
Červen 2016    čís lo 6, roč ník XXI  Cena 5 Kč

Po zván ky na červen
 1. 6. Ver ni sáž vý sta vy v Ko že luž ně

 3. 6. Di vad lo na Cuk nštej ně

 4. 6. Dět ské ry bář ské zá vo dy
na Ze vlo vě ryb ní ku

 4. 6.  Set ká ní ro dá ků v By ňo vě

 9. 6.  Be síd ka ŠD
 10. 6. Noc kos te lů
 11. 6. Pro ro din ná kul tur ní slav nost
 18. 6. Den ochra ny pří ro dy,

mys li vos ti, ry bář ství a vče lař ství
 18. 6. 22. roč. tur na je tro jic

v no hej ba le v By ňo vě

 20. 6. Zá vě reč ný kon cert žáků ZUŠ
 24. 6. Vý chov ný kon cert pro ZŠ
 24. 6. Kon cert ka pe ly Ne zma ři

na Ka mín ku

 25. 6. Za há je ní vý sta vy dře vě ných
hra ček

 26. 6. Pouť sva tých Pet ra a Pav la

a v před sti hu na čer ve nec
 2. 8. Ko men to va ná pro hlíd ka

Ter či na údo lí
 2. 8. Kon cert ka pe ly Bon sai č. 3

u Pen zio nu Hamr

 7. 7. Di vad lo pro děti
O pej sko vi a ko čič ce

 7. 7. Di vad lo pro do spě lé Ze lňač ka
 8. 7. Kon cert open air

na no vo hrad ském ná městí

 8. 7. Kon cert Ra dim Hla dík
a Blue Ef fect na Ka mín ku

V po lo vi ně květ na jste se moh li na ná městí set kat s lid mi, kte ří pra cu jí
v in for mač ních cen trech, po má ha jí s kul tur ní mi a spol ko vý mi ak ce mi a
sami jsou ak tiv ní v ob las ti ces tov ní ho ru chu. Set ká ní, kte ré jsme na zva li 
Kul tur ní Olym pRio 2016, bylo zá ro veň i pro pa ga cí let ní olym pij ské ves -
nič ky na Lip ně. Při akci jste moh li od nás zís kat pro pa gač ní ma te riá ly
z ce lé ho na še ho re gi o nu a také se s námi a na náš úkor tro chu po ba vit.
Více se do čte te a na fot kách uvi dí te uvnitř čís la.                            K. J.

Květ no vou ver ni sá ží v Ko že luž ně jsme otev ře li vý sta vu, na kte ré jste
moh li vi dět hod ně pa pí ru. A ne le da ja ké ho. Jak krás ným a in spi ra tiv -
ním ma te riá lem může pa pír být, jste se moh li pře svěd čit i vlast ní ma ru -
ka ma. Více uvnitř čís la.                                                                  K. J.

No vo hrad ským Sop tí kům se dob ře da ři lo v sou tě ži Pla men. Zřej mě ma jí ta ko vé ve dou cí, kte ří
umí děti dob ře „za pa lo vat“. Více o sou tě ži uvnitř čís la.                                                       K. J.

Škol ní dru ži na má za se bou opět hod ně akcí a ak ti -
vit, o kte rých vás in for mu je zej mé na pros třed nic -
tvím fo to gra fií. Tak se na ně po dí vej te.                     K. J.

Po zván ky
Kdo si hra je – ne zlo bí, ví ne je den ro -

dič, ale i uči te lé a vy cho va te lé. V ko -
neč ném dů sled ku i všich ni „sou se di“.
A pod le množ ství po zvá nek na čer ven
to vy pa dá, že se u nás s pří le ži tost mi
„po hrát si“ asi  „roz trh ne py tel“. No to je
skvě lé, v červ nu bude hej! Tak tedy milé
děti, užij te si pěk ně ten před práz dni no vý 
mě síc a všem po řa da te lům pře ji, aby se
vám po řá da né akce vy da ři ly, aby vás
všich ni vy chvá li li, aby slun ce za sví ti lo,
do ra dos ti za ba li lo všech no, co nám čer -
ven na dě lí v so bo tu či v ne dě li!

        K. Ja ro lím ko vá
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Zá pis z 42. schů ze měst ské rady
ze dne 23. 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 41. 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 41. jed ná ní rady měs ta.

� 2. Na bíd ka pro de je – Wo tan Fo rest, a. s.
Rada měs ta bere na vě do mí zna lec ký po su -
dek k ad mi nis tra tiv ní bu do vě čp. 385 Nové 
Hra dy v ma jet ku spo leč nos ti WOTAN
FOREST a. s., Čes ké Bu dě jo vi ce. Rada
po stu pu je na bíd ku k pro jed ná ní na jed ná -
ní Fi nanč ní ho vý bo ru Za stu pi tel stva měs ta
No vých Hra dů.
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti WOTAN
FOREST a. s., Čes ké Bu dě jo vi ce zna lec ký
po su dek o ceně ob jek tu ad mi nis tra tiv ní bu -
do vy čp. 385 v No vých Hra dech. Rada po -
stou pi la na bíd ku k pro jed ná ní na jed ná ní
Fi nanč ní ho vý bo ru Za stu pi tel stva měs ta
No vých Hra dů, poté bude na bíd ka před lo -
že na k pro jed ná ní na jed ná ní za stu pi tel stva
měs ta.)

� 3. Ži vot ní pros tře dí
Rada měs ta bere na vě do mí Roz hod nu tí
o po vo le ní ká ce ní dře vin ros tou cích mimo
les pro Měs to Nové Hra dy. 

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

� 5. Zří ze ní slu žeb nos ti – rea li za ce akce
11010-052754 M BTA Č. B. CBNOH OK
Rada měs ta schva lu je Smlou vu o zří ze ní
slu žeb nos ti se spo leč nos tí Čes ká te le ko mu -
ni kač ní in fra struk tu ra a. s., Pra ha na akci:
11010-052754 M_BTA_Čes ké_Bu dě jo vi -
ce_CBNOH_OK a po vě řu je sta ros tu pod pi -
sem smlou vy. 

� 6. Mo ti vač ní pří spě vek – man že lé Vol ko vi
Rada měs ta na zá kla dě spl ně ní pod mín ky
o ko lau da ci ro din né ho domu vy plý va jí cí
z kup ní smlou vy (ZTV Pod Zá mec kým)
sou hla sí s vy pla ce ním mo ti vač ní ho pří spěv -
ku man že lům Mar ti ně a Vác la vo vi Vol ko -
vým, Hra deb ní 377, Nové Hra dy. 

� 7. Od ha le ní pa mát ní ku
Čes ko bu dě jo vic ké ho pě ší ho plu ku 
Rada měs ta bere na vě do mí in for ma ci Ji ho -
če ské ho mu zea v Čes kých Bu dě jo vi cích
o slav nost ním od ha le ní zre kon stru o va né ho 
pa mát ní ku pad lým z 91. Čes ko bu dě jo vic -
ké ho pě ší ho plu ku v lo ka li tě Mrz li Vrh ve
Slo vin sku. 

� 8.  Jed no rá zo vá od mě na čle nům ko mi sí
Rada měs ta schva lu je vý pla tu jed no rá zo -
vých od měn za rok 2015, za vý kon funk ce

čle nům ko mi sí, kte ří ne jsou čle ny za stu pi -
tel stva měs ta, dle ná vr hu. 
(Rada ob dr že la ná vrh na vý pla tu od měn za
vý kon funk ce čle nům ko mi sí, kte ří ne jsou
čle ny za stu pi tel stva měs ta. Výše od mě ny je
stej ná jako v před cho zích le tech a činí
200 Kč za kaž dé jed ná ní pří sluš né ko mi se.)

� 9. ČEVAK – vy úč to vá ní ná kla dů
a vý no sů za rok 2015
Rada měs ta bere na vě do mí vy úč to vá ní spo -
leč nos ti ČEVAK a. s., Čes ké Bu dě jo vi ce,
na zá kla dě Smlou vy o ná jmu a pro vo zo vá ní
vo do vo dů a ka na li za cí
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti ČEVAK
a. s., Čes ké Bu dě jo vi ce vy úč to vá ní ná kla dů
a vý no sů za rok 2015.)

� 10. Ozná me ní o vstu pu na po ze mek
Rada měs ta bere na vě do mí in for ma ci
o vstu pu na po ze mky v k. ú. Mý ti ny. 
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti SETERM CB
a. s., Čes ké Bu dě jo vi ce ozná me ní o vstu pu
na po ze mek parc. č. 1579, č. 1618, č. 1631,
v k. ú. Mý ti ny.)

� 11. Po ze mko vé úpra vy v k. ú. Obo ra
u Vy šné ho
Rada měs ta bere na vě do mí Roz hod nu tí
Stát ní ho po ze mko vé ho úřa du o schvá le ní
ná vr hu kom plex ních po ze mko vých úprav
v ka tas trál ním úze mí Obo ra u Vy šné ho. 
(Rada ob dr že la od Stát ní ho po ze mko vé ho
úřa du, Kraj ský po ze mko vý úřad pro Ji ho če -
ský kraj, po boč ka Čes ké Bu dě jo vi ce roz -
hod nu tí ke kom plex ní po ze mko vé úpra vě
v k. ú. Obo ra u Vy šné ho.)

� 12. Pos kyt nu tí úda jů o úze mí za úze mí
ORP Tr ho vé Svi ny
Rada měs ta bere na vě do mí ozná me ní Měst -
ské ho úřa du Tr ho vé Svi ny, od bo ru vý stav by, 
kul tur ních pa má tek a územ ní ho plá no vá ní
o 4. ak tu a li za ci územ ně ana ly tic kých pod kla -
dů – obce s roz ší ře nou pů sob nos tí Tr ho vé
Svi ny. Rada po vě řu je ta jem ni ci MěÚ Nové
Hra dy za jiš tě ním sou čin nos ti MěÚ Nové
Hra dy s MěÚ Tr ho vé Svi ny ve věci ak tu a li -
za ce územ ně ana ly tic kých pod kla dů. 

� 13. Změ na územ ní ho plá nu Oleš ni ce
Rada měs ta bere na vě do mí ná vrh změ ny
č. 1 územ ní ho plá nu obce Oleš ni ce. 

� 14. Stor no žá dos ti o pos kyt nu tí do ta ce
Rada měs ta bere na vě do mí stor no vá ní žá -
dos ti o pos kyt nu tí do ta ce na ve de ní krouž ku 
na rok 2016, pí. Len kou Rou lo vou. 
(Rada ob dr že la od pí. Len ky Rou lo vé, Žár
stor no vá ní žá dos ti o pos kyt nu tí do ta ce na
ve de ní krouž ku dětí do 18 let, z dů vo du ča -
so vé vy tí že nos ti.)

� 15. Změ na zmoc něn ce
Rada měs ta sou hla sí se změ nou zmoc něn ce, 
za stu pu jí cí ho Měs to Nové Hra dy jako ve -
řej né ho opat rov ní ka, pro pí. Pav lu Ku če -
rovou, Na Vy hlíd ce 134, Nové Hra dy, a p.
Mi la na Ma těj ku, nám. Re pub li ky čp. 46,
Nové Hra dy s tím, že od 1. 4. 2016 je zmoc -
něn ky ní pí. Dag mar Ša bat ko vá a tím to dnem
kon čí zmoc ně ní pro Mgr. Janu Káp lo vou. 
(Rada ob dr že la ná vrh na změ nu zmoc něn ce, 
za stu pu jí cí ho Měs to Nové Hra dy jako ve -
řej né ho opat rov ní ka, z dů vo du sjed no ce ní
vý ko nu prá ce so ciál ní ho od bo ru MěÚ Nové 
Hra dy.) 

� 16. Pro dej po ze mků v k. ú. Nové Hra dy
Rada měs ta sou hla sí s pro de jem čás ti po ze -
mku parc. č. 829/40 (dle GP parc. č.
829/121) o vý mě ře 78 m2 v k. ú. Nové Hra -
dy p. Sta ni sla vu Slad ké mu, Vi lo vá čtvrť
294, Nové Hra dy, za část ku 100,- Kč/m2 +
1/3 ná kla dů za GP a po stu pu je ná vrh ke
schvá le ní za stu pi tel stvu měs ta.
Rada měs ta sou hla sí s pro de jem čás ti po ze -
mku parc. č. 829/40 (dle GP parc. č. 829/119)
o vý mě ře 456 m2 v k. ú. Nové Hra dy man že -
lům Jo se fu a Dra ho sla vě Cáp lo vým, Vi lo vá
čtvrť 294, Nové Hra dy, za část ku 100,- Kč/m2

+ 1/3 ná kla dů za GP a po stu pu je ná vrh ke
schvá le ní za stu pi tel stvu měs ta.

� 17. Měst ská pa mát ko vá zóna Nové
Hra dy - oplo ce ní
Rada měs ta bere na vě do mí Zá vaz né sta no -
vis ko MěÚ Tr ho vé Svi ny od bor vý stav by,
kult. pa má tek a územ ní plá no vá ní ve věci
Stav by oplo ce ní ko lem po ze mku po de mo -
li ci ga rá že, na po ze mku st. p. 40/2 v k. ú.
Nové Hra dy. 
(Rada byla sta ros tou in for mo vá na o vy dá ní 
Zá vaz né ho sta no vis ka MěÚ Tr ho vé Svi ny
od bor vý stav by, kult. pa má tek a územ ní
plá no vá ní ve věci Stav by oplo ce ní ko lem
po ze mku po de mo li ci ga rá že, na po ze mku
st. p. 40/2 v k. ú. Nové Hra dy. Sta veb ní prá -
ce řeší bu dou cí oplo ce ní po ze mku v ma jet -
ku Ro di ny Pan ny Ma rie pro od stra ně ní tří
řa do vých ga rá ží ved le domu čp. 14. Oplo -
ce ní je zá vaz ným sta no vis kem po vo le no ve
stej ném pro ve de ní jako již rea li zo va ná část
oplo ce ní v Na vrá ti lo vě uli ci.)

� 18. Vý mě na oken na ná městí č. p. 57,
Nové Hra dy
Rada měs ta bere na vě do mí pro bí ha jí cí
správ ní ří ze ní. 
(Rada byla sta ros tou in for mo vá na o za há je -
ní správ ní ho ří ze ní MěÚ Tr ho vé Svi ny od -
bor vý stav by, kult. pa má tek a územ ní
plá no vá ní ve věci akce „Vý mě na 4 ks oken
v pos cho dí do ná městí na domě čp. 57, ná -
městí Re pub li ky čp. 57, Nové Hra dy“.)

� 19. Doklad k za pla ce ní daně 
Rada měs ta bere na vě do mí za pla ce ní daně a
ko neč né vy úč to vá ní vyd ra že né ne mo vi tos ti
v Ko men ské ho uli ci v No vých Hra dech. 

� 20. PČR – bez úplat ný pře vod vo zid la
Rada měs ta bere na vě do mí sdě le ní Kraj -
ské ho ře di tel ství Po li cie Ji ho če ské ho kra je
k žá dos ti Měs ta Nové Hra dy o bez úplat ný
pře vod vo zid la. 
(Rada ob dr že la od Kraj ské ho ře di tel ství Po -
li cie Ji ho če ské ho kra je sdě le ní o bez úplat -
ném pře vo du vo zi del s tím, že žá dost měs ta
byla za řa ze na do se zna mu ža da te lů.)

� 21. Poskytnutí ne in ves tič ní do ta ce – SDH
Rada měs ta bere na vě do mí Ozná me ní Ji ho -
če ské ho kra je, od bo ru kan ce lá ře hej tma na
o pos kyt nu tí ne in ves tič ní do ta ce na pod po -
ru úhrad vý da jů spo je ných se zá sa hy mimo
územ ní ob vod SDH 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, od bo -
ru kan ce lá ře hej tma na Ozná me ní o pos kyt -
nu tí ne in ves tič ní do ta ce na pod po ru úhrad
vý da jů spo je ných se zá sa hy mimo územ ní
ob vod pro SDH ve výši 11.000,- Kč.)

INFORMACE Z RADNICE

pok ra čo vá ní na str. 3
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� 22. Poskytnutí in ves tič ní do ta ce – SDH
(dý cha cí tech ni ka Drä ger)
Rada měs ta bere na vě do mí Ozná me ní Ji ho -
če ské ho kra je, od bo ru kan ce lá ře hej tma na
o pos kyt nu tí in ves tič ní do ta ce na pro jekt: Po -
ří ze ní 2 ks kom ple tů dý cha cí tech ni ky Drä -
ger 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, od bo -
ru kan ce lá ře hej tma na Ozná me ní o pos kyt -
nu tí in ves tič ní do ta ce pro SDH na rea li za ci
pro jek tu: Po ří ze ní 2 ks kom ple tů dý cha cí
tech ni ka Drä ger, ve výši 56.000,- Kč.)

� 23. Smlouva o věc ném bře me ni – „Nové
Hra dy na hra ze ní TS Jes le“
Rada měs ta schva lu je Smlou vu o zří ze ní
věc né ho bře me ne č.: CB-014330031928/001
se spo leč nos tí E.ON Dis tri bu ce, a. s. Čes ké
Bu dě jo vi ce na stav bu: Nové Hra dy na hra -
ze ní TS Jes le, 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. 
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti SETERM CB,
a. s. Pra ha ná vrh smlou vy o zří ze ní věc né ho
bře me ne na akci: Nové Hra dy na hra ze ní TS
Jes le. Smlou vou jsou za tí že ny po ze mky parc.
č. 816/3, č. 817/21, č. 817/23, č. 836/5,
č. 1008/2, č. 1008/4 v k. ú. Nové Hra dy.)

� 24. Smlouva o věc ném bře me ni –
„Štip toň, Ka pi nos – za huš tě ní TS“
Rada měs ta schva lu je Smlou vu o zří ze ní
věc né ho bře me ne č.: CB-014330029513/001
na stav bu: Štip toň, Ka pi nos – za huš tě ní TS,
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. 

� 25. Smlouva o věc ném bře me ni –
„Štip toň, Ka pi nos – za huš tě ní TS“
Rada měs ta schva lu je Smlou vu o zří ze ní
věc né ho bře me ne č.: CB-014330029513/002
na stav bu: Štip toň, Ka pi nos – za huš tě ní TS,
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. 

� 26. Rumpová Ale na – ce no vá na bíd ka
po ze mky
Rada měs ta bere na vě do mí ce no vou na bíd -
ku na od pro dej po ze mků ve vlast nic tví pí.
Ale ny Rum po vé a pí. He le ny Güt ne ro vé a
po stu pu je ná vrh k pro jed ná ní Fi nanč ní mu
vý bo ru Za stu pi tel stva měs ta No vých Hra dů. 
(Rada ob dr že la od pí. Ale na Rum po vé a pí.
He le ny Güt ne ro vé ce no vou na bíd ku ve výši 
140,- Kč/m2 na od pro dej po ze mku v k. ú.
Nové Hra dy, v je jich vlast nic tví. Jed ná se
o po ze mky v blíz kos ti ces ty k hra nič ní mu
pře cho du (od ces ty smě rem k úprav ně
vody). Rada po stou pi la ná vrh k pro jed ná ní
Fi nanč ní mu vý bo ru Za stu pi tel stva měs ta
No vých Hra dů. Po pro jed ná ní fi nanč ním
vý bo rem bude mož nost ná ku pu před mět -
ných po ze mků před lo že na k pro jed ná ní Za -
stu pi tel stvu měs ta No vých Hra dů.)

� 27. Palivové dře vo – pro dej ob ča nům
Rada měs ta schva lu je cenu pa li vo vé ho dře va 
pro pro dej ob ča nům pro rok 2016 dle ná vr hu
Tech nic kých slu žeb měs ta No vých Hra dů. 

(Rada ob dr že la od Tech nic kých slu žeb
měs ta No vých Hra dů kal ku la ce ceny pa li -
vo vé ho dře va pro pro dej ob ča nům - měk ké
dře vo za část ku 850,- Kč/1 prm (včet ně do -
pra vy), tvr dé dře vo 1.050,- Kč/1 prm (včet -
ně do pra vy). K na vý še ní ceny o 50 Kč/prm
do chá zí z dů vo du za po čí tá ní ná kla dů na do -
pra vu dře va z lesa do are á lu TSM.)

� 28. Nabídka fi rem – pro dej dře va
Rada měs ta bere na vě do mí na bíd ky fi rem
na pro dej dře va a sou hla sí s usku teč ně ním
pro de je dře va dle ná vr hu Tech nic kých slu -
žeb měs ta No vých Hra dů. 
(Rada ob dr že la od Tech nic kých slu žeb
měs ta No vých Hra dů na bíd ky fi rem na pro -
dej dře va, a to od fi Ger hard Se idl, Lesy Jed -
lič ka, a Fo rest ser vis CB.) 

� 29. Zápis z jed ná ní osad ní ho vý bo ru
Rada měs ta bere na vě do mí Zá pis z jed ná ní
Osad ní ho vý bo ru By ňov, Ja ku le, Štip toň ze
dne 7. 3. 2016. 
(Rada ob dr že la Zá pis z jed ná ní Osad ní ho
vý bo ru By ňov, Ja ku le, Štip toň ze dne 7. 3.
2016. Osad ní vý bor pro jed nal zej mé na žá -
dost pana He zi ny o pro dej po ze mku (v této
věci bude ješ tě jed ná no s ve de ním měs ta),
žá dost SK By ňov na re kon struk ci hřiš tě
v By ňo vě (bylo roz hod nu to pro jed nat tuto
žá dost na spo leč ném jed ná ní OV, ve de ní
měs ta a SK By ňov). Osad ní vý bor byl též
in for mo ván o sta vu pří pra vy pro jek to vé do -
ku men ta ce k rea li za ci spol ko vé míst nos ti
v By ňo vě. Osad ní vý bor též for mou zá pi su
in for mo val radu měs ta o sta vu ře še ní dal -
ších bodů – umís tě ní vý věs ní skříň ky u au -
to bu so vé če kár ny v Ja ku li, osa ze ní če kár ny
4 ks žid lí ad.) 

