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Je to hus té J
Nové Hra dy jsou zřej mě měs tem v ČR, kte ré má co do poč tu kul tur -

ních pa má tek na po čet oby va tel nej vět ší hus to tu. A já bych do pl ni la, že
ur či tě pat ří i k těm mís tům, kde je i vel ký po čet lidí, kte ří (ti lidé…) vy -
tvá ří kul tur ní, du chov ní, vý chov né, či ji nak pros pěš né hod no ty pro nás
všech ny na po čet dnů v mě sí ci. Ne vě ří te? Tak se za čtě te do zpra vo da je
o tom, co se všech no za je den mě síc usku teč ni lo. A to prav dě po dob ně 
ani ně kte ří ne stih li o své akci po in for mo vat. Tak že čtě te, pro hlí žej te
fot ky a také ne pře hléd ně te to, co se te pr ve chys tá.  Více fo tek z akcí naj -
de te i na in ter ne to vých strán kách KIC. No a mimo toho spo le čen ské ho
dění J si vychutnávejte i plnými doušky hezké letní měsíce.      

 K. Ja ro lím ko vá

Ja ro slav Uh líř po tě šil svý mi pís nič ka mi ne jen děti, ale hod ně i nás, do -
spě lá ky!         K. J.

Kon cert Vý chov ňák se Sa bi nou v ki no sá le měl roc ko vou pří chuť...   K. J.

Na kon ci červ na jsme za há ji li vý sta vu dře vě ných hra ček v Ko že lu žně,
která bude na hra ní až do kon ce čer ven ce      K. J.

Prv ňáč ci ze ZŠ N. Hra dy se na svůj prv ní škol ní vý let vy da li – há dej -
te kam...        K. J.

Toto není žád ný vzkaz pro čte ná ře, ale to „Ob čer stve ní “na Karl štej ně
za bar vi lo pěk ně ja zy ky!                       K. J.

Tvrz Cuk nštejn při ví ta la na své ná dvo říč ko ne jen No vo hrad ské (s)pros -
té di vad lo, ale i 3 mu zi kan ty, 2  pta čí só lis ty a  zhru ba 90 di vá ků        K. J.
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Zá pis ze 45. schů ze měst ské rady
ze dne 4. 5. 2016

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

Bylo pro jed ná no:

� 1. Kon tro la usne se ní ze 44. 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 44. jed ná ní rady. 

� 2. Har mo no gra my vý zev prog ra mů EU
2014–2020
Rada měs ta bere na vě do mí in for ma ci Mi -
nis ter stva vnit ra ČR o Har mo no gra mu vý -
zev jed not li vých ope rač ních prog ra mů
Ev rop ské unie na ob do bí 2014 – 2020. 

� 3. Vin cen cké spo le čen ství z. s. – úpra va
roz poč tu
Rada měs ta bere na vě do mí žá dost Vin cen -
cké ho spo le čen ství z. s. o vy svět le ní zpra co -
vá ní no vé ho roz poč tu s tím, že ne mu sí být
zpra co ván nový roz po čet. 
(Rada ob dr že la od Vin cen cké ho spo le čen -
ství z. s. žá dost o vy svět le ní, proč musí do -
da teč ně změ nit roz po čet k žá dos ti o do ta ci
na rok 2016, když spl ni lo veš ke rá pra vid la a 
schvá le nou část ku res pek tu jí. Po zkon tro lo -
vá ní žá dos ti ra dou bylo kon sta to vá no, že
v pří pa dě do ta ce na čin nost není tře ba do dr -
žo vat pro cen tu ál ní po díl a tu díž není tře ba
mě nit roz po čet v ná vaz nos ti na schvá le nou
část ku.)

� 4. Věž ní ho di ny – na bíd ka čiš tě ní
Rada měs ta schva lu je ce no vou na bíd ku
spo leč nos ti L. HAINZ spol. s. r. o. Pra ha na
vy čiš tě ní věž ních ho din na rad ni ci a po vě řu -
je sta ros tu ob jed ná ním pra cí. 
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti L. HAINZ
spol. s r. o. Pra ha ce no vou na bíd ku na vy čiš -
tě ní věž ních ho din na rad ni ci měs ta ve výši
51.715,- Kč.)

� 5. E.ON – ce no vá na bíd ka pro ZŠ N. H.
1. stu peň
Rada měs ta sou hla sí s ce no vou na bíd kou a
roz lo že ním splá tek do 3 let pro změ nu
osvět le ní Zá klad ní ško ly Nové Hra dy –
1. stu peň. 
(Rada ob dr že la ce no vou na bíd ku na změ nu
osvět le ní pro Zá klad ní ško lu Nové Hra dy -
1. stu peň. Na bíd ka je roz lo že na na splát ky
do 3 let. Ob jed ná ní vý mě ny osvět le ní pro -
ve de Zá klad ní ško la N. Hra dy s tím, že
splát ky bu dou hra ze ny z roz poč tu ZŠ
N. Hra dy resp. z pří spěv ku na pro voz, kte -
rý ZŠ NH pos ky tu je Měs to Nové Hra dy.

Vý mě na osvět le ní pro běh ne v ob do bí let -
ních prázd nin.)

� 6. Ce no vá na bíd ka zpra co vá ní pas por tu
míst ních ko mu ni ka cí
Rada měs ta schva lu je ce no vou na bíd ku
spo leč nos ti Pas Pro Rea s. r. o., Ve le šín na
Zpra co vá ní pas por tu míst ních ko mu ni ka cí a 
po vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy. 
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti Pas Pro Rea s.
r. o. Ve le šín ce no vou na bíd ku na zpra co vá ní
pas por tu míst ních ko mu ni ka cí a ak tu a li za ce
pas por tu a pro jek tu svis lé ho do prav ní ho
zna če ní pro měs to Nové Hra dy ve výši
96.900,- Kč bez DPH.)

� 7. "Mo bil ní ban kéř" –
Čes ká spo ři tel na, a. s. 
Rada měs ta sou hla sí s uží vá ním míst nos ti
v pří ze mí rad ni ce v No vých Hra dech Čes -
kou spo ři tel nou a. s., dle ná vr hu. 
(Rada ob dr že la od Čes ké spo ři tel ny a. s.,
Čes ké Bu dě jo vi ce in for ma ci o služ bě "Mo -
bil ní ban kéř". Čes ká spo ři tel na má zá jem
pos ky to vat stan dard ní ban kov ní služ by, vy -
jma ho to vost ních ope ra cí a ope ra cí spo je -
ných s vklad ní mi kníž ka mi. Za tím to
úče lem žá da jí s účin nos tí od 1. 6. 2016
o mož nost pro ná jmu míst nos ti v pří ze mí ob -
jek tu rad ni ce v No vých Hra dech.) 

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

� 9. Od kou pe ní po ze mku v k. ú. By ňov –
Te sař Mi lan
Rada měs ta bere na vě do mí žá dost p. Mi la -
na Te sa ře, Hamr o od kou pe ní čás ti po ze -
mku parc. č. 2303 v k. ú. By ňov a po stu pu je
ji Osad ní mu vý bo ru By ňov, Ja ku le, Štip toň
k míst ní mu šet ře ní. 
Rada měs ta po vě řu je rad ní ho p. Šlen ce pro -
ve de ním míst ní ho šet ře ní. 
(Rada ob dr že la od p. Mi la na Te sa ře, Hamr
žá dost o od kou pe ní čás ti po ze mku parc. č.
2303 v k. ú. By ňov, za úče lem vý stav by ro -
din né ho domu se zá ze mím.) 

� 10. Pro dej po ze mků v k. ú. Vy šné –
Mi cha el Dvo řák
Rada měs ta schva lu je zá měr pro de je po ze -
mků parc. č. 2353 a č. 2356 v k. ú. Vy šné
o cel ko vé vý mě ře 690 m2 a po vě řu je ta jem -
ni ci MěÚ zve řej ně ním zá mě ru na úřed ní
des ce měs ta. 
(Rada ob dr že la od p. Mi cha e la Dvo řá ka,
Vy šné žá dost o pro dej po ze mku parc. č.
2353 a č. 2356 v k. ú. Vy šné.)

� 11. Od kou pe ní po ze mku v k. ú. Obo ra
u Vy šné ho – man že lé Ško do vi
Rada měs ta schva lu je zá měr pro de je po ze -
mku parc. č. 515 v k. ú. Obo ra u Vy šné ho
o vý mě ře 74 m2 a po vě řu je ta jem ni ci MěÚ
zve řej ně ním zá mě ru na úřed ní des ce měs ta. 
(Rada ob dr že la od man že lů Sta ni sla va a Lu -
cie Ško do vých, Čes ké Bu dě jo vi ce žá dost
o od pro dej po ze mku parc. č. 515 o vý mě ře
74 m2 v k. ú. Obo ra u Vy šné ho.)

� 12. Od kou pe ní po ze mku v k. ú. Obo ra
u Vy šné ho – Heda Bla houš ko vá
Rada měs ta schva lu je zá měr pro de je po ze -
mku parc. č. 464 v k. ú. Obo ra u Vy šné ho
o vý mě ře 227 m2 a po vě řu je ta jem ni ci MěÚ
zve řej ně ním zá mě ru na úřed ní des ce měs ta. 
(Rada měs ta ob dr že la od pí. Hedy Bla houš -
ko vé, Ve le šín žá dost o od kou pe ní po ze mku
parc. č. 464 v k. ú. Obo ra u Vy šné ho.) 

� 13. Pro dej po ze mku k. ú. Štip toň –
man že lé Něm co vi
Rada měs ta bere na vě do mí žá dost man že lů
Něm co vých, Štip toň o od kou pe ní čás ti po -
ze mku parc. č. 975/1 v k. ú. Štip toň nebo
pří pad nou smě nu za po ze mek parc. č. 809/6 
v k. ú. Nové Hra dy a po stu pu je ji Osad ní mu
vý bo ru By ňov, Ja ku le, Štip toň k míst ní mu
šet ře ní. Rada měs ta po vě řu je rad ní ho p.
Šlen ce pro ve de ním míst ní ho šet ře ní. 
(Rada ob dr že la od man že lů Něm co vých,
Štip toň žá dost o pro dej čás ti po ze mku parc.
č. 975/1 o vý mě ře cca 50 m2 v k. ú. Štip toň,
nebo pří pad nou smě nu za po ze mek parc. č.
809/6 o vý mě ře 38 m2 v k. ú. Nové Hra dy.)

� 14. Od kou pe ní po ze mku v k. ú. Vy šné –
man že lé Rou ba lo vi
Rada měs ta schva lu je zá měr pro de je po ze -
mku parc. č. 2358 v k. ú. Vy šné o vý mě ře
106 m2 a po vě řu je ta jem ni ci MěÚ zve řej ně -
ním zá mě ru na úřed ní des ce měs ta. 
(Rada ob dr že la od man že lů Rou ba lo vých,
Čes ké Bu dě jo vi ce žá dost o od kou pe ní po -
ze mku parc. č. 2358 v k. ú. Vy šné o vý mě ře
106 m2.)

� 15. ČEVAK – po rov ná ní v roce 2015
Rada měs ta bere na vě do mí in for ma ci od
spo leč nos ti ČEVAK a. s., Čes ké Bu dě jo vi -
ce o Po rov ná ní všech po lo žek vý poč tu (kal -
ku la ce) cen pro vod né a stoč né za rok 2015
a do sa že né sku teč nos ti v tém že roce. 
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti ČEVAK a. s. 
Po rov ná ní všech po lo žek vý poč tu (kal ku la -
ce) cen pro vod né a stoč né za rok 2015 a do -
sa že né sku teč nos ti v tém že roce.) 

� 16. Ji ho če ský kraj – ozná me ní do ta cí
Rada měs ta schva lu je při je tí do ta ce od Ji ho -
če ské ho kra je na pro jekt: Re vi ta li za ce čás ti
pří měst ské ho par ku ("Kys lí káč") 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 Ozná -
me ní o pos kyt nu tí do ta ce v rám ci Opat ře ní
Roz vo je ven ko va a kra ji ny na pro jekt: Re -
vi ta li za ce čás ti pří měst ské ho par ku /"Kys lí -
káč"/, ve výši 200.000,- Kč.)

� 17. Ji ho če ský kraj – ozná me ní do ta cí
Rada měs ta schva lu je při je tí do ta ce od Ji ho -
če ské ho kra je na pro jekt: Zpra co vá ní pro -
jek to vé do ku men ta ce pro tr va lou údrž bu
stro mů v Zá mec kém par ku 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 Ozná -
me ní o pos kyt nu tí do ta ce v rám ci Opat ře ní
Roz vo je ven ko va a kra ji ny na pro jekt:
Zpra co vá ní pro jek to vé do ku men ta ce pro tr -

INFORMACE Z RADNICE

pok ra čo vá ní na str. 3
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va lou údrž bu stro mů v Zá mec kém par ku, ve 
výši 100.000,- Kč.) 

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

� 19. Pro jekt HNGR
Rada sou hla sí s po dá ním žá dos ti k pro jek tu
His to ric ra il ro ads to con nect Da nu be re gi -
ons (HNGR) do dru hé ho kola prog ra mu Da -
nu be Trans na ti o nal Prog ra mme a po vě řu je
sta ros tu měs ta za jiš tě ním pří pra vy a po dá ní
žá dos ti. 
(Sta ros ta měs ta in for mo val radu měs ta o pří -
pra vě pro jek tu His to ric ra il ro ads to con nect
Da nu be re gi ons /HNGR/. Pro jekt po stou -
pil do dru hé ho kola schva lo va cí ho pro ce su
v rám ci ev rop ské ho prog ra mu Da nu be
Trans na ti o nal Prog ra mme. Rada sou hla si la
s po dá ním žá dos ti do dru hé ho kola prog ra -
mu a po vě ři la sta ros tu měs ta za jiš tě ním pří -
pra vy žá dos ti.)

� 20. Zří ze ní věc né ho bře me ne –
manž. Ku ba lá ko vi
Rada měs ta bere na vě do mí Smlou vu o smlou -
vě bu dou cí o zří ze ní věc né ho bře me ne s man -
že li Ku ba lá ko vý mi, Již ní měs to 342, Nové
Hra dy na akci: STL pří po jka a do mov ní ply -
no vod rod. domu na par. č. 666 a 870/17,
Nové Hra dy a po stu pu je ná vrh smlou vy ke
schvá le ní za stu pi tel stvu měs ta. 
(Rada pro jed na la ná vrh Smlou vy o smlou vě 
bu dou cí o zří ze ní věc né ho bře me ne na zří -
ze ní STL ply no vod ní pří po jky a do mov ní ho 
ply no vo du na akci: STL pří po jka a do mov ní 
ply no vod rod. domu na par. č. 666 a 870/17,
Nové Hra dy. Smlou vou bude za tí žen po ze -
mek parc. č. 882/4 v k. ú. Nové Hra dy.)

� 21. Roz bor hos po da ře ní Služ by Nové
Hra dy s. r. o. za rok 2015
Rada měs ta schva lu je zlep še ný hos po dář -
ský vý sle dek spo leč nos ti Služ by Nové Hra -
dy s. r. o. za rok 2015 ve výši 128.215,14 Kč 
a schva lu je pře vést vý sle dek na ne roz dě le -
ný zisk mi nu lých let. 
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti Služ by Nové
Hra dy s. r. o. 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 128.215,14 Kč,
kte rý spo leč nost na vr hu je pře vést jako ne -
roz dě le ný zisk mi nu lých let.) 

Zá pis z 46. schů ze měst ské rady
ze dne 11. 5. 2016

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

Bylo pro jed ná no:

� 1. Kon tro la usne se ní z 45. 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 45. jed ná ní rady měs ta.

� 2. Smě na po ze mků – pí. Kor ge ro vá
Rada měs ta sou hla sí se smě nou po ze mků
v k. ú. Nové Hra dy mezi Měs tem Nové Hra -
dy, část po ze mku parc. č. 952/19 (dle GP
parc. č. 952/36) o vý mě ře 43 m2, část parc. č. 
970/1 (dle GP parc. č. 970/6) o vý mě ře
58 m2 ve vlast nic tví měs ta a pí. Lud mi lou
Kor ge ro vou, Ko men ské ho 233, Nové Hra -
dy, část po ze mku parc. č. 968/1 (dle GP
parc. č. 968/40) o vý mě ře 33 m2, část parc. č. 
969 (dle GP parc. č. 969/4) o vý mě ře 53 m2,
část parc. č. 968/1 (dle GP parc. č. 968/9)
o vý mě ře 276 m2 ve vlast nic tví Lud mi ly Kor -
ge ro vé. Rada měs ta po stu pu je smě nu s do -
plat kem k pro jed ná ní za stu pi tel stvu měs ta.
(Rada pro jed na la smě nu po ze mků s pí. Kor -
ge ro vou, Nové Hra dy v k. ú. Nové Hra dy
pro zří ze ní no vé ho sběr né ho dvo ra.) 

� 3. JIHOČESKÝ KRAJ – do ta ce –
No vo hrad ský fes ti val s Ja ro sla vem
Svě ce ným a jeho hos ty
Rada měs ta schva lu je při je tí do ta ce od Ji ho -
če ské ho kra je na pro jekt: No vo hrad ský fes -
ti val s Ja ro sla vem Svě ce ným a jeho hos ty 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 Ozná -
me ní o pos kyt nu tí do ta ce v rám ci Pod po ry
kul tu ry na pro jekt: No vo hrad ský fes ti val
s Ja ro sla vem Svě ce ným a jeho hos ty, ve
výši 30.000,- Kč.)

� 4. JIHOČESKÝ KRAJ – do ta ce
Vy bu do vá ní in fra struk tu ry pro cyk lis ty
u cyk lo tra sy Eu ro ve lo 13 a v blíz kos ti
NPP Ter či no údo lí
Rada měs ta schva lu je při je tí do ta ce od Ji ho -
če ské ho kra je na pro jekt: Vy bu do vá ní in fra -
struk tu ry pro cyk lis ty u cyk lo tra sy Eu ro ve lo 
13 a v blíz kos ti NPP Ter či no údo lí 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 Ozná -
me ní o pos kyt nu tí do ta ce v rám ci Pod po ry
cyk lis ti ky a cyk lo dop ra vy v Ji ho če ském
kra ji na pro jekt: Vy bu do vá ní in fra struk tu ry
pro cyk lis ty u cyk lo tra sy Eu ro ve lo 13 a
v blíz kos ti NPP Ter či no údo lí, ve výši
67.500,- Kč.)

� 5. ZTV – po ze mky
Rada měs ta sou hla sí s pro de jem po ze mku
parc. č. 863/51 (dle GP) o vý mě ře 903 m2

v k. ú. Nové Hra dy do spo lu vlas tnic tví
p. To má ši Von to ro vi, Be sed ni ce čp. 304,
ide ál ní jed nou po lo vi nou vlast nic ké ho prá -
va k cel ku a pí. Mo ni ce Smrč ko vé, Nové
Hra dy čp. 140, ide ál ní jed nou po lo vi nou
vlast nic ké ho prá va k cel ku, za část ku
500,- Kč/m2 bez DPH, dle pod mí nek schvá -
le ných za stu pi tel stvem pro pro dej po ze mků
v této lo ka li tě a po 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 po ze mku
parc. č. 863/55 (dle GP) o vý mě ře 1152 m2

v k. ú. Nové Hra dy do spo lu vlas tnic tví
p. Zdeň ku My kis ko vi, Sva tý Jan nad Mal ší
čp. 125, ide ál ní jed nou po lo vi nou vlast nic -
ké ho prá va k cel ku a pí. Len ce Bu dí no vé,
Čes ká čp. 72, Nové Hra dy, ide ál ní jed nou
po lo vi nou vlast nic ké ho prá va k cel ku, za
část ku 475,- Kč/m2 bez DPH, dle pod mí nek
schvá le ných za stu pi tel stvem pro pro dej po -
ze mků v této lo ka li tě a po 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 po ze mku
parc. č. 863/20 (dle GP) o vý mě ře 755 m2

v k.ú. Nové Hra dy man že lům Ji ří mu a Si -
mo ně Be ne šo vým, Le de nic ká čp. 686, Sru -
bec za část ku 500,- Kč/m2 bez DPH, dle
pod mí nek schvá le ných za stu pi tel stvem pro
pro dej po ze mků v této lo ka li tě a po stu pu je
ná vrh ke schvá le ní za stu pi tel stvu měs ta.
(Rada byla sta ros tou in for mo vá na o nut nos -
ti zno vu schvá lit pro dej po ze mků v ZTV
pod le no vé ho geo met ric ké ho plá nu.) 

� 6. Do tač ní prog ram Ji ho če ské ho kra je
pro rok 2016 – Kul tur ní pa mát ky –
Re zi den ce
Rada měs ta schva lu je po dá ní žá dos ti o do -
ta ci v rám ci Do tač ních prog ra mů Ji ho če ské -
ho kra je pro rok 2016 k pro jek tu: Ob no va
fa sá dy a soků na Re zi den ci v No vých Hra -
dech, nám. Re pub li ky 1.
(Rada ob dr že la od In ves tič ní ho ma jet ko vé -
ho od bo ru MěÚ Nové Hra dy ná vrh žá dos ti
o do ta ci k pro jek tu: Ob no va fa sá dy a sok lů
na Re zi den ci v No vých Hra dech, nám. Re -
pub li ky 1. Rea li za cí pro jek tu do jde k ob -
no vě fa sá dy ob jek tu bý va lé Bu qu o y ské
Re zi den ce. Sta veb ní úpra vy fa sá dy spo čí -
va jí v opra vách a sa na ci stá va jí cích omí tek,
sok lo vých čás tí fa sá dy a vý mě ny ven kov -
ních pa ra pe tů a opra vě stá va jí cích oken.
Cel ko vé uzna tel né ná kla dy pro jek tu jsou
ve výši 689.620,- Kč, z toho pros třed ky
z do ta ce činí 413.000,- Kč. V pří pa dě při -
dě le ní do ta ce bude ko fi nan co vá ní akce
za jiš tě no ve spo lu prá ci s Re zi den cí Nové
Hra dy, a. s.)

� 7. Do tač ní prog ram Ji ho če ské ho kra je
pro rok 2016 – Kul tur ní pa mát ky –
rad ni ce
Rada měs ta schva lu je po dá ní žá dos ti
o do ta ce v rám ci Do tač ních prog ra mů Ji -
ho če ské ho kra je pro rok 2016 k pro jek -
tu: Ob no va ka men ných prv ků a fa sá dy
Rad ni ce v No vých Hra dech, nám. Re -
pub liky 46.
(Rada ob dr že la od In ves tič ní ho a ma jet -
ko vé ho od bo ru MěÚ Nové Hra dy ná vrh
žá dos ti o do ta ci k pro jek tu: Ob no va ka men -
ných prv ků a fa sá dy Rad ni ce v No vých
Hra dech, nám. Re pub li ky 46. Rea li za cí pro -
jek tu do jde k ob no vě ka men ných prv ků a
fa sá dy v prů jez du ne mo vi té kul tur ní pa mát -
ky Rad ni ce. Cel ko vé uzna tel né ná kla dy
pro jek tu jsou ve výši 265.236,- Kč, z toho
pros třed ky z do ta ce činí 159.000,- Kč.)
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Zá pis ze 47. schů ze měst ské rady
ze dne 25. 5. 2016

Pří tom ni: čle no vé rady:
Mgr. Vla di mír Hokr, sta ros ta měs ta
Ing. La di sla va Bár to vá, 1. mís tos ta rost ka
Bc. Jo sef Vo cho ska, 2. mís tos ta ros ta
Mi ro slav Šlenc, člen rady
s hla sem po rad ním:
Mgr. Jana Káp lo vá, ta jem ni ce MěÚ
Omlu ve ni:
Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, člen rady
V 17.00 ho din se dos ta vil Mgr. Ja ro lí mek a
hla so val od bodu č. 17

Bylo pro jed ná no:
� 1. Kon tro la usne se ní z 46. 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 46. jed ná ní rady měs ta.

