pa pír jako po di vu hod né a vý znam né vý tvar né mé di um. 

Vý sta va po tr vá do 28. 5. 2016, út–ne 10.00–16.00 hod.

Do pro vod ný prog ram k vý sta vě
Wor kshop – vý ro ba ruč ní ho pa pí ru: 
Pá tek 27. 5. pro škol ní děti ve spo lu prá ci ze ZŠ Nové Hra dy
So bo ta 28. 5., 10.00–16.00 hod.,  pro náv štěv ní ky ga le rie, do po ru ču -
je me re zer vo vat mís to, vhod ný oděv, po pla tek dle roz sa hu prá ce

Kon takt KIC N. Hra dy, K. Ja ro lím ko vá, 
tel.: 386 362 195, 602 150 208, kic@novehrady.cz

mailto:kic@novehrady.cz
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Do pro vod ný prog ram
u dru hé vý sta vy v Ko že luž ně

Také dru há le toš ní vý sta va v Ko že luž ně na bíd la pros tor na do pro -
vod ný prog ram pro děti  z no vo hrad ské zá klad ní ško ly. Pan uči tel Pá -
vek při jal po zvá ní a při šel se svý mi pá ťá ky na dvě vy učo va cí ho di ny,
což sta či lo tak ako rát, aby spo leč ná prá ce byla do kon če na. Nej dřív si
děti pro hléd ly ce lou vý sta vu a pak se roz dě li ly do čtyř sku pin. V kaž dé
si ur či li jed no ho ma lí ře - kra ji ná ře a os tat ní ma lo va li  v pros to rách vý -
sta vy kap lič ky, kos te ly nebo jiné stav by, kte ré pak vy střih li a za pra co -
va li do roz vr že né kra ji ny.  Dvě prá ce zůs ta ly v kres bě, jed nu jsme
po uži li na la ví ro vá ní a pos led ní do kon či li jako ak va rel.  Ma lo vá ní s dět -
mi bylo moc fajn a vě řím, že si ze spo leč né prá ce od ne sly  kou sek  pěk -
né ho vzta hu ne jen k vý sta vě, ale i k „ak tiv ní vý tvar ce“, kte rou jsem jim
v Ko že luž ně na bíd la.                                                     K. Ja ro lím ko vá

 Při pra vu je me na čer ven
Ó 6. roč ník vý sta vy „Ob ráz ky z vý tvar ky“ 

Vy sta vu jí děti z no vo hrad ské MŠ, ZŠ, ŠD a ZUŠ
Ver ni sáž 1. červ na 2016, 14.00 hod.,
dár ko vé pře kva pe ní pro děti k MDD
Vý sta va po tr vá  do 15. 6. 2016, čt–ne 10.00–16.00 hod.
Do pro vod ný prog ram: Ro di čov ské ma lo vá ní. 
Spo leč né ma lo vá ní vý tvar ný mi tech ni ka mi dle vlast ní ho vý bě ru
v prů bě hu tr vá ní vý sta vy. 

Ó Hra vá vý sta va „Dře vo, kte ré vás roz hý be“
Vý sta va dře vě ných hra ček, ki ne tic kých ob jek tů, 
di dak tic kých po mů cek, ukáz ky de sig no vých ná vr hů
a vý kre sů dře vě ných ob jek tů
Ver ni sáž  25. červ na 2016, 14.00 hod.
Vý sta va po tr vá  do  31. 7. 2016, den ně 10.00–16.00 hod.
Do pro vod ný prog ram: Dře vě ná her na pro děti i ro di če po ce lou 
dobu tr vá ní vý sta vy.

Vý tvar ný ate li ér v Ko že luž ně
Ales poň dva ob ráz ky na ukáz ku nyní otis ku je me – Dív ku a Šaš -

ka, kte ré na ma lo va la ma líř ka Lud mi la Ma zan co vá o jed nom dub no -
vém ví ken du v Ko že luž ně. Bylo jich mno hem víc, zej mé na kra ji ny
či kvě ti no vá zá ti ší. Při této pří le ži tos ti moh li náv štěv ní ci Ko že luž ny
vi dět  „ma líř ku v akci“, sle do vat jak s leh kos tí  ro ze hrá vá ma lo va ný
pří běh a kdo chtěl, mohl se po ku sit o vlast ní ob raz. Dal ší mož nost se
s paní L. Ma zan co vou set kat by měla být v srp nu při let ním ple né ru
(v Te rči ně údo lí).                                                      K. Ja ro lím ko vá
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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

Kur zy v Na za re tu v Bo ro va nech
Za pod po ry měs ta Bo ro va ny jsme pro Vás při pra vi li ru ko děl né kur zy. 
Hlá sit se mů že te e-mailem: nazaretdilna@centrum.cz nebo
na te le fon 736 711 253

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

25. 6. 2016 – so bo ta 

Den otev ře ných dve ří
a Jar mark ne zis ko vých or ga ni za cí

v Na za re tu v Bo ro va nech
Den otev ře ných dve ří zač ne v 10 ho din do po led ne a skon čí až

před ve čer ním kon cer tem v 18 ho din, na kte rém vy stou pí sku pi na
The Tap Tap (www.thetaptap.cz).