� 30. VZ – Ob no va měst ské ho opev ně ní
v No vých Hra dech
Rada měs ta schva lu je Pří kaz ní smlou vu se
STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r. o. Čes -
ké Bu dě jo vi ce na za jiš tě ní vý ko nu funk ce
Tech nic ké ho do zo ru in ves to ra na akci: Ob -
no va měst ské ho opev ně ní v No vých Hra -
dech a po vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy. 

� 31. Rozpočtové opat ře ní č. 3/2016
Rada měs ta schva lu je roz poč to vé opat ře ní
č. 3/2016.
(Rada ob dr že la od Eko no mic ké ho od bo ru
MěÚ Nové Hra dy ná vrh roz poč to vé ho
opat ře ní č. 3/2016. Roz poč to vé opat ře ní
řeší pře su ny mezi jed not li vý mi po lož ka mi.)

Zá pis z 43. schů ze měst ské rady
ze dne 6. 4. 2016

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

Bylo pro jed ná no:
� 1. Kontrola usne se ní ze 42. 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 42. jed ná ní rady měs ta. 

� 2. Vodohospodářský ma je tek měs ta
Nové Hra dy za rok 2015
Rada měs ta schva lu je Vý roč ní tech nic kou
zprá vu o pro vo zo vá ní vo do hos po dář ské ho
ma jet ku měs ta Nové Hra dy za rok 2015. 
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti ČEVAK a. s.,
Čes ké Bu dě jo vi ce Vý roč ní tech nic kou zprá -
vu o pro vo zo vá ní vo do hos po dář ské ho ma -
jet ku měs ta Nové Hra dy za rok 2015.)

� 3. Žádost o pro ná jem ne byt. pros tor –
Spol ko vý dům
Rada měs ta ne schva lu je zá měr pro ná jmu
ne by to vých pros tor v Kul tur ně spol ko vém
domě v No vých Hra dech. 
(Rada ob dr že la od p. Rad ka Vla dy ky, Hor ní 
Strop ni ce 211 žá dost o pro ná jem ne by to -
vých pros tor v Kul tur ně spol ko vém domě
v No vých Hra dech, ke zkou še ní hu deb ní
sku pi ny De ka me ron 1313. Rada ne do po ru -
ču je pro na jí mat sklep ní pros to ry k pro ná -
jmu z dů vo du vět rá ní.)

� 4. Ukončení ná jmu – p. Ře há ček
Rada měs ta schva lu je ukon če ní ná jem ní
smlou vy o pro ná jmu po ze mků s p. Rad kem
Ře háč kem, Nové Hra dy, dle ná vr hu. 
(Rada ob dr že la od p. Rad ka Ře háč ka, Nové
Hra dy žá dost o ukon če ní ná jem ní smlou vy
na pro ná jem po ze mku parc. č. 827/1 a
č. 827/18 v k. ú. Nové Hra dy.) 

� 5. Kontrolní pro hlíd ka – „Rea li za ce pol ní 
ko mu ni ka ce Vpcn 6 v k. ú. Nové Hra dy“
Rada měs ta bere na vě do mí in for ma ci o zá -
vě reč né kon trol ní pro hlíd ce k uží vá ní stav -
by: Rea li za ce pol ní ko mu ni ka ce Vpcn 6
v k. ú. Nové Hra dy. 

� 6. Nové Hra dy Vi lo vá čtvrť – ka bel NN
Rada měs ta ne sou hla sí s umís tě ním stav by na
akci: Nové Hra dy, Vi lo vá čtvrť – ka bel NN.
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti Ji řík & syn, v.
o. s. Zliv ná vrh Smlou vy č. 1040010955/001
o smlou vě bu dou cí o zří ze ní věc né ho bře -
me ne na akci: Nové Hra dy, Vi lo vá čtvrť –
ka bel NN. Vzhle dem k re kon struk ci ko mu ni -
ka ce a chod ní ku v rám ci pro jek tu rea li zo va -
né ho za pod po ry z Re gi o nál ní ho ope rač ní ho
prog ra mu rada ne sou hla sí s umís tě ním stav by 
– nové ka be lo vé roz vo dy.)

� 7. Parkovací au to ma ty – na bíd ka
Rada měs ta bere na vě do mí na bíd ku spo leč -
nos ti City Par king Group s. r. o., Pra ha na
par ko va cí au to ma ty v No vých Hra dech (ná -
městí) a v Údo lí u vstu pu do NPP Ter či no
údo lí a po vě řu je sta ros tu dal ším jed ná ním. 
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti City Par king
Group s. r. o., Pra ha na bíd ku na par ko va cí
au to ma ty v No vých Hra dech (ná městí) a
v Údo lí u vstu pu do NPP Ter či no údo lí.) 

� 8. Územní plán obce Čes ké Ve le ni ce
Rada měs ta bere na vě do mí ná vrh za dá ní
změ ny č. 3 územ ní ho plá nu obce Čes ké Ve -
le ni ce. 

� 9. Rozšíření par ko viš tě a úpra va
Na vrá ti lo vy uli ce
Rada měs ta bere na vě do mí Zá vaz né sta no -
vis ko MěÚ Tr ho vé Svi ny, od bo ru vý stav by, 
kul tur ních pa má tek a územ ní ho plá no vá ní
k Roz ší ře ní par ko viš tě a úpra vu Na vrá ti lo -
vy uli ce. 

INFORMACE Z RADNICE
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(Rada ob dr že la od MěÚ Tr ho vé Svi ny, od -
bo ru vý stav by, kul tur ních pa má tek a územ -
ní ho plá no vá ní Zá vaz né sta no vis ko pro
Měs to Nové Hra dy k Roz ší ře ní par ko viš tě a
úpra vu Na vrá ti lo vy uli ce. Akce je pří pust ná
dle na vr že né pro jek to vé do ku men ta ce, kte -
rou pro Měs to Nové Hra dy zpra co val Ing.
B. Han za lík.)

� 10. Rozhodnutí Stát ní ho po ze mko vé ho
úřa du – k. ú. Vy šné
Rada měs ta bere na vě do mí Roz hod nu tí
Stát ní ho po ze mko vé ho úřa du o schvá le ní
ná vr hu kom plex ních po ze mko vých úprav
v ka tas trál ním úze mí Vy šné. 

� 11. Odkoupení po ze mku v k. ú. Obo ra
u Vy šné ho – p. Ma cho
Rada měs ta schva lu je zá měr pro de je po ze m -
ku parc. č. 512 o vý mě ře 23 m2 v k. ú. Obo ra u
Vy šné ho a po vě řu je ta jem ni ci MěÚ N. Hra dy
zve řej ně ním na úřed ní des ce měs ta. 
(Rada ob dr že la od p. Ja ro sla va Ma cha, Čes -
ké Bu dě jo vi ce žá dost o od kou pe ní po ze mku 
parc. č. 512 v k. ú. Obo ra u Vy šné ho.)

� 12. „Nové Hra dy ZTV – I. eta pa 25 RD“ 
– parc. č. 836/4, k. ú. Nové Hra dy
Rada měs ta bere na vě do mí in for ma ci spo -
leč nos ti SETERM CB, o do kon če ní stav by:
Nové Hra dy ZTV – I. eta pa 25 RD. 
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti SETERM
CB, Pra ha in for ma ci o do kon če ní stav by:
Nové Hra dy ZTV – I. eta pa 25 RD, s tím, že
po ze mek parc. č. 836/4 v k. ú. Nové Hra dy,
ne byl před mět nou stav bou dot čen.)

� 13. „Nové Hra dy ZTV – I. eta pa 25 RD“
Rada měs ta schva lu je Smlou vu o zří ze ní
věc né ho bře me ne č.: CB-014330032961/001
se spo leč nos tí E.ON Dis tri bu ce, a. s., Čes ké
Bu dě jo vi ce na stav bu: Nové Hra dy ZTV –
I. eta pa 25 RD a po vě řu je sta ros tu pod pi sem 
smlou vy. 
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti SETERM
CB, Pra ha ná vrh Smlou vy o věc ném bře me -
ni č. CB-014330032961/001, v ná vaz nos ti
na do kon če ní stav by: Nové Hra dy ZTV –
I. eta pa 25RD.)

� 14. Odkoupení po ze mku v k. ú. Obo ra
u Vy šné ho – p. Fi lip ko vá
Rada měs ta schva lu je zá měr pro de je po ze -
mku parc. č. 513 o vý mě ře 41 m2 v k. ú. Obo -
ra u Vy šné ho a po vě řu je ta jem ni ci MěÚ N.
Hra dy zve řej ně ním na úřed ní des ce měs ta. 
(Rada ob dr že la od pí. Hany Fi lip ko vé, Čes -
ké Bu dě jo vi ce žá dost o při kou pe ní po ze -
mku parc. č. 513 v k. ú. Obo ra u Vy šné ho.)

� 15. Lebenswert – Na bíd ka spo lu prá ce
v ob las ti péče o se ni o ry
Rada měs ta bere na vě do mí na bíd ku na spo -
lu prá ci v ob las ti péče o se ni o ry a po vě řu je
sta ros tu dal ším jed ná ním. 
(Rada ob dr že la od spo leč nos tí Se ni o ren -
haus Le ben swert na bíd ku na spo lu prá ci
v ob las ti péče o se ni o ry. Spo leč nost při pra -
vu je v pří hra nič ní ob las ti vý stav bu domu
pro se ni o ry s nad stan dard ní péčí. V této

sou vis los ti hle dá vhod ný sta veb ní po ze -
mek.)

� 16. Tělovýchovná jed no ta N. H. –
pro mi nu tí po vin nos ti od vo du a pe ná le
Rada měs ta sou hla sí s pro mi nu tím od vo du a 
zá ro veň i pe ná le za po ru še ní roz poč to vé
káz ně ulo že né ho pří jem ci: Tě lo vý chov né
jed no tě Nové Hra dy, Za hrad ní čtvrť 269,
Nové Hra dy, pla teb ním vý mě rem Měst ské -
ho úřa du Nové Hra dy č. 1/2016. 
(Rada ob dr že la od Tě lo vý chov né jed no ty
Nové Hra dy žá dost o pro mi nu tí po vin nos -
ti od vo du a pe ná le z pla teb ní ho vý mě ru
č. 1/2016. TJ Nové Hra dy ne moh la vy úč to vat
akci v po ža do va ném ter mí nu, ne boť byly poz -
dě před lo že ny do kla dy ze stra ny ro di čů.)

� 17. Rozpočet na pře po je ní vo do je mu
Rada měs ta bere na vě do mí in for ma ci o
ceně opra vy na pře po je ní vo do je mu, po ru -
cha elek tric ké ho ve de ní. Rada po vě řu je
mís tos ta rost ku Ing. L. Bár to vou za jiš tě ním
ob jed ná ní pra cí. Rada po vě řu je rad ní ho M.
Šlen ce za jiš tě ním tech nic ké ho do hle du nad
rea li za cí před mět né akce. 
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti ELSA CB
s. r. o., Bor šov nad Vl ta vou roz po čet na pře po -
je ní vo do je mu – po ru cha elek tric ké ho ve de ní,
cel ko vý roz po čet opra vy cca 60.000,- Kč, včet -
ně DPH.)

� 18. Junák – čes ký skaut – pro mi nu tí
po vin nos ti od vo du a pe ná le
Rada měs ta sou hla sí s pro mi nu tím od vo du a 
zá ro veň i pe ná le za po ru še ní roz poč to vé
káz ně ulo že né ho pří jem ci: Ju ná ku – čes ký
skaut, stře di sko Si ri us Hor ní Strop ni ce, z. s., 
Hor ní Strop ni ce 68, pla teb ním vý mě rem
Měst ské ho úřa du Nové Hra dy č. 3/2016. 
(Rada ob dr že la od Ju ná ku – čes ký skaut,
stře di sko Si ri us, Hor ní Strop ni ce žá dost o
pro mi nu tí po vin nos ti od vo du a pe ná le z pla -
teb ní ho vý mě ru č. 3/2016. Dů vo dem pozd -
ní ho ode vzdá ní bylo pra cov ní vy tí že ní.) 

� 19. Platnost ob no ve né ho ka tas trál ní
ope rá tu k. ú. Obo ra u Vy šné ho
Rada měs ta bere na vě do mí Ozná me ní Ka tas -
trál ní ho úřa du pro Ji ho če ský kraj, Ka tas trál ní
pra co viš tě Čes ké Bu dě jo vi ce o plat nos ti ob -
no ve né ho ka tas trál ní ho ope rá tu v k. ú. Obo -
ra u Vy šné ho. 

� 20. Projekt Rea li za ce Stra te gic ké ho
ří ze ní a Per so nál ní stra te gie MěÚ Nové
Hra dy
Rada měs ta schva lu je po dá ní žá dos ti z Ope -
rač ní ho prog ra mu za měst na nost – Efek tiv ní 
ve řej ná sprá va s ná zvem: Rea li za ce Stra te -
gic ké ho ří ze ní a Per so nál ní stra te gie MěÚ
Nové Hra dy. 
(Sta ros ta in for mo val radu o pří pra vě žá dos ti 
o do ta ci z Ope rač ní ho prog ra mu za měst na -
nost – Efek tiv ní ve řej ná sprá va. Cí lem pro -
jek tu je pro fe sio na li zo vat ve řej nou sprá vu,
zej mé na pros třed nic tvím zvy šo vá ní zna los -
tí a do ved nos tí je jích pra cov ní ků, roz vo je
po li tik a stra te gií v ob las ti lid ských zdro jů.)

� 21. Státní po ze mko vý úřad – Smlou va
o udě le ní sou hla su k pro ve de ní stav by
Rada měs ta schva lu je Smlou vu o udě le ní
sou hla su k pro ve de ní stav by se Stát ním po -
ze mko vým úřa dem, Kraj ský po ze mko vý

úřad pro Ji ho če ský kraj k pro ve de ní stav by:
Pol ní ko mu ni ka ce Vpcn 6 v k. ú. Nové Hra -
dy a po vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy. 
(Rada ob dr že la od Stát ní ho po ze mko vé ho
úřa du, Kraj ský po ze mko vý úřad pro Ji ho če -
ský kraj ná vrh Smlou vy o udě le ní sou hla su
k pro ve de ní stav by: Pol ní ko mu ni ka ce
Vpcn 6 v k. ú. Nové Hra dy. Umís tě ním
stav by bude dot čen po ze mek parc. č. 391/4
v k. ú. Nové Hra dy, ve vlast nic tví Měs ta
Nové Hra dy.)

� 22. Státní po ze mko vý úřad – Smlou va
o udě le ní sou hla su k pro ve de ní stav by
Rada měs ta schva lu je Smlou vu o udě le ní
sou hla su k pro ve de ní stav by se Stát ním po -
ze mko vým úřa dem, Kraj ský po ze mko vý
úřad pro Ji ho če ský kraj k pro ve de ní stav by:
Pol ní ko mu ni ka ce HPC 1 v k. ú. Nové Hra -
dy a po vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy. 
(Rada ob dr že la od Stát ní ho po ze mko vé ho
úřa du, Kraj ský po ze mko vý úřad pro Ji ho če -
ský kraj ná vrh Smlou vy o udě le ní sou hla su
k pro ve de ní stav by: Pol ní ko mu ni ka ce HPC 
1 v k. ú. Nové Hra dy. Umís tě ním stav by
bude dot čen po ze mek parc. č. 995 v k. ú.
Nové Hra dy, ve vlast nic tví Měs ta Nové
Hra dy.)

Zá pis ze 44. schů ze měst ské rady
ze dne 20. 4. 2016

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

Bylo pro jed ná no:
� 1. Kontrola usne se ní ze 43. 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 43. jed ná ní rady měs ta.

� 2. Dotace na rok 2016
Rada měs ta schva lu je uzav ře ní smlou vy
o pos kyt nu tí do ta ce ve výši 5.000,- Kč Hos -
pi cu sv. Jana N. Ne uman na, Pra cha ti ce a
po vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy. 
Rada měs ta ne schva lu je pos kyt nu tí do ta ce
na rok 2016 Ji ho če ské mu cen tru pro zdra -
vot ně po sti že né a se ni o ry o. p. s., Čes ké Bu -
dě jo vi ce. 
Rada měs ta ne schva lu je pos kyt nu tí do ta ce
na rok 2016 Ko mu ni tě pro du chov ní roz voj, 
o. p. s. Čky ně na akci: Lesy čes ké ho stá tu. 
(Rada pro jed na la in di vi du ál ní žá dos ti o
pos kyt nu tí do ta ce na rok 2016, z roz poč tu
měs ta.) 

� 3. Pronájem po ze mků na dobu ur či tou – 
po ze mko vé par ce ly k. ú. Nové Hra dy
(ryb ní ky)
Rada měs ta bere na vě do mí žá dos ti o pro ná -
jem ryb ní ků v k. ú. Nové Hra dy a po vě řu je
MěÚ Nové Hra dy, In ves tič ní a ma jet ko vý
od bor ve spo lu prá ci se sta ros tou vy žá dá ním 
do pl ňu jí cích in for ma cí. 
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(Rada ob dr že la na zá kla dě zve řej ně né ho zá -
mě ru pro ná jmu ryb ní ků v k. ú. Nové Hra dy,
žá dos ti od Ry bář ství Nové Hra dy s. r. o.
a spo leč nos ti Ryb nič ní hos po dář ství To máš
Gab riš ka, Stráž nad Ne žár kou. Před roz hod -
nu tím rady je tře ba vy žá dat dal ší do pl ňu jí cí
in for ma ce o způ so bu hos po da ře ní a kon -
krét ní výši ná jem né ho.)

� 4. Pronájem ne by to vých pros tor Údo lí
čp. 98
Rada měs ta schva lu je pro ná jem ne by to vých 
pros tor v ob jek tu čp. 98 v Údo lí o vý mě ře
16 m2 za část ku 400,- Kč/mě síc na dobu pěti
let s tří mě síč ní vý po vě dí lhů tou p. Bo hu sla -
vu Po le so vi, Hra deb ní 377 Nové Hra dy a
po vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy. 
(Po zve řej ně ní zá mě ru rada opě tov ně pro jed -
na la žá dost p. Bo hu sla va Po le se, Nové Hra -
dy o pro ná jem ne by to vých pros tor v Údo lí
čp. 98.)

� 5. Rozbor hos po da ře ní MŠ Nové Hra dy
za rok 2015
Rada měs ta schva lu je zlep še ný hos po dář ský
vý sle dek Ma teř ské ško ly Nové Hra dy za rok
2015 ve výši 4.508,55 Kč a schva lu je jeho
pře vod do fon du od měn ve výši 2.000,- Kč a
re zerv ní ho fon du ve výši 2.508,55 Kč. 
(Rada ob dr že la od Ma teř ské ško ly Nové
Hra dy žá dost o schvá le ní vý sled ku hos po -
da ře ní za rok 2015. Hos po da ře ní skon či lo
zis kem ve výši 4.508,55 Kč, kte rý MŠ
N. Hra dy na vr hu je pře vést do re zerv ní ho
fon du a fon du od měn.) 

� 6. Rozbor hos po da ře ní TSM Nové
Hra dy za rok 2015
Rada měs ta schva lu je zlep še ný hos po dář ský
vý sle dek Tech nic kých slu žeb měs ta No vých
Hra dů za rok 2015 ve výši 123.882,48 Kč a
schva lu je jeho pře vod do re zerv ní ho fon du
ve výši 123.882,48 Kč. 
(Rada ob dr že la od Tech nic kých slu žeb měs -
ta No vých Hra dů žá dost o schvá le ní vý sled -
ku hos po da ře ní za rok 2015. Hos po da ře ní
skon či lo zis kem ve výši 123.882,48 Kč.)

� 7. Rozbor hos po da ře ní ZŠ Nové Hra dy
za rok 2015
Rada měs ta schva lu je zlep še ný hos po dář -
ský vý sle dek Zá klad ní ško ly Nové Hra dy za 
rok 2015 ve výši 1.868,12 Kč a schva lu je
jeho pře vod do re zerv ní ho fon du ve výši
1.868,12 Kč. 
(Rada ob dr že la od Zá klad ní ško ly Nové Hra -
dy roz bor hos po da ře ní za rok 2015. Hos po -
da ře ní skon či lo zis kem ve výši 1.868,12 Kč.)

� 8. Účetní zá věr ka MŠ Nové Hra dy
Rada měs ta roz hod la, že schva lo va ná Účet ní
zá věr ka Ma teř ské ško ly Nové Hra dy za rok
2015 pos ky tu je v roz sa hu sku teč nos tí po su -
zo va ných pod le § 4 vy hláš ky č. 220/2013
Sb., věr ný a poc ti vý ob raz před mě tu účet nic -
tví a fi nanč ní si tu a ce Ma teř ské ško ly Nové
Hra dy a účet ní zá věr ku schva lu je. 
(Rada ob dr že la od Ma teř ské ško ly Nové
Hra dy pod kla dy dle vy hláš ky pro schvá le ní
účet ní zá věr ky za rok 2015.)

� 9. Účetní zá věr ka TSM Nové Hra dy
Rada měs ta roz hod la, že schva lo va ná Účet ní
zá věr ka Tech nic kých slu žeb měs ta No vých
Hra dů za rok 2015 pos ky tu je v roz sa hu sku -
teč nos tí po su zo va ných pod le § 4 vy hláš ky
č. 220/2013 Sb., věr ný a poc ti vý ob raz před -
mě tu účet nic tví a fi nanč ní si tu a ce Tech nic -
kých slu žeb měs ta No vých Hra dů a účet ní
zá věr ku schva lu je. 
(Rada ob dr že la od Tech nic kých slu žeb měs -
ta No vých Hra dů pod kla dy dle vy hláš ky pro
schvá le ní účet ní zá věr ky za rok 2015.)