� 2. Zá vě reč ný účet měs ta Nové Hra dy
Rada měs ta bere na vě do mí Zá vě reč ný účet
Měs ta Nové Hra dy za rok 2015 a po stu pu je
jej ke schvá le ní za stu pi tel stvu měs ta.
(Rada ob dr že la od Eko no mic ké ho od bo ru
MěÚ Nové Hra dy ná vrh zá vě reč né ho účtu
Měs ta Nové Hra dy za rok 2015.)

� 3. Účet ní zá věr ka měs ta Nové Hra dy
Rada měs ta bere na vě do mí účet ní zá věr ku
Měs ta Nové Hra dy za rok 2015 a po stu pu je
ji ke schvá le ní za stu pi tel stvu měs ta.
(Rada ob dr že la od Eko no mic ké ho od bo ru
MěÚ Nové Hra dy ná vrh účet ní zá věr ky
Měs ta Nové Hra dy za rok 2015.)

� 4. Plán kon trol ní ho vý bo ru 2016
Rada měs ta bere na vě do mí ná vrh plá nu
kon trol a po stu pu je jej k pro jed ná ní za stu pi -
tel stva měs ta.
(Rada ob dr že la od před se dy kon trol ní ho
vý bo ru ná vrh na za řa ze ní dal ší ho bodu do
jed ná ní za stu pi tel stva měs ta, a to Plán kon -
trol ní ho vý bo ru na rok 2016.)

� 5. Smlou va o smlou vě bu dou cí o zří ze ní
věc né ho bře me ne – Lesy ČR, s.p.
Rada měs ta sou hla sí s ná vr hem Smlou vy
o smlou vě bu dou cí o zří ze ní věc né ho bře me -
ne – slu žeb nos ti a smlou vou ná jem ní s Lesy
Čes ké re pub li ky, s. p. a po stu pu je ná vrh
smlou vy ke schvá le ní za stu pi tel stvu měs ta.
(Rada ob dr že la od Lesů Čes ké re pub li ky,
s. p. ná vrh Smlou vy o smlou vě bu dou cí
o zří ze ní věc né ho bře me ne – slu žeb nos ti a
smlou vu ná jem ní. Ná vrh smlou vy řeší zří -
ze ní věc né ho bře me ne – slu žeb nos ti na po -
ze mcích Lesů ČR s. p. parc.č. 12/2 a č. 14
v k. ú. Nové Hra dy, cel ko vě cca o vý mě ře
13 m2. Slu žeb nost spo čí vá v prá vu zří dit,
pro vo zo vat, opra vo vat a udr žo vat vo do vod -
ní řád. Po vý stav bě bude roč ní ná jem né ve
výši 44,- Kč.) 

� 6. Na bíd ka daru – KN č. 1254/79 v k. ú.
Údo lí u No vých Hra dů
Rada měs ta bere na vě do mí na bíd ku daru
po ze mku parc. č. 1254/79 o vý mě ře 38 m2

v k. ú. Údo lí u No vých Hra dů od pí. Ji ři ny
Ja neč ko vé, Čes ké Bu dě jo vi ce a po stu pu je
ná vrh ke schvá le ní za stu pi tel stvu měs ta
s do po ru če ním dar přij mout.
(Rada ob dr že la od pí. Ji ři ny Ja neč ko vé, Čes -
ké Bu dě jo vi ce na bíd ku na da ro vá ní po ze mku 
parc. č. 1254/79 o vý mě ře 38 m2 v k. ú. Údo lí
u No vých Hra dů Měs tu Nové Hra dy.) 

� 7. Pře vze tí stav by "pol ní ko mu ni ka ce
Vpcn6 v k.ú. Nové Hra dy"
Rada měs ta sou hla sí s pře vze tím stav by
"Pol ní ko mu ni ka ce Vpcn6 v k. ú. Nové
Hra dy" v hod no tě 568.117,- Kč od Čes ké
re pub li ky – Stát ní ho po ze mko vé ho úřa du,
Kraj ský po ze mko vý úřad pro Ji ho če ský kraj 
a po stu pu je ná vrh ke schvá le ní za stu pi tel -
stvu měs ta.
(Rada ob dr že la od ČR - Stát ní ho po ze mko -
vé ho úřa du, Čes ké Bu dě jo vi ce ná vrh Pro to -
ko lu o pře dá ní a pře vze tí stav by "Pol ní
ko mu ni ka ce Vpcn6 v k. ú. Nové Hra dy",
kte rá byla úřa dem vy bu do vá na na po ze mku
parc. č. 391/4 k. ú. Nové Hra dy.)

� 8. "Vy šné, PK 35, p. Fritz – ka bel NN" 
Rada měs ta sou hla sí se Smlou vou č.:
1030026362/001 o smlou vě bu dou cí o
zříze ní věc né ho bře me ne se spo leč nos tí
E.ON Dis tri bu ce, a. s. Čes ké Bu dě jo vi ce na
akci: Vy šné, PK 35, Fritz - ka bel NN, za
jed no rá zo vou úpla tu ve výši 10.000,- Kč,
v upra ve ném zně ní a po stu pu je ná vrh k opa -
ko va né mu pro jed ná ní za stu pi tel stvu měs ta.
(Rada opě tov ně pro jed na la ná vrh na schvá -
le ní Smlou vy č.: 1030026362/001 o smlou -
vě bu dou cí o zří ze ní věc né ho bře me ne se
spo leč nos tí E.ON Dis tri bu ce, a. s. Čes ké
Bu dě jo vi ce na akci: Vy šné, PK 35, Fritz -
ka bel NN. Tato smlou va již byla schvá le na
za stu pi tel stvem měs ta dne 3. 3. 2016. Z dů -
vo du pro vá dě ní kom plex ní po ze mko vé
úpra vy pro ka tas trál ní úze mí Vy šné do šlo
k pře čís lo vá ní po ze mků – v upra ve né
smlou vě jsou stej né po ze mky, ale s par cel -
ní mi čís ly dle ak tu ál ní ho ka tas tru ne mo vi -
tos tí.)

� 9. Kon tro la - MŠ Nové Hra dy, ZŠ Nové
Hra dy, TSM Nové Hra dy
Rada měs ta bere na vě do mí Pro to ko ly o vý -
sled ku pro ve de ných kon trol Ma teř ské ško ly 
Nové Hra dy, Zá klad ní ško ly Nové Hra dy a
Tech nic kých slu žeb měs ta No vých Hra dů.
Rada měs ta uklá dá Zá klad ní ško le Nové
Hra dy přij mout opat ře ní k od stra ně ní ne do -
stat ků zjiš tě ných při kon tro le a po dat o nich
in for ma ci do 30. 6. 2016.
(Rada ob dr že la Pro to ko ly o vý sled ku pro -
ve de né kon tro ly pří spěv ko vých or ga ni za cí.
U Zá klad ní ško ly Nové Hra dy byly zjiš tě ny
ne do stat ky v sou vis los ti s pro ve de nou in -
ven tu rou.)

� 10. ZŠ Nové Hra dy – účet ní zá věr ka
Rada měs ta roz hod la, že schva lo va ná Účet ní
zá věr ka Zá klad ní 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 Zá klad ní ško ly Nové
Hra dy a účet ní zá věr ku schva lu je. 
(Rada ob dr že la od Zá klad ní ško ly Nové
Hra dy pod kla dy pro schvá le ní účet ní zá věr -
ky za rok 2016.)

� 11. 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.

� 12. Od kou pe ní po ze mku v k.ú. Vy šné –
man že lé Ga žá ko vi
Rada měs ta schva lu je zá měr pro de je po ze -
mku parc. č. 2526 o vý mě ře 244 m2 v k. ú.
Vy šné a po vě řu je ta jem ni ci MěÚ zve řej ně -
ním zá mě ru na úřed ní des ce měs ta.
(Rada ob dr že la od man že lů Ga žá ko vých,
Kap li ce žá dost o od kou pe ní po ze mku parc.
č. 2526 v k. ú. Vy šné.)

� 13. Od kou pe ní po ze mku v k.ú. Vy šné –
man že lé Kud la čo vi
Rada měs ta schva lu je zá měr pro de je po ze -
mku parc. č. 2339 o vý mě ře 244 m2 v k. ú.
Vy šné a po vě řu je ta jem ni ci MěÚ zve řej ně -
ním zá mě ru na úřed ní des ce měs ta. 
(Rada ob dr že la od man že lů Kud la čo vých,
Vy šné žá dost o od kou pe ní po ze mku parc. č. 
2339 v k. ú. Vy šné.)

� 14. "Nové Hra dy, K 664/1 – úpra va NN"
Rada měs ta schva lu je Smlou vu o zří ze ní věc -
né ho bře me ne č.: CB-014330028306/001 se
spo leč nos tí E.ON Dis tri bu ce, a. s. a po vě řu -
je sta ros tu pod pi sem smlou vy. 
(Rada měs ta ob dr že la od spo leč nos ti SETERM
CB, Pra ha ná vrh Smlou vy o věc ném bře -
me ni na akci: Nové Hra dy, K 664/1 – úpra -
va NN.)

� 15. Le Ba Thong - "za hrád ka u
res tau ra ce" U He i din ge rů
Rada měs ta sou hla sí s umís tě ním před za -
hrád ky před Res tau ra cí u He i din ge rů 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 ob dr že la od p. Le Ba Thong, Čes ké
Bu dě jo vi ce žá dost o mož nost umís tě ní
před za hrád ky před res tau ra cí U He i din ge -
rů na ná městí v No vých Hra dech. Rada ne -
mě la ná mit ky k umís tě ním před za hrád ky
za před po kla du do dr že ní všech zá kon ných
pod mí nek.)

� 16. Správ ní ří ze ní
Rada měs ta bere na vě do mí pro bí ha jí cí
správ ní ří ze ní. 

� 17. Upra ve ný ná vrh – Územ ní plán
Nové Hra dy
Rada měs ta bere na vě do mí Ozná me ní
Měst ské ho úřa du Tr ho vé Svi ny o no vém
pro jed ná vá ní upra ve né ho ná vr hu za dá ní
územ ní ho plá nu Nové Hra dy. 
(Rada ob dr že la od MěÚ Tr ho vé Svi ny ozná -
me ní o no vém pro jed ná vá ní upra ve né ho ná -
vr hu za dá ní územ ní ho plá nu Nové Hra dy.) 

� 18. Smlou va o rek la mě – MOTOR
JIKOV
Rada měs ta schva lu je Smlou vu o rek la mě
na akci: Vý chov ný kon cert pro děti se spo -
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leč nos tí MOTOR JIKOV Group a. s. Čes ké
Bu dě jo vi ce a po vě řu je sta ros tu pod pi sem
smlou vy. 
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti MOTOR
JIKOV Group a. s. Čes ké Bu dě jo vi ce ná vrh
Smlou vy o rek la mě na akci: Vý chov ný kon -
cert pro děti.)

� 19. Do ta ce  Ji ho če ský kraj - pro jekt
"Oběv te se(be) na vý sta vě v Ko že luž ně"
Rada měs ta schva lu je při je tí do ta ce od Ji ho -
če ské ho kra je na pro jekt: Ob jev te se(be) na
vý sta vě v Ko že luž ně 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 ozná -
me ní o pos kyt nu tí ne in ves tič ní do ta ce ve
výši 20.000,- Kč na pro jekt: Ob jev te se(be)
na vý sta vě v Ko že luž ně.)

� 20. Do ta ce  Ji ho če ský kraj – pro jekt
"Ro ze hraj si di vad lo"
Rada měs ta schva lu je při je tí do ta ce od Ji ho -
če ské ho kra je na pro jekt: Ro ze hraj si di vad -
lo 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 ozná -
me ní o pos kyt nu tí ne in ves tič ní do ta ce ve
výši 20.000,- Kč na pro jekt: Ro ze hraj si di -
vad lo.)

� 21. Cen trum Čes ké his to rie, o. p. s. –
spo lu prá ce
Rada měs ta ne schva lu je spo lu prá ci na vy -
dá ní kni hy "An thro po id - Prav di vý pří běh".
(Rada ob dr že la od spo leč nos ti Cen trum
Čes ké his to rie, o. p. s. žá dost o spo lu prá ci
na vy dá ní kni hy "An thro po id - Prav di vý
pří běh".)

� 22.  Pří kaz ní smlou va – Sta veb ní
po rad na, spol. s r.o.
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 ve řej né za káz ky
ma lé ho roz sa hu na akci: ZTV Nové Hra dy -
Již ní měs to, I. eta pa - část A zok ru ho vá ní
vo do vo du a po vě řu je sta ros tu pod pi sem
smlou vy. 
(Rada ob dr že la od STAVEBNÍ PORADNY,
spol. s r.o. Čes ké Bu dě jo vi ce ná vrh Pří kaz -
ní smlou vy na za jiš tě ní za dá ní ve řej né za -
káz ky ma lé ho roz sa hu na akci: ZTV Nové
Hra dy – Již ní měs to, I. eta pa – část A zok ru -
ho vá ní vo do vo du.)

� 23. SFŽP – změ na roz hod nu tí
o pos kyt nu tí do ta ce
Rada měs ta schva lu je Roz hod nu tí o pos -
kyt nu tí do ta ce - změ ně - na vý še ní do ta ce k
pro jek tu: Sní že ní ener ge tic ké ná roč nos ti
Cen tra vol no ča so vých ak ti vit v No vých
Hra dech. 
(Rada ob dr že la od Mi nis ter stva ži vot ní ho
pros tře dí, Pra ha Roz hod nu tí o pos kyt nu tí
do ta ce - změ ně k pro jek tu Sní že ní ener ge -
tic ké ná roč nos ti Cen tra vol no ča so vých ak ti -
vit v No vých Hra dech. Do šlo k na vý še ní

do ta ce na rea li zo va né ví ce prá ce o část ku
19.958,- Kč.)

� 24. No vo hrad ské hory spol. s r. o. –
re-pasport cest
Rada měs ta bere na vě do mí žá dost spo leč -
nos ti No vo hrad ské hory spol. s r. o. o jed ná -
ní ohled ně re-pasportu cest a po vě řu je
sta ros tu dal ším jed ná ním. 
(Rada ob dr že la od jed na tel ky spo leč nos ti No -
vo hrad ské hory spol. s r.o. Nové Hra dy žá dost 
o vy vo lá ní jed ná ní ohled ně re-pasportu cest
v oko lí lo ka li ty Zá mec ké ho dvo ra.) 

� 25. Do ta ce Ji ho če ský kraj – za les ně ní,
za jiš tě ní a vý cho va po ros tů 
Rada měs ta schva lu je při je tí do ta ce od Ji ho -
če ské ho kra je na za les ně ní, za jiš tě ní a vý -
cho vu po ros tů 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 ozná -
me ní o pos kyt nu tí ne in ves tič ní do ta ce ve
výši 16.864,- Kč na za les ně ní, za jiš tě ní a
vý cho vu po ros tů.)

� 26. Ma ri us Pe der sen a. s. – nový zá kon
o od pa dech
Rada měs ta sou hla sí s Pe ti cí obcí a měs ta k
ná vr hu no vé ho zá ko na o od pa dech. 
(Rada byla p. Vaň kem z OŽP Měst ské ho
úřa du Nové Hra dy in for mo vá na o Pe ti ci
obcí a měst k ná vr hu no vé ho zá ko na o od pa -
dech.  Ná vrh zá ko na de sta bi li zu je sys tém,
kte rý obce a ob ča né léta úspěš ně bu do va li a
bez dů vod ně fi nanč ně za tě žu je ob ča ny.)

� 27. Obec ní úřad Žár – změ na č. 2
územ ní ho plá nu
Rada měs ta bere na vě do mí změ nu č. 2
územ ní ho plá nu obce Žár v k. ú. Žár u No -
vých Hra dů. 

� 28. Pro dej po ze mku  v k. ú. Nové Hra dy 
– Lou kot ka Jan
Rada měs ta bere na vě do mí žá dost p. Lou -
kot ky, Čes ké Bu dě jo vi ce o pro dej po ze mku
parc. č. 952/22 v k. ú. Nové Hra dy a po vě řu -
je sta ros tu a rad ní ho p. Šlen ce ve spo lu prá ci
s les ním hos po dá řem a sta veb ním úřa dem,
míst ním šet ře ním. 
(Rada ob dr že la od p. Jana Lou kot ky, Čes ké
Bu dě jo vi ce žá dost o pro dej po ze mku parc.
č. 952/22 v k. ú. Nové Hra dy o vý mě ře
2002 m2. Kou pí po ze mku do jde ke slou če ní
se sou sed ním po ze mkem ve vlast nic tví ža -
da te le.) 

� 29. Fi nanč ní vý bor Za stu pi tel stva měs ta 
N. Hra dy
Rada měs ta bere na vě do mí Zá pis z jed ná ní
Fi nanč ní ho vý bo ru Za stu pi tel stva měs ta
Nové Hra dy ze dne 11. 5. 2016.
(Rada ob dr že la Zá pis z jed ná ní Fi nanč ní ho
vý bo ru Za stu pi tel stva měs ta N. Hra dy ze
dne 11. 5. 2016.) 

� 30. Do ta ce Ji ho če ský kraj – pro jekt
"Re kon struk ce soc. za ří ze ní a úpr.
zad ní ho trak tu spo le čen ské ho sálu
v Na ko li cích"
Rada měs ta schva lu je při je tí do ta ce od Ji ho -
če ské ho kra je v rám ci Prog ra mu ob no vy

ven ko va Ji ho če ské ho kra je v roce 2016 na
akci: Re kon struk ce so ciál ních za ří ze ní a
úpra va zad ní ho trak tu spo le čen ské ho sálu
v Na ko li cích a po vě řu je sta ros tu pod pi sem
smlou vy. 
(Rada ob dr že la od Ji ho če ské ho kra je Ozná -
me ní o pos kyt nu tí úče lo vé do ta ce v rám ci
Prog ra mu ob no vy ven ko va Ji ho če ské ho
kra je v roce 2016 ve výši 200.000,- Kč na
akci: Re kon struk ce so ciál ních za ří ze ní a
úpra va zad ní ho trak tu spo le čen ské ho sálu
v Na ko li cích.) 

� 31. Smlou va o věc ném bře me ni –
"SF28072805115 CK Ve ve ří ka bel NN" 
Rada měs ta schva lu je Smlou vu o zří ze ní věc -
né ho bře me ne č.: CB-014330008242/001 na
akci: SF28072805115 CK Ve ve ří ka bel NN 
se spo leč nos tí E.ON Dis tri bu ce Čes ké Bu -
dě jo vi ce a po vě řu je sta ros tu pod pi sem
smlou vy.

� 32. Roz poč to vé opat ře ní č. 5/2016
Rada měs ta schva lu je roz poč to vé opat ře ní
č. 5/2016.

� 33. Pro jekt "Měs to Nové Hra dy – NPP
Ter či no údo lí"
Rada měs ta sou hla sí s po dá ním pro jek to vé
žá dos ti k pro jek tu "Měs to Nové Hra dy –
NPP Ter či no údo lí" v rám ci 27. vý zvy Mi -
nis ter stva ži vot ní ho pros tře dí, prio rit ní osa
4, Spe ci fic ký cíl 4.1.
(Sta ros ta měs ta in for mo val o pří pra vě pro -
jek tu "Měs to Nové Hra dy – NPP Ter či no
údo lí", kte rý je při pra vo ván k po dá ní v rám -
ci 27. vý zvy Mi nis ter stva ži vot ní ho pros tře -
dí, prio rit ní osa 4, Spe ci fic ký cíl 4.1 –
Za jis tit příz ni vý stav před mě tu ochra ny ná -
rod ně vý znam ných chrá ně ných úze mí.
Pro jekt řeší re kon struk ci vstup ní brá ny,
při leh lé zíd ky a od vod ně ní a po míst ní
opra vu ko mu ni ka ce v úse ku od vstup ní
brá ny k Ham ru. Dal ší ak ti vi tou je ob no va
Les nic ké na učné stez ky a do pl ně ní sys té -
mu in for mač ní ho zna če ní a in fo pa ne lů k
usměr ně ní náv štěv ní ků v rám ci NPP Ter či -
no údo lí.) 

� 34. Kou pě po ze mku v k. ú. Nové Hra dy
Rada měs ta ne schva lu je zá měr pro de je po -
ze mku parc. č. 2287 v k. ú. Nové Hra dy.
Rada měs ta schva lu je zá měr pro ná jmu po -
ze mku parc. č. 2287 o vý mě ře 179 m2 v k. ú.
Nové Hra dy na dobu ur či tou jed no ho roku,
za část ku 2,- Kč/m2/rok a po vě řu je ta jem ni -
ci MěÚ Nové Hra dy zve řej ně ním zá mě ru
na úřed ní des ce měs ta. 
(Rada ob dr že la žá dost od p. Pav la Hr vo ly
ml., Nové Hra dy o kou pi po ze mku parc. č.
2287 v k. ú. Nové Hra dy. Po ze mek by byl
vy uží ván pro zkva lit ně ní na bí ze ných slu žeb 
nově otev ře né pro dej ny Cyk loH ra dy. Rada
uved la, že po ze mek se na chá zí v za hra dě
u ob jek tu Jes lí a nyní není dů vod k pro de ji
to ho to po ze mku, lze jej pří pad ně pou ze pro -
naj mout na 1 rok.) 

INFORMACE Z RADNICE
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ZÁPIS z 10. ve řej né ho za se dá ní 
Za stu pi tel stva Měs ta  No vých Hra dů
ko na né ho dne 2. červ na 2016

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

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

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

Pan sta ros ta za há jil za se dá ní, kte ré se ko na -
lo od 18.00 ho din v sále Kulturně-spolkového
domu v No vých Hra dech. Bylo pří tom no
14 čle nů za stu pi tel stva (p. Jiří Vi cá ny řád ně
omlu ven z pra cov ních dů vo dů), tj. nad po lo -
vič ní vět ši na a  za stu pi tel stvo je usná še nís -
chop né. Pan sta ros ta kon sta to val, že zá pis
z 9. za se dá ní byl řád ně ově řen, pře dán ke zve -
řej ně ní a ne by la vůči němu vzne se na žád ná
ná mit ka. 

Pan sta ros ta kon sta to val, že prog ram jed ná -
ní byl všem řád ně za slán s tím, že poz ději byl
po dán ná vrh na do pl ně ní prog ra mu a to schvá -
le ní Plá nu prá ce kon trol ní ho vý bo ru Za stu pi tel -
stva měs ta No vých Hra dů pro rok 2016.