Kon cert za há jí le toš ní Bo ro van skou kul tur ní mozaiku.
Sou čás tí dne bude i Jar mark ne zis ko vých or ga ni za cí a trh, zá bav -

ný prog ram pro děti i do spě lé, stán ky s ob čer stve ním. 
K Jar mar ku je při pra ven i do pro vod ný prog ram, je hož sou čás tí

bude vý sta va vý tvar ných pra cí kli en tů Na za re tu i os tat ních ne zis ko -
vých or ga ni za cí - vý sta va po tr vá celý čer ven v pros to rách bo ro van -
ské ho kláš te ra. 

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:
¡ 4. 5. – Fil mma ke ři – Malé di vad lo, ČB
¡ 14. 5. – Ka rel – táta vlas ti – Malé di vad lo, ČB
¡ 28. 5. – Qu i jo te! – Pi a ris tic ké nám., ČB

Di va del ní před sta ve ní:
¡ 2. 5. – Pryč z Mul lin ga ru – Ji ho če ské di vad lo, 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
¡ 13., 26. a 28. 5. – Cy ra no (mu zi kál) – Malá scé na DK Met ro pol, ČB
¡ 17. 5. – Zde něk Izer a au to ko lek tiv – DK Met ro pol, ČB
¡ 29. 5. – Kon cert ba let ní ško ly – DK Met ro pol, ČB
¡ 1. 7. – 20. 8. – Char le y o va teta – Zá mek Hlu bo ká n. Vlt.

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 (ro din né před sta ve ní)
¡ 22. 6. – 9. 7. – Ženy Jin dři cha VIII.
¡ 15. – 25. 7. – Pří bě hy liš ky Bys trouš ky
¡ 27. – 30. 7. – La bu tí je ze ro (ba let)
¡ 5. – 6. 8. – Car men (ope ra)
¡ 17. 8. – 5. 9. – Pes bas ker vi ll ský

Kon cer ty, fes ti va ly, zá bav né po řa dy:
¡ 1. 5. – Má jo vý kon cert – Kláš ter Bo ro va ny
¡ 4. 5. – JF: Noc na Karl štej ně – Konc. síň Ota ka ra Je re mi á še, ČB
¡ 6. 5. – KEKS – Mu sic Hall Hej tman, Chlum u Tře bo ně

¡ 12. 5. – Hana Za go ro vá a ka pe la Ji ří ho Dvo řá ka – DK Met ro pol, ČB
¡ 12. 5. – JF: Vos ko vec, We rich, Je žek – DK Met ro pol, ČB
¡ 17. 5. – E. Ur ba no vá a só lis té ND: Slav né árie a due ty z oper

– DK Met ro pol, ČB
¡ 18. 5. – JF: Slav né svě to vé ma lič kos ti – Konc. síň Ota ka ra Je re mi á še, 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
¡ 25. a 26. 5. – JF: H. Ji ří ko vá (hous le) – Konc. síň Ota ka ra Je re mi á še, ČB
¡ 2. 6. – Ba la da pro ban di tu – DK Met ro pol, ČB
¡ 15. 6. – Hon za Ne dvěd s ka pe lou – KD Sla vie, ČB
¡ 16. 6. – Pa vel Šporcl: Zá vě reč ný kon cert se zó ny 2015/16 – DK Met ro pol, ČB
¡ 18. 6. – Ek tor, Vel ká na ro ze ni no vá par ty – Mu sic Hall Hej tman

Chlum u Tře bo ně
¡ 13. 8. – Kon cert mu zi ká lo vých pís ní Zdeň ka Bar tá ka – Zá mek Hlu bo ká n. Vlt.
¡ 11. 12. – Pos led ní re ci tál Mar ty Ku bi šo vé – DK Met ro pol, ČB

Před náš ky, Lis to vá ní, sport, os tat ní akce:
¡ 1. 5. – SK Dy na mo x FK Var nsdorf – Stře lec ký os trov, ČB
¡ 7. 5. – Bad Boys strip show od Hot Men Han ce a Ca li for nia Dre ams – DK

Met ro pol, ČB
¡ 11. 5. – Zpí vám, tedy jsem – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB
¡ 13. 5. – SK Dy na mo x SC Znoj mo FK – Stře lec ký os trov, ČB
¡ 17. 5. – Na Sto já ka Live! – CKS Na Sto já ka, ČB
¡ 19. 5. – Malá re ne san ce – DK Met ro pol, ČB
¡ 25. 5. – Lis to vá ní: O Rac ko vi a koč ce, kte rá ho uči la lé tat – Malé di vad lo, ČB
¡ 28. 5. – SK Dy na mo x FC Graf fin Vla šim – Stře lec ký os trov, ČB
¡ 2. 6. – Pět klo bou ků Jana Pře uči la – Be ne šov n. Čer nou
¡ 14. 6. – Pro jížď ka po Gan ze – Ji ho če ské di vad lo, CB
¡ 16. 6. – 22. 9. – Kte rá Hir zo měs to na Vl ta vě za klá dal, Pi a ris tic ké nám., ČB
¡ 5., 12., 19., 26. 10. – Di va del ní pro hlíd ka Bu dě jo vic ké ho Bud va ru, ČB
Bliž ší in for ma ce k výše uve de ným před sta ve ním naj de te na
 www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hra dy.