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

� 11. Odkoupení po ze mku v k. ú. Obo ra
u Vy šné ho – pí. Po šmu ro vá, pí.
Ur ba no vá, p. Ur ban
Rada měs ta schva lu je zá měr pro de je po ze -
mků parc. č. 428 a č. 431 o cel ko vé vý mě ře
1 863 m2 v k. ú. Obo ra u Vy šné ho a po vě řu je 
ta jem ni ci MěÚ Nové Hra dy zve řej ně ním na 
úřed ní des ce měs ta. 
(Rada ob dr že la od pí. Jin dry Po šmu ro vé
(Cheb), pí. Jany Ur ba no vé a p. Mi la na Ur -
ba na (Pra ha 4) žá dost o od kou pe ní po ze -
mků parc. č. 428 a č. 431 v k. ú. Obo ra
u Vy šné ho.) 

� 12. Odkoupení par ce ly č. 561 v k. ú.
Obo ra u Vy šné ho – man že lé Ma tuš ko vi
Rada měs ta schva lu je zá měr pro de je po ze -
mků parc. č. 561 o vý mě ře 1 938 m2 v k. ú.
Obo ra u Vy šné ho a po vě řu je ta jem ni ci MěÚ 
Nové Hra dy zve řej ně ním na úřed ní des ce
měs ta. 
(Rada ob dr že la od man že lů Ma tuš ko vých,
Čes ké Bu dě jo vi ce žá dost o od kou pe ní po ze -
mku parc. č. 561 v k. ú. Obo ra u Vy šné ho.)

� 13. Zákon o míst ních po plat cích po no ve le
Rada měs ta sou hla sí s ná vr hem Směr ni ce
Za stu pi tel stva měs ta Nové Hra dy č. 1/2016
o vy me ze ní dů vo dů pro pro mi nu tí míst ních
po plat ků dle zá ko na č. 565/1990 Sb., o míst -
ních po plat cích, ve zně ní poz dějších před pi -
sů a po stu pu je ji ke schvá le ní za stu pi tel stvu
měs ta.
(Mís tos ta ros ta Bc. J. Vo cho ska in for mo val
radu o zpra co vá ní Směr ni ce za stu pi tel stva
měs ta č. 1/2016. Z dů vo dů změ ny OZV
k po plat ku za svoz od pa du a změ ny zá ko na
o míst ních po plat cích byla vy pra co vá na tato 
směr ni ce pro pot ře by úřa du.)

� 14. Plavecký výcvik žáků ZŠ Nové
Hra dy 
Rada měs ta schva lu je Smlou vu o ob sta rá ní
věci se Zá klad ní ško lou Bo ro va ny a po vě řu -
je sta ros tu pod pi sem smlou vy. 
(Rada ob dr že la od Zá klad ní ško ly Bo ro va -
ny ná vrh Smlou vy o ob sta rá ní věci, pro ná -
jem pla vec ké ho ba zé nu k pla vec ké mu
vý cvi ku žáků ZŠ Nové Hra dy.) 

� 15. OŽP – Kon tro la 
Rada měs ta bere na vě do mí in for ma ci o kon -
tro le pl ně ní spo leč né ho me to dic ké ho po ky nu 
zpět né ho od bě ru elek tro za ří ze ní – ko lek tiv -
ní ho sys té mu Elek tro win a Eko lamp. 
(Rada ob dr že la od MěÚ N. Hra dy, Od bo ru
ži vot ní ho pros tře dí in for ma ci o kon tro le
pl ně ní spo leč né ho me to dic ké ho po ky nu

zpět né ho od bě ru elek tro za ří ze ní – ko lek tiv -
ní ho sys té mu Elek tro win a Eko lamp. Obě
kon tro ly pro běh ly bez zjiš tě ných zá vad a
bez zjiš tě ných ne do stat ků s klad ným hod -
no ce ním.) 

� 16. „Úprava vzdu cho tech ni ky na
ob jek tu čp. 74 – Sta tek Nové Hra dy“
Rada měs ta schva lu je do da va te le spo leč -
nost UNIBLOCK TRADE s. r. o. ve řej né
za káz ky: Úpra va vzdu cho tech ni ky na ob -
jek tu čp. 74 – Sta tek Nové Hra dy a po vě řu je 
sta ros tu pod pi sem smlou vy. 
(Rada ob dr že la od MěÚ Nové Hra dy, In -
ves tič ní ho a ma jet ko vé ho od bo ru Zprá vu
o po sou ze ní a hod no ce ní na bí dek ve řej né
za káz ky: Úpra va vzdu cho tech ni ky na ob -
jek tu čp. 74 – Sta tek Nové Hra dy. Byly
do ru če ny dvě na bíd ky, kri té riu nej niž ší
ceny od po ví da la na bíd ka UNIBLOCK
TRADE s. r. o. s část kou 243.026,- Kč bez 
DPH.)

� 17. Správní roz hod nu tí
Rada měs ta bere na vě do mí pro bí ha jí cí
správ ní ří ze ní. 

� 18. TSM – vy hod no ce ní roku 2015
Rada měs ta bere na vě do mí vy hod no ce ní
hos po da ře ní Tech nic kých slu žeb měs ta No -
vých Hra dů a Slu žeb Nové Hra dy s. r. o. za
rok 2015. 
(Rada ob dr že la od mís tos ta ros ty Bc. J. Vo -
cho sky vy hod no ce ní hos po da ře ní Tech nic -
kých slu žeb měs ta No vých Hra dů a Slu žeb
Nové Hra dy s. r. o. za rok 2015. TSM hos -
po da ři ly se zis kem cca 124.000,- 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 byl pře -
ve den do re zerv ní ho fon du. Služ by Nové
Hra dy hos po da ři ly v roce 2015 se zis kem
151.000,- Kč, kte rý je po užit na po stup né
splá ce ní půjč ky ze stra ny Měs ta Nové Hra -
dy – dle smlou vy zbý vá do roku 2017 do -
pla tit cca. 435.000,- Kč.)

� 19. Pronájem čás ti po ze mku v k. ú.
Obo ra u Vy šné ho – pí. Spě vá ko vá
Rada měs ta schva lu je zá měr pro ná jmu po -
ze mku parc. č. 479 cca o vý mě ře 350 m2 v k. 
ú. Obo ra u Vy šné ho na dobu pěti let a po vě -
řu je ta jem ni ci MěÚ N. Hra dy zve řej ně ním
na úřed ní des ce měs ta. 
(Rada měs ta ob dr že la od pí. Hany Spě vá ko -
vé, Obo ra žá dost o pro ná jem čás ti po ze mku
parc. č. 479 v k. ú. Obo ra u Vy šné ho.)

� 20. Žádost o pro mi nu tí pla teb ní ho
vý mě ru – SDH By ňov
Rada měs ta sou hla sí s pro mi nu tím od vo du a 
zá ro veň i pe ná le za po ru še ní roz poč to vé
káz ně ulo že né pří jem ci: SDH By ňov, pla -
teb ním vý mě rem Měst ské ho úřa du Nové
Hra dy č. 2/2016. 
(Rada ob dr že la od SDH By ňov žá dost
o pro mi nu tí po vin nos ti od vo du a pe ná le
z pla teb ní ho vý mě ru č. 2/2016- Dů vo dem
pozd ní ho ode vzdá ní bylo ča so vé vy tí že ní.)

� 21. MŠ Nové Hra dy – schvá le ní
spon zor ských darů
Rada měs ta schva lu je při je tí spon zor ských
darů Ma teř skou ško lou Nové Hra dy v cel -
ko vé hod no tě 14.600,- Kč. 

INFORMACE Z RADNICE

pok ra čo vá ní ze str. 4

pok ra čo vá ní na str. 6
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(Rada ob dr že la od Ma teř ské ško ly Nové
Hra dy žá dost o schvá le ní při je tí spon zor -
ských darů od zá stup ců zá kon ných zá stup ců 
dětí na před pla vec kou pří pra vu, dále věc né
dary od fir my Flos man a. s., ve for mě cuk -
ro vi nek.)

� 22. MŠ Nové Hra dy – Zá pis do MŠ
Rada měs ta bere na vě do mí Ozná me ní Ma -
teř ské ško ly Nové Hra dy o ko ná ní zá pi su do 
ma teř ské ško ly. 
Rada měs ta bere na vě do mí In for ma ci Ma -
teř ské ško ly Nové Hra dy o kri té ri ích pro
při jí má ní dětí s tím, že rada měs ta do po ru -
ču je ře di tel ce MŠ Nové Hra dy zvá žit opa -
ko va né za ve de ní do plň ko vého kri té ria pro
při jí má ní žáků dle ná vr hu (tr va lý po byt dí -
tě te či ro di čů). 
(Rada ob dr že la od ře di tel ky Ma teř ské ško -
ly Nové Hra dy ozná me ní o ko ná ní zá pi su
do ma teř ské ško ly. Dále paní ře di tel ka před -
lo ži la in for ma ci o kri té ri ích pro při jí má ní
dětí do Ma teř ské ško ly Nové Hra dy. Rada
pro jed na la jed not li vá kri té ria s tím, že ne -
sou hla sí s tím, že jako jed no z (např. do pl -
ňu jí cích) kri té rií není tr va lý po byt dí tě te či
ro di čů.) 

� 23. Jihočeský kraj –
Smlou va o pos kyt nu tí do ta ce
(No vo hrad ská číše)
Rada měs ta schva lu je Smlou vu o pos kyt -
nu tí do ta ce SDO/KHEJ/315/16 s Ji ho če -
ským kra jem 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
Smlou vy o pos kyt nu tí do ta ce SDO/KHEJ/
315/16, je jímž úče lem je pos kyt nu tí pe něž -
ních pros třed ků a osob ní záš ti ty hej tma na
kra je Mgr. Ji ří ho Zi mo ly na za jiš tě ní akce
No vo hrad ská číše ve výši 5.000,- Kč.) 

� 24. Prodej sta veb ního po ze mku
v k. ú. Nové Hra dy
Rada měs ta sou hla sí s pro de jem po ze mku
parc. č. 863/33 (dle GP č. 933-40F/2013)
o vý mě ře 1 056 m2 v k. ú. Nové Hra dy do
spo lu vlas tnic tví MUDr. J. Ště pá no vi a
MUDr. D. Schaf fel ho fe ro vé, Nové Hra dy,
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 stu pu je žá dost
ke schvá le ní za stu pi tel stvu měs ta.
(Po zve řej ně ní zá mě ru pro de je sta veb ních
par cel, rada pro jed na la po da né žá dos ti a
na vr hu je schvá lit pro dej po ze mku parc. č.
863/33 o vý mě ře 1 056 m2. Pů vod ně o tuto
par ce lu pro je vi li zá jem i man že lé Kon vič -

ko vi, kte ří však ná sled ně od své žá dos ti od -
stou pi li.)

� 25. Souhlas s umís tě ním před za hrád ky
Rada měs ta sou hla sí s umís tě ním před za -
hrád ky před Res tau ra cí Te re za na ná městí
v No vých Hra dech za před po kla du do dr že -
ní všech zá kon ných pod mí nek. 
(Rada měs ta ob dr že la žá dost paní Ma rie
Hr báč ko vé o mož nost umís tě ní před za -
hrád ky před Res tau ra cí Te re za na ná městí
v No vých Hra dech. Rada ne mě la ná mi tek
s umís tě ním před za hrád ky za před po kla du
do dr že ní všech zá kon ných pod mí nek, zej -
mé na dos ta teč né ho pros to ru pro vy uži tí
chod ní ku chod ci.)

� 26. Český dům – změ na ve vy uží vá ní
Rada sou hla sí s ná vr hem změ ny ve vy uží -
vá ní čás ti ob jek tu Čes ký dům na byty a po -
vě řu je sta ros tu měs ta za jiš tě ním pot ře bné
sta veb ní do ku men ta ce k rea li za ci akce. 
(Sta ros ta měs ta in for mo val radu o ná vr hu
změ ny vy uži tí čás ti ob jek tu Čes ký dům.
V nej vyš ším pat ře je plá no vá na změ na vy -
uži tí, a to ze sou čas né uby to va cí tu ris tic ké
ka pa ci ty na byty. Dle ná vr hu by vznik lo
cel kem 5 no vých bytů. Rada sou hla si la
s ná vr hem změ ny ve vy uží vá ní a po vě ři la
sta ros tu měs ta za jiš tě ním pot ře bné sta veb ní
do ku men ta ce k rea li za ci akce.) 

� 27. Rozpočtové opat ře ní č. 4/2016
Rada měs ta schva lu je roz poč to vé opat ře ní
č. 4/2016.
(Rada ob dr že la od Eko no mic ké ho od bo ru
MěÚ Nové Hra dy ná vrh roz poč to vé ho opat -
ře ní č. 4/2016. Roz poč to vé opat ře ní řeší pře -
su ny mezi jed not li vý mi po lož ka mi.)

� 28. Vypořádání po ze mků – Spo leč nost
so lár ních sta vi te lů
Rada sou hla sí s ná vr hem smě ny a do kou pe -
ní po ze mků v lo ka li tě Vi lo vá čtvrť v ma jet -
ku Spo leč nos ti so lár ních sta vi te lů. 
Rada po vě řu je ta jem ni ci MěÚ Nové Hra dy
pří pra vou smlou vy o věc ném bře me ni pro
část po ze mků za sa hu jí cích ke stá va jí cí ces -
tě v blíz kos ti Ole jo vé ho ryb ní ka.
(Sta ros ta měs ta in for mo val radu o ná vr hu
jed ná ní s pa nem prof. RNDr. D. Šty sem
CSc. ve věci smě ny a do kou pe ní po ze mků
se Spo leč nos tí so lár ních sta vi te lů s. r. o.
v lo ka li tě Vi lo vá čtvrť. Část po ze mků je na -
vr že na ke smě ně (tzv. toč ny), část po ze mků
Měs to Nové Hra dy (část, kte rou do po ze -
mků za sa hu je ko mu ni ka ce) je na bí ze na
Měs tu Nové Hra dy k do kou pe ní. Ve věci
po ze mků při lé ha jí cích k tra fos ta ni ci bylo
ve de ní měs ta in for mo vá no o pro de ji před -
mět ných po ze mků man že lům Kon vič ko -
vým. Část po ze mků za sa hu jí cích do
stá va jí cí ces ty na vr hu jí ma ji te lé po ze mku
(Spo leč nost so lár ních sta vi te lů) ře šit for -
mou zří ze ní bře me ne prů cho du s tím, že by
ten to po ze mek byl za blo ko ván pro osob ní i
ná klad ní do pra vu. Rada sou hla si la s pod -
mín ka mi smlou vy a do kou pe ní. Rada po vě -
ři la ta jem ni ci MěÚ Nové Hra dy pří pra vou
smlou vy o věc ném bře me ni pro část po ze -
mků za sa hu jí cích ke stá va jí cí ces tě v blíz -
kos ti Ole jo vé ho ryb ní ka.)

INFORMACE Z RADNICE

pok ra čo vá ní ze str. 5

Na bíd ka od kou pe ní ho te lu Máj
Již bě hem le toš ní zimy se ob je vo va ly

růz né in for ma ce o mož ném zá mě ru ma ji te le
ho te lu Máj o jeho pro de ji. Měs to Nové Hra -
dy mělo s pa nem Vlč kem ústní gen tle man -
skou do ho du o tom, že v pří pa dě zá mě ru
pro dat ho tel bude Měs to Nové Hra dy in for -
mo vá no a dos ta ne na bíd ku k jeho kou pi.

Pan Ka mil Vl ček s man žel kou své slo vo
do dr že li a v prů bě hu dub na in for mo va li na
jed ná ní ve de ní měs ta o zá mě ru ho tel pro dat
s tím, že jej před nost ně na bíd li Měs tu Nové
Hra dy s na bíd ko vou ce nou 12 000 000,- Kč
za celý ob jekt, pří pad ně 5 000 000,- Kč za sál 
(bez for man ky, šat ny a WC). Man že lé Vlč -
ko vi nás dále in for mo va li o tom, že, po kud
se s Měs tem Nové Hra dy ne do hod nou na od -
pro de ji, bude ob jekt na bíd nut pros třed nic -
tvím rea lit ní kan ce lá ře s tím, že do doby
pro de je ob jekt ne bu de pro na jí mán k žád ným 
ak cím.  

Na jed ná ní vy jád ři li zá stup ci měs ta (sta -
ros ta + mís tos ta ros ta) zá jem o jed ná ní o mož -
né kou pi s tím, že zá měr musí být pro jed nán
ve všech od po věd ných or gá nech měs ta a
musí být zpra co ván od bor ný po su dek, kte rý
by de fi no val ne jen trž ní cenu ob jek tu, ale též
sta no vil pří pad né dal ší ná kla dy na re kon -
struk ci ob jek tu pro jeho dal ší vy uži tí. Zá ro -
veň musí měs to pro vést mo ni to ring mož ných 
do tač ních ti tu lů, kde by byla mož nost za jis tit 
fi nan ce pro re kon struk ci a ná sled né nové vy -
uži tí.

Po do ho dě s pa nem Vlč kem byl sta no ven
ter mín prv ní pro hlíd ky ob jek tu (11. 5. 2016), 
ke kte ré rada měs ta při zva la i zá stup ce dal ších 
stran a hnu tí za stou pe ných v za stu pi tel stvu

měs ta (Ing. F. Štangl, I. Do ro to vič). Pro hlíd -
ky se dále zúčast ni la paní ta jem ni ce Bc. J.
Káp lo vá, ve dou cí Sta veb ní ho úřa du MěÚ
Nové Hra dy L. Prá šil a dva zá stup ci Vy so ké
ško ly eko no mic ké, kte rá byla os lo ve na za
úče lem zpra co vá ní po sud ků. 

Sa mot ná pro hlíd ka nám umož ni la se zná -
mit se se sta vem ho te lu a jeho jed not li vých
čás tí, pan Vl ček nám také v kaž dé čás ti sdě -
lil, jaké změ ny byly na ho te lu pro ve de ny od
doby, kdy se stal ma ji te lem ho te lu. Po pro -
hlíd ce jsme zopa ko va li zá jem dále jed nat
o kou pi ob jek tu.

Před po klá dám, že k mož né kou pi ho te lu
bu de me dis ku to vat i na jed ná ní za stu pi tel stva
měs ta a v jed not li vých vý bo rech i ko mi sích.
Zá sad ním do ku men tem bu dou zpra co va né
po sud ky, na je jichž zá kla dě bude mož no de -
fi no vat cenu, za kte rou by bylo re ál né ho tel
kou pit. 

O dů le ži tos ti ho te lu Máj pro měs to,
o jeho his to rii, vaz bách míst ních ob ča nů a
dal ších sou vis los tech není nut né dlou ze dis -
ku to vat. Stej ně tak nemá v tuto chví li smysl
vra cet se do doby, kdy Měs to Nové Hra dy
mělo mož nost ho tel zís kat. Nyní je tře ba vše
ra cio nál ně zvá žit – ne jen sa mot nou kou pi,
ale zej mé na ná sled né in ves ti ce a dal ší ce lo -
roč ní vy uži tí.

O prů bě hu jed ná ní bu de me prů běž ně in -
for mo vat, v ten to mo ment jsem po va žo val za 
nut né po dat ob ča nům úvod ní zá klad ní in for -
ma ci a za brá nit tak tra dič ním no vo hrad ským 
šuš kan dám, kte ré při ná ší pou ze ner vo zi tu
bez re ál né ho zá kla du.

Mgr. Vla di mír Hokr, sta ros ta měs ta
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Bez peč nost do pra vy ve měs tě
aneb o mě ře ní a do prav ce

Jak jsem již avi zo val v jed nom z mi nu lých člán ků v NZ, pro běh lo
v ne dáv né době v na šem měs tě mě ře ní in ten zi ty do pra vy. Toto mě ře ní
při nes lo ně ko lik za jí ma vých úda jů, kte ré ne jsou za jí ma vé jen z po hle du 
nut nos ti to ho to mě ře ní jako pří lo hy k žá dos ti o do ta ci v in teg ro va ném
re gi o nál ním ope rač ním prog ra mu (IROP), ale také z po hle du sle do vá -
ní in ten zi ty pro vo zu v jed not li vých mís tech, z po hle du za stou pe ní
růz ných dru hů vo zi del, mě ře ní den ní špič ky do pra vy a pře de vším do -
dr žo vá ní rych los ti.

Mě ře ní bylo rea li zo vá no vždy po dobu 24 ho din (pou ze v pra cov -
ních dnech) a v prv ní fázi jsme se za mě ři li na úse ky, kdy máme zá jem
rea li zo vat v rám ci IRO Pu re kon struk ci či vý stav bu chod ní ků (mi ni mál -
ní in ten zi ta do pra vy za 24 ho din v dané lo ka li tě pro mož nost po dá ní žá -
dos ti v IRO Pu je 500 vo zi del, pro to jsme v této fázi ne ře ši li úse ky
v Za hrad ní čtvr ti, kde tyto hod no ty ne do sa hu je me a kde bu de me mu set
prav dě po dob ně uva žo vat pou ze o in ves to vá ní vlast ních fi nanč ních
pros třed ků). Z hle di ska in ten zi ty do pra vy byla na prv ním mís tě Čes ká
uli ce (po čet pro jíž dě jí cích vo zi del:  3 944 vo zi del/48h – 1. den =1994,
2. den = 1950), re la tiv ně vy so ký po čet vo zi del byl na mě řen i v lo ka li tách
Hra deb ní uli ce (u au to bu so vé ho ná dra ží – in ten zi ta 875 vo zi del/24h), Vi -
to raz ská (na kři žo vat ce s uli cí Pod Vo dár nou – 650 vo zi del/24h) a v Ja -
ku li u are á lu ŽPSV (1360 vo zi del/48 ho din – 1. den 655, 2. den 705). 
Nej niž ší hod no ty uká za lo sta no viš tě u ho te lu Máj ve smě ru do kři žo -
vat ky s Vi to raz skou uli cí. Všech na mě ře ní uká za la opod stat ně nost ře -
še ní mo der ni za ce a vý stav by chod ní ků ve vy bra ných lo ka li tách. 