Pan sta ros ta na vrhl, aby bylo hla so vá no
o prog ra mu tak, jak byl na vr žen s tím, že bude
jako bod č. 7 vlo žen k pro jed ná ní bod Plán
kon trol kon trol ní ho vý bo ru na rok 2016 a ná -
sled ně bude pok ra čo vá no v dal ších bo dech 8,
9, 10.

Ná vrh prog ra mu: 
1. Kon tro la usne se ní 

z 9. za se dá ní za stu pi tel stva 
2. Dis po zi ce s ma jet kem
3. Roz poč to vé změ ny
4. Zá vě reč ný účet měs ta za rok 2015
5. Účet ní zá věr ka za rok 2015
6. Směr ni ce o vy me ze ní dů vo dů

pro pro mi nu tí míst ních po plat ků
7. In ter pe la ce
8. Dis ku se
9. Zá věr a usne se ní

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

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

Pan sta ros ta na vrhl slo že ní ná vr ho vé ko mi -
se, a to p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na
Ked ru šo vá, p. Petr Mi cha le 

Hla so vá ní:
Pro 11
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Ivan Do ro to vič, p.
Mgr. Vla di mír Hokr, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar -
ti na Kour ko vá, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí. Ing.
Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran -
ti šek Štangl, p. Bc. Jo sef Vo cho ska, p. Lu káš
Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 3
p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked ru šo vá,
p.  Petr Mi cha le
Ná vr ho vá ko mi se byla schvá le na - 11 hla -

sy. Před se dou ko mi se byl zvo len p. Mgr. Mi -
chal Ja ro lí mek.

Dále pan sta ros ta na vrhl ově řo va te le zá pi -
su z 10. jed ná ní za stu pi tel stva, a to p. Ing.
Fran ti šek Štangl, pí. Ing. Eva Šev čí ko vá

Ově řo va te lé zá pi su byli schvá le ni dle ná vr -
hu – 13 hla sy.

Hla so vá ní:
Pro 13
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Ivan Do ro to vič, p.
Mgr. Vla di mír Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek,
pí. Ale na Ked ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar ti -
na Kour ko vá, p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš Ro -
lí nek, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran ti šek Štangl,
p. Bc. Jo sef Vo cho ska, p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 1
 pí. Ing. Eva Šev čí ko vá

� 1. Kon tro la usne se ní z 9. jed ná ní
za stu pi tel stva
Kon tro lu usne se ní z 9. jed ná ní za stu pi tel -

stva před ne sl pří tom ným sta ros ta měs ta p.
Mgr. Vla di mír Hokr. 

Pan sta ros ta po dal do pl ňu jí cí in for ma ce ke
kon tro le 9. jed ná ní za stu pi tel stva a to k bo dům č.
2.7. – Smlou va č.: 1030026362/001 o smlou vě
bu dou cí o zří ze ní věc né ho bře me ne – "Vy šné,
PK 35, p. Fritz - ka bel NN", č. 2.10. a), b), c) –
Sta veb ní po ze mky v lo ka li tě Již ní měs to - Nové
Hra dy, část A, č. 3.1. – Žá dost o pro dlou že ní lhů -
ty ke spla ce ní ná vrat né fi nanč ní vý po mo ci, č. 3.3.
– Do ta ce pro spol ky a záj mo vé or ga ni za ce.

Za stu pi tel stvo měs ta bere na vě do mí kon -
tro lu usne se ní z 9. za se dá ní za stu pi tel stva
měs ta – 14 hla sy. 

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

� 2. Dis po zi ce s ma jet kem

2.1. Smě na po ze mků v k. ú. Údo lí u No vých
Hra dů v ma jet ku Ji ho če ské ho kra je za část
po ze mku v k. ú. Nové Hra dy, v ma jet ku měs ta.

Pan sta ros ta sdě lil, že zde do chá zí ke smě -
ně po ze mků mezi měs tem a Ji ho če ským kra -

jem v k. ú. Údo lí u No vých Hra dů v ma jet ku
Ji ho če ské ho kra je (po ze mky pod chod ní ky
a v je jich blíz kos ti – u kři žo vat ky, u kap lič ky,
pod au to bu so vou za stáv kou ad.) a v k. ú. Nové 
Hra dy v ma jet ku měs ta (po ze mek pod ko mu -
ni ka cí z měs ta ve smě ru k cel ni ci). 

Pan sta ros ta in for mo val o záj mu Ji ho če -
ské ho kra je zís kat celý zby tek ko mu ni ka ce,
kte ré se smě na tý ka la, avšak měs to se roz hod -
lo si zby tek ko mu ni ka ce po ne chat ve svém
ma jet ku z dů vo du uva žo va ných re kon struk cí
ka na li za ce a vo do vo dů – z to ho to dů vo du je
lep ší, když v prů ta hu měs tem bude po ze mek
pod ko mu ni ka cí ve vlast nic tví měs ta.

Pan Ing. Štangl se do ta zo val na upřes ňu jí cí
in for ma ce, kte rých po ze mků se přes ně tato
smě na týká.

Dále se pan Ing. Štangl do ta zo val, zda tato
smě na po ze mků bude pro jed ná vá na dvou ko -
lo vě tak, jak se toto obec ně pro jed ná vá na Ji -
ho če ském kra ji. 

Zá vě rem pan Ing. Štangl sdě lil, že na zá -
kla dě ne do da né ho vzo ru smlou vy k dis po zi ci
s ma jet kem se to ho to hla so vá ní zdr ží.

Pan sta ros ta od po vě děl, že měs to po stu pu -
je stej ným způ so bem, jako bylo po stu po vá no
už v před cho zích smě nách – za stu pi tel stvo
schva lu je smě nu jed ním roz hod nu tím na zá -
kla dě před lo že ných geo met ric kých plá nů.
Dále pan sta ros ta uvedl, že měs to po stu pu je ji -
ným způ so bem při pro jed ná vá ní smě ny než Ji -
ho če ský kraj, kdy tyto smě ny byly pro jed ná ny
ra dou měs ta, zá mě ry byly zve řej ně ny na úřed ní 
des ce měs ta a poté smě ny schva lu je Za stu pi tel -
stvo měs ta. Pan sta ros ta sdě lil, že dle sdě le ní
mi nis ter stva vnit ra lze tyto smě ny pro vá dět
obě ma uve de ný mi va rian ta mi, tedy jed no ko -
lo vě i dvou ko lo vě a měs to tyto smě ny pro vá -
dě lo jed no ko lo vou va rian tou i v mi nu los ti. 

Dále pan sta ros ta na zá kla dě žá dos ti pana
Ing. Štang la po dal do pl ňu jí cí in for ma ci ohled -
ně bliž ší iden ti fi ka ce dané ko mu ni ka ce.

Pan sta ros ta dále in for mo val o dal ších smě -
nách, kte ré jsou v pří prav ném ří ze ní mezi
měs tem a Ji ho če ským kra jem.  

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je smě nu po -
ze mků, část parc.č. 1438/5 o cel ko vé vý mě ře
3 771 m2 (dle GP parc. č. 1438/9 o vý mě ře
200 m2, parc. č. 1438/10 o vý mě ře 241 m2,
parc. č. 1438/11 o vý mě ře 505 m2) v k. ú. Údo lí
u No vých Hra dů v ma jet ku Ji ho če ské ho kra je
za část po ze mku parc. č. 1002/1 o cel ko vé vý -
mě ře 21 083 m2 (dle GP parc. č. 1002/1 o vý mě -
ře 20 786 m2)  v k. ú. Nové Hra dy, v ma jet ku
měs ta a po vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy. 

Schvá le no 13 hla sy. 

Hla so vá ní:
Pro 13
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Ivan Do ro to vič,
p. Mgr. Vla di mír Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí -
mek, pí. Ale na Ked ru šo vá, p. Jan Ko ll mann, pí.
Mar ti na Kour ko vá, p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To -
máš Ro lí nek, pí. Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro -
slav Šlenc, p. Bc. Jo sef Vo cho ska, p. Lu káš
Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 1
p. Ing. Fran ti šek Štangl

INFORMACE Z RADNICE
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2.2. Zna lec ký po su dek k ad mi nis tra tiv ní
 bu do vě č. 385 Nové Hra dy

Pan sta ros ta uvedl, že měs to ob dr že lo na -
bíd ku na od kou pe ní ad mi nis tra tiv ní bu do vy
bý va lých Ji ho če ských lesů a. s. od spo leč -
nos ti Wo tan Fo rest, a. s. Čes ké Bu dě jo vi ce,
kdy na zá kla dě této na bíd ky rada pro ved la
pro hlíd ku to ho to ob jek tu. Zna lec ký po su -
dek byl pře dán Fi nanč ní mu vý bo ru k po -
sou ze ní a sta no ve ní dal ší ho po stu pu v této
na bíd ce.

Pan sta ros ta pro in for ma ci uvedl, že se
ne jed ná pou ze o bu do vu, ale i po ze mky v její 
bez pros třed ní blíz kos ti a zna lec ký po su dek
sta no vil cenu to ho to ob jek tu na 7 mi lionů
ko run.

Dále pan sta ros ta sdě lil, že v pří pa dě záj mu 
od kou pe ní této ne mo vi tos ti na bíd la spo leč nost 
Wo tan Fo rest a. s. sní žit tuto cenu.

Pan sta ros ta po žá dal před se du Fi nanč ní ho
vý bo ru pana Ing. Štang la o vy jád ře ní k této na -
bíd ce.

Pan Ing. Štangl uvedl, že se Fi nanč ní vý bor 
a jeho čle no vé se tou to na bíd kou za bý va li a že
od po ví da jí cí cena to ho to ob jek tu by byla o cca 
3 mi liony ko run niž ší, než kte rou uvá dí zna -
lec ký po su dek.

Dále pan Ing. Štangl vy jád řil oba vu, že dří -
ve než by bylo při stou pe no ke kou pi to ho to
ob jek tu, měl být znám zá měr dal ší ho vy uži tí
da né ho ob jek tu a byla by pot ře ba na jít fi nanč -
ní pros třed ky ke kou pi, když je již dos ta tek ta -
ko vých to ve řej ných bu dov v ma jet ku měs ta a
toto do bu douc na může pro měs to zna me nat
fi nanč ní zá těž. 

Dále pan Ing. Štangl za Fi nanč ní vý bor
uvedl, že měs to by se mělo spí še za bý vat prob -
le ma ti kou spo je nou se za jiš tě ním re zerv ních
zdro jů vody pro měs to a ne chat vy pra co vat
hyd ro ge o lo gic ký či jiný po su dek.

Pan sta ros ta in for mo val, že sdě le ní a po -
stup Fi nanč ní ho vý bo ru je shod ný s kon sta to -
vá ním rady měs ta. 

Dále pan sta ros ta uvedl, že měs to ne mů že
ře šit pou ze sa mot nou bu do vu, ale musí být
zná mo, jaké jsou pří pad né fi nanč ní zdro je na
fi nan co vá ní dal ší ob no vy a vizi pro vy uži tí
této bu do vy. 

Pan sta ros ta in for mo val, že po kud měs to
bude uva žo vat o pří pad né kou pi, bude pot ře ba
dal ších zna lec kých po sud ků.

Pan sta ros ta po dě ko val Fi nanč ní mu vý bo ru 
k uve de né mu sta no vis ku.

Pan Ing. Štangl sdě lil do pl ňu jí cí in for ma ce
Fi nanč ní ho vý bo ru k re ál né ceně ne mo vi tos ti.

Za stu pi tel stvo 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.

Za stu pi tel stvo měs ta bere na vě do mí do po -
ru če ní fi nanč ní ho vý bo ru za stu pi tel stva měs ta
k pří pad né kou pi ne mo vi tos tí dle zna lec ké ho
po sud ku.

Schvá le no 14 hla sy.

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

2.3. Pro dej čás ti po ze mku v k. ú. Nové
Hra dy

Pan sta ros ta uvedl, o jaké po ze mky se jed -
ná, a vy svět lil pro dej po ze mků, na kte rém se
všich ni oby va te lé domu pí sem ně do hod li. Na
zá kla dě toho bylo roz hod nu to, že ná kla dy na
geo met ric ké od dě le ní se dělí na tře ti ny. V této
fázi do jde pou ze k od pro dá ní čás ti po ze mků,
po vy po řá dá ní zá vaz ků k po ze mku v ma jet ku
vlast ní ků by to vých jed no tek (ně kte ří ma ji te lé
zde mají vá zá na zá stav ní prá va k hy po té kám)
do jde ke smě ně zby lé čás ti měst ské ho po ze -
mku před do mem za po ze mek v ma jet ku vlast -
ní ků by to vých jed no tek, kte rý se na chá zí
ne da le ko domu (vede po ní pří jez do vá ko mu -
ni ka ce).  

a)
Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je pro dej 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 vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy. 

Schvá le no 14 hla sy.
b)
Za stu pi tel stvo měs ta  schva lu je pro dej 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 vě řu je
sta ros tu pod pi sem smlou vy.  

Schvá le no 14 hla sy.

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

2.4. Pro dej po ze mku v k. ú. Nové Hra dy
Pan sta ros ta in for mo val o tom, že jde o pro -

dej sta veb ní ho po ze mku v lo ka li tě ZTV Již ní
měs to s tím, že se jed ná o st. par ce lu, o kte rou
pro je vi li zá jem dva zá jem ci. Dru hý zá jem ce
od kou pě st. par ce ly ustou pil a z to ho to dů vo -
du ne by la nut nost rea li zo vat dal ší krok v po -
do bě obál ko vé me to dy a zůs tal pou ze je den
zá jem ce o tuto st. par ce lu.

V 18.47 ho din ode šel pan Petr Mi cha le.
V 18.50 ho din se pan Petr Mi cha le vrá til.
Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je pro dej po ze -

mku parc. č. 863/23 (dle GP č. 1016-45Fi/2016)
o vý mě ře 1 061 m2 v k. ú. Nové Hra dy do spo -

lu vlas tnic tví MUDr. J. Ště pá no vi, Ko men ské ho 
95, Pl zeň, ide ál ní jed nou po lo vi nou vlast nic ké -
ho prá va k cel ku, a MUDr. D. Schaf fel ho fe ro vé,
Pol ní 365, Nové Hra dy, ide ál ní jed nou po lo vi -
nou vlast nic ké ho prá va k cel ku, za část ku
500,- Kč/m2 bez DPH dle pod mí nek schvá le -
ných za stu pi tel stvem pro pro dej po ze mků
v této lo ka li tě a po vě řu je sta ros tu pod pi sem
smlou vy. 

Schvá le no 13 hla sy.

Hla so vá ní:
Pro 13
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Ivan Do ro to vič, p.
Mgr. Vla di mír Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek,
pí. Ale na Ked ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar -
ti na Kour ko vá, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí. Ing.
Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran ti -
šek Štangl, p. Bc. Jo sef Vo cho ska, p. Lu káš Win -
zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 0

2.5. Ná vrh smě ny a do kou pe ní po ze mků
v ma jet ku Spo leč nos ti so lár ních sta vi te lů 

Pan sta ros ta uvedl, že se jed ná o vy po řá dá -
ní po ze mků se Spo leč nos tí so lár ních sta vi te lů
s. r. o.

Pan sta ros ta in for mo val, že v dané věci
bylo jed ná no s pa nem prof. RNDr. D. Šty sem
CSc., kte rý uvedl, že v sou čas né době je zá mě -
rem Spo leč nos ti so lár ních sta vi te lů pou ze pro -
vést smě nu a ře šit pou ze po ze mky, kde
ko mu ni ka ce za sa hu je na po ze mek v je jich
vlast nic tví. 

Dále pan sta ros ta uvedl, že měs to musí brát 
v po taz, kdy přes ně byly tyto po ze mky brá ny
jako kom plet ně za sí ťo va né, když od to ho to se
od ví jí po vin nost od vo du DPH.

Dále pan sta ros ta upřes nil, o ja kou smě nu a 
do kou pe ní po ze mků se přes ně jed ná.

Pan sta ros ta dále sdě lil in for ma ci o zá mě ru
Spo leč nos ti so lár ních sta vi te lů s. r. o. ve věci
vy uži tí dal ších po ze mků u tra fos ta ni ce a blíz -
ko Ole jo vé ho ryb ní ka resp. pro chá ze jí cí ces ty, 
kde v sou čas né době ne uva žu jí o pro de ji těch -
to par cel a jsou při pra ve ni s měs tem uzav řít
smlou vu o věc ném bře me ni prů cho du s tím, že 
ne chtě jí, aby tato část byla vy uží vá na jako ko -
mu ni ka ce. 

Pan sta ros ta kon sta to val, že po kud ne bu de
mož no tyto po ze mky vy uží vá vat jako ko mu -
ni ka ci, bude se mu set na jít jiné ře še ní, aby byl
za cho ván pří stup os tat ních ma ji te lů k je jich
ne mo vi tos tem.

Pan Ing. Štangl uvedl, že je pře kva pen po -
stu pem Spo leč nos ti so lár ních sta vi te lů s. r. o.,
a na vr hu je zpět ně pros tu do vat pod mín ky
smlou vy, na zá kla dě kte ré se tyto po ze mky
pro dá va ly Spo leč nos ti so lár ních sta vi te lů, kdy 
se mělo jed nat o ne zis ko vý pro jekt. 

Dále pan Ing. Štangl uvedl, že by bylo
vhod né, aby tato ko mu ni ka ce byla za cho vá na,
a na vr hu je dal ší jed ná ní se Spo leč nos tí so lár -
ních sta vi te lů s. r. o.

Pan sta ros ta uvedl, že měs to bude dále usi -
lo vat o zís ká ní těch to po ze mků. V uve de né lo -
ka li tě pro vá dě lo i dal ší ak ti vi ty s tím to
spo je né, zej mé na k mož né mu pří stu pu os tat -
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ních ma ji te lů sta veb ních par cel k je jich ne mo -
vi tos tem. 

Pan Ing. Štangl vy jád řil své roz ča ro vá ní
nad pří stu pem Spo leč nos ti so lár ních sta vi te lů
s.r.o. a sdě lil, že by oče ká val vět ší vstříc nost,
když tuto stej nou vstříc nost pro je vi lo měs to,
při pře vo du těch to po ze mků na Spo leč nost so -
lár ních sta vi te lů s.r.o.

Pan Šlenc uvedl, že z hle di ska his to ric ké ho
zde daná ko mu ni ka ce vždy byla a byla prů -
chod ná.

Pan Ing. Štangl uvedl, že v pří pa dě ne prů -
chod nos ti této ces ty, by Spo leč nost so lár ních
sta vi te lů s.r.o. za brá ni la pří stu pu dal ších ma ji -
te lů k je jich ne mo vi tos tem. 

Pan Mgr. Ro lí nek se do ta zo val, jak by měs -
to po stu po va lo v pří pa dě ne usku teč ně né ho
pro de je této ces ty.

Pan sta ros ta od po vě děl, že do bu douc na je
uva žo vá no i o jiné al ter na tiv ně pro po je ní ji nou 
ces tou, když měs to má dvě va rian ty zprů chod -
ně ní a pří stu pu k ne mo vi tos tem os tat ních
vlast ní ků a ve řej nos ti.

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je smě nu po -
ze mků v k. ú. Nové Hra dy mezi Měs tem Nové
Hra dy a Spo leč nos tí so lár ních sta vi te lů s. r. o.,
Nové Hra dy, a to část po ze mku parc. č. 846/2
(dle GP parc.č. 846/3) o vý mě ře 61 m2 ve
vlast nic tví Měs ta Nové Hra dy za po ze mky
parc. č. 846/1 o vý mě ře 37 m2, část parc. č.
846/1 (dle GP parc. č. 846/1 díl "o2") o vý mě -
ře 19 m2, část parc. č. 845 ( dle GP parc. č. 845
díl "n2")  o vý mě ře 107 m2, část parc. č. 848
(dle GP parc. č. 848 díl "m2")  o vý mě ře 13 m2

ve vlast nic tví Spo leč nos tí So lár ních sta vi te lů
s. r. o., Nové Hra dy s tím, že Měs to Nové Hra -
dy do pla tí roz díl ve vý mě ře (115 m2) ve výši
425 Kč bez DPH/1 m2. Za stu pi tel stvo měs ta
po vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy. 

Schvá le no 13 hla sy.

Hla so vá ní:
Pro 13
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Ivan Do ro to vič, p.
Mgr. Vla di mír Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek,
pí. Ale na Ked ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar -
ti na Kour ko vá, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí. Ing.
Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran -
ti šek Štangl, p. Bc. Jo sef Vo cho ska, p. Lu káš
Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 1
p.  Petr Mi cha le

2.6. Smlou va o smlou vě bu dou cí o zří ze ní
 věc né ho bře me ne "STL pří po jka a do mov ní
ply no vod rod. Domu na parc. č. 666
a 870/17, Nové Hra dy"

Pan sta ros ta in for mo val, že se jed ná o pří -
po jku ply nu do ro din né ho domu, když měs tem 
byl na vr žen stej ný po stup jako v pří pa dě mi -
nu lém, když pro ob ča ny No vých Hra dů jsou
věc ná bře me na pos ky to vá na bez úplat ně a
v pří pa dě dal ší ho pře vo du na pro vo zo va te le
bude věc né bře me no zpop lat ně no.

Pan sta ros ta sdě lil, že z dů vo du pod ja tos ti
ne bu de u to ho to bodu hla so vat.

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je Smlou vu o
smlou vě bu dou cí o zří ze ní věc né ho bře me ne s
man že li Ku ba lá ko vý mi, Již ní měs to 342,
Nové Hra dy na akci: STL pří po jka a do mov ní
ply no vod rod. domu na par. č. 666 a 870/17,
Nové Hra dy a po vě řu je sta ros tu pod pi sem
smlou vy. 

Schvá le no 13 hla sy, Mgr. V. Hokr ne hla so -
val z dů vo du pod ja tos ti.

Hla so vá ní:
Pro 13
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Ivan Do ro to vič, p.
Mgr. Mi chal Ja ro lí mek, pí. Ale na Ked ru šo vá, p.
Jan Ko ll mann, pí. Mar ti na Kour ko vá, p.  Petr
Mi cha le, p. Mgr. To máš Ro lí nek, pí. Ing. Eva
Šev čí ko vá, p. Mi ro slav Šlenc, p. Ing. Fran ti šek
Štangl, p. Bc. Jo sef Vo cho ska, p. Lu káš Win -
zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 0

2.7. Smě na po ze mků v k. ú. Nové Hra dy
ve vlast nic tví měs ta a pí. Lud mi ly Kor ge ro vé

Pan sta ros ta in for mo val, že se jed ná o smě -
nu po ze mků s do kou pe ním. Po ze mky se na -
chá ze jí v blíz kos ti sběr né ho dvo ru a bu dou
vy uži ty pro jeho mož né roz ší ře ní. Do kou pe ní
po ze mků je ře še no za část ku 77 Kč/m2, což je
cena, kte rá od po ví dá hod no tě po ze mků v této
lo ka li tě a zoh led ňu je i to, že na před mět ném po -
ze mku se na chá ze jí i be to no vé pa ne ly, kte ré
Měs to NH při roz ší ře ní sběr né ho dvo ra vy uži je.