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

mailto:nazaretdilna@centrum.cz
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fredir%2Enetcentrum%2Ecz%2F%3Fnoaudit%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww%252Ethetaptap%252Ecz%252F
http://www.cbsystem.cz
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In for ma ce z kni hov ny
Co se dělo v uply nu lém mě sí ci v kni hov ně

(kro mě půj čo vá ní knih, náv štěv in ter ne tu, po ři -
zo vá ní, ka ta lo gi zo vá ní a ba le ní kní žek, „shá ně -
ní“ spi so va te lů…)? Do mi nu lé ho zpra vo da je
jsme již ne stih li na psat, že jsme s dět mi strá vi li
o ve li ko noč ních prázd ni nách pří jem né do po -
led ne při po hád ko vém čte ní s ji ho če skou spi -
so va tel kou Vě rou Kar ha no vou. 

Za dět mi z 1. stup ně ZŠ při jel 19. dub na
též ji ho če ský spi so va tel Hy nek Kli mek, au tor 
mno ha kní žek na zva ných Stra šid lář, k je jichž 
psa ní čer pá ze sta rých po věs tí, zej mé na ji ho -
če ských. 

21. dub na do po led ne oku po va li naši kni -
hov nu opět prv ňáč ci s paní uči tel kou To máš -
ko vou, pře čet li jsme si po hád ko vou kníž ku
Teta to zase ple te. Děti si pro hléd ly nové kni -
hy a před ved ly, jak se na uči ly číst, pro to že je
za čát kem červ na čeká v kni hov ně Pa so vá ní na
čte ná ře.  

Pro do spě lé čte ná ře jsme po zva li na be se du 
s au tor ským čte ním na úte rý 26. dub na dal ší ho 
ji ho če ské ho spi so va te le, a to pana Ji ří ho Há -
jíč ka, je hož pou ta vé kni hy se již za čí na jí pře -
klá dat do dal ších ja zy ků. Za kni hu Sel ský
ba ro ko zís kal Jiří Há jí ček v roce 2006 cenu
Mag ne sia Li te ra za pró zu, a dos tal se tak do
šir ší ho čte nář ské ho po vě do mí. Ro mán Rybí
krev byl na pře dá vá ní li te rár ních cen Mag ne -
sia Li te ra 2013 vy hlá šen Kni hou roku. Do fil -
mo vé po do by se na tá čí jeho prv ní ro mán
Zlo dě ji ze le ných koní a film uvi dí me v ki nech
již le tos v létě. Sou čás tí ve če ra s Ji řím Há jíč -
kem bylo oce ně ní čte ná řů roku, kte rým byla
pře dá na od mě na za čte nář ství. 

Na 26. květ na jsme pro děti z 2. stup ně ZŠ
po zva li na be se du o kni hách spi so va tel ku Klá -
ru Smo lí ko vou s té ma ty hu sit ství a ko miks a
Ji ří ho Wal ke ra Pro cház ku, kte rý si s těmi star -
ší mi bude po ví dat o kni hách z ob las ti sci-fi a
fan ta sy.

D. Cí sa řo vá, kni hov ni ce Hy nek Kli mek při čte nář ské be se dě v ki no sá le

 Okén ko do kni hov ny
Slun ce na útě ku – Fran ti šek Ni edl
Svět je náh le za sa žen ka ta stro fou ne ví da ných roz mě rů. Jen díky
zvlášt ní ná ho dě ji Mike a Bes sy přeč ka li v úkry tu ve Ska lis tých ho -
rách. Po dvou mě sí cích, kdy byli na pros to od stři že ni od svě ta, od
lidí, dvou mě sí cích pl ných bez na děje, ne jis to ty a sa mo ty se roz hod -
nou vy dat na ces tu. Mís to jim zná mých míst na chá ze jí však jen
spoušť, zká zu a kra ji nu spá le nou k ne poz ná ní.

Bez šan ce – Neal Shus ter man
Fas ci nu jí a tem ná dys to pie ze svě ta, kde spo leč nost za ved la nový
zá kon: Kaž dé dítě má prá vo na ži vot od chví le po če tí až do věku tři -
nác ti let. Mezi tři nác ti a osm nác ti je ale na ro di čích, jest li ho vy cho -
va jí až do do spě los ti, ane bo ho po šlou roz po jit. To hle ne ná pad né
slo vo zna me ná, že prob lé mo vé děti, si rot ci, ane bo pros tě ty, kte ré
v sobě mají pří liš vzdo ru, jsou ode slá ny do sběr ných tá bo rů, kde
jsou je jich těla ro ze brá na a or gá ny pře dá ny těm, co je pot ře bu jí.