Vel mi za jí ma vá je sta tis ti ka do dr žo vá ní rych los ti. V úse cích Čes ká
a u Hra deb ní uli ce u au to bu so vé ho ná dra ží pře kra čo va lo po vo le nou
„pa de sát ku“ jen vel mi níz ké pro cen to ři di čů (0,2 resp. 3%), mno hem
hor ší to ale bylo na pří klad u Vi to raz ské uli ce (34%) či v prů jez du na Ja -
ku li u ŽPSV (44%). Ja kou si mi ni om lu vou míst ních i přes pol ních ři di čů 
v těch to úse cích by moh lo být to, že dr ti vá vět ši na po ru šu je pou ze
o max. 10 km/h, nic mé ně ni jak ne vý znam ná čís la ne by la ani v ka te go ri -
ích mezi 70 – 85 km/h (v uli ci Vi to raz ská do kon ce i 90 – 95 km/h)!!!
Tato si tu a ce prý sice obec ně od po ví dá sta vu i v ji ných mís tech naší re -
pub li ky, přes to by chom se nad tě mi to čís ly měli za mys let, zej mé na
s ohle dem na čas tý po hyb dětí i ji ných chod ců v da ných úse cích. 

Vel mi za jí ma vé úda je uka zu je sta tis ti ka ve vaz bě na dru hy vo zi del.
Zej mé na s ohle dem na čas té stíž nos ti na prů jezd ka mi o nů se dře vem
smě rem na Pyh rab ruck bu dou úda je o ča sech, kdy tato pře váž ně za hra -
nič ní vo zid la pro jíž dě jí skrz měs to, za jí ma vé pro Po li cii ČR, kte rá se na 
ně bude moci lépe při pra vit.

Po kud jsem uvedl Po li cii ČR, nedá mi to, abych se ne vy jád řil
k v pos led ní době vel mi ak tiv ní mu pů so be ní bu dě jo vic ké „do pra vky“
v na šem měs tě. Na set ká ní sta ros tů s ve de ním ji ho če ské po li cie jsme
byli in for mo vá ni, že in ten zi ta pů so be ní růz no ba rev ných do pra vác kých
ok tá vek se bude v ce lém okre se zvy šo vat, ne boť do pra vka dos ta la nový
vůz pro náš ra jón.

Dlou há léta jsme vo la li po vět ší kon tro le ze stra ny Po li cie ČR – vel -
mi čas té byly stíž nos ti na vy so kou rych lost aut, na pro jíž dě jí cí ka mi o ny 
v osa dách i ve měs tě či al ko hol a dro gy za vo lan tem. V době men ší ak ti -
vi ty Po li cie ČR byla tato ne ak ti vi ta kri ti zo vá na ob ča ny i ve de ním měs -
ta, v mo men tu, kdy Po li cie ČR ak ti vi tu zvy šu je, kri ti ka od čás ti ob ča nů
přes to ne uti chá. Na víc se k pů so be ní po li cie ob je vu jí i „za ru če né“ in for -
ma ce z ka te go rie „jed na paní po ví da la“, že mís to a čas pů so be ní do pra vky
ob jed ná vá sta ros ta, že sta ros ta ur ču je, co se bude kon tro lo vat apod. 

Mož ná by to bylo za jí ma vé, kdy by chom tuto mož nost měli, nic mé -
ně mohu všech ny ob ča ny ubez pe čit, že tomu tak není a že i já či dal ší
čle no vé ve de ní měs ta pod lé há me stej ným kon tro lám ve slu žeb ních či
sou kro mých vo zech. 

Po li cie ČR při pra vi del ných schůz kách son du je, zda obce v re gi o nu
vní ma jí ně ja ký prob lém, kte rý je nut no ře šit. Zá ro veň in for mu jí i nás
o tom, co se v ka tas tru měs ta ode hrá vá. Po kud tedy opa ko va ně v ka tas -
tru na še ho měs ta do šlo k „za sta ve ní“ ři di čů s vy so kým ob sa hem al ko -
ho lu v krvi (do kon ce i v do po led ních ho di nách!), ne mů že me se di vit, že 
se do pra vka na naše měs to za mě ři la a pro vá dě la i na mát ko vé kon tro ly
v době obě da. Stej ně tak tomu ale bylo i v ji ných čás tech re gi o nu…

Po do bné je to i v pří pa dě ji ných pro hřeš ků. Při znám se, že bych na
roz díl od Po li cie ČR ře šil v pří pa dě prv ní ho za sta ve ní ně kte ré pře stup -

Jak je to s ces tov ní mi
do kla dy pro děti?
Ro din né do vo le né spo je né s ces to vá ním do za hra ni čí zna me na jí
i vy ři zo vá ní ces tov ních do kla dů. Co vše je pot ře ba za ří dit při
ces to vá ní s dět mi? Vě dě li jste na pří klad, že i děti mo hou do člen -
ských stá tů Ev rop ské unie a dal ších vy bra ných ev rop ských zemí 
ces to vat na vlast ní ob čan ský prů kaz?

Ces tov ní pas i ob čan ský prů kaz 
jsou pro děti lev něj ší

Blí ží se čas do vo le ných a s ním čeká mno hé ro di ny ces ta k moři
či do hor za hra ni ce Čes ké re pub li ky. Pro ces to vá ní s dět mi do za -
hra ni čí již čtvr tým ro kem pla tí, že i dítě musí mít vlast ní ces tov ní
do klad, je li kož v roce 2012 do šlo na ří ze ním Ev rop ské unie ke zru še -
ní mož nos ti ces to vat na zá pis v ces tov ním do kla du ro di če. Pro ro di če
to ovšem ne zna me ná, že se jim kvů li po ří ze ní ces tov ní ho do kla du pro
děti do vo le ná ně jak zá sad ně pro dra ží. Ces tov ní pas pro dítě do 15 let
to tiž sto jí 100 Kč a dobu plat nos ti má sta no ve nou na 5 let.

Vzhle dem k ne sta bil ní bez peč nost ní si tu a ci v ně kte rých ze mích,
které byly dlou ho do bě tu ris tic ký mi des ti na ce mi, jako na pří klad
Egypt nebo Tu rec ko, se dá le tos oče ká vat ná růst záj mu o ces to vá ní
po Ev ro pě, a pro to jis tě po tě ší mož nost ces to vat po vět ši ně stá tů Ev -
ro py pou ze s ob čan ským prů ka zem. Na ten je nyní mož né vy ces to -
vat do zemí Ev rop ské unie a také do Al bá nie, Bos ny a Her ce go vi ny,
Čer né Hory, Ma ke do nie, Nor ska, Srb ska, Švý car ska a na Is land.
Cena za vy dá ní ob čan ské ho prů ka zu pro dítě do 15 let je 50 Kč a
doba jeho plat nos ti 5 let.

Ces tov ní do kla dy jsou ho to vé do 30 dnů
O vy ří ze ní ces tov ní ho pasu nebo ob čan ské ho prů ka zu pro dítě do 

15 let žádá zá kon ný zá stup ce, tedy zpra vid la ro dič, kte ré mu sta čí
s dí tě tem za jít na nej bliž ší obec ní úřad obce s roz ší ře nou pů sob nos tí. 
K žá dos ti, kte rou na mís tě zpra cu je úřed ník, není nut né při klá dat fo -
to gra fii; úřed ník po ří dí fo to gra fii dí tě te pří mo na úřa du při po dá ní
žá dos ti. Při po dá ní žá dos ti zá kon ný zá stup ce před klá dá svůj prů kaz
to tož nos ti a rod ný list dí tě te. V pří pa dě, že má dítě vy dán již plat ný
ob čan ský prů kaz nebo ces tov ní do klad, lze ten to před lo žit mís to
rod né ho listu.

Lhů ta pro vy dá ní ces tov ní ho pasu nebo ob čan ské ho prů ka zu činí 
ma xi mál ně 30 dnů. V pří pa dě vy ces to vá ní v krat ší lhů tě než 30 dnů
je mož né po žá dat o vy dá ní ces tov ní ho pasu ve zkrá ce né lhů tě 6 pra -
cov ních dnů; ten to úkon je ovšem u dětí zpop lat něn po plat kem ve
výši 2 000 Kč. Bliž ší in for ma ce k vy ři zo vá ní osob ních do kla dů lze
na lézt na webu Mi nis ter stva vnit ra na ad re se:
www.mvcr.cz/cla nek/osobni-doklady.

In for ma cí není ni kdy dost
V pří pa dě, že má dítě ces to vat mimo Ev rop skou unii, do po ru ču -

je me se pře dem in for mo vat u za stu pi tel ské ho úřa du da né ho stá tu,
jaké jsou pod mín ky vstu pu, po by tu a vy ces to vá ní s ne zle ti lým dí tě -
tem. Je také tře ba dát si po zor na to, že ně kte ré stá ty mimo Ev rop -
skou unii mo hou vy ža do vat ur či tou mi ni mál ní dobu plat nos ti
ces tov ní ho do kla du při vstu pu na je jich úze mí nebo ukon če ní po by -
tu – nej čas tě ji činí po ža do va ná mi ni mál ní doba plat nos ti 6 měsíců.

Po drob nos ti k těm to i dal ším pod mín kám (např. ví zo vá po vin -
nost) lze zjis tit u za stu pi tel ské ho úřa du da né ho stá tu, po pří pa dě je
lze na lézt na webu Mi nis ter stva za hra nič ních věcí www.mzv.cz
v sek ci „Ces tu je me“ a dále v čás ti „Stá ty a úze mí – in for ma ce na
ces ty“.

Mgr. Jana Vil du met zo vá,
ná měst ky ně mi nis tra vnit ra pro ří ze ní sek ce ve řej né sprá vy

pok ra čo vá ní na str. 8
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ky do mlu vou (zej mé na v otáz ce bez peč nost -
ních pásů, sví ce ní apod.). Ve de ní Po li cie ČR
jsem také na jed ná ní upo zor nil, že spí še než
vyč ká vá ní za bu kem na ři di če bez pásů by -
chom uví ta li zvý še ný do hled nad noč ní jíz dou
pod vli vem al ko ho lu či nad kri zo vý mi mís ty
z hle di ska do dr žo vá ní rych los ti (např. Vi to -
raz ská + osa dy, pro to že např. vy so ká rych lost
ka mi o nů a ná kla ďá ků se dře vem při prů jez du
osa da mi či na vý jez du z měs ta smě rem ke stát -
ní hra ni ci mi při jde mno hem ne bez peč něj ší
než opo me nu tí zap nu tí pásů při jíz dě dlou hé
de sít ky či stov ky met rů.  Nic mé ně i já mu sím
kon sta to vat, že zá kon o sil nič ním pro vo zu a
jeho pra vid la jsou jas ně dány a že v pří pa dě je -
jich po ru še ní se všich ni bez par do nu vy sta vu -
je me hroz bě po ku ty. 

Zá ro veň si také mu sí me všich ni upřím ně
sáh nout do svě do mí, jak se za vo lan tem a na
sil ni ci cho vá me. Ani já ne jsem „bí lou li lií“,
ale v pří pa dě pře stup ku můžu na dá vat jen sám
sobě a ne svá dím pří pad né za sta ve ní a kon tro lu 
na hej tma na kra je či mi nis tra vnit ra.

Ne od pus tím si ješ tě je den pří klad. Na růz -
ná do prav ně ne bez peč ná mís ta mne čas to upo -
zor ňu jí naši ob ča né. Na jed né stra ně se
ně kte rým ne lí bí, že ně kdo jede zdán li vě či re -
ál ně rych le v ně ja kém mís tě, že par ku je na ze -
le ných plo chách či chod ní cích, na dru hou
stra nu pak čas to ta samá oso ba par ku je auto na 
tom sa mém chod ní ku nebo jede au tem do zá -
ka zu až k cuk rár ně, pro to že pře ce pro zmrz li -
nu či zá ku sky ne půj de pěš ky…  Ale jak jsem
již uvedl, kdo je bez viny, ať… Smě rem k pů -
so be ní po li cie je to ale pros té a jas né – po kud
ne bu de me zby teč ně dá vat zá min ku, ne bu de -
me mít prob lé my.   

Ale vrať me se zpět k mě ře ní in ten zi ty a zej -
mé na k dů vo dům, proč byla tato mě ře ní ob jed -
ná na. Na zá kla dě naší vlast ní zku še nos ti a na
zá kla dě po ža dav ků ob ča nů se po stup ně sna ží -
me za jis tit fi nanč ní pros třed ky na rea li za ci
opat ře ní ve dou cích ke zvý še ní bez peč nos ti
do pra vy ve měs tě a zej mé na mo der ni za cí a vý -
stav bou chod ní ků za bez pe čit vyš ší bez peč nost 
chod ců a bez ba ri é ro vý po hyb ve měs tě i osa -
dách. Mě ře ním vy ti po va ných úse ků naše sna -
ha ne kon čí – ved le dal ších úse ků, kte ré si jako
pod klad pro bu dou cí do tač ní žá dos ti ne chá me
zpra co vat, chys tá me po stup ně pro jek to vé do -
ku men ta ce na jed not li vé úse ky a také rea li za -
ci. Tou nej bliž ší by měla být mo der ni za ce
chod ní ku od kap lič ky k ho te lu a snad i prv ní
eta pa Na vrá ti lo vy uli ce. Vě řím také, že dal ší
rea li zo va né chod ní ky bu dou ná sle do vat poté,
co bude otev ře na nová mož nost zís ká vá ní do -
ta cí pro tuto ob last.  

Malé vel ké po dě ko vá ní na zá věr: dě ku ji
všem, kte ří se ne bo jí dát ná mět na ře še ní bez -
peč nos ti ve měs tě, zej mé na té do prav ní. Přes -
to že na ko nec mu sí me vše mít i v sou la du
s mnoh dy zdán li vě ne smy sl ný mi nor ma mi a
ně kdy je na vr že né ře še ní tro chu jiné, než jsme
si přá li, je vel mi dů le ži té upo zor ňo vat na ne -
bez peč né úse ky a sna žit se o změ nu k lep ší mu. 
S ohle dem na fi nan ce není také mož né oka -
mži tě uspo ko jit všech ny po ža dav ky, ale věř te,
že se o to sna ží me…

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

Vo do vod ní hyd ran ty může po užít jen
pro vo zo va tel sítě a ha si či v pří pa dě po žá ru

S ne opráv ně nou ma ni pu la cí s nad ze mní mi i pod ze mní mi hyd ran ty se v pos led ní době stá -
le čas tě ji po tý ka jí vo do hos po dá ři. Hyd rant, jako sou část vo do vod ní sítě, slou ží vo do hos po -
dá řům pro její pl ně ní a od ka lo vá ní. Ne za ne dba tel nou funk cí pro pro vo zo va te le
vo do hos po dář ské ho ma jet ku, tedy spo leč nos ti ČEVAK a.s. je také pl ně ní cis te ren pro do voz
pit né vody v pří pa dě po ruch a ha vá rií na vo do vod ní síti. Hyd ran ty také vy uží va jí ha si či, jako
zdroj vody, při ha še ní po žá rů. 

Po uži tí hyd ran tů v pří pa dě zá chran ných a lik vi dač ních pra cí přes ně sta no vu je Zá kon o vo -
do vo dech a ka na li za cích č. 274/2001 Sb., v sou la du se Zá ko nem č.239/2000 Sb. o in teg ro va -
ném zá chran ném sys té mu. Pou ze v tom to pří pa dě se také na ha si če ne vzta hu je po vin nost
pla tit vod né a stoč né. Žád ný jiný způ sob ma ni pu la ce bez vě do mí pro vo zo va te le tedy není
mož ný. 

Po kud by to tiž k ne opráv ně né ma ni pu la ci se za ří ze ním vo do vo du nebo ka na li za ce do šlo,
hro zí dle výše uve de né ho zá ko na po ku ta jak práv nic kým, tak i fy zic kým oso bám. Kro mě
toho jim ješ tě může vo dop ráv ní úřad ulo žit po ku tu za ne opráv ně ný od běr a to až do stej né
výše, tedy 50 ti síc ko run. Pro vo zo va tel, je na víc opráv něn ode bra nou pit nou vodu zpět ně vy -
úč to vat a může uložit smluvní pokutu až do výše 10 tisíc korun. 

Ja ká ko li ma ni pu la ce s hyd ran ty, vy jma zá chran ných a lik vi dač ních pra cí, je tedy za ká zá -
na. Ten to prob lém se ob je vu je pře de vším v jar ním a let ním ob do bí, kdy se za čí na jí na pouštět
za hrad ní ba zé ny. Zde je tře ba do dr žet zá klad ní pra vid lo. Lidé by měli od běr pře dem ozná mit
na bez plat nou lin ku spo leč nos ti ČEVAK a.s. 800 120 112, kde jim po ra dí s mož ný mi al ter na -
ti va mi, jak ba zén na pus tit, případně předají kontakt na příslušného provozního pracovníka.

L. Zim me lo vá

Bez peč nost do pra vy ve měs tě
(pok ra čo vá ní ze str. 7)
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Sta ré elek tro sbí rá me 10 let, vy da lo by na 700 roz hle den
Oce lo vá kon struk ce roz hled ny na praž ském Pet ří ně váží asi 175 tun. 

Jen ze že le za zís ka né ho z vy řa ze ných elek tros pot ře bi čů, kte ré u nás lidé 
za pos led ních 10 let pře da li k re cyk la ci, by se ta ko vých rozhleden dalo
postavit 700. 

Zá ro veň se tak to po da ři lo „vy tě žit“ množ ství dal ších su ro vin, aniž
by se tím dále zten či lo ubý va jí cí ne rost né bo hat ství. Díky stá le vy spě -
lej ším re cyk lač ním tech no lo gi ím se to tiž daří zís kat zpět a zno vu vy užít 
ko lem 90 pro cent ma te riá lů, z nichž jsou elek tro za ří ze ní vy ro be na. Na -
pří klad běž ná mik ro vln ná trou ba je z více než po lo vi ny vy ro be na ze že -
le za, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.

Co z do mác nos tí mizí a v ja kém množ ství, to je dob ře vi dět zej mé na
pos led ních 10 let, kdy se v Čes ké re pub li ce vy slou ži lé elek tro sys te ma -
tic ky sbí rá a re cyk lu je. ELEKTROWIN, kte rý je nej vět ším čes kým ko -
lek tiv ním sys té mem a za jiš tu je zhru ba po lo vi nu tu zem ské ho sbě ru a
re cyk la ce, se za tu dobu po sta ral o sběr a ná sled nou recyklaci více než
15 milionů spotřebičů. 

Ses bí ra né spot ře bi če po lo že né je den za dru hým by vy tvo ři ly řadu
mě ří cí přes 6000 ki lo met rů, tak že by se daly hned dva a půl krát vy sklá -
dat po ob vo du stát ní hra ni ce České republiky.

Sto le tí vy tr val ci i je pi čí ži vot
Ně kte ré spot ře bi če, kte ré dnes běž ně po uží vá me, se v čes kých do -

mác nos tech za ča ly za byd lo vat už za čát kem 20. sto le tí. Pat ří mezi ně
tře ba led ni ce, prač ky nebo vy sa va če. Sou vi se lo to s vl nou ma so vé ho
při po jo vá ní ke vznikající elektrické rozvodné síti. 

Od té doby jim při by ly nové funk ce, změ nil se de sign, zá klad ní tech -
no lo gic ké prin ci py ale zůs ta ly stej né. A ne do ká že me si bez nich před sta -
vit kaž do den ní ži vot. Po tvr dil to i prů zkum, kte rý ELEKTROWIN le tos
usku teč nil. Více než po lo vi na do tá za ných by si vza la led ni ci do kon ce
na pus tý os trov – tak je pro ně ne po stra da tel ná. Pě ti na by oce ni la, kdy -
by jim ži vot Ro bin so nů zpří jem ňo va la pračka.

Je pi čí ži vot mají na opak pří stro je s pa mě ťo vým no si čem. Ty pic kým
pří kla dem byl hit 90. let, vi deo re kor dé ry sys té mu VHS. Ty vel mi rych le
vy stří da ly CD pře hrá va če, kte ré jsou v pos led ních le tech na hra zo vá ny
pa mě ťo vý mi mé dii. 

Ně kte rá elek tric ká za ří ze ní, kte rá jsme ješ tě ne dáv no moh li vi dět jen 
v mu zej ních sbír kách, se na opak do do mác nos tí vra ce jí. Jsou to hlav ně
ku chyň ské ro bo ty s bo ha tým pří slu šen stvím pro do má cí vý ro bu nej růz -
něj ších po chu tin, kte ré se na pos le dy ma so vě vy rá bě ly ve 30. a 40. le tech
20. sto le tí. Ně kte ré ne sou do kon ce stej nou znač ku, je prav dě po dob né,
že se je jich vý rob ci in spi ro va li i ve vlast ních fi rem ních muzeích.

No vin ka Made in EU
I když tedy není vět ši na běž ně po uží va ných spot ře bi čů v čes kých

do mác nos tech žád nou no vin kou, stá le ješ tě po měr ně nový je způ sob,
jak s nimi na klá dá me po skon če ní je jich ži vot nos ti. Když to tiž na šim
před kům do slou ži la led ni ce nebo vy sa vač a sku teč ně již ne šly opra vit,
zů stá va ly dál – „na pa mát ku“. Je jich po ří ze ní to tiž před sta vo va lo tak
vel kou investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?