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je smě nu po -
ze mků v k. ú. Nové Hra dy mezi Měs tem Nové
Hra dy a paní Lud mi lou Kor ge ro vou, Ko men -
ské ho 233, Nové Hra dy, a to část po ze mku
parc. č. 952/19 (dle GP parc. č. 952/36) o vý -
mě ře 43 m2, část parc. č. 970/1 (dle GP parc. č.
970/6) o vý mě ře 58 m2 ve vlast nic tví měs ta
za část po ze mku parc. č. 968/1 (dle GP parc.
č. 968/40) o vý mě ře 33 m2, část parc. č. 969
(dle GP parc. č. 969/4) o vý mě ře 53 m2, část
parc. č. 968/1 (dle GP parc. č. 968/9)  o vý mě -
ře 276 m2 ve vlast nic tví paní Lud mi ly Kor ge -
ro vé s tím, že Měs to Nové Hra dy do pla tí
roz díl ve vý mě ře (261 m2) ve výši  77 Kč/m2.
Za stu pi tel stvo měs ta po vě řu je sta ros tu pod -
pi sem smlou vy. 

Schvá le no 14 hla sy.

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

2.8. Re vo ka ce schvá le né ho usne se ní z 9. jed -
ná ní za stu pi tel stva měs ta ze dne 3. 3. 2016,
bod 2.10. a) - c)

Pan sta ros ta sdě lil, že se jed ná o re vo ka ci
schvá le né ho usne se ní z 9. jed ná ní za stu pi tel -
stva měs ta ze dne 3. 3. 2016 bod 2.10. a) - c) a
schvá le ní těch to pro de jů dle no vé ho geo met -
ric ké ho plá nu, kte rý po za mě ře ní chod ní ků a
ko mu ni ka ce upřes nil ve li kost jed not li vých
sta veb ních po ze mků. 

a)
Za stu pi tel stvo měs ta re vo ku je usne se ní

z 9. jed ná ní za stu pi tel stva měs ta ze dne 3. 3.
2016 bod 2.10. a), a nově schva lu je pro dej
po ze mku parc. č. 863/51 (dle GP č. 1016-
45Fi/2016) o vý mě ře 903 m2 v k. ú. Nové
Hra dy do spo lu vlas tnic tví p. To má ši Von to -
ro vi, Be sed ni ce čp. 304, ide ál ní jed nou po lo -
vi nou vlast nic ké ho prá va k cel ku a pí. Mo ni ce 
Smrč ko vé, Nové Hra dy čp. 140, ide ál ní jed -
nou po lo vi nou vlast nic ké ho prá va k cel ku, za
část ku 500,- Kč/m2 bez DPH, dle pod mí nek
schvá le ných za stu pi tel stvem pro pro dej po ze -
mků v této lo ka li tě a po vě řu je sta ros tu pod pi -
sem smlou vy. 

b)
Za stu pi tel stvo měs ta re vo ku je usne se ní

z 9. jed ná ní za stu pi tel stva měs ta ze dne 3. 3.
2016 bod 2.10. b) a nově schva lu je pro dej po -
ze mku parc. č. 863/55 (dle GP č.
1016-45Fi/2016) o vý mě ře 1148 m2 v k. ú.
Nové Hra dy do spo lu vlas tnic tví p. Zdeň ku
My kis ko vi, Sva tý Jan nad Mal ší čp. 125, ide -
ál ní jed nou po lo vi nou vlast nic ké ho prá va
k cel ku a pí. Len ce Bu dí no vé, Čes ká čp. 72,
Nové Hra dy, ide ál ní jed nou po lo vi nou vlast -
nic ké ho prá va k cel ku, za část ku 475,- Kč/m2

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

c)
Za stu pi tel stvo měs ta re vo ku je usne se ní

z 9. jed ná ní za stu pi tel stva měs ta ze dne 3. 3.
2016 bod 2.10. c) a nově schva lu je pro dej
po ze mku parc. č. 863/20 (dle GP č.
1016-45Fi/2016) o vý mě ře 755 m2 v k. ú.
Nové Hra dy man že lům Ji ří mu a Si mo ně Be -
ne šo vým, Le de nic ká čp. 686, Sru bec za část ku 
500,- Kč/m2 bez DPH, dle pod mí nek schvá le -
ných za stu pi tel stvem pro pro dej po ze mků
v této lo ka li tě a po vě řu je sta ros tu pod pi sem
smlou vy.

Schvá le no 14 hla sy.

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

2.9.  Smlou va o smlou vě bu dou cí o zří ze ní
věc né ho bře me ne - slu žeb nos ti a smlou va
ná jem ní s Lesy ČR, s. p.

Pan sta ros ta in for mo val, že se jed ná o smlou -
vu, na je jímž zá kla dě bude mož no pro vést
zok ru ho vá ní vo do vo du v lo ka li tě Již ní měs to.
Tato smlou va uvá dí, že měs to do doby vy po -
řá dá ní po ze mků bude Le sům ČR s. p. pla tit
ná jem né.

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je Smlou vu
o smlou vě bu dou cí o zří ze ní věc né ho bře me ne 
- slu žeb nos ti a smlou vu ná jem ní s Lesy Čes ké
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re pub li ky, s. p. a po vě řu je sta ros tu pod pi sem
smlou vy.

Schvá le no 14 hla sy.  

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

2.10. Na bíd ka daru po ze mku v k. ú. Údo lí
u No vých Hra dů

Pan sta ros ta in for mo val o tom, že se na
měs to ob rá ti la paní Ja neč ko vá z Čes kých
Bu dě jo vic a na bíd la měs tu dar v po do bě po -
ze mku v k. ú. Údo lí u No vých Hra dů na Ja -
nov ce.

Pan sta ros ta se zná mil čle ny za stu pi tel stva,
o jaký po ze mek se jed ná a kde se na chá zí. Při -
je tí daru je pro Měs to NH vý hod né, pro to do -
po ru čil za stu pi tel stvu dar přij mout.

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je při je tí daru
od pí. Ji ři ny Ja neč ko vé, Bez drev ská 1125/7,
Čes ké Bu dě jo vi ce, a to po ze mku parc. č.
1254/79 o vý mě ře 38 m2 v k. ú. Údo lí u No -
vých Hra dů a po vě řu je sta ros tu pod pi sem
smlou vy. 

Schvá le no 14 hla sy.  

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

2.11. Pře vze tí stav by "Pol ní ko mu ni ka ce
Vpcn6 v k. ú. Nové Hra dy"

Pan sta ros ta sdě lil, že se jed ná o ko mu ni ka -
ci, kte rou v k. ú. Nové Hra dy pos ta vil Stát ní
po ze mko vý úřad v blíz kos ti tzv. měst ských
ryb ní ků smě rem k hra ni ci ka tas tru N. Hra dy
s ka tas trál ním úze mí Štip toň.

Pan sta ros ta vy svět lil, o ja kou ko mu ni ka ci
se jed ná, s tím že do bu douc na tato pol ní ko -
mu ni ka ce bude mít ná vaz nost na hlav ní pol ní
ces tu mezi N. Hra dy a Na ko li ce mi, kte rou
v sou čas né době sta ví Stát ní po ze mko vý úřad.
Obě ces ty při spě jí ke zpřís tup ně ní po ze mků a
při ne sou i mož nost vol no ča so vé ho vy uži tí pro
míst ní i tu ris ty.

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je  pře vze tí
stav by "Pol ní ko mu ni ka ce Vpcn6 v k. ú. Nové
Hra dy" v hod no tě 568.117,- Kč od Čes ké re -
pub li ky - Stát ní ho po ze mko vé ho úřa du, Kraj -
ský po ze mko vý úřad pro Ji ho če ský kraj.

Schvá le no 14 hla sy.  

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

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

Pan sta ros ta uvedl, že se jed ná o smlou vu,
o kte ré se již zmí nil v rám ci před ne su kon tro ly
usne se ní 9. jed ná ní za stu pi tel stva měs ta. Tato
smlou va se týká pro po je ní ka be lu NN k po ze -
mku pana Frit ze ve Vy šném. V dané lo ka li tě
do šlo k zá pi su kom plex ní po ze mko vé úpra vy
a tím k pře čís lo vá ní ně kte rých po ze mků. Pro to 
je nut no re vo ko vat pů vod ní usne se ní a schvá -
lit nové zně ní smlou vy s upra ve ným roz sa hem 
dot če ných po ze mků a je jich vý měr.

Za stu pi tel stvo měs ta re vo ku je usne se ní
z 9. jed ná ní za stu pi tel stva měs ta ze dne 3. 3.
2016, bod 2.7 a nově schva lu je Smlou vu č.:
1030026362/001 o smlou vě bu dou cí o zří ze ní
věc né ho bře me ne se spo leč nos tí E.ON Dis tri -
bu ce, a.s. Čes ké Bu dě jo vi ce na akci: Vy šné,
PK 35, Fritz – ka bel NN, za jed no rá zo vou
úpla tu ve výši 10.000,- Kč, v upra ve ném zně ní 
a po vě řu je sta ros tu pod pi sem smlou vy.

Schvá le no 14 hla sy.  

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

� 3. Roz poč to vá opat ře ní č. 2,3,4/2016
Pan sta ros ta uvedl, že se jed ná o roz poč to -

vá opat ře ní měs ta, kte rá ref lek tu jí prů běž né
za pra co vá ní do ta cí, a po dot kl, že žád ná jiná
vý znam ná změ na roz hod nu tím rady o vy uži tí
změ ny roz poč tu zde ne na sta la.

Za stu pi tel stvo měs ta bere na vě do mí roz -
poč to vá opat ře ní č. 2, č. 3 a č. 4/2016.

Schvá le no 14 hla sy.  

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

� 4. Zá vě reč ný účet Měs ta Nové Hra dy za
rok 2015
Pan sta ros ta in for mo val, že ten to bod je

pro po jen s bo dem 5. Tedy s Účet ní zá věr kou

měs ta pro rok 2015, když tyto dva body na
sebe na va zu jí. 

Pan sta ros ta uvedl, že k Zá vě reč né mu účtu
dos ta lo za stu pi tel stvo in for ma ce, jaké byly
zů stat ky Měs ta Nové Hra dy na kon ci roku
2015.

Pan sta ros ta ho vo řil o tom, jaké in for ma -
ce byly uve de ny v zá vě reč ném účtu a zá věr -
ce Měs ta Nové Hra dy uve de ny a shr nul
in for ma ce o pl ně ní příj mů a vý da jů, in for -
ma ce ohled ně úvě rů měs ta, o hos po da ře ní
měs ta, o při ja tých do ta cích v roce 2015, in -
for ma ce o so ciál ním fon du a in for ma ce
o hos po da ře ní pří spěv ko vých or ga ni za cích
měs ta.

Dále pan sta ros ta uvedl, že sou čás ti to ho to
bodu je in for ma ce o tom, že byla pro ve de na
kon tro la – pře zkum hos po da ře ní ze stra ny Kraj -
ské ho úřa du od bo ru eko no mic ké ho pře zku mu a 
me to di ky a zá vě reč ná vý sled ná kon tro la byla
shle dá na bez zá vad pod le § pří sluš né ho zá ko na 
420/2004 Sb. 

Pan Ing. Štangl se vy jád řil za Fi nanč ní vý -
bor Za stu pi tel stva měs ta Nové Hra dy a pře četl 
usne se ní, kte ré fi nanč ní vý bor při jal s tím, že
Fi nanč ní vý bor do po ru ču je za stu pi tel stvu
měs ta Nové Hra dy schvá lit Zá vě reč ný účet
Měs ta Nové Hra dy za rok 2015 a Fi nanč ní vý -
bor za stu pi tel stva měs ta Nové Hra dy do po ru -
ču je schvá lit Účet ní zá věr ku za rok 2015.

Dále se pan Ing. Štangl do ta zo val na fi -
nanč ní vy po řá dá ní do ta ce "jes le", ohled ně so -
lár ních pa ne lů a to, zda celá výše do ta ce byla
pro in ves to vá na na po ří ze ní so lár ních pa ne lů,
nebo zde byly dal ší tech no lo gic ké sou čás ti.
Zá vě rem pan Ing. Štangl sdě lil do po ru če ní Fi -
nanč ní ho vý bo ru za stu pi tel stva měs ta, že by
bylo vhod né v ta bul ce po rov ná ní příj mů a vý -
da jů, dle roz poč to vých tříd, jed nak v roz poč tu
2014 a 2015 a po tom mezi schvá le ným roz -
poč tem 2015 a sku teč nos tí 2015 v dané ta bul -
ce od dě lit příj my od vý da jů, aby toto bylo
zjev né.

Pan sta ros ta na do taz pana Ing. Štang la
ohled ně cen tra vol no ča so vých ak ti vit vy svět -
lil, že měs to po dá va lo žá dost v době, kdy sys -
tém vy uži tí so lár ní ener gie ne mohl být
sou čás tí do ta ce, nic mé ně bylo toto sou čás tí
pro jek to vé do ku men ta ce a tak to to bylo celé
na vr že no a rea li zo va lo. Na tuto část ne moh lo
v době po dá ní žá dos ti měs to dos tat do ta ci. Až 
ná sled ně v rám ci Ope rač ní ho prog ra mu Ži -
vot ní pros tře dí byla šan ce de fac to zpět ně žá -
dat o to, aby i tato ak ti vi ta da né ho pro jek tu
byla pro pla ce na a měs to na tom to zá kla dě na -
ko nec zís ka lo do da teč nou do ta ci té měř je den
mi lion ko run čes kých na po ří ze ní so lár ních
pa ne lů. 

Pan sta ros ta in for mo val, že vše je v rám ci
jed no ho sta veb ní ho díla, ale byly na to dvě do -
ta ce v růz ných ča so vých in ter va lech.

Dále pan sta ros ta uvedl, že daná do po ru če -
ní Fi nanč ní ho vý bo ru Za stu pi tel stva měs ta bu -
dou pře dá ny paní ta jem ni ci a Fi nanč ní mu
vý bo ru po dě ko val za pro jed ná ní.

V 19.39 ho din ode šel pan Ivan Do ro to vič.
V 19.41 ho din se pan Ivan Do ro to vič vrá til.

INFORMACE Z RADNICE

pok ra čo vá ní ze str. 8

pok ra čo vá ní na str. 10
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Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je Zá vě reč ný
účet Měs ta Nové Hra dy za rok 2015 a sou hla sí
s ce lo roč ním hos po da ře ním bez vý hrad.

Schvá le no 14 hla sy.  

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

� 5. Účet ní zá věr ka Měs ta Nové Hra dy za
rok 2015
Pan sta ros ta sdě lil, že účet ní zá věr ka uka -

zu je, že všech ny pod kla dy, kte ré byly za stu pi -
tel stvu před lo že ny, uka zu jí poc ti vý ob raz
před mě tu účet nic tví a fi nanč ní si tu a ce měs ta.

Za stu pi tel stvo měs ta roz hod lo, že schva lo -
va ná Účet ní zá věr ka Měs ta 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 Měs ta No vých Hra dů a účet ní
zá věr ku schva lu je. 

Schvá le no 14 hla sy.  

Hla so vá ní:
Pro 14
pí. Ing. La di sla va Bár to vá, p. Ivan Do ro to vič, p.
Mgr. Vla di mír Hokr, p. Mgr. Mi chal Ja ro lí mek,
pí. Ale na Ked ru šo vá, p.  Jan Ko ll mann, pí. Mar -
ti na Kour ko vá, p.  Petr Mi cha le, p. Mgr. To máš
Ro lí nek, pí. Ing. Eva Šev čí ko vá, p. Mi ro slav
Šlenc, p. Ing. Fran ti šek Štangl, p. Bc. Jo sef Vo -
cho ska, p. Lu káš Win zber ger.
Pro ti 0
Zdr žel se 0
V 19.45 ho din ode šel pan Mi ro slav Šlenc.
V 19.47 ho din se pan Mi ro slav Šlenc vrá til.

� 6. Ná vrh směr ni ce Za stu pi tel stva měs ta
Nové Hra dy č. 1/2016
Pan sta ros ta sdě lil, že se jed ná o směr ni ci

č. 1/2016 s tím, že tuto směr ni ci na zá kla dě le -
gis la tiv ní změ ny při pra vo val pan mís tos ta ros -
ta Bc. Vo cho ska, a pře dal mu slo vo. 

Pan mís tos ta ros ta Bc. Vo cho ska in for mo -
val, že měs to na kon ci roku 2015 vy da lo Obec -
ně zá vaz nou vy hláš ku č. 3/2015, kde jsou
uve de ny na zá kla dě no ve ly zá ko na o míst ních
po plat cích dvě zá sad ní věci a to:  1. Osvo bo ze -
ní od míst ní ho po plat ku pro fy zic ké oso by
umís tě né do dět ské ho do mo va a do za ří ze ní
pro děti, pro děti se zdra vot ním po sti že ním a
do mov pro se ni o ry a za 2. Ne do plat ky po plat -
ků ne zle ti lých osob, kde bylo uve de no, že tato
po plat ko vá po vin nost pře chá zí na zá kon né ho
zá stup ce.

Dále pan mís tos ta ros ta Bc. Vo cho ska sdě -
lil, že na zá kla dě této no ve ly se řeší i mož nost
pro mi nu tí po plat ků a zá kon uvá dí, že k pro mi -
nu tí to ho to po plat ku je pří sluš ný obec ní úřad,

ni ko li za stu pi tel stvo měs ta, a pro to bylo toto
v obec ně zá vaz né vy hláš ce vy ře še no. 

 Na zá kla dě to ho to bylo měs tu Mi nis ter -
stvem vnit ra ČR, od bor do zo ru v Čes kých Bu -
dě jo vi cích, do po ru če no vy tvo řit směr ni ci,
kte rá řeší pou ze tyto dvě věci a to § 16 a), a
§ 16 b)., to zna me ná za a) "Pro mi nu tí po plat ku
za svoz ko mu nál ní ho od pa du z dů vo du tvr dos -
ti zá ko na" a za b) "Mož nost pro mi nout po pla -
tek při mi mo řád ných zej mé na ži vel ných
udá los tech."

Za stu pi tel stvo měs ta schva lu je Směr ni ci
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.

Schvá le no 14 hla sy.  

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

� 7. Plán kon trol kon trol ní ho vý bo ru na
rok 2016
Pan sta ros ta pře dal slo vo panu Do ro to vi čo vi.
Pan Do ro to vič sdě lil, že byl měs tu před lo -

žen Plán kon trol kon trol ní ho vý bo ru na rok
2016 s tě mi to body:

1. Kon tro la kul tur ních akcí KIC Nové Hra dy.
2. Kon tro la vý bě ro vých ří ze ní na za měst -

nan ce MěÚ Nové Hra dy za pos led ní 3 roky.
3. Kon tro la ce lé ho prů bě hu stav by pa siv ní -

ho domu.
Pan Do ro to vič uvedl, že k bohu č. 2 ob dr žel 

vy jád ře ní od paní ta jem ni ce, že ke kon tro le
vý bě ro vé ho ří ze ní na za měst nan ce MěÚ Nové 
Hra dy musí mít kon trol ní vý bor po vě ře ní Za -
stu pi tel stva měs ta Nové Hra dy a dále ho paní
ta jem ni ce in for mo va la o tom, kte ré do kla dy
jsou z vý bě ro vých ří ze ní k dis po zi ci.

Pan Do ro to vič  uvedl, že před da nou kon -
tro lou po žá dá Kon trol ní vý bor za stu pi tel stvo
měs ta o zmoc ně ní k této kon tro le.

Pan sta ros ta po dal do pl ňu jí cí in for ma ce
k pro ve de ní kon tro ly Kon trol ní ho vý bo ru a
do pl nil sdě le ní paní ta jem ni ce, kte rá in for mo -
va la Kon trol ní vý bor, jaké ma te riá ly jsou
k této kon tro le k dis po zi ci.

Dále pan sta ros ta uvedl, jak měs to Nové
Hra dy po stu pu je při vý bě ro vých ří ze ních, a
sdě lil, že je zde za jiš tě na trans pa ren tnost těch -
to ří ze ní. Pro kaž dé vý bě ro vé ří ze ní tý ka jí cí se
při je tí no vých za měst nan ců úřa du či ve dou -
cích pra cov ní ků zři zo va ných or ga ni za cí je
vždy opo zič ním za stu pi te lům na bí ze no mís to
v rám ci vý bě ro vé ko mi se.

Pan sta ros ta sdě lil, že ne ro zu mí ob sa hu
bodu č. 3 Plá nu kon trol kon trol ní ho vý bo ru na
rok 2016 a to z hle di ska Kon trol ní ho vý bo ru,
kte rý by měl do hlí žet na le gis la ti vu, a do ta zo -
val se na to, čeho se přes ně kon tro la bude tý -

kat. Kon tro lo vat prů běh stav by dle jeho ná zo -
ru ne pří slu ší Kon trol ní mu vý bo ru, celý pro -
jekt byl řád ně vy úč to ván, ob jekt spl ňu je
hod no ty pa siv ní ho domu, a pro to že spl nil ná -
le ži tos ti rea li za ce, byl pos ky to va te lem do ta ce
pro pla cen. V sou čas né době jsou pra vi del ně
za sí lá ny mo ni to ro va cí zprá vy, ob jekt je vy uží -
ván dle pro jek tu.

Pan Do ro to vič uvedl, že kon trol ní vý bor
bude kon tro lo vat prů běh stav by od pr vo po čát -
ku, účel stav by, jeho vy uži tí apod. 

Pan sta ros ta od po vě děl, že před uve de nou
kon tro lou bude nut no ze stra ny Kon trol ní ho
vý bo ru upřes nit kon krét ní kon tro lo va né věci
tak, aby moh ly být při pra ve ny pod kla dy ke
kon tro le. Pan sta ros ta také při po mněl prů běh
pří pra vy a rea li za ce ce lé ho pro jek tu.

Pan Ing. Štangl se do ta zo val, zda daný ob -
jekt v sou čas né době slou ží své mu úče lu.

Pan sta ros ta od po vě děl, že ano, a po dal do -
pl ňu jí cí in for ma ce ohled ně pa siv ní ho domu a
upřes nil pod mín ky sou čas né ho vy uži tí. 

Pan Mgr. Ro lí nek se do ta zo val, jaký po čet
dětí vy uží vá ten to pa siv ní dům.

Pan sta ros ta od po vě děl, že ten to po čet se
prů běž ně mění s ohle dem na druh den ních ak -
ti vit.  Jed ná se ale o cca 10 - 20 lidí s tím, že na
za jiš tě ní ak ti vit a pla tech za měst nan ců se
Měs to Nové Hra dy ne pod í lí. Měs to NH pou ze
pos ky tlo ten to pros tor a hra dí (stej ně jako u ji -
ných spol ko vých ak ti vit např. v rám ci Kul tur -
ní ho a spol ko vé ho domu) pou ze ná kla dy
spo je né s pro vo zem bu do vy.

Pan sta ros ta vy zval pana Do ro to vi če, zda
má zá jem sdě lit in for ma ce ke kon tro lám usku -
teč ně ným v roce 2015 a do po ru čil dal ší pří -
pad ný po stup k těm to kon tro lám kon zul to vat
spo leč ně např. s Tech nic ký mi služ ba mi měs ta
Nové Hra dy.