Hun ger Ga mes. 1–3., Aré na smr ti. Vra žed ná pom sta. Síla vzdo ru
Su zan ne Col lin so vá
Fan ta sy, tři kni hy v jed né. Hrů zo straš ně uvě ři tel ný pří běh Ame ri ky
bu douc nos ti.

Vře te no osu du – Oto mar Dvo řák
Kdo by ne znal ta jem né, stra ši del né ba la dy z le gen dár ní sbír ky Ky ti -
ce? Co však víme o ži vo tě je jich au to ra - Kar la Ja ro mí ra Er be na?
Má lo kdo tuší, že pod mas kou se rióz ní ho, ti ché ho muže se skrý val
váš ni vý ro man tik, jenž si do de ní ků za pi so val dě si vé sny, žil ve stí nu
smr ti, vedl ho vo ry s du chem mrt vé ho bratra-dvojčete, tr pěl prob le ma -
tic ký mi vzta hy k že nám a skrý val hrůz né ta jem ství Zá ho řo va lože.

Oce ně ní čte ná řů naší kni hov ny

Au tor ské čte ní s Ji řím Há jíč kem

Paní kni hov ni ce s no vo hrad ský mi čte náři

Spi so va tel Jiří Há jí ček se Ze le ným ko něm

Spi so va tel ka paní Kar ha no vá a děti

Mgr. J. To máš ko vá se svou tří dou v kni hov ně
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Ces to vá ní po Ru mun sku
Po kud jste ješ tě ni kdy ne by li v Ru mun -

sku nebo vás ani ne na pad lo se tam vy dat,
tak po ces to va tel ském pro mí tá ní  Jar dy Ze -
ma na jste mož ná změ ni li ná zor. Ho di na a
půl s pro mí tá ním fo to gra fií a po řád ná ná lož
in for ma cí „co je to Ru mun sko“ byla na bíd -
nu ta při na šem dru hém Ces to va tel ském
pro mí tá ní. A roz hod ně při něm bylo znát, že  
Ru mun sko je Ze ma no va sr deč ní zá le ži tost,
že ví proč a kam se vra cet a mož ná si i po -
spí šit, než se  ráz této země změ ní (ale to by
bylo na jiné a del ší po ví dá ní).  Prů vod ce po
Ru mun sku si  na zá věr „ne od pus til“ ani tra dič ní kon trol ní otáz ku po slu -
cha čům (aby zjis til jak byli všich ni po zor ní) a také se tra dič ně za od po -
věď od mě nil. Ješ tě do da teč ně pře ji  Jar do vi Ze ma no vi i vám všem
krás né zá žit ky a štěs tí na svých ces tách.                       K. Ja ro lím ko vá

Čle no vé Okraš lo va cí ho spol ku
zvou všech ny přá te le Ter či na údo lí

na jar ní dob ro vol nic kou bri gá du v par ku

Akce se koná za kaž dé ho po ča sí v so bo tu 21. květ na od 9 ho din.
Sraz je u vstup ní brá ny. S se bou si vez mě te pra cov ní ru ka vi ce a na
sebe ob le če ní a obuv, kte ré si lze za špi nit. Os tat ní ma te riál za jis tí me.
Po kud by ste vy lo že ně chtě li pro vět rat své mo to ro vé pily nebo stru no -
vé či ruč ní kosy, pak nám piš te (spolektercinoudoli@email.cz) nebo
vo lej te (776 847 848), ur či tě pro Vás bu de me mít vy uži tí.

Prá ce se naj de pro malé i vel ké, zku še né i no váč ky. Bu de me čis -
tit, na tí rat, se kat, sbí rat, sta vět i bou rat. Co kon krét ně, upřes ní me
v před sti hu na na šich fa ce bo o ko vých strán kách (Za chraň me Ter či -
no údo lí). Kaž do pád ně bu de me ope ro vat v před ní čás ti par ku, tak že
se mů že te při po jit kdy ko li bě hem dne. Oběd bude po do bně jako
vloni zajištěn našimi přáteli v Pen zio nu Hamr v T. Ú.

Za Okraš lo va cí spo lek
Jit ka, Láďa, Ma rek, Petr, Zde něk, Ire na, To máš a Mi chal

SBĚR OBNOŠENÉHO ŠATSTVA
Kláš ter Bo ží ho Mi lo sr den ství ozna mu je,

že v době od 9. 5. do 23. 5. 2016 bude opět pro bí hat sběr
ob no še né ho šat stva v rám ci hu ma ni tár ní sbír ky

OS Dia ko nie Brou mov.
Věci při ná šej te, pro sí me, v ige li to vých pyt lích

den ně od 8.00 do 16.00 ho din.

Kul tur ní a in for mač ní cen trum in for mu je ob ča ny o změ ně te le fon ní ho 
čís la  uve de né ho ve stol ním ka len dá ři No vých Hra dů. Te le fon ní čís lo
na ve li te le SDH Nové Hra dy, pana Rad ka Ban dí ka je 702 037 371.