K vět ší ob mě ně do má cích spot ře bi čů za ča lo v čes kých ze mích do -
chá zet až v 60. le tech mi nu lé ho století. 

Uce le ný sys tém je jich sbě ru a re cyk la ce se ale za čal ro dit te pr ve na
po čát ku no vé ho ti sí ci le tí, přes ně ji po roce 2005, tedy prá vě před de se ti
roky, kdy se do čes ké le gis la ti vy pro mít la teh dy nová ev rop ská směr ni ce.

Díky tomu se sta ré spot ře bi če po stup ně přes ta ly há zet do po pel nic, a 
když se ne veš ly, vo zit na čer né sklád ky. Jin de v Ev ro pě sys tém fun go -
val dří ve, u nás byly vy tvo ře ny zá kla dy pou ze pro te le vi ze, chlad nič ky
a zá řiv ky, což byla nová po vin nost vy plý va jí cí z členství v Evropské
unii.

Na roz díl od ně kte rých ji ných di rek tiv, má ta od pa do vá jed no du -
chou lo gi ku. Vy chá zí z toho, že nej lep ší je od pad, kte rý vů bec ne vznik -
ne. Vět ši na toho, čeho se zba vu je me, se to tiž sku teč ně dá úspěš ně
re cyk lo vat a zís ka né su ro vi ny zno vu po užít.                                  OŽP
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Bio re zo nan ce v Be ne šo vě nad Čer nou
Bio re zo nan ce je me to da, kte rá v prv ní

řadě od ha lu je sa mot nou pří či nu dis har mo nie 
or ga nis mu a ná sled ně efek tiv ně ak ti vu je sa -
mo lé čí cí schop nos ti or ga nis mu. Bio re zo nan -
ce fun gu je na prin ci pu ce lo stní ho pří stu pu
k člo vě ku, jako k cel ku. Bio re zo nan ce ana ly -
zu je a od stra ňu je pří či ny, je to me to da bez
léků a je ne in va ziv ní a efek tiv ní. Je to spe ciál -
ní tes to va cí a sys te ma tic ký po stup od stra ně ní
zá tě ží na bio fy zi kál ní úrov ni. Díky pří stro ji
BICOM mo hou být u mno hých pří pa dů zjiš -
ťo vá ny a eli mi no vá ny (čas to skry té) pří či ny
po tí ží. 

Bio re zo nanč ní meto da BICOM se po uží vá
v zá pad ní Ev ro pě již více než 25 let pro hu -
mán ní a ve te ri nár ní úče ly. Pat ří stej ně jako
např. ho meo pa tie a aku punk tu ra do ob las ti
tzv. „kom ple men tár ní me di cí ny“. Přístroj
BICOM OPTIMA se vy rá bí v Ně mec ku a je
cer ti fi ko ván pro zdra vot nic ké po uži tí. Dů le ži -
té teo re tic ké zá kla dy bio re zo nanč ní me to dy se 
po tvr zu jí pros třed nic tvím nej no věj ších poz -
nat ků v bio fy zi ce a kvan to vé fy zi ce, avšak ne -
jsou ješ tě ak cep to vá ny sou čas ný mi ná zo ry
čes ké „škol ní me di cí ny“. Ve li ce po pu lár ním a
úspěš ným prog ra mem Bi co mu je An ti ni ko ti -
no vý prog ram.

Pod le poz nat ků kvan to vé fy zi ky mají ma -
te riál ní čás ti ce jak vl no vý tak i čás ti co vý cha -
rak ter. To zna me ná, že kaž dá subs tan ce –
tedy i kaž dá buň ka, kaž dá část těla, ale také
viry, bak te rie, pyly, to xi ny, ni ko tin atd. –
mají elek tro mag ne tic ké vy za řo vá ní, tzv. frek -
venč ní vzo rek. Kaž dá subs tan ce má pod le své
vlast nos ti ur či tou vl no vou dél ku nebo frek -
ven ci se zce la in di vi du ál ní cha rak te ris ti kou.
Pří stroj BICOM OPTIMA pra cu je prá vě s tě -
mi to frek venč ní mi vzor ky kli en ta, což pos ky -
tu je ne uvě ři tel né mož nos ti a ši ro ký roz sah
vy uži tí. Jeho jád rem je tak zva ný bio lo gic ký
filtr, kte rý do ká že od dě lit har mo nic ké a pa to -
lo gic ké vl ně ní kli en ta. Pod sta tou účin ku je pů -
so be ní na re gu lač ní sub sys té my or ga nis mu
(ner vo vý, hor mo nál ní, imu nit ní) a cí lem je ob -
no ve ní vnitř ní rov no vá hy or ga nis mu (jak ener -
ge tic ké, tak i hor mo nál ní a ve ge ta tiv ní), což se
pro je ví zlep še ním zdra vot ní ho sta vu. Je li kož
BICOM OPTIMA do ká že pra co vat nově i
v níz kých frek ven cích, do ká že har mo ni zo vat
chyb né frek venč ní vzor ce u psy cho so ma tic -
kých prob lé mů, u ener ge tic kých a emoč ních
blo kád. 

Ži je me v ob do bí ko mu ni ka ce a in for ma -
cí. A ko mu ni ka ce pro bí há i na bu něč né úrov -
ni a tělo může fun go vat a re gu lo vat pou ze

teh dy, když se v něm ode hrá vá správ ná ko -
mu ni ka ce a tím i vý mě na in for ma cí mezi
buň ka mi (re zo nan ce). Vý zkum bio fo to nů
vy chá zí z toho, že buň ky spo lu ko mu ni ku jí
pros třed nic tvím „svě tel ných bles ků“ (vy za -
řo vá ní fo to nů) – vy mě ňu jí si in for ma ce přes
ur či té frek ven ce. Po kud tělo ovliv ňu jí ru ši -
vé subs tan ce (jedy, viry, bak te rie, pa ra zi ti,
aler ge ny, elek tros mog atd.), mo hou za bra ňo -
vat ko mu ni ka ci mezi buň ka mi.

Pra xi bio re zo nan ce mů že te od za čát ku
červ na nav ští vit v Be ne šo vě nad Čer nou č.p.
93,  v čele ná městí, smě rem na Kap li ci. Mů že -
te se ob jed ná vat na tel. č. +420 607 279 813.
Prů běh ana ly zo vá ní, de to xi ka ce, te ra pie může 
tr vat i 3 hod. Při kaž dé náv ště vě si kli en ti musí 
od klá dat veš ke ré šper ky, tu díž do po ru ču ji si je 
na „se ze ní“ ne no sit. Kon tra in di ka cí bio re zo -
nan ce jsou náh lé pří ho dy břiš ní, náh lé duš nos -
ti, bo les ti na hru di, kr vá ci vé sta vy, těž ké
in to xi ka ce, tě ho ten ství a im plan ta ce kar di os ti -
mu lá to ru a kardioverteru-defibrilátoru. 

Není tře ba se obá vat re vo luč ních poz nat ků
vědy, při po chyb nos tech Vám bu dou zod po -
vě ze ny veš ke ré dotazy.  

Ví tá ni jsou všich ni ne moc ní všech vě ko -
vých ka te go rií. 
S poz dra vem Mgr. Mi cha e la Šup le ro vá R.N.

Po zván ka na kněž ské
svě ce ní Mar ti na Brá chy

Vá že ní spo lu ob ča né, milí far ní ci,
v břez no vém čís le No vo hrad ské ho zpra vo da je 
jsem Vás in for mo val o já hen ském svě ce ní
Mar ti na Brá chy, kte ré pro běh lo v na šem far -
ním kos te le sv. Pet ra a Pav la 30. led na 2016.
Při je tím já hen ské ho svě ce ní se Mar tin při po jil
k du chov ní mu sta vu a za po čal svou služ bu
v pra cha tic ké far nos ti, kde jako já hen slou žil
bo ho služ by slo va, ká zal na mších sva tých,
od dá val, křtil a po hřbí val. K tomu, aby mohl
vy slu ho vat všech ny svá tos ti, včet ně té nej dů -
le ži těj ší – mše sva té a svá tost smí ře ní, je za po -
tře bí, aby se stal kně zem.

Jsem sku teč ně vel mi rád, že Vás mohu
v tuto chví li po zvat na slav nou mši sva tou
v so bo tu 25. červ na v 10.00 hod. do ka ted rá ly
sv. Mi ku lá še v Čes kých Bu dě jo vi cích, bě hem
kte ré přij me vklá dá ním ru kou otce bis ku pa
Vlas ti mi la Kro či la kněž ské svě ce ní spo lu
s dal ší mi jáh ny čes ko bu dě jo vic ké die cé ze.
A zá ro veň Vás chci i jmé nem Mar ti no vým sr -
deč ně po zvat na pri mič ní mši sva tou, kte rou
bude slou žit v pá tek 1. čer ven ce v 15.00 hod.
opět v kos te le sv. Pet ra a Pav la v No vých Hra -
dech. Po mši svaté bude udě lo vat své pri mič ní 
po žeh ná ní. To má tak vel kou hod no tu, že lidé 
pro ně z da le ka pu to va li a ří ká va li – „Pro pri -
mič ní po žeh ná ní se vy pla tí ro ze drat boty.“
Celá slav nost pak bude za konče na ob čer stve -
ním v kláš ter ní za hra dě.

Více in for ma cí o pri mi ci an to vi i blí ží cích
se slav nos tech mů že te na jít na we bo vých
strán kách www.primice.cz

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

Ob last ní cha ri ta Nové Hra dy pře da la
vý tě žek Třík rá lo vé sbír ky 2016

Je to oprav du úžas ný po cit –
vě dět, že tady ko lem nás žije to -
lik dob rých lidí, kte ří ne vá ha jí
při spě chat na po moc svým bliž -
ním v nou zi. Toto ujiš tě ní se
sice opa ku je při Třík rá lo vé sbír -
ce kaž dý rok, ale ten to krát ta ob -
rov ská vlna so li da ri ty se dvě ma
osi ře lý mi dět mi pře ko na la i ty
nej smě lej ší před sta vy. Vy ko le -
do va ná část ka 143.537,- Kč
výraz ně pře vý ši la všech ny před -
cho zí roč ní ky sbír ky, a všem dár cům i or ga ni zá to rům z Cha ri ty Čes ká re pub li ka, ja kož i všem 
vel kým a ma lým ko led ní kům, pat ří prá vem ob rov ský dík.

Sou ro zen ci Lus to vi a je jich pra ro di če, kte ří se o ně teď sta ra jí, byli vel mi do ja ti a dá va li
na je vo svou vděč nost, když jim zá stup ce Ob last ní cha ri ty Nové Hra dy pan Vác lav Švarc pře -
dá val ve stře du 4. květ na část ku 74.639,- Kč, kte rá jim ná le ží pod le zá vaz ných pra vi del Třík -
rá lo vé sbír ky. Zby tek vy ko le do va ných pe něz půj de na dal ší pro jek ty, kterými Charita Česká
republika pomáhá potřebným.

Pře da né pe ní ze při šly sou ro zen cům Lus to vým vhod o to více, když ani po té měř roce od
úmr tí je jich otce jim po jiš ťov na za tím ne vy pla ti la sjed na né po jist né pl ně ní a vý pla tu růz ný mi
for mál ní mi klič ka mi ne ustá le od da lu je. Bo hu žel se také přes všech ny sna hy ne po da ři lo vy -
jed nat s mi nis ter stvem pro míst ní roz voj, aby byla dě tem od puš tě na ales poň část splá tek hy -
po té ky, kte rou si je jich ro di če vza li na stav bu domu z mi nis ter ské ho Fon du roz vo je byd le ní.
O to více si váží po mo ci, kte rou jim v Třík rá lo vé sbír ce pos ky tli ne jen je jich sou se dé z rod né
Oleš ni ce, ale i lidé, kte ří o nich vědí jen z do sle chu. Vě ří me, že dob ře do pad nou i jed ná ní s
Die céz ní cha ri tou Čes ké Bu dě jo vi ce, kte rá před běž ně při slí bi la vě no vat dě tem i svůj po díl na 
sbírce ve výši 21.530,- Kč. Budou tak moci uvažovat i o realizaci plynového topení, které
plánoval pořídit jejich otec.

Asi všich ni si uvě do mu je me, že ja ká ko li fi nanč ní nebo ma te riál ní po moc je jen sla bou ná -
plas tí na bo lest, kte rou dě tem do ká že způ so bit náh lá ztrá ta obou ro di čů. A tak mož ná to nej -
cen něj ší, co jsme An dree a Lu ká šo vi moh li Třík rá lo vou sbír kou vě no vat, je vě do mí, že mají
ko lem sebe lidi, kte ří s nimi cítí a chtě jí jim po má hat.                               Ing. Lud vík Lo šek

http://www.primice.cz/
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Den ochra ny pří ro dy,
mys li vos ti, ry bář ství a vče lař ství

5. roč ník
pod záš ti tou hej tma na ji ho če ské ho kra je Mgr. Ji ří ho Zi mo ly

Da tum: 18. čer ven 2016, za čá tek: 14.00 hod.
Mís to: zá mec ký park

Me di ál ní part ner: Ji ho če ská te le vi ze

Mot to: “VYHRÁT MUSÍ PŘÍRODA”

Čes ký svaz ochrán ců pří ro dy Nové Hra dy, Mys li vec ký spo lek
Nové Hra dy, Čes ký ry bář ský svaz Nové Hra dy, Čes ký svaz vče la řů
Nové Hra dy a Tr ho vé Svi ny a de cho vá hud ba Ve se lá mu zi ka, si vás
do vo lu jí po zvat na ju bi lej ní pátý roč ník spol ko vé akce: „Den ochra ny
pří ro dy, mys li vos ti, ry bář ství a vče lař ství 2016“. Akci pro vás po řá -
dá me v so bo tu dne 18. 6. 2016 od 14.00 ho din v zá mec kém par ku
v No vých Hra dech v rám ci os lav mě sí ce červ na, mě sí ce mys li vos ti a
ochra ny pří ro dy. Cí lem od po led ní ho set ká ní je pro pa go vat ochra nu pří -
ro dy, mys li vost, ry bář ství a vče lař ství a při vést k těm to obec ně pros pěš -
ným záj mo vým ak ti vi tám nové čle ny z řad dětí, mlá de že i do spě lých a 
také se spo lu po dí let na kul tur ním obo ha ce ní dění ve měs tě. 

Prog ram dne: de set sou těž ních sta no višť pro děti ve věku od 3 do
18 roků, umě lec ký řez bář s mo to ro vou pi lou, pře hlíd ka tro fe jí zvě ře
No vo hrad ska, dře vo ru bec ká sou těž pro troj člen né týmy, jíz da na
koni, jíz da lodí po je zír ku spo je ná s čiš tě ním vody, ma lo vá ní pro
malé, men ší i nej men ší, ukáz ka so kol ní ka a jeho drav ců a sov, hod
po le nem o srn ce a mini sou těž v hodu po le nem pro ženy, střel ba ze
vzdu chov ky, luku a dal ší. Na zá věr dět ských sou tě ží bude pro ve de -
no losování odevzdaných soutěžních lístků o hodnotné ceny!! 

Na akci se vy bí rá dob ro vol né vstup né, sou tě že pro děti jsou zdar -
ma. Mír ný po pla tek se bude vy bí rat u sou tě že do spě lých v hodu po -
le nem. Na fi nan co vá ní a or ga ni zo vá ní Dne ochra ny pří ro dy se
po dí lí výše uve de né spol ky, měs to Nové Hra dy a os tat ní spřá te le né
spol ky, fir my, pod ni ka te lé a ka ma rá di, svý mi drob ný mi fi nanč ní -
mi nebo ma te riál ní mi spon zor ský mi dary (Na kla da tel ství Dona,
Ča so pis Pa pouš ci, MVDr. P. Ky pet, Mgr. Ky pe to vá, Lesy ČR,
s.p., Ry bář ství Nové Hra dy s.r.o., Bc. Jo sef Vo cho ska, Bu dě jo vic ký 
Bud var, n.p., MS Ka men ná, z.s., Ká men a pí sek, spol. s r.o. Čes ký
Krum lov, Aka de mie věd se síd lem v Zám ku v No vých Hra dech,
pen zion Hamr a dal ší). 

O hu deb ní do pro vod se bude po celé od po led ne sta rat míst ní ka -
pe la Ve se lá mu zi ka. Ob čer stve ní ve for mě míst ních spe cia lit (srn čí
gu lá šek, gri lo va ní pstru zi a dal ší), ne al ko a alko nápojů, je zajištěno.

Tě ší me se na shle da nou v mě sí ci červ nu, mě sí ci mys li vos ti a
ochra ny pří ro dy.   

Or ga ni zač ní vý bor DO PMRaV, Kas.,Sta.,Voch.,Bry.

SOPTÍCI in for mu jí
 Vá že ní ob ča né No vých Hra dů, v břez no vém čís le NZ jsem Vás in -

for mo val o blí ží cím se ko ná ní Jar ní ho kola hry Pla men a pří pra vách
nut ných k účas ti. Jar ní kolo pro běh lo dne 14. květ na 2016 v Obci Žár.
Do Jar ní ho kola jsme  ob sa di li dvě druž stva star ších (star ší čís lo 1, star -
ší čís lo 2, z toho kaž dé druž stvo tvo ři lo de set čle nů MH). Cel ko vý po čet 
na sa ze ných druž stev v ka te go rii star ších do sáhl poč tu de vět. Přes sil -
nou kon ku ren ci, kte rá se kaž dým ro kem stup ňu je jsme do ká za li ob sa dit  
stu peň ví tě zů a to v po do bě pr ven ství, kte ré zís ka lo druž stvo star ší č. 1, 
druž stvo star ší č. 2 se pak umís ti lo na mís tě pá tém. Pr ven ství nás opět
po su nu lo do Okres ní ho kola Hry Pla men, kte ré se bude ko nat jako kaž -
dým ro kem ve Zli vy u Čes kých Bu dě jo vic dne 28. květ na. Do Okres ní -
ho kola je mož né po stou pit jen ze stup ňů ví tě zů a mu sím zmí nit, že
Okres ních kol se účast ní me již ně ko lik let bez pře ru še ní což svědčí
o jis té prestiži MH na Nových Hradech. O výsledcích Okresního kola
Vás budu informovat v dalším čísle NZ.

Zá vě rem bych chtěl po dě ko vat panu sta ros to vi No vých Hra dů  Mgr. 
Vla di mí ro vi Hok ro vi za fi nanč ní pod po ru a zá ze mí, TJ Nové Hra dy za
bez peč nou ces tu, po dí le jí cím se čle nům SDH  za je jich po moc při pří -
pra vě a za jiš tě ní věc ných pros třed ků. Pos led ní po dě ko vá ní budu smě -
řo vat k na šim Sop tí kům za je jich od hod lá ní a na sa ze ní, kte rým mě opět
pře svěd či li, že dlou ho do bá sna ha a chtít se něco naučit v závěru přinese 
vždy ova ce… Děkuji.

Ve dou cí mlá de že SDH Ra dek Ho mo lka
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Zla tá srn čí tro fej – Me mo ri ál Ing. Bo hu sla va Švar ce
Mys li vec ký spo lek Nové Hra dy, z.s. a ČSOP Nové Hra dy spo leč ně

při pra vi li prv ní roč ník míst ní Zla té srn čí tro fe je, kte rá se usku teč ni la
dne 14. 5. 2016 od 10:00 ho din v klu bov ně Mys li vec ké ho spol ku Nové
Hra dy. Před se da MS Nové Hra dy pan Mi chal We ger spo lu s před se dou
ČSOP Nové Hra dy pa nem La di sla vem Sta rým od star to va li sou těž ze
zna los ti mys li vos ti. Čest ným hos tem byla paní Zdeň ka Švar co vá, kte rá
při po mně la od kaz pana Ing. Bo hu sla va Švar ce, za klá da jí cí ho čle na ZO
ČSOP Nové Hra dy, a prv ní před se da této or ga ni za ce, kte rý se s dal ší mi
ochrán ci po dí le li na vý sad bě no vých stro mů, úpra vu stro mo řa dí, ale jí,
v údrž bě ná ho nu na vo do pád v Ter či ně údo lí a hlav ně se za sa dil o zá chra -
nu Jil mu drs no lis té ho a to ne jen na No vo hrad sku. Vel mi ak tiv ně pů so bil
na poli osvě ty, for mou před ná šek jak pro mlá dež, tak pro do spě lé.

Sou tě ží cí děti byly roz dě le ny do třech sku pin. Ka te go rie A MŠ a
1. tří da, ka te go rie B 2. – 5. tří da a ka te go rie C 6. – 9. tří da. Účast ni ly se
děti ze ZŠ Nové Hra dy, ZŠ Hor ní Strop ni ce a MŠ Nové Hra dy. Vý sled -
ky tes tů zpra co val pan Petr Aksamit člen ČSOP Nové Hrady.

Pro děti v prv ní ka te go rii byl při pra ven sou bor otá zek a poz ná vá ní
kvě tin a zvě ře, zde mu sel roz hod nout až roz střel, kte rý vy hrál a tím i
prv ní mís to zís kal Va šík Brych ta. Dru há skon či la Adél ka We ge ro vá a
třetí Klaudie Krenauerová.

V ka te go rii B  2. - 5. tří da ZŠ se na prv ním mís tě umís til Jan Pá vek
z MOP Nové Hra dy, dru hý byl Voj těch Smir nov ze ZŠ Hor ní Strop ni -

ce, na tře tím skon či la nej mlad ší účast ni ce této ka te go rie Eliš ka Brych -
to vá z MOP Nové Hra dy. Čtvr té a páté mís to ob sa di li Jan Němec a
Alenka Stiskalová.