Dále se pan sta ros ta vy jád řil ke kon trol ní -
mu ří ze ní Kon trol ní ho vý bo ru ve věci pro ná -
jmu ob jek tu bý va lé cel ni ce. In for ma ce, kte ré
Kon trol ní mu vý bo ru sdě li la pra cov ni ce Tech -
nic kých slu žeb měs ta Nové Hra dy (paní Dus -
pi vo vá) byla za vá dě jí cí, pro to pan sta ros ta
do vy svět lil da nou si tu a ci s tím, že ve věci hra -
ze ní ná jem né ho ne do chá zí k žád ným kom pen -
za cím či od puš tě ní pla teb, ale s ohle dem na
nut né in ves ti ce do vy tá pě ní ob jek tu (vý mě na
kot lů) rada sou hla si la s pro dlou že ním splat -
nos ti ná jem né ho.

K dru hé kon tro le, kte rá kon tro lo va la dět -
ská hřiš tě, pan sta ros ta sdě lil, že tato kon tro la
pro běh la bez zá vad, když měs to pro vá dí pra -
vi del né re vi ze a kon tro ly těch to hřišť. 

Pan Do ro to vič se do ta zo val na zbyt ko vou
část ku ná jmu pana Chras ti ny (ná jem ce cel ni -
ce), když zmí nil ri zi ko mož né ho ne do pla ce ní.

Pan sta ros ta od po vě děl, že do ob jek tu byly
pa nem Chras ti nou na in ves to vá ny ta ko vé fi -
nanč ní pros třed ky, kte ré v mo men tu, kdy by
mělo pří pad ně do chá zet k ně ja ké mu zhod no -
ce ní ne mo vi tos ti, vý raz ně pře sa hu jí ri zi ko ne -
do pla ce ní.  

Jako dal ší dů vod eli mi no vá ní ri zi ka ne do -
pla ce ní pan sta ros ta sdě lil, že pan Chras ti na

INFORMACE Z RADNICE

pok ra čo vá ní ze str. 9

pok ra čo vá ní na str. 11
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uva žu je o kou pi dané ne mo vi tos ti, a ví, že bez
do pla ce ní ná jem né ho a všech zá vaz ků vůči
měs tu, ne bu de o pří pad ném pro de ji ob jek tu
jed ná no.

Pan Mgr. Ro lí nek se do ta zo val na dal ší po -
stup v pří pa dě ne za pla ce ní do da ných ter mí nů
splá tek.

Pan sta ros ta od po vě děl, že opa ko va ně tuto
prob le ma ti ku řeší rada měs ta, kte rá od sou hla -
su je po su nu tí ter mí nu spla ce ní ná jem né ho.
Pan Chras ti na za ce lou dobu ná jmu ná jem né
pla tí ve výši uve de né ve smlou vě, pou ze
v pos led ních dvou le tech do chá zí k po su nu
splat nos ti ně kte rých pla teb – vždy však po
pro jed ná ní v radě měs ta.

Pan Ing. Štangl po žá dal o to, zda by moh la
být na příš tím jed ná ní za stu pi tel stva měs ta po -
dá na ak tu ál ní in for ma ce k da né mu té ma tu a
při klo nil se ke sdě le ní pana sta ros ty, že dluž né
fi nanč ní pros třed ky jsou za jiš tě ny v in ves ti -
cích, kte ré byly v ob jek tu pro ve de ny. 

Paní mís tos ta ros ta Ing. Bár to vá do pl ni la
in for ma ci o tom, že na radě měs ta bylo jas ně
uve de no, že v pří pa dě pro de je mu se jí být
všech ny ne do plat ky uhra ze ny. Tato in for ma -
ce byla sdě le na i při pro hlíd ce ob jek tu čle ny
rady měs ta v le toš ním roce. Při této pro hlíd ce

byla rada měs ta se zná me na se sta vem ob jek -
tu, pro ve de ný mi úpra va mi a dal ší mi zá mě ry
pro vo zo va te le na vy uži tí ob jek tu a při leh lých
po ze mků.

Za stu pi tel stvo měs ta po vě řu je kon trol ní
vý bor za stu pi tel stva měs ta pro ve de ním kon -
trol dle na vr že né ho plá nu kon trol na rok 2016. 

Schvá le no 14 hla sy.  

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

� 8.  In ter pe la ce 
Ne by la po dá na žád ná in ter pe la ce.

� 9. Dis ku se
Pan sta ros ta in for mo val za stu pi tel stvo měs -

to, že pro bí há jed ná ní Měs ta Nové Hra dy s pa -
nem Vlč kem o pří pad ném pro de ji ho te lu Máj. 

Pan sta ros ta sdě lil vstup ní in for ma ce o tom -
to ob jek tu a uvedl, že v tom to jed ná ní bu dou
sta no ve ny dal ší po stu py.

Dále pan sta ros ta po dě ko val Tech nic kým
služ bám měs ta Nové Hra dy, za vy ře še ní si tu a -
ce s osvět le ním, kte ré bylo ře še no na zá kla dě

pod ně tu pana Ing. Štang la při 9 jed ná ní
za stu pi tel stva měs ta. 

Pan Ing. Štangl také po dě ko val za vy ře še ní
si tu a ce s osvět le ním a zá ro veň po žá dal o po -
sou ze ní sta veb na učných ste zek, upra ve ní
vstu pu do par ku u domu s pe čo va tel skou služ -
bou a úpra vu čás ti mo bi li á ře par ku.

V 20.43 ode šel pan Mi ro slav Šlenc.

Pan sta ros ta uvedl, že Tech nic ké služ by
měs ta Nové Hra dy pro ved ly ob jed náv ku re vi -
zí jed not li vých prv ků a je na tom to ak tiv ně
pra co vá no. Prv ky, kte ré již ne spl ňu jí bez peč -
nost ní pra vid la a moh ly by ohro žo vat děti i do -
spě lé, ne jsou do par ku zpět vra ce ny a bude
spí še uva žo vá no o po ří ze ní no vých.

Dále pan sta ros ta sdě lil, že měs to bylo
úspěš né v zís ká ní do ta ce na po ří ze ní pro jek to -
vé do ku men ta ce k re vi ta li za ci par ku a jeho
dal ší mu mož né mu roz vo ji.

Pan sta ros ta po dal do pl ňu jí cí in for ma ci
ohled ně na učných ste zek a je jich umís tě ní a
kon sta to val, že se měs to ve spo lu prá ci s dal ší -
mi sub jek ty sna ží o je jich prů běž nou kon tro lu
a opra vy.

� 10.  Zá věr a usne se ní

Sta ros ta měs ta po dě ko val všem pří tom ným 
za stu pi te lům za  účast na 10. ve řej ném jed ná ní 
za stu pi tel stva Měs ta No vých Hra dů a dále in -
for mo val o tom, že dal ší ter mín ve řej né ho za -
se dá ní Za stu pi tel stva měs ta Nové Hra dy bude
na plá no ván v prů bě hu mě sí ce srp na 2016.

Zá vě rem pan sta ros ta po zval všech ny čle -
ny za stu pi tel stva na let ní hu deb ní fes ti val s pa -
nem Ja ro sla vem Svě ce ným.

Sta ros ta měs ta ve 20.50 ho din ukon čil jed -
ná ní za stu pi tel stva. 

INFORMACE Z RADNICE

pok ra čo vá ní ze str. 10

 OŽP in for mu je: 
Vy tvo ře ní no vé ho mís ta
pro uklá dá ní tří dě né ho od pa du – N. Hra dy

Od 22. 6. 2016 do šlo k vy tvo ře ní no vé ho mís ta pro uklá dá ní se pa ro -
va né ho od pa du v No vých Hra dech u za hrád kář ské ko lo nie – („Klon -
dajk“) na Již ním měs tě, kam mo hou ob ča né pře de vším z této lo ka li ty
uklá dat tří dě ný od pad. Jsou zde umís tě ny kontejnery na PET, PAPÍR,
SKLO a KOVY.

Pro sí me o udr žo vá ní po řád ku ko lem kon tej ne rů a ne vha zo vá ní ko -
mu nál ní ho od pa du do těch to kon tej ne rů. Tyto kon tej ne ry slou ží pou ze
pro uklá dá ní tzv. „tříděného odpadu“.

Dě ku je me Vám, že tří dí te.                                                         OŽP

ÚSPORA EMISÍ
Měs to Nové Hra dy ob dr že lo od spo leč nos -

ti EKO-KOM, a. s. osvěd če ní o úspo ře emi sí
za rok 2015. Díky re cyk la ci a vy uži tí pa pí ru,
skla, plas tů, kovů a ná po jo vých kar tó nů oby -
va te lé na še ho měs ta a při leh lých osad při spě -
li ke zlep še ní ži vot ní ho pros tře dí a sní že ní
„uh lí ko vé sto py“. Úspo ra, kte rou jsme do sáh -
li, před sta vu je:       
Emi se CO2 ekv.        166,501 tun
Úspo ra ener gie:      3 880 361 MJ
Dě ku je me Vám, že tří dí te!                      OŽP
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5. roč ník Dne ochra ny pří ro dy, mys li vos ti, 
ry bář ství a vče lař ství se vy da řil

Dne 18. 6. 2016 pro běhl již 5. roč ník Dne
ochra ny pří ro dy, mys li vos ti, ry bář ství a vče -
lař ství, kte rý se usku teč nil v zá mec ké za hra dě 
v No vých Hra dech.

Vše od star to va lo ve 14 ho din při ví tá ním
pří tom ných Ve se lou mu zi kou, ve de nou pa -
nem Jo se fem Vo cho skou, kte rý již tra dič ně
s ka pe lou vy stou pil u pří le ži tos ti na še ho dne,
tedy os la vy mě sí ce červ na – mě sí ce mys li vos ti 
a ochra ny pří ro dy, a je jed ním z hlav ních or ga -
ni zá to rů na še ho dne. Nut no do dat, že jak mu -
zi kan ti, tak zpě vá ci ka pe ly, před ved li tra dič ně
vý bor ný výkon hodný jejich jména  a příjemně 
pobavili všechny přítomné.

 Pro děti byla opět při pra ve na na bíd ka de -
se ti „sou tě ží“, kde byla pro vě ře na je jich zna -
lost ochra ny pří ro dy, mys li vos ti, ry bář ství,
lo vec ké ky no lo gie, mys li vec ké mlu vy, stře -
lec tví, zruč nos ti ve střel bě z luku, vzdu chov -
ky, poz ná vá ní zvě ře, na ha zo vá ní pru tem do
vy me ze né ho pros to ru, zna los tí z obo ru vče lař -
ství a chy tá ní ryb. Děti se za po ji ly vel mi ak tiv -
ně, o čemž svěd čí i je jich po čet. Ten do sáhl
té měř dvou set pa de sá ti, což je úcty hod né čís -
lo, kte ré svěd čí o záj mu mlá de že o tuto akci.
Sou tě že byly ve de ny myš len kou „kdo ví a umí 
vy hrá vá a kdo neví, vy hrá vá také“, pro to že mu 
bylo vše řád ně vy svět le no a děti tak zís ka ly
nové vě do mos ti, čímž byl na pl něn smysl  ce lé -
ho dne, tedy ochra ny pří ro dy ve všech po do -
bách. Prak tic ký pří klad po mo ci a ochra ně
pří ro dy si moh ly děti vy zkou šet pří jíz dě lo -
dič kou po jezeře, kdy bylo jezírko čištěno od
PET lahví, skleněných lahví a dalších věcí,
které do jezírka rozhodně nepatří. 

Vy stou pe ní so kol ní ků bylo též úžas né a
děti si moh ly vy zkou šet dr žet či chy tit na ruku
kr kav ce a dal ší drav ce. Pro všech ny děti bylo
dále při pra ve no ma lo vá ní, je jich ma lo ván ky
byly ná sled ně vy sta ve ny všem návštěvníkům.

Pro do spě lé byla při pra ve na sou těž v hodu
po le nem za srn cem, kdy si hlav ní cenu vy há -
zel a loň ské prv ní mís to ob há jil pan Ri chard
Ku bát z No vých Hra dů, kte rý ho dil po le no do
vzdá le nos ti ne ce lých de ví ti met rů a od ne sl si
po ukáz ku na celý kus srn čí zvě ře, kte rý do
sou tě že vě no val Mys li vec ký spo lek Ka men ná. 
Mezi že na mi ob sa di la prv ní mís to Mar ti na
Kour ko vá rov něž z No vých Hra dů, kte rá si vy -
há ze la dort od cuk rár ny Kou sek a po ukáz ku na 

ve če ři pro dva v pen zio nu Hamr. Obě ma na -
šim spon zo rům moc dě ku je me. Paní Mo ni ka
Šnok hau so vá ješ tě při pra vi la ze zvě ři ny MS
Nové Hra dy vy ni ka jí cí srn čí gu lá šek, kte rý
opět ne zkla mal a byl vý bor ný. Třeš nič kou na
dor tu byly gri lo va né ryby, kte ré oce nil kaž dý,
kdo si je stihl dát dří ve, než do šlo k je jich vy -
pro dá ní. Zde pat ří dík míst ní or ga ni za ci spor -
tov ních ry bá řů z No vých Hra dů a T. Svi nů
v čele s Ing. Lu do ví tem Ka sa nem, jed ním
z hlav ních or ga ni zá to rů celé akce, kte rý je hna -
cím mo to rem or ga ni za ce, jež sdru žu je rov něž
naše děti a do spě lé. Dal ším z hlav ních or ga ni -
zá to rů byl pan La di slav Sta rý, kte rý se sta rá
o naše nej men ší ochrán ce a mys liv ce stej ně,
jako o ce lou míst ní or ga ni za ci ochrán ců pří ro dy 
v No vých Hra dech. Obě ma uve de ným ná le ží
za je jich obětavost poděkování.

Dal ší sou tě ží bě hem dne byla dře vo ru bec -
ká sou těž druž stev, kte rou or ga ni zo va li pro fe -
sio nál ní zá vod ní ci pan Lu boš a Petr Šu lis to vi.
Do sou tě že bylo na hlá še no šest druž stev dře -
vo rub ců, dvě druž stva se ne do sta vi la a tak
zby la druž stva čty ři, což nic ne ubra lo na kva li -
tě sou tě že. Po tu hém boji a vy ni ka jí cí pod po ře
di vá ků ob sa di lo čtvr té mís to druž stvo z Číž -
kra jic ve slo že ní Ka rel Va cu la, To máš Tro ják
a To máš Po lák. Číž kra ji ce pod leh ly ve vzá -
jem ném sou bo ji druž stvu z No vých Hra dů,
kte ré re pre zen to va li Lu bo mír Brych ta ml., Ka -
rel Zmeš kal a Mar tin Brych ta. Moc dě ku je me
za pod po ru:-). Fi ná le bylo vel mi vy rov na né a
do pos led ní ho sek nu tí té měř ne roz hod né. Pos -
led ní zá sek však zvlád li lépe To den ští ve slo -
že ní Fi lip Šu lis ta, Da vid Šu lis ta a Zde něk
Lej sek, kte ří zví tě zi li a na dru hém mís tě ne -
cha li tým z Hoj né Vody ve slo že ní Lu boš Šu -
lis ta, Petr Šu lis ta a Petr Korch. Sou tě ží cí si
od ne sli vel mi pěk né ceny od hlav ní ho spon zo -
ra Bu dě jo vic ké ho Budvaru.

Akci do pl ni la ne ofi ci ál ní pře hlíd ka tro fe jí
z ho ni teb sou se dí cích s ho nit bou MS Nové
Hra dy. Zde by or ga ni zá to ři vel mi rádi po dě -
ko va li čle nům MS Ka men ná – Žár, za stou pe -
nou pa nem Ja ro sla vem Ja ro šem, MS Tr ho vé
Svi ny za stou pe nou pa nem Lu bo šem Pý chou
ml., a ho nit bě Své bo hy za stou pe nou pa nem Ja -
ro sla vem Kvít kem, kte ří se spo lu s MS Nové
Hra dy této pře hlíd ky zúčast ni li a tu ži li dob rou
spo lu prá ci mezi spol ky. Pře de vším srn ci z ho -
nit by MS Ka men ná – Žár byli oprav du na vy -
so ké cho va tel ské úrovni. 

Celý den se nesl v du chu os lav mě sí ce
červ na, kte rý je mě sí cem mys li vos ti a ochra ny 
pří ro dy. Akce si klad la za cíl pro pa ga ci ochra -
ny pří ro dy, mys li vos ti, ry bář ství a vče lař ství,
což se dle na še ho ná zo ru po ved lo a na pří klad
ukáz ka čin nos ti vče la řů z Tr ho vých Svi nů a
No vých Hra dů nad chla spous tu náv štěv ní ků.
Pro skle ný vče lí úl byl toho dů ka zem. Ně kte ří
náv štěv ní ci a pře de vším děti, viděli něco
takového poprvé v životě a byli unešeni.

Za to, že se ten to den usku teč nil, pat ří vel -
ké po dě ko vá ní ve de ní měs ta Nové Hra dy, kte -
ré je nej vět ším pod po ro va te lem dne, ře di tel ce
Tech nic kých slu žeb paní Ale ně Ked ru šo vé a
za měst na cům TSM panu Ho ra lí ko vi, No vá ko -
vi, Ha mer ní ko vi a Bed ri mu, za měst nan cům
KIC Nové Hra dy, ve de ní Aka de mie věd síd lí -
cí v zám ku Nové Hra dy za stou pe né Pet rem
Ham ber ge rem, kte ří nám pos ky tli pros to ry
krás ně upra ve né zá mec ké za hra dy a den za ští -
ti li spon zor ským da rem v po do bě elek tric ké
ener gie a za půj če ním dal ší ho ma te riá lu. Vel mi
nám dále po mohl  člen MS Nové Hra dy pan
MVDr. Ky pet, Ry bář ství Nové Hra dy s.r.o. za -
stou pe né pa nem Lu bo šem Zvo na řem se svý mi
za měst nan ci, kte ří za ří di li do voz lodi k je zír ku
a po sta ra li se o káď pl nou krás ných ryb. Vel kou 
pod po ru nám vy jad řu je paní Mgr. Mar ké ta

pok ra čo vá ní na str. 13
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Ky pe to vá, kte rá ne únav ně vo di la po par ku své -
ho po ní ka a vo zi la zdar ma náv štěv ní ky dne. 

Ne smí me za po me nout na hej tma na Ji ho če -
ské ho kra je pana Ji ří ho Zi mo lu, kte rý pod po řil 
naši akci fi nanč ní do ta cí a pře vzal nad dnem
záš ti tu. K panu hej tma no vi se s fi nanč ní do ta cí 
při da la spol. Ká men a pí sek Čes ký Krum lov
za stou pena pa nem ge ne rál ním ře di te lem Ota -
ka rem Ve se lým. Ceny do sou tě že a pro pa ga ci
za jiš ťo va lo rov něž na kla da tel ství Dona a ča so -
pis Pa pouš ci, za stou peny paní Alen kou Win -
ne ro vou, kdy bylo mimo jiné do sou tě že
vě no vá no na čty ři cet knih, ča so pi sů a dal ší ho
ma te riá lu v hod no tě té měř de set ti síc ko run!!
Vel mi nás pod po ři la fir ma Šip ro za stou pena
Alenkou a Janem Sochorů, kteří věnovali osm
párů dětských monterek a dalšího materiálu. 

O to, aby nám náv štěv ní ci ne pa da li žíz ní se 
mimo jiné po sta ral ře di tel Dob ré vody pan
Vác lav Jakš, kdy jsme moh li mi ne rál ní vodu
roz dá vat pře de vším dě tem zdar ma. Rov něž
Zde něk Va něk pod po řil naše děti věc ný mi
dary, stej ně jako pan ing. Jan Ne dvěd z ho te lu
Rezi den ce Nové Hra dy, kte rý mimo jiné vě no -
val pro nej lep ší vý ko ny mužů v hodu po le nem
ně ko lik lah ví dob ré ho pití. Me di ál ně pod po ři -
la naši akci Ji ho če ská te le vi ze, Čes ký roz hlas
Čes ké Bu dě jo vi ce a Ji ho če ský de ník. Bez peč -
nost náv štěv ní ků za jiš ťo va li na pros to pro fe -

sio nál ně naši dob rov onl ní ha si či z No vých
Hra dů a o zdra vot nic kou po moc se po sta ral
tra dič ně Petr Ak sa mit, kte rý měl ně ko lik zá sa -
hů, mimo jiné i u jed no ho účast ní ka dne pana
Mar ti na Bi ca na, kte rý měl zdra vot ní po tí že a
mu sel z to ho to dů vo du ukon čit svou ukáz ku
dře vo so chá ní motorovou pilou. Pevně věříme, 
že je již v pořádku a dál na Žofince pracuje na
svých sochách, které jsou opravdu krásné. 

Bez po mo ci výše uve de ných by ne moh la
být akce zce la zdar ma, což je v dneš ní době
jev pou ze zříd ka vi dě ný. Od mě ny pro děti za -
jis ti li na vlast ní ná kla dy or ga ni zá to ři, bylo vy -
dá no cel kem 245 kusů taš ti ček s dob ro ta mi pro
děti. Hlav ní ceny byly lo so vá ny s hez kou di -
vác kou ku li sou a vě ří me, že se všich ni dob ře
ba vi li. O lo so vá ní se po sta ra li klu ci z ry bář ské -
ho krouž ku Mar tin Capl a Dan Hri ňa.

Na vol ném vstup ném bylo vy brá no 3.236 Kč,
tyto pe ní ze bu dou, stej ně jako kaž dý rok, roz -
dě le ny mezi mla dé ry bá ře a mla dé mys liv ce
k ná ku pu vý uko vých po mů cek a pot řeb pro
chod krouž ků. Dě ku je me.

Zá vě rem by chom za or ga ni zá to ry chtě li
po dě ko vat všem čle nům spol ků, kte ří akci po -
moh li zor ga ni zo vat a dále hlav ně všem náv -
štěv ní kům, kte ří svou účas tí po tvr di li, že je
o ta ko vou akci v No vých Hra dech zá jem a má
smysl v tomto dále pokračovat. 

Dle od ha du or ga ni zá to rů  se zúčast ni lo ce -
lé ho dne oko lo osmi sto vek náv štěv ní ků a to

ne jen z No vých Hra dů a jeho oko lí, ale dále
z Čes kých Bu dě jo vic, Tá bo ra, Pra hy a dal ších
koutů naší republiky!!! 

Šes tý roč ník Dne ochra ny pří ro dy, mys li -
vos ti, ry bář ství a vče lař ství v roce 2017 jis tě
bude – zá jem a vel ká účast k to mu or ga ni zá to -
ry zavazuje.

Tě ší me se na set ká ní v mě sí ci červ nu roku
2017 na zá mec ké lou ce zám ku Nové Hra dy.

Za or ga ni zá to ry: 
Sta., Voch., Kas., Bry., Liš. Zme.