V dub nu se u nás  usku teč ni lo tra dič ní set ká ní íč ka řů  (ne jen) z No vo -
hrad ské ho re gi o nu, aby se na vzá jem in for mo va li o no vin kách na let ní
tu ris tic kou se zo nu, vy mě ni li si ak tu ál ní pro pa gač ní ma te riá ly, po zva li
se na vzá jem na hlav ní kul tur ní akce a do zvě dě li se o nově vznik lé  Des -
ti nač ní spo leč nos ti pro ob last No vo hrad sko – Doudleb sko.         K. J.

I tře boň ské in for mač ní cen trum po zva lo své ko le gy na náv ště vu do
Tře bo ně, kde se mimo jiné po chlu bi li i nově opra ve ným Do mem Ště -
pán ka Ne to lic ké ho, kte rý je na ná městí a ur či tě sto jí za vi dě ní.    K.J.

mailto:spolektercinoudoli@email.cz
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Pu to vá ní po vr cho lech
ces ta mi zná mý mi i ne zná mý mi

Ter mín: 15. 5. 2016
Za čá tek: Hoj ná Voda – par ko viš tě u ho te lu 10.00 ho din

1. eta pa: 10.00 ho din – 13.00 ho din
vý stup na horu Vy so ká (1034 m.n.m.) 

13.00 – 14.00 ho din – pau za na oběd
2. eta pa: 14.00 – 17.00 ho din

vý stup na Kra ví (953 m.n.m.) a Kuní horu  (923 m.n.m.)

Obě čás ti pu to vá ní po ve dou ces tou ko lem málo zná mých skal ních útva rů
(Ka men ný hřib, Stře py, Rot ste in, Můs tek, Tří raz, Se ver ní hře ben ad.).

Prů vod cem po celý den bude pan Mi lan Ko že luh.

Stu peň ob tíž nos ti: tra sy zvlád nou i méně zdat ní tu ris té
Akce je sou čás tí pro jek tu Ak tiv ní do vo le ná na No vo hrad sku

- vr cho ly v před i po-olympijském čase. Účast ní ci ob dr ží her ní kar ty ke zdo lá vá ní vr cho lů
No vo hrad ských hor a ob je vo vá ní dal ších za jí ma vos tí tu ris tic ké des ti na ce

Novohradsko-Doudlebsko. Úspěš ní ab sol ven ti tras a cílů ob dr ží uni kát ní pa mět ní min ci.

Již 15. Jíz da pro Růži
Zku še nos ti pra ví, že je vhod né dr žet se osvěd če ných tra di -

cí. Pro to i le toš ní 15. roč ník cyk lo tu ris tic ké akce Jíz dy pro
Růži po jme me tra dič ně. V so bo tu 21. květ na od 8 ho din bu dou 
po řa da te lé oče ká vat prvé cyk lis ty před rad ni cí v Bo ro va nech,
aby všem pře da li pa mět ní lis ty, stra ven ku na sva či nu a map ku
se zá klad ní mi po ky ny pro jíz du. Tra dič ní bude i start jíz dy
v 9 ho din, tra sa jíz dy i mís ta pro otis ky pa mět ních ra zí tek
v jed not li vých ob cích, kte ré bu dou po psá ny v po ky nech pro
jíz du. Opět bude všem cyk lis tům při po me nu to, že k pří jem né -
mu zá žit ku z jíz dy je ne zbyt ný bez peč ný ná vrat domů, o kte rý
se musí po sta rat kaž dý sám. Na sil ni cích nemá cyk lis ta před -
nost a kaž dý jede na své vlast ní ne bez pe čí. 

Pří jem né po ča sí, bez peč nou jíz du, dob rou spo leč nost a
šťast ný ná vrat všem pře jí po řa da te lé! 

V pří pa dě před po vě di ne příz ni vé ho po ča sí na 21. 5. bude
akce od lo že na na dal ší so bo tu 28. 5. Roz hod nu tí bude uči ně no 
20. 5. v 10 ho din. V pří pa dě nej as nos tí vo lej te do bo ro van ské -
ho in fo cen tra na tel.: 387 001 356, kde bu de te in for mo vá ni
o pří pad ném od lo že ní akce.

Jo sef Ma lík

Shark´s bay club
Sof tba lo vý od díl Le de ni ce za klá dá klub

pro své fa nouš ky a příz niv ce! Na čle ny čeká
celá řada klu bo vých vý hod. Při do má cích zá -
pa sech a tur na jích v Le de ni cích se mo hou
čle no vé za ba lit do tep lé deky, bez plat ně vy -
užít pod sed ky, za po jit se do sou tě ží. Mimo to
mo hou čer pat za jí ma vé ex klu siv ní sle vy od
part ne rů Klu bu, jako tře ba sle vu na ma sá že,
op ti ku, spor tov ní vy ba ve ní, nebo na at rak ce
ve spor tov ním are á lu na Hlu bo ké.

Člen ství do kon ce ka len dář ní ho roku je
mož né za kou pit za 300 Kč. Člen ob dr ží klu bo -
vé tri ko s lo gem,  kar tu a in for ma ce o všech
ak tu ál ních vý ho dách a sle vách pro čle ny. Pro
více in for ma cí volejte 608816330. 