V ka te go rii C 6. – 9. tří da ZŠ vy hrál Vác lav Pá vek z MOP Nové
Hra dy, kte rý byl nej lep ší ne jen v pí sem ném tes tu, ale i v poz ná vá ní
zbra ní, po jme no vá ní pa ro ží zvě ře a ur če ní dru ho vých i ro do vých jmen
včet ně roz poz ná vá ní stro mů a rost lin. Dru hé mís to ob sa dil Do mi nik
Bu dín ze ZŠ Nové Hra dy, na tře tím mís tě skončila Natálie Krenauerová 
z MOP Nové Hrady.

Slav nost ní vy hlá še ní ví tě zů, pře dá ní dip lo mů, ode vzdá ní cen pro
všech ny zúčast ně né měl ve své re žii před se da MS Nové Hra dy pan
Mi chal We ger spo leč ně s mís to před se dou MS pa nem Mar ti nem
Brych tou a čle nem MS pa nem Fran tiš kem Štan glem. Opé ká ní špe -
káč ků a malé ob čer stve ní za kon či lo naší prv ní Zla tou srn čí tro fej na
No vých Hra dech.

Na kraj ské kolo, kte ré se usku teč ní 11. 6. 2016 v Hlu bo ké nad Vl ta -
vou po je dou ví tě zo vé ka te go rie B a C -  Jan Pá vek, Vác lav Pá vek a tak -
též Eliška Brychtová.

Na zá věr, sou těž se nám z po hle du po řa da te lů i dětí po ved la, pří ro da
k nám byla tak též příz ni vě na klo ně na a za rok ve vět ším poč tu zase na -
shle da nou.                                                                       La di slav Sta rý

Čes ký svaz ochrán ců pří ro dy
zve na

Set ká ní s ale je mi
a ryb ní ky

dne 11. červ na 2016
Sraz na au to bu so vém ná dra ží v No vých

Hra dech v 7.25 hod. 

Lin ko vým au to bu sem (od jezd v 7.30 hod.
z No vých Hra dů) do je de me do Žáru, roz -
ces tí na hrá zi. Od tud půj de me ko lem sou -
sta vy ryb ní ků na Ja nov ce a ale je mi do
No vých Hra dů. Tra sa je dlou há asi 7 km,
před po klá da ný ná vrat do No vých Hra dů
ko lem po led ne. Do po ru ču je me vzít s se bou 
da le ko hled a fo to a pa rát.  

ZO ČSOP Nové Hra dy hle dá tou to ces tou
no vé ho ná jem ce do in for mač ní ho stán ku 
– ki o sek u Ter či na údo lí. Zá jem ce se může
ob rá tit na před se du or ga ni za ce La di sla va Sta -
ré ho tel.: 606 270 344 kaž dý den po 18. ho di -
ně. Po drob nos ti smlou vy bu dou zá jem ci
upřes ně ny osob ně.

Vý bor ZO ČSOP 14/09, Nové Hra dy

 ŠD INFORMUJE – Kvě ten

Sr deč ně Vás zve me na

BESÍDKU
ŠKOLNÍ DRUŽINY,

kte rá se bude ko nat

9. 6. 2016 v 16.00 hod.
v kině Český dům

Také le tos, i když tro chu s před sti hem, jsme si udě la li malý slet ča ro děj nic a ča ro dě jů. Sle tě li
jsme se to tiž již 29. 4. a celé od po led ne jsme po ja li jako tré ning na ten pra vý slet na Fi li po ja kub -
skou noc. A co jsme všech no tré no va li? Sa mo zřej mě let na koš tě ti, ta nec ko lem ohně, pře ko ná -
vá ní růz ných pře ká žek, péči o růz né ča ro děj nic ké zví ře cí maz líč ky na pří klad žel vu, žábu nebo
tře ba zeb ru. Po pí je li jsme Žabí punč od na šich mi lých ku cha řek, čímž jim moc dě ku je me.
Myslíme, že se trénink vydařil a bylo to velmi příjemné odpoledne.

Ve stře du 18. 5. jsme nav ští vi li míst ní ha si če. Při ví tal nás pan Dr bout a pan Ho mo lka, kte ří
ve dou ha sič skou mlá dež. Uká za li nám je jich vy ba ve ní, nový zá chran ný člun, has. vý zbroj,  dý -
cha cí pří stro je.  Děti si vše moh ly pro hléd nout a vy zkou šet a dů klad ně pro hléd nout. Dě ku je me
moc za za jí ma vou před náš ku a tě ší me se zase příš tě. 

Děti z prv ní tří dy měli také mož nost nav ští vit ke ra mic kou díl nu a vy ro bit krás né dá reč ky pro
maminky.

Na na šich toul kách pří ro dou s tu ris tic kým krouž kem pot ká vá me spous tu za jí ma vých věcí,
lidí ale i zví řá tek. Ten to mě síc jsme měli štěs tí na malá ká čát ka v zá mec kém par ku. A koho jsme
pot ka li na na šem vý le tě na Karl štejn, to vám pro zra dí me příš tě. (Možná to bude i Karel IV. :)
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 ŠD INFORMUJE            pok ra čo vá ní

Sr deč ně vás zve me do škol ní dru ži ny
„U Klou za jí cí ho slu níč ka“ na

TÝDEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

od pon dě lí 13. 6. do pát ku 17. 6. 2016., 
a to v ča sech od 6.00 do 7.45

a od 11.30 do 15.30 hod.
Ro di če bu dou cích prv ňáč ků při této
pří le ži tost mo hou také při hlá sit své

děti do škol ní dru ži ny na příš tí škol ní
rok 2016–2017.
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Be síd ka ke Dni ma tek
V úvod ní čás ti od po led ne byly vy hlá še ny

nej lep ší vý tvar né prá ce v sou tě ži „Zvo nek
z No vo hrad ských hor“ a oce ně ny au to rky této
soutěže. A pak, …

Ma min ka 

V bříš ku jsi mě no si la,
v ko čár ku mě vo zi la.
Pa ma tu ješ prv ní zou bek?
Na tlu če né ko lín ko?
U vše ho jsi vždyc ky byla,
moje slad ká ma min ko.
Za kaž dou tu chvi lič ku,
no sím si tě v sr díč ku.

Tou to bás ní za ča la 10. květ na 2016 be síd -
ka I. A ke Dni ma tek v Kulturně-spolkovém
domě. Děti uká za ly ma min kám, že se už ve
ško le něco na uči ly, re ci to va ly a zpí va ly a do
tře ti ce se po ku si ly zdra ma ti zo vat i pís nič ku,
také pře da ly vy ro be ná přá níč ka.

Ma min ky se ne jen po ba vi ly, ale ně kte rým i 
ra dos tí ukáp la sl zič ka. Děti si to uži ly a ma -
min ky také. Od mě na na závěr v podobě dobrot 
od maminek a čaj patřila všem.

  Žáci I. A + tř. uči tel ka Jana To máš ko vá
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Ju nák – čes ký skaut, stře di sko Si ri us Hor ní Strop ni ce, z. s.
a Mla dý ochrán ci pří ro dy při ČSOP Nové Hra dy po řá da jí

Let ní pří měst ský tá bor 2016
aneb poz ná vá me již ní Če chy

Tá bor se usku teč ní v ter mí nu
25. 7. – 29. 7. 2016

Prog ram: Bě hem tá bo ra se po dí vá me na vr chol Kra ví hory, do -
zví me se něco o zví řát kách v ZOO Hlu bo ká nad Vl ta vou a něco i
z his to rie vy pát rá me na Lo vec kém zá meč ku Ohra da. Naše poz ná vá -
ní pod nik ne me v Ter či ně údo lí, pro zkou má me vod o pád a zjis tí me,
od kud teče voda do vod o pá du v rám ci ex kur ze Vod ní ná dr že Hu me -
ni ce. V lá zeň ském měs tě Tře boň se do zví me plno in for ma cí o Kra ji -
ně a li dech, i kom na ty Stát ní ho zám ku nám toho hod ně pro zra dí, a
hlav ní bod dne bude plav ba par ní kem. Naše poz ná vá ní za kon čí me
na Buš ko vě ham ru.

Pro běh ne plno sou tě ží, her, kví zů, ru ko děl ných čin nos tí a mož ná
i to pře kva pe ní se na ko nec dos ta ví.

Cena tá bo ra: 1.400,- Kč
(V ceně tá bo ra je jízd né, vstup né, oběd. Tá bor je splat ný do 15. 7. 

2016, zá lo ha ve výši 400,- Kč je splat ná do 31. 5. 2016). Tá bor je
vhod ný pro děti ve věku 6 – 14 let.

Ve dou cí mi tá bo ra jsou dva kva li fi ko va ní ve dou cí:
Petr Ak sa mit a La di slav Sta rý

Při hláš ky a bliž ší in for ma ce pos kyt nou:
Petr Ak sa mit, tel.: 723 596 672, e-mail: junak.sirius@seznam.cz
La di slav Sta rý, tel.: 606 270 344, e-mail: ls.rolf@seznam.cz

Co je vlast ně pří měst ský tá bor?
Pří měst ský tá bor je mís to, kde se i děti, kte ré trá ví prázd ni ny

doma, mo hou ba vit, za žít plno za jí ma vých zá žit ků a hlav ně ne nu dit
se. Vý ho dou pro ti po by to vé mu tá bo ru je to, že děti ne spí v mís tě ko -
ná ní tá bo ra, ale ro di če je kaž dé ráno před a jí ve dou cím, ti se o ně bě -
hem dne sta ra jí a od po led ne si rodiče své děti opět vyzvednou. 

Jaké jsou vý ho dy pří měst ské ho tá bo ra?
¡ pra cu jí cí ro di če mo hou svým dě tem za jis tit za jí ma vý prog ram

na dobu, kdy s nimi ne mo hou být doma
¡ tá bo ra se mo hou zúčast nit i malé děti, kte ré by ješ tě ne zvlád ly

del ší od lou če ní od ro di čů na po by to vém tá bo ře
¡ děti za ži jí za jí ma vé věci a se zná mí se s no vý mi ka ma rá dy 
¡ niž ší cena ve srov ná ní s po by to vým tá bo rem

Co je naší sna hou?
¡ Při nést pro ro di če do stup nou va rian tu jak za bez pe čit, aby je jich 

děti trá vi ly svůj vol ný čas pod do hle dem zku še ných a kva li fi -
ko va ných ve dou cích a měly ho na pl něny obo ha cu jí cím prog ra -
mem. Ro di če mo hou tak klid ně vy ko ná vat své po vo lá ní a
při tom bude o je jich dítě po sta rá no.

¡ Sna žit se ro di čům ne za tě žo vat ro din ný roz po čet a zá ro veň
umož nit kaž dé mu dí tě ti vy užít zá bav né ho prog ra mu.

¡ Dát dě tem mož nost en vi ron men tál ní ho vzdě lá vá ní a pros tor
k cel ko vé mu roz vo ji je jich osob nos ti.

Proč si vy brat náš tá bor?
Pro to že si dob ře uvě do mu je me dů le ži tost na pl ně ní vol né ho času

dětí a sna ží me se za bez pe čit jim v čase prázd nin co nej šir ší šká lu ak -
ti vit, kte ré je smys lu pl ně obo ha tí a při tom s sebou přinesou spousty
zábavy.

Tvo ři vé od po led ne se skau ty
v roce 2016

Skaut ské stře di sko Si ri us Hor ní Strop ni ce po da lo pros třed nic tvím
Ústře dí Ju ná ka na pod zim roku 2015 žá dost o do ta ci na ne or ga ni zo va -
nou mlá dež (tím se ro zu mí ak ti vi ty za mě ře né na děti a mlá dež, kte ré ne -
jsou čle ny Ju ná ka, účast čle nů Ju ná ka není vy lou če na) ze stát ní ho
roz poč tu Mi nis ter stva škol ství, mlá de že a tě lo vý cho vy ČR. Skaut ské
stře di sko uspě lo s pro jek tem „Tvo ři vé od po led ne se skau ty“. 

V tom to pro jek tu se bude jed nat o pás mo akcí pro děti z naší obce a
oko lí, kte ré zor ga ni zu je skaut ské stře di sko Si ri us Hor ní Strop ni ce. Cí -
lem je za po jit děti do smys lu pl ných a za jí ma vých ak ti vit (za mě ře ných
např. na ma nu ál ní zruč nost, po hyb, spo lu prá ci ve sku pin ce). Děti (a je -
jich ro di če) bu dou mít mož nost se zná mit se s činností skautského
oddílu ve svém okolí.

V tom to pro jek tu jsou při pra ve né ná sle du jí cí akce: Ve li ko noč ní tvo -
ři vá díl na – vý ro ba ve li ko noč ní de ko ra ce, sta no viš tě na Dět ském dni,
kte ré bude za mě ře né na ru ko děl nou či na ji nou do ved nost (sklá dá ní puz -
zle, střel ba na cíl, ko rál ko vá ní), Pod zim ní tvo ři vá díl na – vý ro ba pod zim -
ní de ko ra ce, vý ro ba kr mí tek pro ven kov ní ptac tvo, Ad vent ní tvo ři vá
díl na – vý ro ba Ad vent ních věn ců a vá noč ních svíc nů, Vá noč ní tvo ři vá
díl na – vý ro ba lu cer nič ky na Bet lém ské svět lo. Veš ke ré ru ko děl né ak ti -
vi ty usku teč ní me v klu bov ně na faře v Hor ní Stropnici.

Cel ko vé ná kla dy pro jek tu činí 18.200,- Kč. Do ta ce ze stát ní ho roz -
poč tu Mi nis ter stva škol ství, mlá de že a tě lo vý cho vy ČR činí 12.000,- Kč.
Petr AKSAMIT, Ve dou cí skaut ské ho stře di ska Si ri us Hor ní Strop ni ce

Chtě la bych tou to ces tou vy jád řit své zkla má ní nad oce ně -
ním dětí při tra dič ní sou tě ži „Zvo nek z No vo hrad ských hor“, 
kdy za 1. mís to ve IV. ka te go rii ve vý tvar ném obo ru dos ta la
má dce ra po uži tý hr nek, od le pe nou sa mo lep ku, pro pi sku,
pra vít ko a gumu (ta je di ná byla za ba le ná, tak že ne po uži tá).
Mys lím si, že by se ško la měla za mys let nad lep ším oce ňo -
vá ním dětí.

ro dič No ha vo vá No vá ko vá Ka mi la

Chtě la bych moc po dě ko vat ná lez cům zdra vot ní prů kaz ky Pav ly
Pa leč ko vé. 

Ma min ka Pav ly, Ive ta Ku če ro vá

mailto:junak.sirius@seznam.cz
mailto:ls.rolf@seznam.cz
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Kul tur ní a in for mač ní cen trum Nové Hra dy vás zve na své let ní akce

 Čer ve nec
¢ So bo ta 2. 7., 10 – 16 hod. 

Ko men to va ná pro hlíd ka
Ter či na údo lí s „ži vý mi
in for mač ní mi za stáv ka mi“,
le tos pod ru hé a s ob mě ně ný mi mís ty 
a pak od 19 hod. Kon cert ka pe ly Bon sai č. 3
s křtem no vé ho CD, 
Při této pří le ži tos ti zve me opět všech ny přá te le Ter či na údo lí na dal -
ší set ká ní, kde se do zví te nové in for ma ce o tom, co se za před cho zí
rok po da ři lo pro Ter či no údo lí udě lat.
u Pen zio nu Hamr

¢ 4. - 9. 7. 

Fes ti val No vo hrad ské Hra ní, 6. roč.
Kul tur ní prog ram pro všech ny mi lov ní ky hud by, di vad la
a vý tvar na… 
Prog ram:

¡ 4. – 9. 7. 
Dře vě né hrát ky na ná městí a v Ko že luž ně

¡ Čtvr tek 7. 7., 15 hod. 
Di vad lo pro děti „O pej sko vi a ko čič ce“,
hra je Sem Tam For, zá mec ký park, 50 Kč

¡ Čtvr tek 7. 7., 19.30 hod.
Di vad lo pro do spě lé „Ze lňač ka“,
fran couz ská ko me die, 
di va del ní spo leč nost Fa mí lie – Víz ne ro vi,
zá mec ké ná dvo ří, 200 Kč (děti 50 Kč)

¡ Pá tek 8. 7., 19.30 hod. 
Kon cert open air, Ne zma ři a Ko mor ní 
sdru že ní sym fo ni ků Čes ké ho roz hla su,
Pa vel Do beš a To máš Ko tr ba, 
Spo lek tiv,
ná městí, vstup vol ný

¢ Pá tek 15. 7., 20 hod. 

Kon cert pro Ter či no údo lí, Jan Spá le ný TRIO, 
Z to ho to kon cer tu vznik ne hu deb ní zá znam na CD, tak že mů že te i
vy spo lu vyt vá řet
at mo sfé ru na hrá va ných pís ní.
Vý tě žek z kon cer tu bude vě no ván
na ob no vu par ku.
Cuk nštejn v Ter či ně údo lí, 250 Kč

¢ 29. 7. – 2. 8. 

Fes ti val hud by, ná stro jů 
a kul tur ních pro jek tů,
umě lec ký šéf  Ja ro slav Svě ce ný, Re zi den ce, Zá mek, 
Kos tel na Dob ré Vodě a Kulturně-spolkový dům
Po drob ný prog ram na www.kicnovehrady.cz

 Sr pen
¢ 4. – 7. 8. 

Fes ti val No vo hrad ské Poz ná vá ní, 5. roč. 
Poz ná vá ní no vo hrad ských kul tur ních pa má tek
s pří vlast kem…zá bav né, ta jem né, jiné…

¡ Čtvr tek 4. 8., 18 hod. 
Di vad lo pro děti „Po pel ka“,
hra je Stu dio Dell'arte,
do pro vod ný prog ram pro děti,
stát ní hrad, 50 Kč

¡ Pá tek 5. 8., 19 hod., 20.30 hod. 
Náv ště va u hra bě te Bu qu o ye,
hra je No vo hrad ské (s)pros té di vad lo,
zá mek, 70 Kč

¡ So bo ta 6. 8. 
Náv ště va v kláš te ře a ko vár ně,
ko men to va né pro hlíd ky

¡ Ne dě le 7. 8., 14 hod.
Ver ni sáž vý sta vy fo to gra fií 
„Po hled srd cem“, M. Krá lo vá
a E. Něm co vá, Ko že luž na

¢ So bo ta 6. 8., 20 hod. 
Kon cert open air, hra jí:
Miro Šmaj da s ka pe lou
a ka pe la Roz krock
ná městí, vstup vol ný

¢ Čtvr tek 11. 8., 18 hod.
Di vad lo pro děti
„O kou zel né ku lič ce“,
hra je Kej klíř ské di vad lo, s do pro vod ným
 prog ra mem, před ko vár nou, vstup 50 Kč

¢ So bo ta 13. 8., 13 hod., 
Kon cert No vo hrad ské hu deb ní tri lo gie 4. roč.,
Zá vě reč ný kon cert účast ní ků me zi ná rod ních hu deb ních kur zů,
ve spo lu prá ci se ZUŠ T. Svi ny, KSD, 100 Kč (děti zdar ma)

¢ 17. - 19. 8. 
Literárně-hudební set ká ní
„Všich ni spo lu sou vi sí me“
Os trov ní poe zie, au tor ské čte ní, vý tvar né
in spi ra ce v hud bě, bás nič ko vá ní s dět mi,
před ne so vé do ved nos ti,… pro po je ní no vo -
hrad ské ho dnes a dřív, 
zá mec ký park, dvo rek a sál KSD
Hos té: VY, J. N. Pys kač a J. N. Pod rou žek, To máš Ví šek, 
PhDr. Mar ké ta Ka bel ko vá, PhD. a dal ší 
Po drob ný prog ram na www.kic no veh ra dy.cz

¢ Čtvr tek 18. 8., 18 hod. 
Di vad lo pro děti „Sůl nad zla to“,
hra je DAP Pra ha, s do pro vod ným prog ra mem,
zá mec ké ná dvo ří, 50 Kč

¢ Čtvr tek 25. 8., 18 hod.
Di vad lo pro děti „Ptá ci“,
hra je Di vad lo Stud na, s do pro vod ným
prog ra mem, ná městí, 50 Kč

¢ So bo ta 27. 8., 19 hod. 
Kon cert No vo hrad ské hu deb ní tri lo gie, 4. roč.,
Kon cert pro Kar la IV., Sou bor ARS CAMERALIS,
stát ní hrad, 100 Kč

http://www.kicnovehrady.cz
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No vo hrad ská far nost se v le toš ním roce opět při po jí
k akci – Noc kos te lů, kte rá při pad ne na 10. červ na.

Rádi by chom Vás při té pří le ži tos ti po zva li na při pra ve ný prog -
ram – kon cert du chov ní hud by, pro hlíd ku kos te la a kláš te ra s vý kla -
dem, pod po ře ni vel kým záj mem opět na bíd ne me náv štěv ní kům
vý sta vu bo ho slu žeb ných před mě tů a rouch v sa kris tii kos te la a
zvláš tě by chom chtě li po zvat na před náš ku spo je nou s pro mí tá ním
ob ráz ků na téma Boží mi lo sr den ství, kte rou si pro nás při pra vi la Sr.
Te ré zie z Ro di ny Panny Marie. Přednáška se bude konat v klášteře
v sálu Panny Marie.