Prázd ni ny se psem

ZKO Nové Hra dy zve všech ny děti i se
svý mi čtyř no hý mi ka ma rá dy na prázd ni no -
vý den na cvi čiš ti. Vez mě te tedy své pej sky 
a při jďte se s nimi vydovádět k nám.
Kde: cvi čiš tě ZKO Nové Hra dy

Kdy: 23. 7. 2016
V ko lik: 9.00 hod.
Prog ram:
¡ Sou tě že se svý mi pej sky
¡ Poz ná va cí sou těž psích ple men
¡ Ská ká ní v pyt li, hod na terč
¡ Opé ká ní buř tů
¡ Ukáz ky vý cvi ku psů čle nů ZKO

Těší se na Vás čle no vé ZKO Nové Hra dy

 SOPTÍCI in for mu jí
Vá že ní ob ča né No vých Hra dů, v mi nu lém čís le NZ jsem Vás in for mo val o blí ží cí se účas ti na 

Okres ním kole Hry Pla men, kte ré se ko na lo 28. květ na ve Zli vy u Čes kých Bu dě jo vic. Naše na -
sa ze né druž stvo star ších skon či lo na je de nác tém mís tě ze tři nác ti sou tě ží cích druž stev. Víte, ono
se může zdát, že vý sle dek není úpl ně os la vu jí cí, ale je nut né zdů raz nit, že Okres ní kolo ob sa hu je
ce lo roč ní dis cip lí ny Hry Pla men, kte ré jsou fy zic ky a i psy chic ky (kon ku renč ní tlak os tat ních
druž stev, ná roč nost dis cip lín, a chuť vy hrát) do sti ná roč né… Já osob ně ne bu du hod no tit vý sle -
dek, ale budu hod no tit sna hu na šich SOPTÍKŮ, kteří mě pokaždé přesvědčí o tom, že vyhrát se
dá také jinak než, stát na stupni vítězů.

Ješ tě bych chtěl zmí nit, že účast na Okres ním kole je vi zit kou úspě chu v po žár ním spor tu a
jen ti nej lep ší se mo hou zúčast nit. Zá vě rem bych chtěl po dě ko vat čle nům SDH za je jich po moc a 
panu sta ros to vi No vých Hra dů Mgr. Vla di mí ru Hok ro vi za finanční podporu.

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

5. roč ník Dne ochra ny pří ro dy
(pok ra čo vá ní ze str. 12)
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 ŠD INFORMUJE – Červen

Dru ži no vé pot ká vá ní 
V mi nu lém čís le jsme Vám slí bi li od po věď

na otáz ku koho pot ká me na na šem vý le tě 26. a
27. 5. Na Karl štej ně jsme sice Kar la ži vé ho
ne po tka li, ale jeho věr ná ko pie nás vře le uví ta -
la v mu zeu vos ko vých fi gu rín. Jeho lož ni ce a
před po koj nás také moc za uja la a ko ru no vač ní
kle no ty (i když také jen ko pie :-) ), kte ré zá řily
až oči pře chá zely.

Na všech mís tech jsme pot ka li vel mi ši -
kov né prů vod ce, kte ří nás za jí ma vě se zná mi li
s  mís ty kte rý mi jsme  pro chá ze li. A že jich ne -
by lo málo, tak na pří klad již zmí ně ný Karl -
štejn, Ko něp ru ské jes ky ně, zá mek Dob říš a
Blat ná. Byd le li jsme v kem pu Os trov v Zad ní
Tře bá ni a i tam za námi při šli ne o če ká va ní
hos té. Asi to ne by ly ty ka čen ky ze zá mec ké ho
par ku, ale ur či tě byly pří buz ní (ales poň ro -
dem). Ně kte ré z nás vy stra šily Dob říš ské pří -
zra ky a na zá věr vý le tu jsme se do slo va tvá ří
v tvář ocit li s ži vý mi daň ky. Bylo to úžas né.
Být v blíz kos ti tak krás né ho zví ře te a do kon -
ce si ho i po hla dit je krás ný zá ži tek i pro do -
spě lé ho. Vře le do po ru ču je me.

Moc dě ku je me panu ři di či Iva nu Do ro to vi čo vi, že s námi jel jako s nej -
cen něj ším zbo žím a do vezl nás v po řád ku domů. Dou fá me, že se mu to
s námi lí bi lo jako nám s ním a tě ší me se na příští rok.

Také dě ku je me Hu ma ni tas, o.p.s. za pří spě vek na do pra vu.
A celé zhod no ce ní vý le tu? Všu de kam jsme při šli a s kaž dým, s kým

jsme se set ka li, chvá lil naše děti jak jsou hod né a sluš né. To bylo pro nás
vy cho va tel ky vel mi pří jem né po slou chat. A také tro chu od mě na za to, že
kaž do roč ně vy rá ží me na tuto naší dvou den ní výpravu za poznáním.

Dob říš 

Dob říšDět ský den – kdo vy dr ží déle

Kar lo vy kom na tyKarl štejn
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 ŠD INFORMUJE            pok ra čo vá ní

Blat ná

Blat ná Dět ský den – ob čer stve ní

A že by to vý le tem všech no skon či lo? Ale kde pak,
hned 1. 6. nás če kal Dět ský den a s ním od po led ne plné 
sou tě ží, hud by, tan ce a  ob čer stve ní, kte ré pro nás při -
pra vi li paní ku chař ky. Dě ku je me moc, buch ta byla
jako vždy vy ni ka jí cí!

9. 6. se usku teč ni la be síd ka na zá věr škol ní ho roku.
Dou fá me, že se nám i le tos po ved la. Ce lou be síd ku
měla mož nost vi dět i hra běn ka Te rez ka, kte rá byla le -
tos na ším prů vod cem ce lo roč ní hrou. Tan co va lo se,
zpí va lo a ně kte ré vý ko ny byli oprav du pře krás né.
Skvě lí mo de rá to ři Petr Vo cho ska, Jan Smě lý, To máš
Bal ko a Adam Ha nou sek na ko nec celé be síd ky před -
ved li své čís lo „Ak va be ly na su chu“ a skli di li bouř li vé
ova ce. Lu káš Smě lý zase před vedl su per ča ro děj ni ci.
Bylo to je jich roz lou če ní se dru ži nou, pro to že jsou již
v páte tří dě a v příš tím roce již dru ži nu nav ště vo vat ne -
bu dou. Pře je me jim tedy hod ně štěs tí do dal ší ho ži vo -
ta. Z be síd ky bo hu žel ne má me fo to gra fie (pou ze
vi deo), pro to pro sí me jest li ně kdo z ro di čů fo til, vzpo -
meň te si na nás. Děkujeme.

22. 6. se děti z tu ris tic ké ho krouž ku vy pra vi li s paní 
vy cho va tel kou Ce pá ko vou  na vý let  na Buš kův hamr a 
kos tel Nej svě těj ší Tro ji ce.

A na ko nec roku si děti za od mě nu do šli na
zmrz li nu, kte rou jsme kou pi li z pe něz zís ka -
ných za dob ro vol né vstup né na be síd ku. Ješ tě
jed nou dě ku je me. 

Všem dě tem pře je me krás né prázd ni ny a
ro di čům klid nou do vo le nou. 
PS:Všech ny fo to gra fie ze škol ní dru ži ny
si mů že te pro hléd nout na ad re se:
http://sduk lou za ji ci hos lu nic ka.raj ce.id nes.cz/  
hes lo vám ráda sdě lí ně kte rá z vy cho va te lek. 

Ko něp ru ské jes ky ně

Dob říš – naše hlíd ka pá ťá ků

LOGOPEDICKÁ
PORADNA
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Ať si prší, ať si leje…
aneb když ne mů že me do Ter či na údo lí,

při jde Ter či no údo lí za námi… J
V pon dě lí 20. červ na už od rána pr še lo a pr še lo, tak že na plá no va ná vy -

cház ka do Ter či na údo lí s prů vod cem Mi cha lem Ja ro lím kem ml. se zdá la být
v ohrožení…  

My žáci 3. A a 5. B tří dy spo lu se svý mi tříd ní mi uči te li jsme to ale ne vzda -
li a po skvě lé do mlu vě s Mi cha lem jsme se všich ni ode bra li do na še ho
Kulturně-spolkového domu a do No vo hrad ské ho mu zea. Zde jsme si to pro pr -
še né pon děl ní do po led ne skvě le uži li nad his to ric ký mi plán ky Ter či na údo lí,
hle da li jsme v něm zná mé i za nik lé stav by, kte ré se již do sou čas nos ti ne do -
cho va ly a po kte rých zby la jen mís ta na plán ku, díky sta rým fo to gra fi ím a ob -
ráz kům jsme se na oka mžik dos ta li do doby před více jak sto lety a
po rov ná va li do bo vé ob ráz ky se sou čas nos tí. Mnoh dy pro nás bylo až pře kva -
pu jí cí, jak se za ně ko lik de sí tek let toho v na šem měs tě a oko lí to lik sta či lo
změ nit a mož ná někdy i k horšímu…. L 

Dnes už ne naj de me v Ter či ně údo lí Mod rý dům, ale jen tros ky z něj, al tá -
nek či je zír ko u vo do pá du už jsou také mi nu los tí, To ni či nu chý ši nad vo do pá -
dem už bo hu žel také naj de me jen ve sta rých plá nech. A ta ko vých míst je u nás 
ještě několik…

Díky skvě lé mu vy prá vě ní Mi cha la, díky jeho skvě le při pra ve né mu do po -
led ni a i díky po mo ci naší paní uči tel ky a pana uči te le při hle dá ní za po me nu té -
ho a za nik lé ho jsme si uvě do mi li, že je pot ře ba si vá žit vše ho, co máme,
po mo ci za chrá nit nebo zno vu ob no vit to, co ješ tě za chrá nit jde a chrá nit pro
bu dou cí ge ne ra ce to, co nám z historie zbylo a co vytvoříme i my sami.

Na zá věr do po led ne nás Mi chal vzal ješ tě na pro hlíd ku No vo hrad ské ho
mu zea. A věř te, i když je to mu ze um malé, ke kou ká ní a bá dá ní je tam toho
až až. J 

Ur či tě ho nav štiv te, sto jí to oprav du za to. J 
Ve li kán ské díky Mi cha lu Ja ro lím ko vi ml.!!! J Mi cha le, bylo to su per!!! J
A dě ku je me i naší paní uči tel ce a panu uči te li, kte ří nám to pro pr še né do -

po led ne před kon cem škol ní ho roku zpří jem ni li a s Mi cha lem to všech no do -
mlu vi li. J                    žáci 3. A a 5. B a man že lé Ro lín ko vi, tříd ní uči te lé J

Vý let  I. A
Naše tří da si na plá no va la ces tu do Hor ní Strop ni ce přes Ter či no

údo lí, oko lo vo do pá du a pře hra dy. Sa mo zřej mě pěš ky. Ces tou jsme
sou tě ži li, poz ná va li rost li ny a stro my. V Láz nič kách jsme si udě la li ma -
lou přes táv ku, po sva či li jsme a dos ta li malé ob čer stve ní, za kte ré dě ku -
je me man že lům Do lan ským. Do Hor ní Strop ni ce to byl už jen kou sek.

Zpět do No vých Hra dů jsme jeli au to bu sem. Všich ni jsme si to pěk -
ně uži li, byl to fajn den!                                Žáci I.A  + Mgr. Jana To máš ko vá
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POHODA
Krou žek  POHODA  pro bí hal  od říj na do kon ce květ na  le toš ní ho

škol ní ho roku. Na krouž ku jsme stří da vě tvo ři li, ale  i va ři li, vy rá bě li,
ba vi li se, sou tě ži li. 

Za ce lou tu dobu jsme uva ři li bram bo rač ku, cmun du, lí van ce, ja bl -
ko vý kom pot, jako ob čer stve ní jsme zvlád li ně ko lik po ma zá nek, na Vá -
no ce  jsme si upek li per níč ky, kte ré jsme si i na zdo bi li, také li nec ké a
más lo vé cuk ro ví. Vy ro bi li jsme ně ko lik dár ků a přá ní pro ra dost ne jen
sobě, ale i os tat ním. Pra co va li jsme hlav ně s pří rod ním a re cyk lo va ným
ma te riá lem. Nej ví ce jsme se tě ši li na sma že ní říz ků, což zvlád li všich ni
vel mi dob ře a kroužek jsme zakončili zeleninovým a ovocným salátem. 
Každý z nás se něčemu novému naučil.

Žáci I.A + II.A + IV.A + Mgr. Jana To máš ko vá

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.

mailto:junak.sirius@seznam.cz
mailto:ls.rolf@seznam.cz
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Dva roz díl né ša cho vé dny
Na Mis trov ství ČR škol ních druž stev 2016, kte ré se usku teč ni lo ve

dnech 21. 6. a 22. 6. 2016 ve Zlí ně, jsme od jíž dě li op ti mis tic ky na la dě ni.
Vždyť už je nom vy bo jo vat si po stup na uve de né fi ná le byl vel ký úspěch.

Všich ni v na šem oko lí to oce ni li. ZŠ Nové Hra dy uhra di la veš ke ré ná -
kla dy. Man že lé Pet ráš ko vi da ro va li všem mla dým ša chis tům nové dre sy. 
Pan Zby něk Ku če ra, otec na še ho na děj né ho ša chis ty, nás bez peč ně od -
vezl a po celé dva dny po má hal při za jiš ťo vá ní do zo ru nad dět mi. Díky
jeho vel ké po mo ci jsme vše zvlád li bez prob lé mů. Vel ké po dě ko vá ní pat -
ří i fir mě Some Jin dři chův Hra dec, ze mě děl ská, les nic ká a ko mu nál ní
tech ni ka (více na – http://www.somejh.cz/), kte rá nám za vel mi vý hod -
ných pod mí nek za půj či la au to mo bil pro osm lidí. Všem dě ku je me.

Před běž né in for ma ce o za jiš tě ní ša cho vé ho tur na je ho vo ři ly o tom,
že se bude jed nat o vel ko le pý a vel mi dob ře or ga ni zač ně za jiš tě ný ša -
cho vý tur naj. Všech ny tři sa mos tat né ša cho vé tur na je (1. – 5. tří da ZŠ,
6. – 9. tří da ZŠ a gym ná zia, střed ní ško ly) se ko na ly his to ric ky po pr vé
na jed nom mís tě a sou čas ně. Po řa da te lé uved li: „…Ori gi nál ní pro po je -
ní ša chu, vzdě lá ní, kul tu ry a de sig nu (díky spo lu prá ci ša cho vé ho klu bu
Zlín, Uni ver zi ty To má še Bati Zlín a mís ta ko ná ní) na šlo ode zvu v ce -
lém měs tě i kra ji. …“. Mů že me po tvr dit, že před cho zí tvr ze ní bylo vi di -
tel né na kaž dém kro ku. Mís to ko ná ní – Kon gre so vé cen trum Zlín –
bylo nád her né a ve li ce dob ře kli ma ti zo va né, tak že nám ne va di ly tro pic -
ké dny, kte ré zrov na za čí na ly. Stra vo vá ní v men ze a uby to vá ní lze je -
nom po chvá lit. Pří vě ti vá byla i sku teč nost, že hra cí sál, stra vo vá ní i
uby to vá ní byly ne da le ko od sebe. Po kud je pravdou, že se zlínští snaží
založit tradici v konání MČR školních družstev, lze jenom tento počin
ze všech sil podpořit. Za skvělou organizaci děkujeme.

O ve li kos ti tur na je vy po ví da jí ná sle du jí cí úda je. Z pů vod ních
1054 druž stev, kte rá se zúčast ni la okres ních a kraj ských kol, zůs ta lo
nej lep ších 90 druž stev pro ten to fi ná lo vý tur naj. Cel kem tedy při je lo do
Zlí na oko lo 450 ša chis tů a asi 200 trenérů, učitelů a rodičů.

Naše ša cho vé druž stvo ve slo že ní Ta de áš Ja ne ček, Jan Pá vek, Vác -
lav Ku če ra, Ma rek Pet rá šek a ná hrad ní ci Pa vel Ja ro slav Ky pet a Adam
Ha nuš – před ved lo dva velice rozdílné výkony.

Na zá kla dě vý kon nos ti jed not li vých druž stev jsem před po klá dal, že
z pěta dva cá té ho mís ta při na sa ze ní se po su ne me v ko neč ném po řa dí
o ně ko lik míst na ho ru. Hluboce jsem se ale mýlil.

Prv ní den, kdy se hrá lo pět kol, jsme ne by li schop ni uhrát žád ný dob rý 
vý sle dek. Zisk tři a půl bodu z dva ce ti mož ných vy po ví dá o všem. Tak že
z toho bylo bez na dějně pos led ní mís to (tři cá té dru hé). Kon či lo se ve dva -
cet ho din ve čer, ale na štěs tí byl ješ tě otev řen ne da le ký su per mar ket. Tak -
že rych le do pl nit zá so by a za leh nout. Pří či ny ne úspě chu jsou vcel ku
jas né, ale je jich roz bor by pře sáhl roz sah to ho to člán ku.

Dru hý den na stal ob rat. Hrá la se čty ři kola a ani jed no jsme ne pro -
hrá li. Na svo je ša cho vé do ved nos ti si vzpom ně li naši dva před ní hrá či – 
Ta de áš Ja ne ček (prv ní ša chov ni ce, uhrál 4,5 bodů z de ví ti mož ných) a
Jan Pá vek (dru há ša chov ni ce, uhrál pět bodů z de ví ti mož ných). Jak
jsem před po klá dal, ně ko lik bodů při da li i naši dva no váč ci (ša chy tré -
nu jí te pr ve je den rok) – Ma rek Pet rá šek a Adam Ha nuš. Po da ři lo se
nám tak odvrátit nepříjemný výsledek – být poslední.

Po sko či li jsme v ta bul ce na tři cá té mís to (v ka te go rii 1. – 5. tří da hrá -
lo 32 druž stev). Ne vzda li jsme se a dru hý den jsme pro ká za li, že ša chy
hrát umí me, a pro to jsme od jíž dě li ze Zlína spokojeni.

Za jí ma vou zku še nost má náš hráč Adam Ha nuš. Za hrál si ša chy se
sle pým chlap cem, kte rý hra je ša chy za po mo ci dvou asis ten tů a na spe -
ciál ní ša chov ni ci.                                                          Vi li bald Ro lí nek

Po hád ko vý les v By ňo vě
V so bo tu 28. 5. 2016 pro běhl u nás dal ší roč ník na še ho Po hád ko vé -

ho lesa po řá da né ho ke dni dětí. Při pra vi li jsme pro děti 10 sta no višť, kde 
na ně če ka ly po hád ko vé by tos ti a do ved nost ní úko ly, za kte ré do stá va ly 
slad kos ti. Oče ká va li jsme, ko lik při jde dětí s ro di či. Do ra zi lo 301 sou tě -
ží cích a při pra ve né at rak ce pro ně byly celé od po led ne v ob le že ní. Na
vstu pu do po hád ko vé ho lesa se tvo ři la fron ta dětí, kte rá je ale nut ná,
aby děti do chá ze ly na sta no viš tě po stup ně a
mas ky na ně měly čas. Když děti s ro di či pro šli 
ces tu le sem a uži li si po hád ko vých by tos tí, ur -
či tě jim vyhládlo. Byly pro děti připravené
párky k ope če ní na ohni na posilnění po cestě.

Poté se moh ly vě no vat řá dě ní na at rak -
cích, aby si i ro di če moh li kou pit ob čer stve ní
a od po či nout před ces tou domů. Na děti če -
ka lo ma lo vá ní na ob li čej, vel ký ská ka cí hrad 
ve tva ru ha sič ské ho auta, at rak ce Shoď Ho
kde pro ti sobě bo jo va ly vždy 2 děti a Bun ge
run ning, kde děti bě ha ly při vá za né na gumě, kdo do běh ne dál. A pro
malé náv štěv ní ky byla na fu ko va cí sklu zav ka s ma lým ře tíz ko vým
ko lo to čem.

Le toš ní zá jem dětí nás ohro mil :), když po se čte ní jsme do šli k čís lu
301 dětí s ro di či, kte ří pro šli naší brá nou do po hád ko vé ho od po led ne.
Pod le spo ko je ných ob li če jů ro di čů a vy smá tých dětí, kte ré řá di ly až do
ve če ra, usu zu je me, že se nám to od po led ne vy da ři lo tak, jak jsme
chtěli. Věřím, že se těší na další rok.

Dě ku ji všem čle nům dob ro vol ných ha si čů a li dem, kte ří se po dí le li
na pří pra vě a cho du Po hád ko vé ho odpoledne.

Mé zvlášt ní po dě ko vá ní pat ří i spon zo rům, kte rých si vá žím, že
s námi spo lu pra cu jí na akci, kte rá má stá le vět ší po pu la ri tu u dětí.

Jsou to: Po dě brad ka – zá vod Dob rá Voda By ňov, Měs to Nové Hra dy, 
Fy. CEDRO I. p. Hru beš p. Beč ko vá, Fy. AZOS cz. s. r. o. Pen zion Pod
Hra dem v Údo lí, Jed no ta Čes ké Bu dě jo vi ce, Ry bář ství Nové Hra dy, Pe -
kař ství Mi ro sla va Von dro vá Nové Hra dy, Sta veb ni ny Ati ka p. Fli e ger
Údo lí, Ing. Zde něk Do rschner Za hrad nic tví Nové Hra dy, Hamr pen zion a
res tau ra ce p. Šnok hau so vá Údo lí, p. Cap lo vá a ko lek tiv pro da va ček Nové
Hra dy, Pre fa Ja ku le, p. Sle pič ko vá I. ma lo vá ní na ob li čej, p. Něm co vá vý -
ro ba cuk ro ví, Mar ti na Kour ko vá do má cí pot ře by Nové Hra dy, p. Fe ren čí -
ko vá smí še né zbo ží By ňov, p. Sas sman no vá pra ní prád la By ňov, Tra fi ka
p. Hro ma so vá Nové Hra dy, Hos ti nec Ja ku le, Auto Dan a syn p. Lav rin cik,
No vo hrad ské Hory s. r. o. MVDr. p. Ky pet, SK By ňov a SDH Údo lí za za -
půj če ní vy ba ve ní na dět ský den.                   Za SDH By ňov Sle pič ka R.

Ša cho vý tým ZŠ Nové Hra dy: Ku če ra Vác lav, Ha nuš Adam, Pet rá šek
Ma rek, Ja ne ček Ta de áš, Pá vek Jan, Ky pet Pa vel Ja ro slav

http://www.somejh.cz/
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Vý chov ňák se Sa bi nou
Na zá věr škol ní ho roku jsou už (asi) děti zvyk lé, že pro ně po řá dá me 

(KIC N. Hra dy) tzv. „vý chov ňák“ čili Vý chov ný kon cert. Mož ná, že si
zvyk ly už i na to, že prá vě na kon ci škol ní ho roku zvu na ten to kon cert
vždy ně ko ho, kdo je jim nějakým způ so bem blíz ký, zná mý nebo na -
opak, na bí zím ně ko ho pro ob je ve ní. Na le toš ní  čer ven jsem vy uži la
na bíd ku agen tu ry, kte rá po má há „roz jíž dět“ hu deb ní drá hu mla dé
slečně-zpěvačce Sa bi ně Křo vá ko vé. Ně kdo ji mož ná vi děl a sly šel
zpí vat v sou tě ži Su per star, kte rou před ně ja kým ro kem vy hrá la, a což
jí vlast ně umož ni lo se více „zvi di tel nit“. Jak se jí bude da řit v ne leh -
kém svě tě „hu deb ní ho prů mys lu“ uká že sa mo zřej mě čas a ne má lo zá -
le ží i na ní, jak se se svým na dá ním po pe re a jak bude její ka pe la
„šla pat“ . Nic mé ně po set ká ní  na na šem „je viš ti“ v kině bych ji přá la,
aby zůs ta la  tak pří jem nou a bez pros třed ní by tos tí, ja kou se před ved la.  
Diváci-žáci to ho to „vý chov ňá ku“ byli  z páté až de vá té tří dy ZŠ N. Hra -
dy a ze Zá klad ní ško ly v Rap ša chu (ti k nám při je li už po tře tí). Kon cert
měl „ro cko vou“ pří chuť a Sa bi ně se po da ři lo část pub li ka zved nout ze
se da ček a tro chu se „vy řá dit“ pod i na pó diu. Více pro zra dí foto v NZ či
na www.kicnovehrady.cz.  