Nav štiv te FB strán ky klu bu! Zde se do zví te 
více!                                 Za SBC Z. Gut ho vá
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Slav ní fot ba lis té a ná ro dy
Ed son Aran tes do Na sci men to – Pelé. Je to slav ný Bra zi lec,

3 x mistr svě ta a nej lep ší fot ba lis ta sto le tí, vy ni ka jí cí stře lec a vý bor ný
hráč. Do vedl s míčem všechno.

Pro to že fot bal byl a je spor tem čís lo 1 na pla ne tě, tak Pe lé ho ex per ti
přes všech ny spor ty zvo li li nej lep ším spor tov cem 20. sto le tí! Tady vi -
dí te, ja kou po zi ci měl a má fot bal ve světě a třeba i u nás.

Hra je se od mlá dí na růz ných plá ccích. Můžu i na Hra dech říci, kde
jsme všu de hrá li, včet ně fot ba lo vé ho hřiš tě. To byl svá tek. Ti fot ba lis té, 
kte ří hrá li fot bal od ma lič ka všu de mož ně, poc ti vě kaž dý den, tak to
vět ši nou ně kam do táh li. Ne jen Pelé, ale také Ma ra do na van Bas ten,
Mes si, Ro nal do u nás tře ba Bi can, Plá nič ka, Ma so pust, Vik tor, Pa nen -
ka, Ne dvěd, Po bor ský, Ro sic ký, Čech atd. Ti všich ni od mlá dí tvrdě
trénovali. Proto na ně fandové rádi chodili.

Už jsem zmi ňo val ne dáv no o USA, jak se tam za čí ná fot ba lu da řit,
ale mu sím se ješ tě zmí nit o Ka na dě. Přes to že je to ho ke jo vá země, tak
jsem se do četl, že žáků do 14 let je tam více fot ba lis tů než ho ke jis tů!
Zá jem ve svě tě je po řád ve li ký. V ko léb ce fot ba lu Ang lii je zase dobrý
fotbalista víc než ministr!

Ne mě lo by se také „ška tul ko vat“. Např. Švéd sko má ur či tě skvě lé
zim ní spor ty, ale mělo by se vě dět, že z MS ve fot ba lu má 2 me dai le
(1958 – 2. mís to, 1994 – 3. mís to). Po do bně Rus ko z ME 3 me dai le
(1960 – 1. mís to, 1972 – 2. mís to, 1988 – 2. mís to). Mys lí te, že by Rus -
ko po řá da lo MS ve fot ba lu, kdy by ne mě lo fot bal rádo? Ten hle vel ký
stát se chce pro sa dit ve vel kém a slav ném turnaji, které se uskuteční
v roce 2018.

Zá vě rem….
Klu ci mají na za čát ku stej nou mož nost jak pro nik nout do vy so kých

sfér fot ba lu. Přes to že jsou Nové Hra dy ma lým měs tem, vy cho va lo už
ně ko lik fot ba lis tů, kte ří se dos ta li do Dy na ma ČB. Ať déle či krát ce. Ně -
kte ří také od mít li.. Je to však vel ký úspěch hra dec ké ho fot ba lu! Mož ná
v No vých Hra dech ros te ně ja ký vel ký talent mezi mladšími žáky. To
ukáže čas. 

Ješ tě do dám jar ní vý sled ky „okres ní ho pře bo ru“ mužů.
Hlu bo ká (B) – N. Hra dy 2:1 (pod zim N.H. – Hlu bo ká B) 2:1
Bor šov – N. Hra dy  1:1 (pod zim N.H.  – Bor šov) 4:5
N. Hra dy – Mla dé ČB  4:0 (pod zim Mla dé ČB – N. Hra dy) 5:1

Mi ro slav Hruš ka

TJ So kol Nové Hra dy
INFORMUJE

Ve dnech 25. a 26. břez na 2016 se v naší ku žel ně usku teč ni lo tra -
dič ní Ve li ko noč ní kou le ní o ceny. Sou tě ži lo se ve třech ka te go ri ích
a to: re gis tro va ní hrá či, ne re gis tro va ní (tedy kaž dý kdo chtěl) a děti
do 14 let. Na „kou le ní“ se při šlo po dí vat a za sou tě žit si 85 di vá ků a
sou tě ží cích. Opro ti mi nu lé mu roku s ra dos tí kon sta tu je me, že „kou -
le ní“ se tě ši lo mi mo řád né mu záj mu dětí do 14 let. O tra dič ně za jí -
ma vé ceny se roz dě li li v jed not li vých ka te go ri ích tito bor ci:

Ka te go rie re gis tro va ných – 1. Sta ni sla va Be tuš ti a ko vá st.,
2. Mi chal Sil mbrod, 3. Sta ni slav Slad ký. Mezi ne re gis tro va ný mi
bylo ná sle du jí cí po řa dí: 1. Mi lan Hau mer, 2. Pa vel Ti chov ský,
3. Vla di mír Kro pík. Ka te go rie dětí do 14 let – 1. Ko nup čík, 2. P. Vo -
choz ka, 3. P. Ti chov ský.