Prog ram:
¡ 18.00 – 22.00 Vý sta va bo ho slu žeb ných rouch a před mě tů 

Vý sta va bude in sta lo vá na v sa kris tii kos te la 
– pří stup ve smě ru ši pek z kláš te ra

¡ 18.00 – 18.30 Var han ní kon cert
Sklad by du chov ní hud by
před ne se Br. Jo zef Mi cha el Uh nák

¡ 18.45 – 19.30 Před náš ka na téma Boží mi lo sr den ství
Při pra vi la Sr. Te ré zie z Ro di ny Pan ny Ma rie

¡ 19.45 – 20.15 Pro hlíd ka kos te la a kláš te ra s prů vod cem
¡ 20.30 – 22.00 Pří le ži tost k ti ché mu roz jí má ní

Celý prog ram je pří stup ný zdar ma.

Vě řím, že si tuto pří le ži tost ne ne chá te ujít a tě ší me se na set ká ní
s Vámi.               Za Kláš ter Bo ží ho Mi lo sr den ství Len ka Brá cho vá

Sr deč ně Vás zve me na dva

kon cer ty pě vec ké ho sbo ru Fe nix
a ko mor ní ho sou bo ru zob co vých

flé ten Flau to res Flau tae
¢ Kon cert k poc tě rodu Schwar zen ber gů

Ve Schwar zen ber ské hrob ce, v pon dě lí 4. čer ven ce 2016
ve 20 hod. (den před stát ním svát kem Cy ri la a Me to dě je)
Jo hann Mi cha el Ha ydn – REQUIEM SOLENNE
Účin ku je Spo lek pro vo kál ní a ko mor ní hud bu Fenix
Di ri gu je Sta ni slav Pos luš ný

¢ Li te rár ně hu deb ní po řad vě no va ný
Wil li a mu Sha kes pe a ro vi  k jeho 400. vý ro čí úmr tí
nazva ný ČERNÁ DÁMA
v úte rý 5. čer ven ce 2016 v 17.17 hod. (stát ní svá tek)
ve Swar nzen ber ském sále na stát ním zám ku v Tře bo ni.
Účin ku je Spo lek pro vo kál ní a ko mor ní hud bu Fenix
a ko mor ní sou bor zob co vých flé ten Flau to res Flau tae
di ri gu je Sta ni slav Pos luš ný                                             J. Ma lík

Vá že ní příz niv ci de cho vé hud by
a hez ké pís nič ky,

chtěl bych vás již v před sti hu in for mo vat, že Ji ho če ská Pod ho ran ka,
kte rou dob ře zná te, pro vás při pra vu je ve spo lu prá ci s Měs tem Nové Hra -
dy a KIC v No vých Hra dech na 3. 9. 2016 set ká ní de cho vých sou bo rů.
Před sta ví se vám dvě u nás méně zná mé de chov ky. Z Ma riánských Láz ní
je to „Da li bor ka“ a od Žďá ru nad Sá za vou „Bob rů van ka“. Při této pří -
le ži tos ti chce me na ná městí v No vých Hra dech, kde se toto set ká ní
usku teč ní, také spo leč ně vzpo me nout na na še ho bý va lé ho zpě vá ka a
ka ma rá da Jir ku Svo bo du. Tě ší me se na set ká ní s Vámi. 

Za Ji ho če skou Pod ho ran ku J. Brá cha
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Pa pí ro vé va ri a ce v Ko že luž ně
Dvě vý tvar ni ce, dvě pří jem né a in spi ra tiv ní dámy byly hos ty no vo -

hrad ské ga le rie na tře tí le toš ní vý sta vě. Ver ni sáž je jich spo leč né vý sta -
vy „Pa pí ro vé va ri a ce na ši ma ru ka ma“ se usku teč ni la v ne dě li 8. květ na. 
A ač ko li Ire na Šty ran do vá je z Li to mě řic a Eva Vág ne ro vá z Val tí řo va
u Ústí nad La bem, byly při za há je ní obě pří tom né a všem roz da ly
oprav du hod ně po zi tiv ních slov a  především nabídly „ke koukání“ svá
výtvarná díla.

Na vý sta vě jste moh li vi dět jak před mě ty z ruč ní ho pa pí ru včet ně
krás ných „zá clon vzpo mí nek“, tak ak va re ly a spo leč né ob ra zy obou vý -
tvar nic. Ta ko vé, na kte rých se spo ji ly i tři vý tvar né tech ni ky – ruč ní
papír, kresba či jemná malba.

Po kud jste vý sta vu ne stih li nav ští vit, mů že te se vy dat za obě ma vý -
tvar ni ce mi tam, kde jsou doma.  Paní Šty ran do vá za lo ži la v Li to mě ři -
cích díl nu ruč ní ho pa pí ru a po řá dá tam krás né vý sta vy a před vá dí
sa mo zřej mě i vý ro bu ruč ní ho pa pí ru a paní Šty ran do vá má přímo ve
svém domě úžasnou galerii.

Mož ná, že tato vý stav os lo vi la více paní než pány, nic mé ně zá pi sy
z náv štěv ní kni hy svěd čí o tom, že byla vý sta va po tě šu jí cí „zá le ži tos tí“.

                                               K. Ja ro lím ko vá

„Pa pí ro vý“ do pro vod ný prog ram
Do pro vod ný prog ram tře tí vý sta vy byl dvo jí. Ten prv ní, kte rý si

vy zkou še ly děti ze škol ní dru ži ny, byl in spi ro va ný ob ra zy v pří ze mí
Ko že luž ny. Tyto ob ra zy byly vy tvo ře ny kom bi na cí dvou nebo tří
vý tvar ných tech nik – ruč ní pa pír, kres ba nebo jem ná mal ba. Děti si
udě la ly jed no du chý ná vrh kvě ti no vých mo ti vů, ba rev ný pa pír na tr -
ha ly na růz né kous ky, na le pi ly je na čtvrt ku a do kres li ly či do ma lo -
va ly stonky, listy, stromy nebo i samotné květiny. A vznikly z toho
pěkné koláže.

Při dru hém prog ra mu si děti z 1., 2. a 6. tří dy vy zkou še ly vý ro bu
ruč ní ho pa pí ru a jeho mo de la ci, a to  pod ve de ním zku še né lek tor ky
Ire ny Šty ran do vé. Tedy jed né z vy sta vu jí cích vý tvar nic. Pro hléd ly
si s ní i vý sta vu a do zvě dě ly se tro chu víc o „pa pí ro vém ta jem ství“ a
jaký je pa pír úžas ný ma te riál (po kud se na něj zrov na ne pí ší pí sem -
ky…). Po chva la pat ří všem dě tem za sna hu a prá ci a pa ním uči tel -
kám Mgr. J. Tomáškové a Mgr. K. Vítovcové za přízeň galerii.

Do pro vod ný prog ram moh li vy užít i náv štěv ní ci vý sta vy v so bo -
tu 28. 5. Ten to den byl pos led ním dnem vý sta vy a paní Šty ran do vá
v do po led ním a od po led ním blo ku opět uká za la celý pro ces, jak se
tuč ní pa pír vy ro bí a jak ho lze zkráš lit tře ba kvě ti no vý mi líst ky,
travou, případně ovonět kořením. 

A ješ tě bych ráda do da la, že za tím všech ny le toš ní do pro vod né
prog ra my při vý sta vách v Ko že luž ně jsou pro děti zdar ma. Je to díky 
tomu, že se nám na ně po da ři lo zís kat fi nanč ní pros třed ky i z do tač -
ní ho prog ra mu Ji ho če ské ho kra je –  Pod po ra kul tu ry a ná zev to ho to
pro jek tu je „Ob jev te se(be) na vý sta vě“. A to je plat né ne jen pro
děti, ale i pro dospělé návštěvníky galerie.

Na fo to gra fi ích se mů že te po dí vat na část na še ho vý tvar né ho
tvoření.

Tě ším se na dal ší set ká vá ní při vý sta vách a
pře ji všem krás ně ba rev ný čer ven. 

                                                         K. Ja ro lím ko vá

Pod po ře no z prog ra mu Ji ho če ské ho kra je
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 „Pa pí ro vý“ do pro vod ný prog ram                       pok ra čo vá ní

Po zván ky na dvě červ no vé vý sta vy 
¢ 6. roč ník vý sta vy „Ob ráz ky z vý tvar ky“ 

Vy sta vu jí děti z no vo hrad ské zá klad ní ško ly a škol ní dru ži ny 
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. 

¢ 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 ve spo lu prá ci s pa nem Fran tiš kem
Ko lín ským
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.

Krát ké před sta ve ní Truh lář ství Fran tiš ka
Ko lín ské ho, kte ré síd li lo v Kou ni cích u
Čes ké ho Bro du:
Fir ma byla za lo že na v roce 1987 jako
ryze ro din ný pod nik, za mě ře ný na vý ro bu
dře vě ných hra ček, by to vých do plň ků a
umě lec kých před mě tů. Od sa mé ho za čát ku se sou stře ďu je na vý rob ní po stu py s nej vět ším
po dí lem sou stru že ní a ko pí ro va cí ho fré zo vá ní. Od roku 1994 vy rá bě la pře váž ně dře vě né
hrač ky pod le ná vr hů před ních vý tvar ní ků. Jed ná se vždy o do ko na le zpra co va né ori gi ná -
ly vy rá bě né v men ších sé ri ích. Celý prog ram s vel kým po dí lem me cha nic kých dře vě ných
před mě tů mys lí pře de vším na děti. Hrač ky se s úspě chem pro dá va ly na tu zem ském trhu,
ale vel ký po díl vý ro by byl ur čen na ex port ne jen po Ev ro pě, ale i do To kia, New Yor ku a
Tel Avi vu. 
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 In for ma ce z kni hov ny
Ne zná mí ro dá ci

Vět ši na z nás (nebo na šich před ků), oby va tel No vých Hra dů a oko lí, 
se sem při stě ho va la až po dru hé svě to vé vál ce, ně kte ří poz ději. Ko lik
toho víme o pů vod ních oby va te lích zdej ších domů? Jen pár lidí dnes
osob ně zna lo lidi, kte ří mu se li ode jít. Byli mezi nimi i ta len to va ní, na -
da ní lidé, kte ří se ve svě tě pro sla vi li a do sáh li vel kých úspě chů. Je den
z nich, o kte rém se té měř neví, se jme no val Franz Schaf ra nek. Na ro dil
se v roce 1930 v ny něj ší Čes ké uli ci v č. 67, vy ni kal ve spor tu a ur či tě se 
i dob ře učil, měl na dá ní na ja zy ky. Když bylo Fran zo vi 15 let, mu se la
ro di na, jako vět ši na os tat ních, na od sun. Franz vy stu do val ve Švéd sku
di va del ní vědu a pro sa dil se a pro sla vil na kul tur ním poli ne jen ve Víd -
ni, kde se svou že nou za lo žil a vedl Ví deň ské ang lic ké di vad lo. Bo hu -
žel, ne do žil se vy so ké ho věku, 4. červ na to bude 25 let, kdy ze mřel.
Více se o Fran zi Schaf ran ko vi do čte te v člán ku pře vza tém z Ko hou tí -
ho kří že.                                                                                            DC

Franz Schaf ra nek
O Herr, gib je dem se i nen eig nen Tod.
Das Ster ben, das aus je nem Le ben geht,
da rin er Li e be hat te, Sinn und Not. 

Ó Pane, kaž dé mu dej, umře-li, 
smrt, ve kte ré je celý ži vot, smrt
i se vší lás kou, smys lem, sví ze lí. 

Au to rem té slav né bás ně není ni kdo jiný než Ra i ner Ma ria Ril ke a
po chá zí z jeho Kni hy ho di nek (čes ký pře klad je dí lem Jin dři cha Po kor -
né ho). Ju lia Schaf ra ne ko vá jí však na in ter ne to vých stra nách pro slu lé
ví deň ské scé ny En glish The at re do pro vo di la me dai lon své ho otce, po
je hož smr ti a smr ti mat či ně di vad lo, kte ré oba ro di če v roce 1963 za lo -
ži li, vede. Prá vě svým sko nem v noci po úspěš né pre mi é ře jed né z her
prý na pl nil slo va té bás ně, kte rou jis tě dob ře znal. Franz Schaf ra nek se
na ro dil 6. úno ra 1930 v No vých Hra dech (Grat zen), kde ro di če vlast ni li 
před od su nem tam ní hos ti nec „Zum gol de nen Stern“. Od roku 1945 žil
v Ra kous ku, vy stu do val pak ve švéd ském Stoc khol mu di va del ní vědu,
v le tech 1955 a 1956 spo lu pra co val do kon ce v ber lín ském di vad le The -
a ter am Schif fbau er damm s Ber tol tem Brech tem a jeho Ber li ner En -
sem ble. Brecht 14. srp na 1956 umí rá a Schaf ra nek se tři roky nato vra cí
do Víd ně. Stá vá se asis ten tem re žie v tam ním Bur gthe at ru, dra ma tur -
gem (1961-1965) a prog ra mo vým po rad cem (1965-1967) ra kous ké te -
le vi ze ORF. To už ovšem po se zná me ní s ame ric kou he reč kou a
ber lín skou ro dač kou Ruth Brin kman no vou (1934-1997) v po věst ném
Café Ha wel ka za klá dá za mi lo va ný pár roku 1963 (to jsem šel zrov na na 
dva roky na voj nu) ve skle pě pa lá ce arci vé vo dy Kar la na ví deň ské An -
na gas se Vienna’s En glish The at re, di va del ní le gen du, za mýš le nou pů -
vod ně jen jako let ní at rak ce pro ame ric ké tu ris ty, je jíž pr vou in sce na cí
byl “Dear Liar”, Dra hý lhář (Ruth Schaf ra ne ko vá tam hrá la “ko res pon -
denč ní” part ner ku G. B. Sha wa) Je ro me Kil ty ho. Na scé ně, pře ne se né
roku 1974 do dneš ních pros tor v Jo sef sgas se a roz ší ře né poz ději z ang -

lic ky mlu ve ných i o fran couz ské a ital ské in sce na ce (v The at re Fran ca is 
de Vi en ne a Te at ro ita lia no di Vi en na), vy stu po va ly v Schaf ra ne ko vě
re žii ta ko vé ce leb ri ty jako kněž na mo nac ká Gra cia Pat ri cia (Gra ce Kel -
ly o vá), Jo a ne Fon ta i ne o vá, Dawn Ad dam so vá, Rue McCla na ha no vá,
Les lie Ni el sen, Lar ry Hag man, An tho ny Qu inn, Jean-Louis Bar rault,
Jean Ma ra is, Da ni el Ge lin, Jean-Paul Bel mon do, Vit to rio Gas sman, Je -
an ne Mo re au o vá, Del phi ne Se y ri go vá či Lila Ked ro va. Svě to vou pre -
mi é ru tu měla hra Ten nes see Wil li am se „The Red De vil Bat te ry Sign“,
na je jíž je višt ní po do bě spo lu pra co val se Schaf ra ne kem po de set týd nů
sám její au tor. Pos led ní di va del ní kus Wil li a ma Sa ro y a na pod ná zvem
„Play things“ in sce no va la tu slav ná švéd ská re ži sér ka Mai Ze tter lin go -
vá a vý pra vy se ne ujal ni kdo jiný než sám vel ký Andy War hol. Ved le
vlast ní ho pro vo zu pro bí ha la po mno há léta i tur né po ra kous kých ško -
lách, kde jen za pr vých 15 let shléd lo po hos tin ská před sta ve ní Vienna’s
En glish The at re na 200 000 stře do ško lá ků. Ang lic ká krá lov na udě li la
Fran zi Schaf ra ne ko vi Řád brit ské ho im pé ria (OBE), za in sce na ci hry
Ed war da Al be e ho „Three Tall Wo men“ zís ka lo di vad lo Pu lit ze ro vu
cenu, už po smr ti svých za kla da te lů bylo pak di vad lo vy zna me ná no
zvlášt ní Ne stro y o vou ce nou. Franz Schaf ra nek ze mřel 4. červ na 1991
ve Víd ni, tak že z no vo hrad ských ro dá ků už v ší le ném dva cá tém sto le tí
ži vo tem i smr tí ho asi už pře ko ná sot vak do. 

Pře vza to z elek tro nic ké kni hy Ko hou tí kříž, Ji ho če ská vě dec ká kni -
hov na v Čes kých Bu dě jo vi cích. Pře kla dy a čes ké tex ty Jan Ma reš, elek -
tro nic ká ver ze Ivo Ka reš. 

Do stup né z: http://www.kohoutikriz.org

Ten to web je vě no ván šu mav ské ně mec ké li te ra tu ře. Prá ce vzni ka jí -
cí od roku 1990 za hr nu je au to ry po chá ze jí cí ze Šu ma vy v je jím šir ším
pře shra nič ním vy me ze ní a dal ší au to ry za bý va jí cí se da nou té ma ti kou
od stře do vě ku až po sou čas nost a byla rea li zo vá na v rám ci gran tu Mi -
nis ter stva kul tu ry Čes ké re pub li ky. Kaž dý za stou pe ný au tor je před sta -
ven ukáz ka mi z díla v pře kla dech, v pří pa dě poe zie i v ori gi nál ním
zně ní, krát kým me dai lo nem a obrazovou přílohou, součástí publikace
je rovněž studie v českém i německém jazyce.

MAGNESIA LITERA 2016
ví těz né kni hy

Mag ne sia Li te ra Kni ha roku 
To či té věty – Da ni e la Hod ro vá

Li te ra za pró zu 
Do tmy – Anna Bo la vá 

Li te ra za poe zii 
Měs to je den ká men – La di slav Zed ník

Li te ra za li te ra tu ru fak tu 
Vše pro dítě. Vá leč né dět ství 1914-1918
Mi le na Len de ro vá, Mar ti na Ha lí řo vá, To máš Ji rá nek,
Mar ti na Ha lí řo vá, To máš Ji rá nek 

Li te ra za pře kla do vou kni hu 
Pís ko vý vrch 
Jo an na Ba to ro vá, z pol šti ny pře lo ži la Ive ta Mi ke šo vá

Li te ra za na kla da tel ský čin 
In ti mi ta – Bar bo ra Ba ro no vá, Dita Pepe Ba ro no vá, 

Li te ra za kni hu pro děti 
Vy ná le zá ri um – Ro bin Král, ilus tra ce Jana Hruš ko vá

DILIA Li te ra pro ob jev roku 
Ženy na roz ces tí. Di vad lo a ženy oko lo něj 1939–1945
Blan ka Jed lič ko vá

Kos mas Cena čte ná řů 
P.S. –Aňa Ge is le ro vá

Mag ne sia blog roku 
Hu mans of Pra gue – To máš Princ

 Okén ko do kni hov ny
Po u pa ta od kvé ta jí v máji – Her bert E. Ba tes
Úsměv ný ro mán ze ži vo ta rá zo vi té a leh ko váž ně ži jí cí far mář ské ro di -
ny, kte rá při pou tá vá do své ho stře du mla dé ho vý běr čí ho daní, jenž při -
šel vy má hat ne za pla ce né po plat ky.

Pe čeť smr ti – Vlas ti mil Von druš ka
I když se Ol dřich z Chlu mu ocitl v mo men tál ní ne mi los ti čes ké ho krá le, 
je po vo lán do Pra hy. Ovšem pří pad, kte rý mu král svě ří, vy pa dá na prv -
ní po hled jed no du še – ma lo stran ský špi tál vlast ní da ro va cí lis ti nu krá le
Vác la va I. na tři ves ni ce, ovšem Pře mysl II. Ota kar si ne pa ma tu je, že by 
jeho otec špi tál ob da ro val.