Pře ji všem dě tem krás né prázd ni no vé  léto plné slun ce, kou pá ní,
mu zi ky, lá sek, dob ro druž ství a zdra vé ho blb nu tí.                K. Ja ro lím ko vá

 Noc v na šem kos te le
Kdo se vy dal v pá tek 10. červ na do kos te la sv. Pet ra a Pav la na Noc

kos te lů, ur či tě ne li to val. Na úvod za zněl kon cert du chov ní hud by na
var ha ny v po dá ní Br. Jo ze fa Uh ná ka, kte rý si při šlo vy slech nout při -
bliž ně 80 náv štěv ní ků. Po slu cha či oce ni li před ve de né sklad by od au to -
rů J. Pa chel be la, Sta ni sla va Šu rí na a Ro ber ta Füh re ra, stej ně tak jako
pou ta vé prů vod ní slo vo, uzna lým po tles kem. 

Poté se náv štěv ní ci roz dě li li do sku pin pod le záj mu – ně kte ří zůs ta li
v kos te le, aby si uži li ti cha k roz jí má ní, jiní se šli po dí vat do sa kris tie na
vý sta vu bo ho slu žeb ných rouch a před mě tů, a dal ší se pře su nu li do kláš -

te ra, kde si ve zdob ném sálu Pan ny Ma rie po slech li před náš ku na téma
„Boží mi lo sr den ství“. Tuto před náš ku do pl ně nou o pro mí tá ní ob ráz ků
před ne sla Sr. Te ré zie, kte rá toto téma zpra co va la také ve své dip lo mo vé
prá ci. Po ví dá ní bylo tak pou ta vé, že nám na ko nec bylo líto, že ta vy hra -
ze ná ¾ ho di na utek la pří liš rych le. Mno zí po slu cha či však měli zá jem
zúčast nit se také ko men to va né pro hlíd ky s prů vod cem, kte rá v na -
šem prog ra mu na va zo va la a zá ro veň ho za kon čo va la. 

Na zá věr při dá vám pár sním ků – tře ba jako po zván ku na příš tě?
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 Schwar nen 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

http://www.kicnovehrady.cz
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Let ní di va del ní se zo nu za há ji li i ptá ci na střeše Cuk nštej na
Let ní di va del ní se zo nu jsme le tos za há ji li

v „do má cím ob sa ze ní“. Ne by lo to sice na hra dě 
na Hra dech, jako v roce 2012, ale na Cuk nštej -
ně, tak že jsme si hrad mu se li tro chu před sta vo -
vat. Nic mé ně ku li sa tvr ze byla do ko na lá a
mož ná ješ tě víc do da la tu správ nou „kdy si dáv -
nou“ at mo sfé ru. No vo hrad ské (s)pros té di vad lo 
zrep rí zo va lo hru z roku 2012 na zva nou „Na ku -
ráž a na mu zi ku“, a to s tro chu po změ ně ným
ob sa ze ním, ale se stej nou ver vou a stej ně
skvě lou hu deb ní po lo vi nou. A to tak dob rou,

že se při dvou sklad bách Praž ské ho hrad čan -
ské ho or ches tru  i ptá ci na stře še při dá va li se
svých hla sem v hrd le.  Holt Vl ta va je Vl ta va…

Dě ku ji i pros třed nic tvím NZ cuk nštejn ské -
mu pánu To má ši Pe ko vi za pri ma spo lu prá ci na 
pří pra vě a ko ná ní di va del ní ho před sta ve ní J,
vel kým a ma lým her cům a hé reč kám za ku ráž a
ak tiv ní pří stup k di va del ní mu umě ní při di va del -
ních zkouš kách J, panu Janu Ko ll man no vi za
za půj če ní vel ké ho hu deb ní ho ná stro je J, údol -
ským ha si čům za vzor ný po žár ní do zor J, pá -

nům Lá ďo vi Rů žič ko vi a Mi cha lu Ja ro lím ko vi 
za zdo ku men to vá ní ono ho ve če ra J, chla pům 
z TSM za tech nic kou pod po ru a paní ře di tel ce
TSM za po cho pe ní s na ši mi ak ce mi mimo
měs to J a všem „ne ná pad ným“ po moc ní kům
v po za dí J. A sa mo zřej mě dě ku ji všem di vá -
kům  za náv ště vu a po tlesk, kte rý nej de ni čím
na hra dit.

Za di va del ní spo lek Kvě ta Ja ro lím ko vá
Více o akci zde na fo to gra fi ích či ve fo to -

ga le rii www.kic no veh ra dy.cz
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Kul tur ní pro ro din ná slav nost na no vo hrad ském ná městí
Kul tur ní pro ro din ná slav nost vznik ne tak, že se v prog ra mu spo jí

jed not li vé kul tur ní at ri bu ty – mu zi ka, di vad lo a vý tvar no. V hu deb ní
čás ti vy stou pí „ně kdo míst ní“, koho ně kdo zná a na koho by se moh li jít
ze zvě da vos ti po dí vat přá te lé, ka ma rá di a ro di če. K tomu se při dá ně ja -
ká „mi mo míst ní“ hu deb ní  a nej lé pe i lid ská osob nost, ide ál ně mu zi kant  
či ka pe la, kte rou kaž dý zná, má je rád a tře ba si může za zpí vat i je jich
pís nič ky. Di va del ní část by měla být dost zá bav ná na to, aby se ba vi ly
ne jen děti, ale aby tro chu „žas li“ i do spě lá ci.  Tře ba ta ko vé lout ko vé di -
vad lo, kte ré má i v dneš ní „tech nic ky do ko na lé“  době ne sku teč ný pů -
vab a poe ti ku. Do vý tvar né čás ti je ide ál ní vlo žit ta ko vé prv ky, kte ré
děti hra vě roz pa rá dí, při kte rých si něco vy zkou ší, na učí, uma žou, za -
bou cha jí vlast ní ma ru ka ma. A skvě lé je, když toto může s dět mi pro vá -
dět ně kdo, kdo zná míst ní dro bo ti nu a má s ní hlav ně tr pě li vost. No a
po kud se vy tvo ří pod mín ky, kdy toto vše mů žou spo leč ně sdí let a pro ží -
vat celé ro di ny, tak se z toho sta ne věc dob rá a užitečná.

Mys lím si, že se le tos ten to ná vod po da ři lo vy užít v so bot ním od po -
led ni 11. 6. na na šem ná městí.  Jsem za to moc ráda a moc mě těší
i „ohla sy“ a spo ko je nost od náv štěv ní ků. Dě ku ji za všech na milá slo va.
A sa mo zřej mě dě ku ji i všem ko le gům mu zi kan tům z No vo hrad ské ho
or ches tru a ro di čům ma lých mu zi kan tů, že děti pod po ru jí v mu zi cí ro -
vá ní J, dě ku ji Li bo ru Pet řval ské mu za ve de ní or ches tru J, na dál ku
dě ku ji za náv ště vu Ja ro sla vu Uh lí řo vi i ka pe le, že k nám při vez li ra -
dost z pís ni ček J, dě ku ji na dál ku i di va del ní mu sou bo ru Buch ty a
lout ky za skvě lý myší ko miks J, dě ku ji Danu Char vá to vi a Da ni e le
Roulové- Ploc ko vé za „dře vě ný a vy ma lo va ný ma ra ton“, kte rý si děti
poc ti vě uží va ly J a dě ku ji všem, kte ří se ja kým ko li způ so bem po dí le li
na or ga ni za ci a tech nic ké po mo ci při akci J.

Pře ji všem ro di nám hod ně dal ších pěk ných let ních kul tur ní zá žit ků.
    K. Ja ro lím ko vá

Více o akci zde na fo to gra fi ích či ve fo to ga le rii www.kicnovehrady.cz

http://www.kicnovehrady.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 a co se chystá.
u Pen zio nu Hamr v Ter či ně údolí

¢ 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. 

Ji ho če ské Nové Hrady
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

 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…

¡ 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

¢ 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

¢ 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,
výtvar 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

¢ 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
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Vý sta va, na kte rou jsem
se tě šila už po šes té

Vý sta va dět ských ob ráz ků na kon ci škol ní ho roku byla k vi dě ní
v Ko že luž ně od 1. do 15. 6. 2016. Děti ze Zá klad ní ško ly Nové Hra dy
zde opět vy sta vo va ly své ob ráz ky na ma lo va né při ho di nách vý tvar né
vý cho vy. Pře de vším děti a uči te lé z I. stup ně vza li vý sta vu oprav du
zod po věd ně a při nes li krás né vý tvar né prá ce vy tvo ře né růz ný mi tech ni -
ka mi a hez ky při pra ve né pro in sta lo vá ní. 

Na za há je ní vý sta vy při šly děti, včet ně těch s hu deb ním do pro vo -
dem a pa nem uči te lem J. Brá chou, při šlo i ně ko lik pe da go gů z I. st. ZŠ.
V prů bě hu vý sta vy pak při šlo i ně ko lik škol ních tříd po dí vat se a „zjis -
tit“, kdo má nej hez čí ob ráz ky. Set ká ní s ta ko vou vý sta vou je vždy úžas -
né „ma lo va né po hla ze ní“, což kaž dý rok zdů raz ňu ji a pře svěd ču ji.
Je nom je vel ká ško da, že si pro toto „po hla ze ní“ ne při šlo více do spě lá -
ků, hlav ně ro di čů dětí, kte ré měly na vý sta vě své ob ráz ky. No a „ve de ní 
no vo hrad ské zá klad ní ško ly“ při jde malé ma lí ře po chvá lit za tu ba rev -
nou nád he ru ur či tě příš tí rok J. Chci se tě šit na vi dě nou.

K. Ja ro lím ko vá Dru hé pat ro v Ko že luž ně plné vý kre sů  od dětí z no vo hrad ské zá klad ní ško ly

Tří da 2. A u svých vý tvar ných pra cí

Za há je ní vý sta vy Ob ráz ky z vý tvar ky

Zkou má ní vý sta vy v 1. pat ře

V srp nu se mů že te opět tě šit
na Sva to ján skou mýd lár nu
Pro mi lov ní ky pří rod ní kos me ti ky při pra vu je me

opět Sva to ján skou mýd lár nu s Vlaď kou Ji rás ko vou.
Mí chá ní vlast ní ho par fé mu, vý ro ba mýd la z kva lit ních
pří rod ních pro duk tů, by lin ko vé čaje a drob né do plň ky

pro do má cí pěk né chví le. 
K tomu bude v pří ze mí Ko že luž ny i malá vý sta va

„Ob ra zy pod hla vu“ – ma lo va né po ta hy na malé pol štář ky.
Plá no va ný roz sah otev ře ní Sva to ján ské mýd lár ny bude

v pra cov ní dny od 10 do 16 ho din.
Ak tu ál ní in for ma ce bu dou uve řej ně ní ve vit rín ce

u vrá tek ke Ko že luž ně.
Po pla tek za tvo ře ní je in di vi du ál ní dle po uži tých su ro vin.
Dal ší in for ma ce na KIC Nové Hra dy, tel.: 386 362 195.
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Na sr pen při pra vu je me 

Vý sta vu fo to gra fií
„Po hle dy srd cem“

Ma rie Krá lo vá a Eva Něm co vá
vás zvou do své ho poe tic ké ho

svě ta fo to gra fií

Ver ni sáž se usku teč ní 
v ne dě li 7. srp na 2016

Vý sta va po tr vá do 28. 8. 2016
otev řeno den ně 10.00–16.00 hod.
Více in for ma cí na KIC Nové Hra dy

Za há je ní vý sta vy dře vě ných hra ček
 V so bo tu 25. 6. jsme za há ji li vý sta vu, na kte rou jsme váz zva li

v před cho zích zpra vo da jích a pros třed nic tvím „zvířátko-komikso -
vých“ pla ká tů.  Tato vý sta va by vás měla tro chu roz hý bat, a to ne jen
ruce, ale i hla vy.  

Vý sta vu dře vě ných hra ček se nám po da ři lo zrea li zo vat ve spo lu prá -
ci s pa nem Fran tiš kem Ko lín ským, kte rý tyto hrač ky vy rá běl  ve své
stej no jmen né fir mě.  Nyní se tak tro chu ohlí ží za svou pra cí a rád by ješ -
tě udě lal svý mi hrač ka mi ra dost všem náv štěv ní kům ga le rie. Vě řím, že
si tedy naj de te čas (ces tu ur či tě zná te) a při jde te se po dí vat na výstavu i
do herny s „řízeným programem“.

Na „dře vě né“ set ká ní se těší K. Ja ro lím ko vá

Vý sta va „Dře vo, kte ré vás roz hý be“
Vstup na vý sta vu je 20 Kč za do spě lé ho náv štěv ní ka

Vstup do her ny je 30 Kč za dět ské ho náv štěv ní ka
Otev ře no bu de me mít kaž dý den od 10 do 16 hod.

Více in for ma cí na KIC Nové Hra dy, tel.: 386 362 195,
www.kicnovehrady.cz

Ma lo vá ní v Ter či ně údo lí
pro ma líř skou ra dost

i vzru šu jí cí oka mži ky z kra ji ny
Na pět srp no vých dnů se mů že te s námi vy dat do Ter či na údo -

lí, ne chat se jím in spi ro vat nebo  ma lo vat mo ti vy, kte ré zná te
(ane bo ne zná te) tře ba z do bo vých kva šů zob ra zu jí cí Ter či no údo lí
z 19. stol. I ta ko vé může být spo leč né ma lo vá ní…  

Ma lo vá ní, po ví dá ní o ma lo vá ní, poz ná ní Ter či na údo lí ma líř -
ským okem, set ká ní při tvůr čí at mo sfé ře v krás né kra ji ně… s tvůr -
čím zá ze mím v No vo hrad ské ga le rii Ko že luž na.

Ple nér po ve de ma líř ka Lud mi la Ma zan co vá.
Ter mín 8. - 12. 8. 2016, ce lo den ní (a ně kdy i ve čer ní) ma lo vá ní.
Kur zov né 500 Kč/os., při hláš ky do 22. 7. 2016, ak ti vi ta se usku teč ní 
při při hlá še ní min. poč tu 5 účast ní ků.  
Po drob něj ší in for ma ce na KIC Nové Hra dy, Kvě ta Ja ro lím ko vá,
tel.: 386 362 195, 602 150 208.

http://www.kicnovehrady.cz
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 In for ma ce z kni hov ny
Be se da se spi so va te li

Na kon ci květ na se „svých“ spi so va te lů doč ka li i žáci dru hé ho stup -
ně ZŠ. Spi so va tel ka Klá ra Smo lí ko vá, pub li cist ka, uči tel ka a vel mi či -
no ro dá lek tor ka za ved la děti z 5. tříd do svě ta ko mik su. Se zná mi la je
s pra vid ly ko mik so vé řeči, způ so by ko mik so vé ho vy prá vě ní i mož nost -
mi ko mik so vé sty li za ce, byla moc milá a vtip ná. V tvůr čí čás ti si žáci
vy zkou še li jak vy sta vět svět ko mik so vé ho pří bě hu, jak ho po jme no vat,
kým a čím ho za pl nit. Sta li se ko mik so vý mi pos ta va mi, zvlád li do pl ňo -
vat „bub li ny“. Lek ce pro 6. a 7. tří dy byla o Mis tru Janu Hu so vi. Hra -
vou for mou paní Smo lí ko vá přib lí ži la žákům osob nost Jana Husa
i his to ric ké ob do bí jeho ži vo ta. Do pro vod né pra cov ní lis ty žáci vy plňo -
va li s chu tí a po u če ním. 

Žáky 8. a 9. tříd za svě til do ob las ti fan ta sy a sci-fi man žel paní Smo -
lí ko vé, akč ní spi so va tel Jiří Wal ker Pro cház ka, ne pře hléd nu tel ná pos -
ta va čes ké fan tas ti ky, bývá po va žo ván za otce čes ké ho ky ber pun ku.
Ani s ním se děti ne nu di ly a mys lím, že od chá ze ly nad še né nebo as poň
spo ko je né.

Všech ny tři be se dy byly moc za jí ma vé, pro to že žáci ne jen po slou -
cha li, ale také sami tvo ři li.

Pa so vá ní na čte ná ře
Rok se s ro kem se šel a jsou tu dal ší prv ňáč ci, kte ří se celý rok uči li

číst (a ne jen to). Le toš ní pa so vá ní při pad lo na úte rý 7. červ na a ku po di -
vu ni kdo ne chy běl. Nyní měli pod stou pit slav nost ní akt, na kte rý se tě -
ši li, ale zá ro veň se i tro chu báli. Před ved li, jak umí číst a slo ži li slib, že
si knih bu dou vá žit a pěk ně s nimi za chá zet a Kni hov ní král Kni ho mol
I. je za to slav nost ně pa so val na čte ná ře. Kaž dý z prv ňáč ků ob dr žel Pa -
so va cí lis ti nu, Kníž ku pro prv ňáč ka a malý dá rek. Le toš ní Kníž ka pro
prv ňáč ka se jme nu je Kni ho žrou ti, na psa la ji Klá ra Smo lí ko vá, je moc
pěk ná a zá bav ná a nedá se ni kde kou pit.

Za spo lu prá ci dě ku ji panu sta ros to vi Vla di mí ru Hok ro vi, paní uči -
tel ce Janě To máš ko vé, An dul ce Bod lá ko vé, Jit ce Dus pi vo vé a Blan ce
Cáp lo vé.

Všech ny akce po řá da né Měst skou kni hov nou mají je den cíl: při vést
hlav ně děti ke kni hám, ke čte ní. A mys lím, že se to do ce la i daří, po čet
dět ských čte ná řů a po čet vy půj če ných knih ne kle sá. Vět ši nou sta čí náv -
ště va kni hov ny s paní uči tel kou ve škol ce nebo ve ško le, pře kro čit práh
kni hov ny a vztah ke kni hám je na vá zán, děti se vra ce jí a stá va jí se pra -
vi del ný mi čte ná ři, ob je vu jí nové a nové pří bě hy, en cyk lo pe die… A že
děti do kni hov ny i v době vir tu ál ně po čí ta čo vé stá le při chá ze jí, je do -
kla dem, že ta ko vé to akce smysl mají.

Všem dě tem pře ji krás né prázd ni ny plné slu níč ka a kou pá ní a hod ně
ne za po me nu tel ných zá žit ků (do spě lým pře ji to též, i když ne ma jí prázd -
ni ny). Pra vi del ní čtiv ci nechť se zá so bí kni ha mi, ti ob čas ní ať na opak ra -
dě ji vrá tí to, co již doma pře ká ží.                    Kni hov ni ce D. Cí sa řo vá

In for ma ce pro čte ná ře
Měst ské kni hov ny

Z dů vo du do vo le né
bude ZAVŘENO
11. – 22. čer ven ce 2016

8. – 19. srp na 2016
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 Okén ko do kni hov ny
Do tmy – Anna Bo la vá

Mag ne sia Li te ra 2016 za pró zu.

Pří běh osa mě lé, ne moc né ženy, kte rá vět ši nu ži vo ta za svě ti la sbě ru, su -
še ní a ode vzdá vá ní lé či vých rost lin, má od po čát ku ná dech apo ka lyp sy. 
Děj se po sou vá ku pře du po mo cí de tail ně pro pra co va né ho „plá nu sbě -
ru“. Kon stan tou je pak úte rý, vý kup ní den, kdy hr din ka ne doč ka vě
nav ště vu je vý kup nu. I přes po ma lé, zdán li vě ne vzru še né tem po pro -
bub lá vá pod hla di nou po div ný ne klid. Ra fi no va ný styl nás ka pi to lu
po ka pi to le vta hu je hlou bě ji: hlou bě ji do sta ré půdy, hlou bě ji do pro -
kle tí sbě ru by lin.

Ol dřich z Chlu mu – Vlas ti mil Von druš ka

Kni ha je ma lým dár kem těm čte ná řům, kte ří si za mi lo va li pří bě hy krá -
lov ské ho pro ku rá to ra a správ ce hra du Bez děz Ol dři cha z Chlu mu. Au -
tor v ní vy prá ví, jak pra cu je s his to ric ký mi pra me ny a spo lu se svou
že nou Ale nou po od ha lu jí zá ku li sí je jich au tor ské ho ži vo ta. Čte nář zde
rov něž na lez ne li te rár ní za jí ma vos ti (včet ně ži vo to pi su Ol dři cha
z Chlu mu), stej ně jako his to ric ká fak ta (to po gra fie Čes ké ho krá lov ství,
zá klad ní data pří bě hů). Sou čás tí pub li ka ce je ně ko lik po ví dek, kte ré vy -
prá vě jí o méně zná mých eta pách ži vo ta Ol dři cha z Chlu mu.

Ne vi di tel ný – Ro ger Hobbs
Umí do ko na le za hla dit sto py a od stra nit prob lé my. Ten to krát to je pár
ne do děl ků ze zpac ka né akce v ka si nu. Ty ne do děl ky před sta vu jí mi -
lion ba bek v ho to vos ti. Má na to os mač ty ři cet ho din a ně kdo mu jde
po krku. Ovšem nej dřív ho musí na jít. Ne ří ka jí mu Ne vi di tel ný pro nic 
za nic.

Ve služ bách zla – Ro bert Gal bra ith
Tře tí pří pad Cor mo ra na Stri ka a jeho sym pa tic ké asis tent ky Ro bin při -
ná ší ne jen ďá bel sky ra fi no va nou zá plet ku s ne o če ká va ný mi zvra ty, ale
také pou ta vý pří běh o vzta hu ob lí be né dvo ji ce vy šet řo va te lů na kři žo -
vat ce osob ních i pro fes ních ži vo tů.

Pro fe sor sně hem za vá tý – Dan Rho des
Když se ve li kán evo luč ní teo rie pro fe sor Ri chard Daw kins – te le viz -
ní ce leb ri ta bo jov né ho hu ma nis mu! – vydá do Hor ní Řit ky, aby pro -
mlu vil k člen kám tam ní ho žen ské ho spol ku, nemá po ně tí, jaká
dob ro druž ství ho v srd ci ven kov ské Ang lie če ka jí. Nej drs něj ší brit -
ský hu mo ris ta střed ní ge ne ra ce Dan Rho des před námi roz ví jí tra gi -
ko mic kou fraš ku s přes ně cí le ný mi sa ti ric ký mi šle hy a ne spoč tem
ab surd ních gagů.