Oce ně ných účast ní ků bylo 56. Pro ne do sta tek mís ta ne uvá dí me
umís tě ní na dal ších mís tech. Uve de me jen sku teč nost, že v ka te go rii 
re gis tro va ných sou tě ži lo cca 30 bor ců, z toho oce ně ných bylo 18,
v ka te go rii ne re gis tro va ných byla si tu a ce ob dob ná, v dět ské ka te go -
rii jsme pře da li 20 cen. Kaž dý z dět ských sou tě ží cích ob dr žel dár ko -
vý ba lí ček.

Pro to že se jed na lo o otev ře nou sou těž, tedy ne jen pro oby va te le 
No vých Hra dů, při je li si „za kou let“ i zá jem ci z Bo ro van, Tr ho -
vých Svi nů, obou Strop nic, z Hra nic, Čes kých Ve le nic a také
z Č. Bu dě jo vic.

TJ So kol N. Hra dy dě ku je všem, kte ří se po dí le li na pří pra vě a
or ga ni za ci této akce. Mi mo řád né po dě ko vá ní pat ří těm, kte ří se po -
dí le li spon zor ský mi dary ať už z řad ku žel ká řů tak i fan dů ku žel kář -
ské ho spor tu. Zvlášt ní po dě ko vá ní ná le ží panu Vác la vu Ši le ro vi
z No vých Hra dů. Tě ší me se na dal ší spo lu prá ci i na vaší účast při
dal ších ak cích i sou těž ních utká ních.       

                Sta ni slav Slad ký, sta ros ta TJ So kol

Úspěch no vo hrad ských ku žel ká řů
V so bo tu 16. dub na od je lo naše ku žel kář ské druž stvo B do Nové

Bys tři ce, kde pro bí ha la kva li fi ka ce čtyř ví těz ných druž stev okres -
ních pře bo rů ji ho če ské ho kra je. Bo jo va lo se o dvě po stu po vá mís ta
do kraj ské ho pře bo ru. O po stu po vá mís ta sou pe ři la druž stva TJ Fez -
ko Stra ko ni ce, TJ Lo ko mo ti va Tá bor, TJ Nová Včel ni ce a my. Fa -
vo ri tem byla druž stva z Tá bo ra a ze Stra ko nic. Naše druž stvo
ve de né p. Li bo rem To máš kem od je lo ve slo že ní: Petr Sil mbrod, Jiří
Ko ná rek, La di slav Rů žič ka, Ka rel Kří ha, Jan Sil mbrod st., Sta ni slav 
Slad ký. Role ná hrad ní ka ten to krá te při pad la na Blan ku Cáplovou.

Od sa mé ho po čát ku se ve sta no ve ném sys té mu kva li fi kač ních
bojů da ři lo na še mu druž stvu více, než dob ře. To do ku men tu je vy ni -
ka jí cí ko neč ný vý kon 2557 po ra že ných ku že lek, kte rým jsme do ko -
na le za sko či li fa vo ri zo va ná druž stva z Tá bo ra a Stra ko nic. Ten to
vý kon (pro ku žel kář ské od bor ní ky – hrá lo se na 100 hodů) při nesl
jak prv ní mís to v kva li fi ka ci, tak i jed no znač ný po stup do kraj ské
sou tě že KP 2.

Chtěl bych na tom to mís tě po bla hop řát a po dě ko vat všem výše
jme no va ným za vy ni ka jí cí re pre zen ta ci na še ho klu bu a po přát jim,
aby si ne mé ně úspěš ně ved li ve vyš ší sou tě ži.

Sta ni slav Slad ký, sta ros ta TJ So kol

Zá pis ze schů ze hrá čů TJ So kol Nové Hra dy ko na né 12. 4. 2016
Schů zi za há jil sta ros ta p. Slad ký. Při ví tal zá stup ce po jiš ťov ny As to -

rie a.s. a pře dal slo vo p. Buš ko vi, kte rý in for mo val pří tom né o mož nos -
tech po jiš tě ní práv nic kých i fy zic kých osob.

Poté po da la in for ma ci po klad ní, paní Ma rie Ka sa no vá o příj mech a
vý da jích od dí lu, ze kte ré vy ply nu lo, že vý da je pře vy šu jí příj my.

V dal ším prů bě hu schů ze se ho vo ři lo o sou pis kách druž stev pro
na stá va jí cí se zo nu. Ve dou cí druž stva „A“ p. Bed ri kon sta to val, že
hráč ský kádr je sta bil ní. Prob lé my činí pá teč ní ter mí ny utká ní v ná -
vaz nos ti na pra cov ní vy tí že ní hrá čů v za měst ná ní. Ve dou cí druž stva
„B“ p. To má šek sdě lil, že se ne mů že vy jád řit, pro to že s nej lep ší mi 
hrá či z druž stva je po čí tá no do druž stva „A“.