Zlo čin na Bez dě zu – Vlas ti mil Von druš ka
Ju bi lej ní dva cá tý pří běh krá lov ské ho pro ku rá to ra a správ ce hra du Bez -
děz Ol dři cha z Chlu mu se ode hrá vá pří mo na Bez dě zu a v hlu bo kých
le sích, kte ré ho ob klo pu jí. Ta jem ný zlo čin po má ha jí ře šit jako ob vyk le
pa noš Ota a ve li tel Di viš…

http://www.kohoutikriz.org/
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Na bíd ka měst ské ho re zer vač ní ho sys té mu CBsys tem
Pře hled di va del ních před sta ve ní, kon cer tů a po řa dů, kte ré se ko na jí
v nej bliž ší době a na kte ré je mož né si za kou pit vstu pen ky v KIC
Nové Hra dy – pří ze mí rad ni ce:

Di va del ní před sta ve ní pro děti:
¡ 3., 28. a 30. 6. – Qu i jo te! – Pi a ris tic ké nám., ČB
¡ 7. 7. – O pej sko vi a ko čič ce – Nové Hra dy
¡ 4. 8. – Po pel ka – Nové Hra dy
¡ 11. 8. – O kou zel né ku lič ce – Nové Hra dy
¡ 18. 8. – Sůl nad zla to – Nové Hra dy
¡ 25. 8. – Ptá ci – Nové Hra dy

Di va del ní před sta ve ní:
¡ 10. a 24. 6. – Cy ra no (mu zi kál) – Malá scé na DK Met ro pol, 
¡ 3. 6. – Za há je ní no vo hrad ské let ní di va del ní se zo ny – Tvrz Cuk nštejn
¡ 1. 7. – 20. 8. – Char le y o va teta – Zá mek Hlu bo ká n. Vlt.
¡ 7. 7. – Ze lňač ka – Zá mek Nové Hra dy
¡ 17. 7. – 18. 8. – Pos led ní Schwar zen berg na Hlu bo ké – Hlu bo ká n. Vlt.
¡ 24. a 26. 8. – Pos led ní lás ka Pet ra Voka – 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
¡ 11. 6. – 10. 9. – Ba ron Prá šil (ro din né před sta ve ní)
¡ 22. 6. – 9. 7. – Ženy Jin dři cha VIII.
¡ 16. – 26. 7. – Pří bě hy liš ky Bys trouš ky
¡ 27. – 30. 7. – La bu tí je ze ro (ba let)
¡ 6. – 6. 8. – Car men (ope ra)
¡ 17. 8. – 6. 9. – Pes bas ker vi ll ský

Kon cer ty, fes ti va ly, zá bav né po řa dy:
¡ 2. 6. – JF: Ba la da pro ban di tu – DK Met ro pol, ČB
¡ 2. 6. – Pět klo bou ků Jana Pře uči la – Be ne šo va n. Čer nou
¡ 9. 6. – Moda Fas hi on Day/s/ 2016 – Cla ri on Con gress Ho tel, ČB
¡ 12. 6. – Kar ne val zví řat – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 14. 6. – Pro jížď ka po Gan ze – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 15. 6. – Ho vo ry o nás (ve řej ná de ba ta) – Ji ho če ské di vad lo, ČB
¡ 15. 6. – Hon za Ne dvěd s ka pe lou – KD Sla vie, ČB
¡ 16. 6. – 22. 9. – Kte rak Hir zo měs to na Vl ta vě za klá dal – Pi a ris tic ké nám., 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 Tř.
¡ 23. 6. – JF: Hud ba ti sí ců v Jin dři cho vě Hrad ci – Stát ní hrad a zá mek J. Hra dec
¡ 24. 6. – New Ele ment – KD Ve se lí nad Luž ni cí
¡ 25. 6. – The Tap Tap – Bo ro va ny

¡ 28. 6. – Lis to vá ní: Drž mě pev ně, mi luj mě zleh ka
– Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB

¡ 1. 7. – Jak si Tak si, Dark An gels – Be ne šov nad Čer nou
¡ 1. 7. – Qu e e nie – Wo rld Qu e en tri bu te band – Bo ro va ny
¡ 6. 7. – Tře boň ská noc tur na 2016: Slav nost ní za há je ní fes ti va lu – Zá mek Tře boň
¡ 7. 7. – Tře boň ská noc tur na 2016: Wi ha no vo kvar te to – Di vad lo J. K. Tyla, Tře boň
¡ 8. 7. – Tře boň ská noc tur na 2016: Pa vel Šporcl, Gip sy Way En sem ble – Tře boň
¡ 9. 7. – Tře boň ská noc tur na 2016: Poc ta Emě Des tin no vé

– Šte fan Mar gi ta,… - Tře boň
¡ 15. 7. – Be ne fič ní kon cert pro Ter či no údo lí – Jan Spá le ný Trio – Tvrz Cuk nštejn
¡ 22. 7. – Je len – Bo ro va ny
¡ 30. 7. – Ji ho če ské Nové Hra dy 2016: Fes ti val s J. Svě ce ným

– Zá mek Nové Hra dy
¡ 31. 7. – Ji ho če ské N. Hra dy 2016: Fes ti val s J. Svě ce ným 

– Kos tel Dob rá Voda u N. Hra dů
¡ 1. 8. – Ji ho če ské N. Hra dy 2016: Fes ti val s J. Svě ce ným

– Kulturně-spolkový dům, N. Hra dy
¡ 2. 8. – Ji ho če ské N. Hra dy 2016: Fes ti val s J. Svě ce ným

– Kulturně-spolkový dům, N. Hra dy
¡ 5. 8. – Na náv ště vě u hra bě te Bu qu o ye – Zá mek Nové Hra dy
¡ 11. 8. – De si re and Dis cip li ne – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB
¡ 13. 8. – No vo hrad ská hu deb ní tri lo gie: kon cert účast ní ků me zi nár. 

hud. kur zů – Kulturně-spolkový dům, N. Hra dy
¡ 13. 8. – Kon cert mu zi ká lo vých pís ní Zdeň ka Bar tá ka

– Zá mek Hlu bo ká n. Vlt.
¡ 25. 8. – 27. Hu deb ní slav nos ti Emy Des tin no vé – Var han ní kon cert 

– Kos tel sv. Jana Ne po muc ké ho, ČB
¡ 26. 8. – Ro bert Křes ťan a Dru há trá va (25 let) – Be ne šov nad Čer nou
¡ 27. 8. – No vo hrad ská hu deb ní tri lo gie: Kon cert pro Kar la IV. – Stát ní hrad

Nové Hra dy
¡ 29. 8. – 27. Hu deb ní slav nos ti Emy Des tin no vé:

Ře hoř na ská le aneb Vy vo le ný – Kos tel sv. J. Ne po muc ké ho, ČB
¡ 5. 9. – 27. Hu deb ní slav nos ti Emy Des tin no vé: ko mor ní kon cert 

– Ji ho če ské mu ze um, ČB
¡ 13. 9. – 27. Hu deb ní slav nos ti Emy Des tin no vé: ko mor ní kon cert 

– Ji ho če ské mu ze um, ČB
¡ 15. 9. – 27. Hu deb ní slav nos ti Emy Des tin no vé: gala kon cert 

– Pa vi lon T, Vý sta viš tě ČB
¡ 5. 10. – 26. 10. – Di va del ní pro hlíd ka Bu dě jo vic ké ho Bud va ru, ČB
¡ 11. 12. – Pos led ní re ci tál Mar ty Ku bi šo vé – DK Met ro pol, 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.

MUZEUM
VYSÍDLENÝCH OBCÍ 

NOVOHRADSKA
Stá lá ex po zi ce o dra ma tic kých udá los -

tech No vo hrad ska, od su nu, vy sid lo vá ní,
ale i dáv né his to rii sa ha jí cí až do stře do vě -
ku. Náv štěv ní ci si mo hou pro hléd nout his -
to ric ké i sou čas né fo to gra fie a před mě ty
bý va lých oby va tel No vo hrad ska. Vý stav ní
pros tor je roz dě len do 5 sek cí: his to rie
osid lo vá ní No vo hrad ska, fak ta o odsunu,
příběhy z doby odsunu, dosídlené obce a
zaniklé obce.

ADRESA + KONTAKT:
Ka men ná (bez č. p.)
- v čele ze mě děl ské ho are á lu
374 01 Tr ho vé Svi ny
GPS: 48°46’47” s. š.,14°40’16” v. d.
+420 724 379 858, +420 607 279 813 
 info@vysidlene-obce.cz 
 http://www.vysidlene-obce.cz/

Pro voz ní doba:
¡ na zá kla dě te le fo nic ké ho ob jed ná ní
¡ Po – Ne

Slet ča ro děj nic a sta vě ní máj ky
se na hřiš ti opět vy da řil…

Koncem dub na jak se pra ví, všech ny žen ské svá tek sla ví, pod le sta ré tra di ce, za pa lu jí hra ni ce.
Než na stou pí vlá du kvě ten, pro lét nem se ješ tě svě tem. K svát ku pře je vína litr a koš tě ti dob rý vítr…

Chtě la bych všem po dě ko vat za to, jak jsme si skvě le uži li na hřiš ti tě lo vý chov né jed no ty slet
a pá le ní ča ro děj nic. Ne za po me ne me na ča ro děj nic ké sou tě že ní a kouz le ní a sa mo zřej mě i na vr -
chol, kdy se jed na ča ro děj ni ce obě to va la k upá le ní. Děti si na psa ly na lís teč ky své stra chy a oba -
vy a ne cha ly je spá lit v pyt líč ku této ča ro děj ni ce a prob lé my se roz ply nu ly…Od mě nou všem
dě tem byly opečené buřty, na kterých si opravdu pochutnávaly a pochvalovaly…  

Před ved li se i sil ní pá no vé, kte ří pos ta vi li nád her nou máj ku a ne smím za po me nout ani na
děti, kte ré jí krás ně vyzdobily. 

Tak že ješ tě jed nou dě ku ji všem ča ro děj nic kým ko le gy ním za spo lu prá ci a pomoc.
 LETU ZDAR A PŘÍŠTÍ ROK NAZDAR!!!                            ČARODĚJNICE DOROTKA

http://www.cbsystem.cz
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=Kamenn%C3%A1_%28okres_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice%29&params=48.779853924102_N_14.671082530695_E_type:city_region:CZ
mailto:info@vysidlene-obce.cz
http://www.vysidlene-obce.cz/
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Re gi o nál ní ote ví rá ní let ní tu ris tic ké se zo ny po osmi le tech zase u nás
O tom, že tu ris tic ká se zo na za ča la nám všem (ať už jsme my tu ris ty

v ji ném kra ji či jiní se stá va jí tu ris ty u nás…) sice roz ho du je pře de vším
naše chuť ces to vat, po ča sí či „naše pe ně žen ky“, přes to je už zvy kem ně -
jak tu ris tic kou se zo nu „na kop nout“. V tom na šem kra ji no vo hrad ském
jsme už v před cho zích le tech po řá da li turisticko-zábavně-poznávací
akce na růz ných mís tech (Nové Hra dy, Hor ní Strop ni ce, Be ne šov nad
Čer nou, Po hor ská Ves, Dol ní Dvo řiš tě, Kap li ce a Č. Ve le ni ce), aby -
chom se se šli, po ba vi li, dali o sobě vě dět a „na zna či li“, že jsme na tu
tu ris tic kou se zo nu při pra ve ni. Tím „o sobě“ mys lím pře de vším lidi
z in for mač ních cen ter, z kul tur ních za ří ze ní, ak tiv ní lidi ze spol ků atd. 

Le tos se tato akce ko na la opět v na šem měs tě, a to 14. 5. od po led ne
na ná městí. A opět se zde se šly ně kte ré týmy z „pů vod ní se sta vy“ a
k tomu se k nám při da ly le tos i Tr ho vé Svi ny či Ve le šín. Prog ra mem se
pro lí na lo téma le toš ní let ní olym pi á dy, ale spíš kul tur ním pro ve de ním.
Tak že jsme moh li všich ni vi dět a sly šet íč ka ře, kul tur ní nad šen ce, stu -
den ty,… ma lo vat, zpí vat, hrát či před ná šet. Za všech ny spl ně né
„úko ly“ jsme si roz da li „olym pij ské ba rev né kru hy“ na trič kách Ol -
mpRia, dor ty a také vzá jem né po přá ní k dob ré se zó ně…O dal ší hu -
deb ní pr vek se po sta ra ly i ka pe ly „no vo hrad ský“ Sun ny Band a
„ve le šín ská“ Fon ta ne la. 

A já bych ješ tě ráda za nás - „le toš ní ho po řa da te le a íč ka ře“, po přá la
a vzká za la všem, kte ří se na ces tov ním ru chu po dí le jí, aby ste ten let ní
„ruch“ zvlád li ke spo ko je nos ti své i náv štěv ní ků a tu ris tů. Aby ste měli
s nimi „sva tou tr pě li vost“ (do vo le ná může dát i za brat), hod ně ener gie
na „svo ji služ bu“ (ces tov ní ruch je zej mé na o služ bě), aby ste „zá dr he -
le“ ře ši li spíš s úsmě vem a aby ste v pří pa dě, že se ně kdo ne bu de u nás
cho vat sluš ně a jak se pat ří, tak mu sluš ně dali na je vo, kdo je tady doma.

Hez ké při chá ze jí cí léto pře je K. Ja ro lím ko vá

Akce Ote ví rá ní let ní tu ris tic ké se zo ny – Olym pRio
2016 pat ři la také mezi akce, kte ré pro pa gu jí „Již ní
Če chy olym pij ské 2016“. Akce byla pod po ře na fi -
nanč ně Ji ho če ským kra jem a Sdru že ním Růže.
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II. kolo Kraj ské ligy v ka ra te ve Stra ko ni cích 
No vo hrad ští zá vod ní ci zís ka li tři me dai le

V so bo tu 21. květ na 2016 se na II. kolo Kraj ské ligy v ka ra te do Stra ko nic sje lo více jak
120 zá vod ní ků ze čtr nác ti ji ho če ských od dí lů a škol ka ra te, ale také od díl z Pl zeň ské ho kra je,
z Ho raž ďo vic. Sou tě ži lo se v dis cip lí ně kata – sou bor ná cvi če ní, a to cel kem na třech zá pa siš tích
– ta ta mi, kde zá vod ní ci před vá dě li skvě lé vý ko ny při ukáz ce kry tů, úde rů a kopů pro ti ima gi nár -
ním útoč ní kům. V ka te go rii ju ni o ři zís kal stří br nou me dai li Lu káš Ně mec, skvě le za cvi če nou
kata. V ka te go rii mlad ších žá kyň 10–11 let vy bo jo va la bronz Na tá lie Ma cho vá mezi 16 nej lep ší -
mi ka ra tist ka mi v kra ji. Da vid Ma cho ne po stou pil z dru hé ho kola mezi 36 mlad ší mi žáky. To -
máš Bal ko ob sa dil pěk né 5. mís to v sil ně ob sa ze né ka te go rii kata star ší žáci. 

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

V ka te go rii mlad ší žáci do 27 kg ne po stou pil o je den bod z prv ní ho
kola Da vid Ma cho. V ka te go rii star ší žá ky ně vy bo jo va la dal ší bron zo -
vou me dai li pro naše bar vy Na tá lie Ma cho vá. Bla ho pře ji me dai lis tům
k zis ku cen ných kovů, všem zá vod ní kům za vzor nou re pre zen ta ci a dě -
ku ji ro di čům za pod po ru na šich cvi čen ců.

Pro všech ny naše zá vod ní ky byla tato vyš ší kraj ská sou těž dob rou
zku še nos tí před tře tím ko lem kraj ské ligy, kte ré se bude ko nat v so bo tu
1. říj na 2016. v Hor ní Strop ni ci a již po tře tí tuto sou těž bude or ga ni zo -
vat Tě lo vý chov ná jed no ta Nové Hra dy. Při jďte pod po řit naše zá vod ní -
ky v je jich spor tov ním úsi lí.    Mar tin Her mann, před se da od dí lu ka ra te

Vý sled ky Me mo ri á lu Jo se fa Ma chut ky 2016
Sta lo se již sa mo zřej mos tí, že TJ So kol Nové Hra dy po řá dá „Me mo -

ri ál Jo se fa Ma chut ky“. V le toš ním roce při ja lo účast cel kem 11 druž -
stev. Nej úspěš něj ší, tedy prv ní mís to vy bo jo va lo druž stvo TERMS “C” 
s ná sko kem 37 ku že lek před druž stvem SLADKÝ, kte ré bylo dru hé.
Bronz za tře tí mís to vy bo jo va lo druž stvo N. HRADY “B”. V in di vi du -
ál ní sou tě ži byl mezi muži nej lep ší Mi chal Kan dě ra o dvě ku žel ky před
Ji řím Re ba nem. Na tře tím mís tě se umís til Pa vel Kří ha se ztrá tou 9 ku že -
lek na ví tě ze. V ka te go rii žen byla nej úspěš něj ší Ja ro sla va Kul ha no vá ze
So bě no va o jed nu ku žel ku před dru hou v po řa dí, Lud mi lou Čur do vou,
rov něž ze So bě no va. Jen sedm ku že lek dě li lo no vo hrad skou hráč ku Mi -
le nu Še bes to vou od ví těz ky. Přes to gra tu lu je me k tře tí mu mís tu. Po dě ko -
vá ní pat ří všem, kte ří při šli vzpo me nout na ne sto ra ku žel kář ské ho spor tu
v No vých Hra dech Jo se fa Ma chut ku, ať už ak tiv ně, nebo jako di vá ci.

Sta ni slav Slad ký, sta ros ta TJ So kol N. Hra dy

XII. Praž ská me zi ná rod ní ve te ra ni á da
Le toš ní zá vo dy pro běh ly 14. květ na v Gym cen tru v Dla ba čo vě za

účas ti zá vod ní ků Ně mec ka, Slo ven ska, Lo tyš ska a Čes ké re pub li ky.
V mlad ších ka te go ri ích gym nas té z Lo tyš ska i Čes ké re pub li ky před vá -
dě li vr cho lo vé se sta vy. Na zá vo dy při šlo ně ko lik osob nos tí z gym nas -
tic ké mi nu los ti, kte ří bo jo va li na OH i mis trov ství svě ta, 90ti letý
M. Ko lej ka, J. Šal da, B. Mud řík. V ka te go rii nej star ších gym nas tů bylo
toto po řa dí:

1.  M. Ko pec ký 29,5 bodů
2.  R. Ru si ňák 29,3 bodů
3.  F. Ada mo vič 28,8 bodů
Byl jsem prv ní na hraz dě (10 b), kru zích (10,1 b) a v pros tných

(9,2 b). Roz ho do va la na ko nec bo ni fi ka ce, když se při dá va ly body za
věk – ví těz Ko pec ký už je 80ti letý, je však fy zic ky skvě le dis po no va ný, 
před tře mi roky se zde těž ce zra nil a nyní je zase fit!

Tady jsou prav di vá slo va Evy Bo sá ko vé naší prv ní mis try ně svě ta
na kla di ně – „V tom to spor tu ne smí te ni kdy pře stat, mu sí te tré no vat
ales poň 5x týd ně po ho di ně“.

Všich ni se už tě ší me na Li be rec!                              Ru dolf Ru si ňák

Fot bal v Čes ku v kleš tích?!
Vez mu to po stup ně, Ně mec ko! Tam se vě nu jí fot ba lu nej ví ce a na

nej vyš ší úrov ni. Něm ci mi lu jí fot bal a ne ustá le chtě jí vy hrá vat. Mají
rádi v Ně mec ku jak Bun des ligu, tak „Ná ro ďák“, ale sle du jí i niž ší ně -
mec ké sou tě že. Něm ci fot ba lu pros tě ro zu mí. Oni ví, že fot bal ve svě tě
nej víc táh ne, a tak přes to že je vel ká kon ku ren ce, jsou úřa du jí cí mi
mistry svě ta. Tak to je „zá pad“.

Nyní pře jdu na „jih“, Ra kous ko! Již jsem se o něm zmi ňo val. Je ne -
uvě ři tel né, jak jde u nich fot bal na ho ru. Ať do pad nou jak ko liv na „Euru“
ve Fran cii, bu dou mít fot bal stá le rádi. Ne dáv no jsem vi děl po řad v ra -
kous ké te le vi zi za mě ře né na mlá dež. Ne jen jak tré no va li růz né fot ba lo vé
„věci“, ale oni vy bra li dva žáky (asi 12 let) a ti si moh li zku sit prá ci ko -
men tá to ra, mo de rá to ra, re por té ra a na ko nec je pus ti li do pře no so vé ho
vozu a tam si za hrá li na re ži sé ra. To vše za do hle du špič ko vých spor ťá ků.

Dále „se ver“, Pol sko! Do pla ti lo v „dob rém“ na to, že po řá da lo
„Euro“ spo lu s Uk ra ji nou. Po lá ci se pros tě chyt li. Prů měr na utká ní byl
teh dy 45 000 di vá ků. Z toho Pol sko do dnes žije. Do pol ské ho fot ba lu
nyní smě řu je mno ho za hra nič ních fot ba lis tů.

Vý chod, Slo ven sko! Naši bý va lí brat ři se ko neč ně doč ka li. Po „roz -
dě le ní“ si za hra jí „Euro“ ve Fran cii. Po pr vé! Pro to se celý ná rod těší, že
tam fot ba lis té Slo ven ska něco od ve dou. Slo vá ci jsou hrdý ná rod i na
fot ba lo vou his to rii. Jako je di ný čes ko slo ven ský klub, Slo van Bra ti sla -
va, zís kal „Po hár ví tě zů po há rů“. V roce 1969 v Ba si le ji po ra zil slav nou 
FC Bar ce lo nu 3:2. Po hár byl dru hou nej vět ší tro fe jí v Ev ro pě. No a
roku 1976 vy hrá lo Čes ko slo ven sko ME ve fot ba lu v Ju go slá vii a tam
hrá lo za ná ro ďák“ 12 hrá čů slo ven ské ná rod nos ti (např. Do bi áš, On -
druš, Mas ný, Pi var ník, Gögh, Šveh lík atd.).

Uve de né stá ty mají z her nej ra dě ji fot bal! A co „střed“ Čes ko? Pod le 
čí sel ných úda jů by to mělo být jas né, ale je to sku teč ně tak. Fot bal má
sice da le ko nej vět ší zá klad nu (309 000 čle nů) a jeho nej vět ší sok ho kej
(47 070 čle nů). Fot bal má také nej ví ce mlá de že tedy (101 110 mla -
dých), ho kej (15 050 mla dých).

Na bí zí se otáz ka, jest li zej mé na mlá dež má svůj sport, fot bal nej ra -
dě ji. Kde je u nás v Čes ku vlast ně nej po pu lár něj ší?

Zmí ně né stá ty to mají jas né, ale kdy to bude jas né i v Čes ku?...

Na zá věr ješ tě pár vý sled ků OP „mužů“.
Bo rek – Nové  Hra dy 2:4 (pod zim N. Hra dy – Bo rek 4:1)
Nové  Hra dy – Te me lín 1:6 (pod zim Te me lín – N. Hra dy 4:2)
Nová Ves – Nové Hra dy 5:2 (pod zim N. Hra dy – N. Ves 1:1)
Nové Hra dy – Sru bec  3:3 (pod zim Sru bec – N. Hra dy 6:0)

M. Hruš ka

No vo hrad ští zá vod ní ci Da vid a Na tá lie Ma -
cho vi, Lu káš Ně mec a To máš Bal ko

Tre né ři Mar tin Her mann ml., Mar tin Her mann, Mi lan Ma cho, Bro ňa
Ně mec a To máš Her mann, zá vod ní ci Da vid a Na tá lie Ma cho vi, To máš
Bal ko a Lu káš Ně mec
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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

řád ko vá in zer ce
¡ Pro dám čer stvá do má cí vej ce 1ks/2Kč. Tel.: 728 024 242.

Pro dám čer stvá kře pel čí va jíč ka 1ks/2Kč. Tel.:728 024 242.
¡ 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

¡ 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 za hra du na „Klon daj ku“, Nový Hra dy asi 300 m dob rý stav.
Cena do ho dou – při rych lém jed ná ní sle va.
kve ta pe pa@se znam.cz nebo te le fon č.723 776 383

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