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:
¡ 28. 6. – 23. 8. – 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:
¡ 27. 7. – Cy ra no (mu zi kál) – Rad nič ní ná dvo ří, ČB 
¡ 1. 7. – 20. 8. – Char le y o va teta – Zá mek Hlu bo ká n. Vlt.
¡ 1. 7. – Stra šid lo Can ter vi ll ské – Hrad Rož mberk
¡ 10. 7. a 7. 8. – Stra šid lo Can ter vi ll ské – pi vo var Re gent, Tře boň
¡ 30. 7. – Stra šid lo Can ter vi ll ské – kláš ter Zla tá Ko ru na
¡ 5. a 26. 8. – Stra šid lo Can ter vi ll ské – rad nič ní ná dvo ří, ČB
¡ 7. 7. – Ze lňač ka – Zá mek Nové Hra dy
¡ 15. 7. – Vče ra, dnes a zít ra aneb Nové scén ky Fe li xe Hol zman na – Be ne -

šov n. Čer nou
¡ 17. 7. – 18. 8. – Pos led ní Schwar zen berg na Hlu bo ké – Hlu bo ká n. Vlt.
¡ 19. 8. – Stra šid lo Can ter vi ll ské – Be ne šov n. Čer nou
¡ 20. 8. – Má to vý nebo cit ron? – kláš ter Bo ro va ny
¡ 24. a 26. 8. – Pos led ní lás ka Pet ra Voka – Zá mek Hlu bo ká n. Vlt.
¡ 16. 9. – Les Bal lets Bu be ní ček – Or fe us – DK Met ro pol, ČB

Otá či vé hle diš tě Čes ký Krum lov 2016:
¡ 23. 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 ho dy liš ky Bys trouš ky (ope ra)
¡ 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:
¡ 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
¡ 22. 7. – Dan Ne ko neč ný: Šum Svis tu Live (Kar ne val roz ko še)

– Mu sic Hall Hej tman, Chlum u Tře bo ně
¡ 24. 7. a 13. 8. – Kon cert mu zi ká lo vých pís ní Zdeň ka Bar tá ka 

– Zá mek Hlu bo ká n. Vlt.
¡ 29. 7. – Fran couz ské šan so ny – kláš ter 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
¡ 30, 7. – Chi na ski – Holkov
¡ 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
¡ 3. 8. – Iy a sa: Af ric ké ryt my – Kláš ter Bo ro va ny
¡ 11. 8. – De si re and Dis cip li ne – Stu di o vá scé na Na Půdě, ČB
¡ 12. 8. – Pa pouš ko vo si rot ci – kláš ter Bo ro va ny
¡ 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
¡ 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
¡ 26. 8. – Smut ný Ka rel – kláš ter Bo ro va ny
¡ 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
¡ 31. 8. – We e kend – kláš ter Bo ro va ny 
¡ 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
¡ 8. 9. – 27. Hu deb ní slav nost Emy Des tin no vé: 

Sym fon. or chestr hl. m. Pra hy FOK – DK Met ro pol, ČB
¡ 9. 9. – 27. Hu deb ní slav nost Emy Des tin no vé: Pa no cho vo kvar te to – Bo ro va ny
¡ 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
¡ 28. 9. – Ja ro slav Tůma a Duae Tas tae Can tan tes – kos tel Nav ští ve ní Pan ny

Ma rie, Bo ro va ny
¡ 11. 12. – Pos led ní re ci tál Mar ty Ku bi šo vé – DK Met ro pol, ČB

Ko men to va né pro hlíd ky:
¡ 30. 6. – 22. 9. – Kte rak Hir zo měs to na Vl ta vě za klá dal, Pi a ris tic ké nám., ČB
¡ 5. 8. – Na náv ště vě u hra bě te Bu qu o ye – Zá mek Nové Hra dy
¡ 5. 10. – 26. 10. – Di va del ní pro hlíd ka Bu dě jo vic ké ho Bud va ru, ČB

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

http://www.cbsystem.cz
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Kap lic ké hu deb ní léto
¡ 22. čer ven ce, pá tek od 20.00 – 23.00 ho din

BUBENICKÁ SHOW
Zná mé i ne zná mé sklad by v ne tra dič ním ori gi nál ním po je tí mla -
dých bu be ní ků. V pří pa dě ne příz ni vé ho po ča sí se prog ram pře sou -
vá do ki no ka vár ny. Ob čer stve ní a gri lo va né po chu ti ny za jiš ťu je
Café-bar. Vstup né 100  Kč, před pro dej v in fo cen tru.  
Ná dvo ří před kul tur ním do mem Kap li ce

¡ 29. čer ven ce, pá tek od 20.00 – 23.00 ho din

Hu deb ní ve čer s Na-Ex 
Ta neč ní ve čer s rock-folkovou ka pe lou NA-EX na ná dvo ří před
kul tur ním do mem Kap li ce, v pří pa dě ne příz ni vé ho po ča sí se
prog ram pře sou vá do ki no ka vár ny.
Ob čer stve ní a gri lo va né po chu ti ny za jiš ťu je Café-bar. 
Vstup né 70 Kč, před pro dej v in fo cen tru.  
Ná dvo ří před kul tur ním do mem Kap li ce

¡ 3. 6. – 15. 7. (stře da – ne dě le 12.00 – 21.00 ho din)

KOŽENÉ OBRAZY: VÝSTAVA
Vý sta va Blan ky Mud ro vé, au to rky ko že ných plas tik a ob ra zů,
kte ré se vy zna ču jí spe ci fic kým, poe tic kým sty lem…
Vý stav ní síň kina Kap li ce

NOČNÍ PROHLÍDKY 
V GALERII KRAMPUS
Ko men to va né pro hlíd ky v ta jem né noč ní at mo sfé ře, spe ciál ní
efek ty a pře kva pe ní…. Ter mí ny noč ních pro hlí dek sle duj te v ka -
len dá ři akcí na www.ikap li ce.cz. Re zer va ce noč ních pro hlí dek
v in fo cen tru. 
Vstup né 70 Kč, dět ské 50 Kč, ro din né 200 Kč 
Ná městí 206, sklep ní pros to ry pi vo va ru 
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Ov čác ké slav nos ti již po de sá té
v Bo ro va nech – ne dě le 7. srp na 2016

Po roce se při blí žil čas, kdy si oveč ky ří ka jí o ostří há ní, vlna jim bě hem jar ních deš ti vých
dní na rost la, ko lo vrát ky se oší va jí a na šim přad len kám již svr bí prs ty. Sr pen je tu co ne vi dět a
tak Vás všech ny sr deč ně zve me na 10. roč ník Ov čác kých slav nos tí v Bo ro va nech, kde bu de te
moci vi dět ruč ní stří há ní ovcí, pře de ní a ple te ní na stří ha né ovčí vlny. Ale opět ne jen to…

Pro náv štěv ní ky na prv ní srp no vou ne dě li při pra vu je me ře me sl ný jar mark s řa dou tvo ři -
vých dí len pro děti a do spě lé, ukáz ky vý cvi ku a prá ce ov čác kých psů, vý sta va ple men ovcí,
do je ní a ochut náv ka ov čí ho mlé ka, ruč ní i elek tric ké stří há ní ovčí vlny, pře de ní a ple te ní šály
z čer stvě na stří ha né vlny. 

Oveč ky bu de te moci poz ná vat vše mi smys ly. Kro mě vůně čer stvě na stří ha né vlny a vý -
rob ků z ní, ur či tě ne zůs ta ne me nic dluž ni chu ťo vým po hár kům. Náv štěv ní ci bu dou moci
ochut nat ovčí spe cia li ty – sýry, klo bá sy, gu láš. Ne bu de chy bět ani zmrz li na z ov čí ho mlé ka
z bo ro van ské far my Mls ná oveč ka. 

Této tra dič ní akce se kaž do roč ně účast ní ro di ny s dět mi, se ni o ři,
cho va te lé ovcí, ře me sl ní ci, ple tař ky a přad le ny. Cí lem slav nos tí je
osvě ta cho va tel ství ovcí a drob ných živ nost ní ků – zpra co va te lů ov čích
pro duk tů (masa, mlé ka, vlny, kůže). Akce je za jí ma vým ti pem na ne -
děl ní ro din ný vý let a pří jem ně strá ve ný spo leč ný čas. Tak se tě ší me
v ne dě li 7. srp na na vi dě nou. Více in for ma cí a ak tu ál ní prog ram naj de te 
na www.rosacb.cz.                                     Za Rosu He le na Ja lo šev ská

TŘEBOŇ – ČERVENEC
¢ Fes ti val Oko lo Tře bo ně

Zá mek, Di vad lo J. K. Tyla Tře boň
Od 30. červ na do 3. čer ven ce, www.okolotrebone.cz

¢ Malé noč ní dos ta VĚŽ níč ko – Jak se žilo za Rož mber ků
Rad nič ní věž Tře boň, 1. čer ven ce ve 20.00, www.itrebon.cz

¢ Vý sta va gra fic kých lis tů Adol fa Bor na
Dům Ště pán ka Ne to lic ké ho, od 2. čer ven ce do 30. srp na 2016,
www.itrebon.cz

¢ Kon cert k poc tě rodu Schwar zen ber ků
Schwar zen ber ská hrob ka, 4. čer ven ce ve 20.00,
 https://www.zamek-trebon.eu

¢ Sha kes pe a re a Čer ná dáma
Zá mek Tře boň – Schwar zen ber ský sál, 5. čer ven ce v 17.15,
https://www.zamek-trebon.eu

¢ 13. roč ník MHF Tře boň ská noc tur na
Od 5. do 9. čer ven ce
Za čát ky kon cer tů vždy v 19:30 hod.
Ve če ry pro vá zí paní Mar ti na Ko ci á no vá

¢ Stra šid lo can ter vi ll ské
10. čer ven ce ve 20.30, Pi vo var Re gent Tře boň

¢ Vý sta va ob ra zů Jana Ko ja na, do 15. 7.
¢ His to ric ké slav nos ti Ja ku ba Kr čí na, 15.–16. čer ven ce,

www.itrebon.cz

¢ Pos led ní lás ka Pet ra Voka – Tře boň ský di va del ní fes ti val
Zá mek Tře boň – malé ná dvo ří
19. čer ven ce ve 20.30, http://www.tdf.cz/

¢ Ane ta Lan ge ro vá
Ná dvo ří měst ské ho úřa du Tře boň, 23. čer ven ce ve 20:30

¢ Vác lav Hu de ček
Kos tel sv. Jil jí, 25. čer ven ce ve 20:00

¢ Da rio Fo: Otev ře né man žel ství 
– Tře boň ský di va del ní fes ti val
Di vad lo J. K. Tyla, 26. čer ven ce v 19.30

¢ Mi chal Ho rá ček – Na ces tě, 
29. čer ven ce ve 20.30, Ná dvo ří měst ské ho úřa du Tře boň

¢ Malý Mor de chaj – hu deb ní fes ti val
29. čer ven ce, Lou ka u Kop re ti ny, http://mordechaj.webnode.cz/

http://www.rosacb.cz
http://www.okolotrebone.cz
http://www.itrebon.cz
http://www.itrebon.cz
https://www.zamek-trebon.eu
https://www.zamek-trebon.eu
http://www.itrebon.cz
http://www.tdf.cz/
http://mordechaj.webnode.cz/
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Ka ra tis té zví tě zi li na VI. EPFG 2016 v Hu el vě
Čty ři me dai le pro Čes kou re pub li ku z ka ra te
Dru hý červ no vý ví kend se nesl ve zna me ní ofi ciál ní ho za há je ní le -

toš ních Ev rop ských po li cej ních a ha sič ských spor tov ních her. Tyto se
ko na ly již po šes té, ten to krát ve Španělsku v Huelvě.

Ev rop ské ho šam pio ná tu se účast ni lo přes čty ři a půl ti sí ce zá vod ní -
ků z celé Ev ro py, ale také z USA, Číny, Bra zí lie, Me xi ka, Iz ra e le a
Ázer báj džá nu, kte ří se utka li v sedm de sá ti dvou spor tech. Pro nás, kte ří
jsme sou tě ži li v ka ra te, při pra vi li po řa da te lé pěk né pros tře dí v měs teč -
ku Jinohoz a zajistili hladký průběh soutěže.

Zá vod v dis cip lí ně ka ra te pro běhl v so bo tu 11. červ na a utka li se
v něm re pre zen tan ti Vel ké Bri tá nie, Rus ka, USA, Tu rec ka, Por tu gal -
ska, Bul har ska, Ázer báj džá nu, Čes ké re pub li ky, Iz ra e le a sil ný do má cí
re pre zen tač ní tým – Špa něl ska. Čes kou re pub li ku zde re pre zen to va li
dva po li cis té Mar tin Her mann, in struk tor slu žeb ní pří pra vy Kraj ské ho
ře di tel ství po li cie Ji ho če ské ho kra je a tre nér TJ ka ra te Nové Hra dy, a
Mar tin Slá ma, in struk tor slu žeb ní pří pra vy Útva ru ochra ny ústav ních
či ni te lů ochran né služ by po li cie Pra ha. Dal ším čle nem týmu byl Da -
vid Šen kýř, práv ník Vo jen ské po li cie v Tá bo ře a člen SDH Chlum
u Tře bo ně.

V do po led ních ho di nách se sou tě ži lo v dis cip lí ně kata – se sta vy
úde rů, kopů a kry tů pro ti ima gi nár ní mu útoč ní ko vi. V této dis cip lí ně se
ve li ce přís ně hod no tí tech nic ké pro ve de ní, na sa ze ní a sa mo zřej mě také
přes nost tech nik v jed not li vých kata. Bylo zde vi dět ně ko lik sty lů ka ra -
te (Sho to kan, Go ju Ryu, Wa do Ryu a Shi to Ryu). V dis cip lí ně kata muži
jed not liv ci nad 30 let zís kal Mar tin Slá ma stří br nou me dai li a ten to
úspěch opa ko val v sou tě ži kata open. V disciplíně kata muži nad 40 let
obsadil Martin Hermann bronzovou pozici.

Zá vod pok ra čo val sou tě ží týmů a dal ší dis cip lí nou, na kte rou jsme
na stou pi li, byla dis cip lí na kata týmů, tzn., že tří člen ná druž stva cvi čí
syn chro ni zo va nou se sta vu, kde se hod no tí sho da všech čle nů týmu,
přes nost tech nik a dále se pak hod no tí bun kai – prak tic ké před ve de ní
tech nik v kata. Čes ký po li cej ní tým ve slo že ní Mar tin Her mann, Mar tin
Slá ma a Da vid Šen kýř na ten to roz ho du jí cí zá pas sou stře dil všech ny

síly, pro to že jsme chtě li na vá zat na úspěch z WPFG 2007 v Ade la i de
(3. mís to – kata tým), z WPGF 2013 v Bel fas tu a EPGF 2014 v Bru se lu,
kde se nám po da ři lo zví tě zit. Náš tým za cvi čil kata Empi a prak tic kou
ap li ka ci tech nik bun kai, pod le bez pros třed ní re ak ce pub li ka, dal ších
spor tov ců a pře de vším roz hod čích se zdá lo, že se nám kata opět
vydařila. Obsadili jsme první místo a získali čtvrtou medaili pro ČR,
tentokrát zlatou.

V od po led ních ho di nách se sou tě ži lo v dis cip lí ně ku mi te – spor tov ní 
zá pas dvo jic dle pra vi del Svě to vé fe de ra ce ka ra te. Po slo ži tém sou bo ji
Da vi da Šen ký ře s do má cím zá vod ní kem ob sa dil náš borec pěkné a
bodované 4. místo.

Mů že me kon sta to vat, že 6. Ev rop ské po li cej ní a ha sič ské spor tov ní
hry v Hu el vě byly pro čes ké ka ra tis ty ve li ce vy da ře né, náš tým vy bo jo -
val pro Čes kou re pub li ku v ka ra te čty ři me dai le a cel ko vé tře tí mís to za
do má cí mi reprezentanty a závodníky Ruska.

Rádi by chom po dě ko va li všem, kte ří nám dr že li pěs ti a pod po ro va li
nás v na šem spor tov ním úsi lí.                                     Mar tin Her mann

Úspěš ní ka ra tis té na VI EPFG 2016 v Hu el vě z leva Mar tin Her mann,
Mar tin Slá ma a Da vid Šen kýř

Ško le ní tre né rů a se mi nář kata ka ra te v Čes kých Bu dě jo vi cích 2016
Ško le ní tre né rů po řá da né trenérsko-meto -

dickou ko mi sí Ji ho če ské ho sva zu ka ra te se ko -
na lo ve dnech 4. – 5. červ na 2016 v are á lu TJ
Ka ra te Čes ké Bu dě jo vi ce v uli ci E. Des tin no vé
v Čes kých Bu dě jo vi cích. Ško le ní se účast ni lo
41 čle nů ze 14-ti od dí lů JčSKe (TJ Č. Bu dě jo -
vi ce, TJ N. Hra dy, SKP Č. Bu dě jo vi ce, Cob ra
Ryu Stra ko ni ce, Ka ra te Ho raž ďo vi ce, TJ Bor -
šov, TJ Vod ňa ny, SK Vod ňa ny, Na ka ma Sed li -
ce, Pan thers Č. Krum lov, Oki na wa Goju Ryu

Dojo J. Hra dec, Ka ra te Ho ři ce, So kol Č. Bu dě -
jo vi ce, Sla vie Č. Bu dě jo vi ce). Bylo pro ško le no
28 stá va jí cích tre né rů III. tří dy a 13 no vých
ucha ze čů o li cen ci tre né ra III. tří dy. V le toš ním
roce je z řad čle nů od dí lů a škol JčSKe pa tr ný
zvý še ný zá jem o ško le ní. Z na še ho od dí lu zde
byli tre né ři Mar tin Her mann st., Mar tin Her -
mann, To máš Her mann, Ja ro mír Šven da, Petr
Za chař, Ka rel Sta něk, Mi lan Ma cho, Mag da
Pe le cho vá a Blan ka Ví tov co vá.

V do po led ní čás ti se účast ní kům ško le ní
vě no val Bc. Jiří Fak tor (6. Dan), kte rý se za -
mě řil na zá kla dy spor tov ní ho ku mi te a prá ci se 
za čí na jí cí mi zá vod ní ky, a to ne jen na tech nic -
kou tré nin ko vou pří pra vu zá vod ní ků, ale také
na psy chic kou strán ku tré nin ku a zá pa su. Lek -
tor kon sta to val, že za dobu, co tré nu je, v ku -
mi te té měř vy mi ze ly ně kte ré účin né tech ni ky,
jako na pří klad pod me ty a zá klad ní tech ni ky

Účast ní ci ško le ní tre né rů ka ra te v Čes kých Bu dě jo vi cích

pok ra čo vá ní na str. 33
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úde rů a byly na hra ze ny kopy na hor ní část sou -
pe řo va těla, bez řád né pří pra vy cvi čen ce, a to i
u za čá teč ní ků a dětí. V ku mi te té měř vy mi zel
bo jo vý duch a kon tro lo va ný kon takt a sou tě ží
se pou ze na tech nic ký zisk bodů a me dai lí….

V od po led ním blo ku před ná šel pří tom ným
Mgr. Mar tin Slá ma (5. Dan) me to di ku zá klad -
ní ho tré nin ku pro za čí na jí cí tre né ry ka ra te
a za mě řil se pře de vším na pre ven ci úra zů a
správné ve de ní tré nin ko vé jed not ky. Za čí na -
jí cím tre né rům za dal k vy pra co vá ní pí sem -
nou prá ci pro zís ká ní li cen ce tre né ra ka ra te
III. tří dy.

Na ško le ní a zkouš kách na STV 2. Kyu až
5. Dan se po dí le li lek to ři: Jiří Fak tor, Iva Kes -
lo vá (6. Dan), Mar tin Slá ma a tech nic ky ško le -
ní za jiš ťo val Mar tin Her mann. Na zkouš ky
na stou pi lo cel kem šest ucha ze čů od 2. Kyu až
po 5. Dan. Ne všich ni účast ní ci slo ži li zkouš ky 
úspěš ně. Nej vyš ší tech nic ký stu peň 5. Dan
zís kal Vác lav Ple cer z Ta mes hi Wari Bo ro va -
ny a STV 3. Dan získal Petr Zachař z TJ
Karate Nové Hrady.

V ne dě li se ko nal v rám ci tre nér ské ho ško -
le ní se mi nář kata, kte rý ved la Iva Kes lo vá a
spo leč ně s čle nem čes ké re pre zen ta ce Lu ká šem 
Jan dou. Pro vá dě li in struk táž ná cvi ku zá klad -
ních prin ci pů v tré nin ku kata He i an a ve dru -
hém tré nin ko vém blo ku se vě no va li tré nin ku

mis trov ských kata. To ho to se mi ná ře se účast -
ni lo již pod stat ně méně cvi čen ců (21 z 8 od dí lů
JčSKe), ale po tě šu jí cí je, že se se mi ná ře účast -
ni lo z cel ko vé ho poč tu té měř po lo vi na dětí a
mlá de že do 18. let. Náš od díl za stu po va li zá -
vod ní ci Da vid a Na tá lie Ma cho vi, Ni ko la a Ka -
ro lí na Staňkovi.  

Na zá věr bych chtěl tou to ces tou po dě ko -
vat všem, kte ří se po dí le li na or ga ni za ci ško le -
ní tre né rů. Tyto akce při spí va jí mimo jiné
ne ma lou mě rou k roz vo ji trenérsko-meto dic -
kých do ved nos tí tre né rů III. tří dy a pře de vším
bu dou cích zá jem ců o tuto kvalifikaci v rámci
JčSKe.

Ing. Mar tin Her mann TMK JčSKe

Tre né ři Mar tin Her mann, Blan ka Ví tov co vá, Mag da Pe le cho vá a Mi -
lan Ma cho, zá vod ní ci Ni ko la Staň ko vá, Na tá lie Ma cho vá, Ka ro lí na
Staň ko vá a Da vid Ma cho

Naši zá vod ní ci tré nu jí kata He i an San dan

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

Ško le ní tre né rů 
(pok ra čo vá ní ze str. 32)
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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

In for ma ce pro kli en ty Čes ké spo ři tel ny

Služ by Čes ké spo ři tel ny
v No vých Hra dech

Vá že ní kli en ti,
v pon dě lí 1. červ na 2016 jsme za há ji li pos ky to vá ní

slu žeb Čes ké spo ři tel ny v No vých Hra dech.
Naše mo bil ní ban kéř ka, paní Jana Frýb lo vá

(tel. 735 194 670), Vám je k dis po zi ci
s na bíd kou běž ných ban kov ních

bez ho to vost ních slu žeb a po ra den ství

v pří ze mí bu do vy Měst ské ho úřa du
Nové Hra dy (ná městí Re pub li ky 46),

v míst nos ti ozna če né
Čes ká spo ři tel na POINT,

pra vi del ně kaž dou stře du v čase:

9:00 – 12.30 a 13.30 – 17.00 hod.
Vě ří me, že při ví tá te do stup nost na šich slu žeb

ve Va šem měs tě a tě ší me se na Vaši náv ště vu.

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 m2, 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

¡ Pro dám za hrád ku v za hrád kář ské ko lo nii: zdě ná cha ta, elek tři na,
užit ko vá voda, skle ník, L. Ša fa ří ko vá, tel.: 607 191 920
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