Ná sle do va la dis ku se, zda je udr ži tel né sou tě žit se tře mi druž stvy
či jen se dvě ma. Bylo kon sta to vá no, že roz uz le ní a roz hod nu tí při ne -
se so bot ní kva li fi ka ce (16.4.) druž stva „B“ o po stup do kraj ské ho
pře bo ru.

Dal ší část dis ku ze se ne sla v du chu roz dí lu mezi příj my a vý da ji.
Pan Kří ha Pa vel na vr hu je, aby si kaž dý hra jí cí člen hra dil re gis trač ní
po pla tek sám. Do po sud jej hra dí od díl.

V zá vě ru se vy jád ři li ve dou cí druž stev, že se účast ní 13. roč ní ku
Me mo ri á lu Jo se fa Ma chut ky, or ga ni zo va né ho na ším od dí lem v so bo tu
16. 4. 2016.                                                  

                           J. Do ra zil

Uzá věr ka NZ pro červ no vé čís lo je 19.5.2016
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II. kolo Ligy ta len to va né mlá de že v ka ra te
No vo hrad ští ka ra tis té zís ka li v me zi ná rod ní kon ku ren ci 5 me dai lí
V ne dě li 24. dub na 2016 se do spor tov ní haly v Hr dě jo vi cích sje lo

přes  250 dět ských zá vod ní ků z Ni zo ze mí, Ně mec ka, Ra kous ka, Slo -
ven ska a Čes ké re pub li ky, aby změ ři li své síly v dis cip lí nách kata a ku -
mi te. Tato sou těž byla ur če na pro nej men ší bo jov ní ky do 16 let od
nej niž ších bí lých pásů až po vyš ší žá kov ské stup ně tech nic ké vy spě los -
ti v bar vě fia lo vé a hně dé. 

V do po led ních ho di nách se ko na la sou těž kata - sou bor ná po vin ná
se sta va. Na ta ta mi ve dvo ji cích pro ti sobě na stu po va li sou pe ři vždy roz -
li še ní mod rou a čer ve nou šer pou a z této dvo ji ce zví tě zil zá vod ník, kte -
rý zís kal od roz hod čích vyš ší po čet zved nu tých pra por ků dané bar vy,
tedy vyš ší po čet hla sů. V dis cip lí ně kata mlad ší žáci vy bo jo val v sil ně
ob sa ze né ka te go rii stří br nou me dai li Da vid Ma cho. V ka te go rii kata
star ších žáků se po dlou hé přes tá vce v tréninku i přes dobře zacvičenou
sestavu nepodařil start Tomášovi Balkovi.

V od po led ních ho di nách se na ta ta mi roz ho ře ly boje ve spor tov ním 
zá pa se ku mi te. V ka te go rii mlad ší žá ky ně +35 kg vy bo jo va la bron zo -
vou me dai li Na tá lie Ma cho vá. Da ři lo se opět Da vi do vi Ma cho vi, kte -
rý v dis cip lí ně Ipon Sho bu (6-9 let bez roz dí lu vah) v sil ně ob sa ze né
ka te go rii (30 zá vod ní ků) vy bo jo val stří br nou me dai li a v dis cip lí ně su -
per kop do kon ce zvítězil.

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

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

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

Zá vod ní ci Na tál ka a Da ví dek Ma cho vi a To máš Bal ko na II. kole Ligy
ta len to va né mlá de že v Hr dě jo vi cích

Roz hod čí a tře né ři To máš a Mar tin Her man no vi s na ši mi zá vod ní ky Da -
víd kem a Na tál kou Ma cho vou

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!
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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. 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.

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

¡ Pro dám čer stvá do má cí vej ce 1ks/2Kč. Tel.: 728 024 242
¡ Pro dám zce la nové ne po uži té zim ní pneu 4 ks Mem bat Fla ke

225/45/17 cena 4.500 Kč. Tel.: 728 024 242
¡ Pro dám za hrád ku v za hrád kář ské ko lo nii: zdě ná cha ta, elek tři na,

užit ko vá voda, skle ník, L. Ša fa ří ko vá, tel.: 607 191 920
¡ Kou pím nebo pro naj mu ga ráž v No vých Hra dech, 

Tel.: 604 368 012

Za čí na jí cí sbě ra tel vy kou pí
veš ke ré věci z po zůs ta los ti, např.: 
¡ z ob do bí 1. i 2. sv. vál ky a Rakouska-Uherska
¡ věci po bý va lém pří sluš ní ko vi PS, VB a mys liv ci
¡ sta ré věci z ku chy ně (pří bo ry, ná do bí atd.)

¡ sta ré po hle dy, či pí sem nos ti
¡ vzdu chov ku, od zna ky

Tel.: 728 261 870
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Re gis tro vá no Mi nis ter stvem kul tu ry ČR pod reg. Č. MK ČR E 10892. Ad re sa re dak ce: 373 33 Nové Hra dy, nám. Re pub li ky 46,
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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 vinky, CDR – DVD R

Ü Tu ris tic ké mapy, znám ky, di op tric ké brý le

Ü Sport ka a pro dej losů, dobí je ní mo bi lů

TRAFIKA
Ing. Mi la na Hro ma so vá


